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Netto p:na lavrar minas de as1,1halto nas comarcas
àc Camamú e Ilhéos, na Pronncia da Blhia......
N. 65~~ .-AGRICULTURA.-Decreto de 13 de Abril de 1877.
-Concede permissão a José Pereira lUas e Venancio José da Silva para explorarem enxofre e outros
mineraes nü Província do 1\io de Janeiro..........
N. 6:H> .-AGRICULTURA.-'Decreto de 13 de Abril de 1877.
- Approva1 commodificaç<ies, os estatutos ~a Companhia Edificadora da Bahia, e autoriza-a para
funccionar.. . . . . • . . . • . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . .
N. ü5i6.-AGRICULTURA.-Decreto de 13 de Abril de 1877.
- Approva, com alterações, a reforma dos esta tu tos
da Companhia Industria c Navegação do Piurna....
.'i. liã~7.-AGRlCUJ.TURA.-Decretodel3 de Abril de 1877.
-Autoriza a Comp~mhia Hamburgo Magdcburgo a
funccionar no lmperio............ ... . . .. .. .. . . .. .
N. ü:íl8.-AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Abril de 1877.
-Concede privilegio a Luiz 1\lékarsky para usar de
um motor de sua invenção......................
N. 6:l~9.-AGRICULTURA.-Occreto de 13 de Abril de 1877.
-ttescinde o contracto celebrado com Pereira AI·
ves, Beodaszeski & Companhia para a introducção
e estabelecimento de immigrantes................
N. 65'i0.-AGRICULTURA. -Decreto de 13 de Abril de 1877.
· -Hcscinrlc o cóntracto celebrado coin Savino Tripo.ti para a introducção c estabelecimento de immlgrantes...................... ..... • . . . . . . • .. .. .
N. 6551.-AGRICULTUIIA.-Decreto de 2-\ de Abril de 1877.
-Concede privilegio a Samuel Beaven para a machina que inventou a fim de ralar mandioca......
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N.

655~.-AGHICULTUI\A..-Dccreto

de 24 de Abril de 1877.
-Concede privilegio a Samuel Beaven para a machina de sua invenção destinadá a ar.-ancar tócos
e t•aizes.......................................... 3 o~
N. 6553.-AGlUCULTURA.-Decreto de ~U de Abril de 1877.
-Concede privilegio a ~amuei Deaven para a machina que inventou com o fim de despolpar c des308
cascar café e arroz.. . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . • . . •
N. 6554.-AGRICULTUHA.-Dccrclo de 21 de Abril !I e 1877.
-Concctlc a José Fcrrarn privilr~io para fahricar c
vender lndrilhos por 11111 procc~so 1k sua invenção........................................ • . . . .
~09
N. 61:\:.5.-AGRICULTUllA.-Decreto de 24 de Abril de 1877.
- Approva. com altern~·ücs, os estatutos da Companhia" Edificação Economica )) c autorb:a-a para
funecionar. .. . . . . . .. . . . .• . . .• . . • . .. • • . . . . .. .. . . . .
:lO
N. 6556 •....:AGRICULTUHA.-Decrclo de 21 de Abril de 1877.
- Proro::a, por llous aimos, o prazo marcado ao nr .
.João Baptista Lncaille para lavrar minas de cat·vãc
de pedra e outros minerars no mnnicipio de Maricá.............................................. 31!1
N. 6557.- GUERRA.- Decreto de 2 de Maio de 1877.Manda vigorar novas Inslrucç-ões para a arma tle
artilharia... . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 3:::0
N. 61lõ'i.-JUSTJCA.-Dccreto dt~ í! de l\laio de l8i7.Crêa mais um lug-ar de Juiz de llirrito na capita t d:~
Província do l'ará...... .• . . . •• . . • .. . . . . . . . . . • . • . . 321
N. (5:;!).-AGRICULTUHA. -Decreto de 2 de Maio de 1877.
- Approva os estudos definitivos do ramal deItabapoana, na estrada de ferro de Campos a Carangola.............................................. 321
N. 6:;60.-AGRICULTURA.-Decreto de 2 de Naio de 1877.
- Proruga por dousannoso prazo marcado n:t clausula 5." do Decreto n.• 4!H6 de 30 de !llai·ço de 1872.. 32!
N. 6561.-AGRICULTUlU.. -Decrclo de 2 de Maio de 1877.
- App1·ova, com altrraçõ••s, os esta tu tos da Companhia- Prol!;resso de S. Jotio do l'rincipc,"e autoriza-a a funccionar .........•......••......•..... , . 323
N. 6562.-AGRICULTURA.-Decreto de í! de Maio de 1877.
-Transfere para a cidade de Pelotas a sédc da
Companhia de navegaçã<~ a vapor- S. Pedro.....
328
N. 6:\63.-AGRICULTURA.-Dccrelo de 2 de Maio de 1877.
-Transfere a Ignacio José Ferreira de .l\loura a
concessão feita ao Dr. Roberto .Landell e outro
nara a exploração de mineraes na Província de S.
Pedro............ . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .. • . . . . . . . . • 32~
N. Ni6\.·-Il\IPEHio.- Decreto de 9 de 1\faio de !817J..:..
Appro'a os estatutos da Sociedade • Clnb Beneficente dos Guarda-Livros. •....................... 33CJ
N. 6565.-AGRICULTURA.-Decrelo de 11 de Maio de 187i.
· -Permitte á Companhia" Estralla de ferro de Cam-

pos a Carangola ,; que prolongue o r·amal de llahapoana alô o rio llapemrrimJ na l'rovinr,ia do E~pirito Santg.................... •. . • ... . . . . . . . . • . . • .
N. 6506.-AGRICULTURA .-Der,rrto de 9 de Maio de 1877.
- Approva os planos e traçado da linha de carris
denominaria uda Copacahana n, e proroga por tt·es
mezes o prazo para o começo das respr·ctivas obras.
N. 0367.-AGRICULTUR \.-Decreto dr. !l de Maio de 1877.
-Concede privilegio a Grorges Leonrl Leelauehé,
pa!·a i~lro,fuzir· no I11rperio? novo proees-;o de fabncarJao de" Pulos D'~spolarrsadorrs. "·......... .•
N. 01.i'i8.-AGRIGULTUHA.-D.1crdo dc!Jdc Maio de 1877.
-Concf'de privilc;:iu a Antonio Pintwiro de Aguiar
para fa!Jri~ar e wnder appar·elllos r,ulinarios de
sua invcnr;ão................................... •.
N. ti56~.-AGHICULTUR.\.-1Jerrrto de 9 de Maio de 1877.
- l:nlll:cde pri v ilcgio a Gcorges Leonel Lecl~nchó
para introduzir no Jmperio o novo grrad1H' de • Elcetrieidadc lJ)'namir:a.. •...........................
N. 6:;70.-AGHICITLTUHA.-Decretode !I dcMaio de 18;7.
- coru·.Prle (H'i\'ilr•gio a Ernesto ~!erlin e E:nil.io
Gauhert, para a rnae.hina !.le sua invr·n~ão d~>slinada a rJrtehrar PL'rlras em grandes JICtlar;os...... ..
;'11. 6571.-AGHICULTUHA.-Dccreto de 9 de 1\laio de 1877.
-Concede privilegio a Ernesto Merliu c Emílio
Gauhcrt para a rrradliua qur• inventaram a lirrr de
furar pedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
N. G372.-AGRICULTUHA.-Dccrelo rlc !l de Maio de 1877.
-Concede privilegio a Ernc;to Jllerlin e Enrilio
Gaubert para a machina que inventaram com o IIm
de quebrar pe!.lra cru pcq ucnos pedaços. . . . • . • • . . • .
N. !i573.-AGRIClJLTURA.-Decreto de !l de Maio de ·1877.
-Concede privilel,!iO a Ernesto Jllcrlin e E111ilio
Gaubert para a madrirra !.lc sua invenr:ão, destiuada a cortar pcrlra para parallf)lipipctlo.-;.........
:". 60ii.- JUSTIÇA.- Decrl'to de !l d~ !li aio de 1877.Declara a rntrane.ia tia r.ornarca do Tralriry, na
l'rovincia tio Hio ()rantiP rio Norte................
:'i. 6575.- 1USTIÇ.\ . - D!'crPto de !l de !li aio de 18i7 . Marca o veneiwrrrto annuat do Promotor Publico
da cornarca dn Trahiry, n:t Provinda tlu Hio Grande do Norte................. .. . •. . ... ... •• .. . • .
N. 61í76.-1USTIÇA.- Dcercto rlc 9 rle Maio dn 1877.Declam a en h:ancia da comarca de Pedro li, ua Pro·
vincia do Piauhy.................................
N. li:)7i.- .J!JSTIÇA.- llP-rreto df) !l ri<' Maio 1!11 IR'i7.lllar~a o YPrwirn11ntn annnal do Prnrnolur l'uhliro
rla comarca rle Pedro li, na Provincia do l'iaulry..
:<. 6i:i78.-JUSTICA.-llecretn dP- !l de !llaio de 1877.Declara a' rntrancia da comarca de Passa-r.Juatro,
hoje Cllrbtina, ua Pro\·irwia de !llinas Geraes.....
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N. 6579.- JUSTIÇA.- Decreto de 9 de Maio de 1877..l\larca o vencimento annual do Promqtor Publico
da comarca 4e Christina, na Provincm de ~li.1as
Geraes .......................................... .
N. 6580.-AGRICULl'URA.-Deereto de il de lllaio de 1877.
- Altrra a clausula ii.• do Decreto n. 0 51~6 de 30
de Outubro de 187:!.· ............................ .
N. 6581.-ESTRANGEIROS.-Decreto de iõ de Maio de 1877.
-Promulga oacto diplomatico de adhesão doBra·
zil ao Tratado celebrado em Berna a 9 de Outubro
de. J87.t. sobre a creação de uma União Geral dos Cor·
rews ........................................... ..
N. 6582. -ESTRANGEIROS.-Decrcto de 30 de Maio de 1877.
..,.. Promulga a convenção sobre attribuições consulares, celebrada em 6 d~ Agosto de 1876 entre oBra·
zil e a Italia .......•.......••.•...........•••....
N. ll5S3.-IMPERIO.- Decreto de 30 de Maio de 1877.Approva os novos estatutos da Socirtlade União Bcuelicente Cormnercio e Arte~ .•....•.......•.......
N. ti5!!i.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Maio de 1877.Declara :1 entrancia da comarca de Cintra, na Província do Pará ..........•.•.......•..••.....••.•.
N. 6;)85.- JUSTIÇA.- Deercto de 30 de Maio de 1877..lllarca o vencimento annual do Promotor Publico
• tb comarca de Cintra, na Proviucia do Pará ...•..
N. liti86.-AGRICULTUHA.-Decrcto de30 rir Jllaio tlc 1877.
- Appro\'a com altrraçücs os estatutos da Companhill • Monte-Pio Agricola • e autoriza-a a func·
eionar .......................................... ..
N. 61S7 . - FAZENDA.- Decreto de 23 de Junho de 1877.Autoriza a incorporação do-Banco Hypothecario
e Commercial du Maranhão- e approva, com modillcações, os respectivos estatutos ............ ; •. ,
X. 65~8.- JUSTIÇA.- Decreto de i3 de Junho de 1877.Crêa o lugar de Juir. l\lunicipal e de Orphãos no
termo dr Nova-Cruz, na ProYincia do HioGrande
do Norte ........................................ ..
N. 6ti89.- JlJSTIÇA.-Decrelo de 23dcJnnho de 1877.Separa do termo de Atalaia o de Assr,mbléa, na Pro·
vincia qas Alagôas, e crêa nesti o lugar de Juiz
Munieipal e de Orphãos ......................... .
N. liti!l0.-1.1\IPEIUO.-Decreto de23deJnnho dei>l77.APJH·ova os estatutos da Associação dr soecorros
mutuos • Philautropia e Ordem • ............•...•
N. ti1.i9l.- IMPERIO.- Decreto de i7 de Junho de 18i7 .Approva og novos estatutos da Ro~i~dadf! Protectora·
•lo.~ At·lislas llJ'amaliros ..•...........•.•...•• , . • ,,,
1
N. 6592.- FAZENDA.- Dcct·nto de 27 de JunÍto de tA17,2'
Proroga por mais seis mezes as disposições dos
Decretos suspendendo a cobrança dos direitos de
consumo ,do gado vaccum e lanigero importado
no Impeno ..................................... .
'l
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N. 6593.-AGRICULTURA.- Decreto de i7 de Junho de 1877.
- Approva os estudos definitivos da estrada do
Rio Verde, na Província de Mina~ Geraes.. •• •• • .. ~71
N. 65:li.-AGRICULTURA.-Decreto de i7 de Junho de 1877.
- Approva os estudos definitivos da estrada de
ferro do Paraná. . • •• .. • . ..••.••.• : •....... , . . .. . • 172
N. 6595.-AGRICULTURA.-Decrelo de i7 de Junho de 1877.
-Altera a clausula a.•, §I. o, da~ annexas ao Decreto n. o 595! de i3 de Junho de 1875............. ~H
N. 6596.-AGRICULTURA.-Decreto de i7 de Junho de 1.877.
- Approvahcom alterações, a reforma dos estatutos
da Compan ia Industnal Fluminense............. i73
N. 6õ97.-AGRICULTURA.-Decretode i7 de Junho de 1.877.
-Aceita a desistencia que faz o Dr. Daniel Pedro
Ferro Cardoso da concessão constante do Decreto n. o
6183 de 18 de Janeiro do corrente anno............ l,i7
N. 6õ98.-AGRICULTURA.-Decreto de i7 de Junho de 1877.
-Autoriza a substituição da clausula nona da concessão feita ã Companhia Assucareira de Porto Fc·
. liz pelo Decreto n. o 63õ5 de H de Outubro de 1875.. .i78
N. 6599.-AGRICULTURA.-Der.reto de '!.7 de Junho de 1.877.
- Approva o plano das obras de es~olo de aguas
pluviaes do t.o e i.• districtos da Cidade do Rio
de Janeiro, organizado pela com missão incumbida
!,7!)
dos respectivos estudos .••••..••.••••.••....•••. •
N. 6603.-AGRICULTURA.-Decreto de r, de Julbo de 1.877.
- Concede privilegio a Bernardo lllorclly Chaves
para a machina de sua invenção destlnada.a refinar assucar. ... . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . • • . • . . . • . • . • !,~9•
~. 6601.-AGRICULTURA.-Dccreto de r, de Julho de 1877.
-Concede privilegio a Joaquim Ferreira Romariz
para vreparar o liquido de sua invenção, destinado
a extmguir o cupim e outros insectos... .. . • . . . . . . !80
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l'í. 61i02.-Af:Hit:UL1TIL\.-llcr:reln dr .]. de Jnllro rlc flli7.
- Concetlr priYilcg-io a Yiccnlc Cyrillo Hodrignes
de Caslro, para a mach~na de sua invctrç~o ti<:'HOIIIill:•rla-llcscascallor Pohdor.-... .. . .. .•• • . .. . . . .•
N. fiüii3.-AWl!ClJLTIJIIA.-Decrelo de .I, tlc .Julho t!P .1877.
- f:tHrrcrle pri\·ilt'gin :t DaniPI Pedro Forro Cardoso
r .Jollll ShcrTinglon para o apparclho de sua iuven•.::lo rkslinatlt• a scc•·ar o car··~ ....•.•.•..•..•..•.•. ,
:'f. fif\01·.-At:IHCl:LTITHA .-llr'rTclo dP 't de Jullro df' iR77.
- t:orrcrrlc priril11gio a Joartuim Hiheiro l'edroso
Jnuior, para a n;achina tle sua iHYCllf':lo rlcstinarla
a llcncliciar o caró .................. : . . .. • . . • . ...
N. Güo:J. -Ar:HICULTIJH :\.-llecr·cto dr. 't. de .In lho rle 1877.
- Coneellc privilegio a llcrn:nrlino Corrêa de ~lat
Ins para. a machiua de sua invcH~ão denominada
-~Jararrlha..... .. . . .. ... . . .•. . . . . .. ... .. .. .. ..•
N. liGliG. --A(;It!CULTITIIA .-ller:rdo de~ dt• .Julho rir 1R77.
- r:owerle privilegio a Barllrolorrwu llumas para
u app:1rcllto de su:t inveu~àú r,lr.twHfil.larlu-ltcgislradoJr rle Bourls ........... ;.,............... ... • .
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N. 6607.-AGRICULTURA.-Decreto de 4 de Julho do 1877.
-Concede privilegio a Alfredo Gomes Netto para
os earros d.e sua invem,ão destinados ao transporte
de passageiros......................... . • • • . • • • • . .
!'i. 6608.-AGRICULTURA.-Decreto de 4 de Julho de fR77.
-Concede privilegio a Hoberto Dines Bradley para
a machina de sua inv·cnção tlestinada a produzir
um gaz motor...................................
N. 660!!.-Af>IUCULTUfiA.-llet·rcto de4 dr Jnllw do 1877.
-Concede privilegio :t Manoel Joaquim lllorcira &
Cump. para a machina de tlrscascn r cace dcnmniJwda-Americana.................................
N. 6610.-AGniCULTU!lA.-Dccrelo de 4 1lc .lullw de 1877.
-Pmroga o prazo coJH~cdido a Francisco Io\aymuudo
Luiz dos S:111!osP outros para a cxplora.t.;ãodc jazidas minerans 110 municipio 1!c S. José tl'El-1\ei, da
Pro vincia de Minas Ueracs............... •.• • • . . • • •
N. 6611.-AGIIICULTLTHA .-Jlera·eto de 4 dr Julho 1le !877.
- ConcPdP penniss.lo a Eduardo Carlos HodrigtH·s
dr Vast~oucellos para I'XIilorar miJH'J'acs na ProYinria de Maio Grosso...........................
N. 6612.-AGHICliLTUHA.-ncerelo tlc4 de .lnlho de 1877.
-Tr:li!Mcrc aos filhos do linado Manoel Antonio tle
Araujo Gninwrücs os rlirPil.os coustantes tlo De·
ITClo 11. o ltG!l2 de U de Fevereiro de !871.......
N. 66J:J.-AGRICULTUI\A.-Decreto de 4 de Julho de !877.
-Approva, r.mu allerarões, os estatutos da Associaf!:1o de srgnro mutuo· -Progresso- c autoriza
a fuueeiona r......................................
N. G6!1t.-AGHICULTUHA .-Decreto de 4 de Julho de l87i.
-Autoriza a CouJpauhia- Estrada de ferro do
N:t l:t I :i Non-Cruz -para Juuceionar no Impcrio.
N. 6615.-AUl\lC!TLTlTJ\A.-Dt'CJ'elo •!e 4 de JuJlJO de 18i7.
- Coucetlc pcmtissão a Emcsto Germack Possolo
r Antonio Jus f iuiano de Freitas para explorarem
miuoracs Jta Proviuci:t de S. Paulo...............
N. liülti.-MancLTLTUHA. -Decreto de 4t!c Julho de !877.
- Prornga por dons o prazo de um :tllllO tu areado
11:1 rlansula .L" das tJue baixaram com o Derreto
11. 0 lll::l!> de 28 tlr Novembro de 1870...............
N. 66li.-A!:HICIJI:lTJ\A.-DeerP!n de 4 de JullJo d1~ !877.
- CoJH~cdc J'Cl"llliss;lo a Domingos Vicgas Lopes
para explorar miucmos ua I'roviucia da Bahia..
N. 66t!l (').- AGfiiCULTUHA.- IJccrclo de 4 dn Julho
fie f877 .-Fixa a iutelligeucia do art. 44 dos estatutos da Co111panhin-Argos Flnminensr... ..... ..
N. üG20.-.\GHlCT:LTUHA .- Jl1~creto de 4 de JulllO de !877.
- ·\pprova, t:olll aHerações. os estatutos da Cotupanllia ferro-carril do Cear<i, e autoriza-a a funceionar........................... ••. . •• . • . • . • . . • . •
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N. fii\21.-Al.RICULTUflA.- Decrr.to de~ dr..Julho do f877.
- Proroga novamente os prazos marcados no art.
li2 dos esta lu los da Coutpanhia Zoolechuica ....••
N. Uli:l:::.- IMPEniO.- Decreto de 4 tlc Julho !Ir 1877.Altera a disposi1;ão do art. li. o do Decreto n. o 6!30
do i." de l\lar~o de !876 .......................... .
~. Gfi23.- llllPERIO.- Decreto de 4 de Julho de !877.nectara de utilidade puhlic!t a desapropria•.:ão de
mais \lti mdros lineares de testada c 40 do fundo
do terreno que existe na rna da 1\clação em se~nimento do terrrno já desapropriado pr.lo Decreto
tt." t>f80 de !6 de Dczomhro de Ul72 ............ .
N. lili24.- l.UEflHA.- Decreto de ~ tlc Julho de 1877.Transfcre para o 1\f inistorio do Impcrio o ImpPrial
llhservatorio Aslronomico .....•....••.••..•..••••
N. GG2l'i.- A<~RICULTTTHA.-Decrcto do 4 de Julho f! e 1877.
- l'roroga o prazo concedido ao Dr . .Jorge S. Barnsley noutros para a medição de datas mineraps na
Província de S. Paulo., ........................ ..
N. Gfi:ltL- AGHIClTLTITHA.-Dccreto de ~de Julho de 1877.
Concrde permissão a l\lanocl Gonçalves da Rosa e
Valentim Antonio de Souza para lavrar jazidas de
ferro c outros mineracR na Provinci:t de Sanht
Catlwrina ....................................... .
N. GG27 . - AGHICULTUIIA.- Decreto de 4. de Julho d11 !877•
....,. Concede an.torização á Companhia - Thc llacea
Twist COJnpany Limitcd - de l\lanchrster, para.
abrir uma agencia na prar;a do H io dr Janeiro ...
. N. Gfi28.- AGHIC!:LTURA.-llecreto de~ de Julho tle !877.
- Approva a reforma de alguns artigos dos rstatutos da Companhia Unh!o 1\Icrcantil ............. .
:-r. tlü2\l.- AGHICULTURA.-necreto de li de Julho dcl877.
-Approva, eorn moditicat;ões, os cstatutus da Companhia J'roductora de Cerveja Nacional c autoriza
a funccionar .........•..•..•.••....•.• , .•.••....•
N. fiü30.- .JTfSTIÇA.- Decreto de 4. de Julho dr !877 . Crt·a o lugar de Juiz lllunieípal c de Orphãos no
lermo do Paca tu!Ja, na Provlncia do Cear:L •.•..•
N. <i6:ll.-JITSTICA.-Decreto de 4 de Julho de !877.lllarea o o·rdenado annual dr I80/$001J ao Carl'ereim
tia radt~a 1la villa de Pedra Branca, na Prorincia
do Crará ........................................ .
N. 1\63~.-AGHICULTURA.- Decreto de !8 tlc Julho de
i877. --Considera justificado o caso de J'orça maior
tJUC originou o excesso do pr:tzo marcado para a
mnclus:lo da viagem redonda, começada no dia 26
de .l:weiro deste anno pelo vapor Prt'-'idente ...... .
N .· fio33.- AGHICULTUHA.- Decreto de 18 de Julho de
!877. - Autoriza a Companhia- Estrada de ferro
J.ropoldina- a elevar o seu t:àpitâl. ............ .
N. llíi3~.- IMPEHIO.-IJccrctú·:l~ \1.~~~
~o 187.7,.;_
Apprn1'a a altcrar:To prstflb,.4ta ao ar I. !18 do~ e~tatn
ln-< da Sof'irtla1lc llt\Hilll''nlteraria.l'rimeirodcJuiiiQ;~
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N. 6635.- JUSTIÇA.- Decreto de 26 rle Julho de f877.Aitera a disposição dos arts. f." c 2.•, 5§ i.", 2." e
3. ",do Decreto n. • 6132 de 4, de Mart.;o de f.876 .....
N. 6636.- JUSTIÇA..- Decreto de 26 de .Julho de t.877 .Firma a intelli~encia do art. i6principio do Decreto
u.• 6386, de 30 ne Novembro de f.876 •.••.•••....•..
N. 6637.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 de Julho de
4877.- Altera algumas e consolida todas as clausulas annexas aos Decretos n. • 3590 de i 7 de Janeil·o de 1866, n. • 5777 de 28 de outubro de 1874. e
n.• 60H de 27 de Novembro de 1875.............. ..
N. 6638.- AGRICULTURA.- Decreto de 3t de .Julho tle
1877.- Altera algumas e consolida as clausulas
annexas aos necretos n. • tl672 de !7 de Junho de
187!• en."60i3 de '1.7 de Novembro del875 .......
N. 6639.- AGIUCULTURA.- Decreto de 3f. de Julho de
1877.- Concede garantia de juros de 7 % sobre o
capital de 100:000/i()()O ao Tenente-Coronel Ceies·
Uno de Oliveira ou á companhia que organiza r
para o estaheleeimento de um engenho central
tlestinado ao fabrico de assucar de canna, no nuc,leo çolt:!nial Nova-l!alia, no município de Morretrs,
I rovinc1a do Paramt. ......................... • .. .
N. 6640.- AG.RICULTURA.- necreto de 31 de Julho de
1877.- IJI'Oroga por seis mezes o prazo concedido
ao Bacharel José Baltllasar de Abreu Cardoso So1lr{•
para organizai' uma companhia com o fim de estaheleeer um engenho central n.o município deItalJorahy, Província do Ui o de Janeiro ........... .
N. 6641.- AGHICULTUHA.- Hecreto de 3! de Julho de
11{77 .- Approva os estatutos da Companhia- Despcnsa.Economica- e conrede-lhe autorizaçi\.o pnra
funcciOna1· ........•.•....•.••...•.........••.... ·•
N. 6643.- AGHICULTURA.- Decreto de 31 de Julho de
1877.- Concede permisMo á Uoulieck Vianna &
c.• para explorarem kaolim na ilha de Paquet:i..
N. llti\3.- AGRICUf~TUHA.- Decreto de :H de Jul110 de
1877.- Approva, com modificações, os estatutos
da Sociedade- Campista de Agricultura- e autoriza a fu neciouar •...........•.•...••.....•...•
N. 66i~.- AGRICULTUHA.- Decreto de 31 de Julho de
1877.- Approva os estatutos da Companhia· de
TranS!Jortcs Urbanos da Bahia e concede-!Jw :mtorização para fnnccionar .......................... .
N. 66'í:;.- A.GHICULTURA.- Decreto de 31 de Julho de
i877 .-Concede privilegio a naniel !'edro I<crro
Cardoso para fabricar c vender o app3relho denominado- Seccador pueumatico pela condensação.
N. 6M6.- AGRICULTUHA.- Decreto de ·3i de .Julho lle
!877 .- Concede privilegio a Josú Leite da Cunha
Bastos para o apparelho de sua invenção denominado- Tractor mccanico ........................ .
N. 66i7.- AGHICULTURA.- Decreto de 31 de Julho de
t877 .-Concede privilegio a Rodrigues .~~c Ollveira,
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para faloricarem e VP,niJrrern rnrro~as rlestiuadas
ao t1·ansporte d'agua .............. ·-·............
G3:J
="· GG\8.- AGIUCULTUHA.- Deerelo ue 31 de Julho ele
1877.- Concede privilc.~io a Mig-uel Alauli•· Baglioni para o apparrlhn de ~na innnção, dC'IIOilli·
nado- Clariticadol' llermetiro...................
G31
:'I. GIH9. - AGHit-:ULl'UIIA.- Decreto de :11 de Julho de
1877.- Concede privilegio a Manoel Franci~co eiP
Castro e Nascimento para ua pparelho de sua iHvenç:1o, dl'nonlinadn- Apanhadell' de café...........
(i:J~
N. nn~;o.- AfJRICt:LTt:IIA.- Bt~errto !In 31 dt) Julho dP
i877 .-Conecdc pri l'ile~io a Josó Fn·ilcri eo !1•1 Freitas Junior c llla reos Chri.-;liuo Flnrava11 te) Palrnlhano para a fahl'ie:11;.úu r venda dtJ atlnllo \'Pgelo635
aHiiHal por lati
N. liü:Jl.- AGI\ICL'LTl:H.\.- IJraelo de :H de .Jnlho ele
i877 .-Cone cole pri\·ilt'gio a Jos[) de S:í llollanela
CavalcaHIP. para fahric:ar e vn11dcr colleiras, pt•as,
t;:lli
•·àurcstos c correntes de aço trlll(teraclo............
X. GG:i:!.-.IUSTtCA.-ll~rrcto fie :11 cln Julhode 1877.Crt•a o hÍ~ar cJ,) Juiz Municipal e tle Orph;\os no
lc•rtuo de Santa Anna elo Catli, ua Provinda. ela
Bahia....................... .. • . .• . . . • . .• . . . . •..
(i:l6
N. liü:i3.- AGHICl!L'flTRA.- TJcerelo ele 31 ele Julho rlc
t87i. - Con('cdr, pri l'iiPgio a ~liguei Alandr Baglioni, para o :~pparelho ele sua invcn(;:1o denomiuado - (;ey~rr Thcnual c \'apori;;ador pueumodynamieo .. ;.....................................
li37
X. Gti:i3 ·'-·- AliUICULTU!IA.- llecrrlu rir 3i ele .lu lho de
JRii . - Prorog;t por um anuo o prazo lnar!'ado a ·
Companhia de navega~:1o a. vapor -Catharinenscpal·a a aprcsentac;;lo t.le uuJ novo vapor...........
G38
N. li6:i4.-JUSTICA.-D~creto de 7 de Agosto dr 1877.Crt•a o ollieio de Escriv:to privativo do Juizo dos
Feitos da Fazenda nas Provindas df' Minas GcraPs
e l'ianlly................... ... .. • .. . .. . .. .. • .. . ..
638
N. G655.- AGI\ICULTl:nA.- necrdo dr 7 cln Agosto ele
i877 .-Eleva o capital garantido a J'eclro 11. Wakrn
para estaiJelccimento rle um engenho central no
municipio do Ccar:\-:\lirim , Província c:o Hio
Grande do Norte.................................
63!l
N. üGõ6.- AGRICULTFRA.- Decreto de 7 de Agosto de
t877.-Proroga por mais um anno o prazo marcado
ao Desembargador llf'nrique Jorge 1\abello pnra a
incorporação ela. companhia destinada ao scrvi~o
da pesca na Bahw................................
6~0
N. 66;;;,- AliRICULTUHA.-:- Decrelo de 7 ele Agosto tle
1877.- Pro roga por mais dous annos o prazo inarc:ulo 11a clausula H.• d~s annexas ao Uecrrto n.o
ii792 de H de Novembro de i871..................
GIO
~.Gli58.-AGHICULTUHA.-DPcr
lorlc
1877.- Declara que a s ·. -a~ \Olt!Jlfl)nl.ri:} -da.. -trada de ferro do Co
er6i\,J\e\'"d llhS.li'Rir.Qj i}?l't -.
frcguezia de Santa T ~'à o município i1'ó
1
Iene; a ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ·.i(~4.t

f...................................

rll/1;

·'f"

N. f.tl:i!l.- Al~niCULTURA. - Dcurt.o ti•' H dr Agosto dr
iRi7 . - l'ctmil.le a t.r·ansforencia para S. Fidelis da
s,·.d,, da Cofhpaullia ola c;;tratla de ferro dn Sanl•>
~\11ln11io d~: Padua ... ......
~
~-·.....
N. liütill,- FAZENDA.- AJlprova, com lllOtliticaljtiPs, a re~
forma de algumas isposiçücs dos estatutos da So·
cicdadc- Garantia Naeional.............. ..... . ..
N. !l61il.- Alaucur,TUHA.- Decreto de 1.4 tle Agosto •I c
!R77. - Approva, com a Iterações, a reforma dos
estatutos da Companhia Cooperativa de Consumo.
N. fllili2.- AGBICULTlTHA.- Decreto de H de Agosto lle
1Rí7 .-Concede privilegio a Arsenio Ce!Pstiuo Pi·
'''rntel para fahriear c vcnt!Pr a machina de sna.
inn•w;<io destinada á irrigaç;lo de lenas agrícolas.
N. 61lli3.- ESTHANIJEIIIOS.-llccreto 1lc !.1 de Agosto dP
iH77. - Promulga a tleelaração entre o nrazil e a
li alia pa1·a a protecr;ão das marcas df' fal•rica P r·om4

••

............

lllf'l't:ío. •••••.•. ... . . .••. .. •. . . . .• ..•. .•..•.. .....
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N. IIIH\í.- AOillCllLTPHA.- ller.rcto de H dr Agosto de
JHi7. - Approva os estudos llctlnilívos, com PXc••tu;;1o rlos on;:nnentos, da L" sc·c~:io e do ramal da
Pslratla tle fo'ITU ola vi lia de S. Jo:io •lo Monle-Ne;:ro
au pol'ln da Boa-Espcranr,a. wt l'ro\·incia rJr, S.

!'edro do Hio liranrle do SuL...................
X. !ll\ti:L- Ali!UC!lLTlllL\.- D•~crcto de H de Ag-osto de
!H7i . - Approva, com a ltl'!'a r.•>es, os estatutos 1la
Cotupanhia frno-o:at'f'if M:tcah··· •' lmhPliha, e autoriza a funccinnar................................
X. tilitili.- AliHIClTLTllllA.- necrPto .Je !4 de Agosto de
iR7~ . - Concr•le a Joaquiru nviilio Saraiva de Cai·nl ho, assodado 1lf\ ll. Frlippa li ias flaptisla, pcl'·
111issão p:n·a lauar ouro. •·humhu. feno c outro~
mf'lacs na Província de S. Paulo.................
N. f.lif\i .- JllSTIÇA.- Decreto de li de Agosto de f877 . l\larea o ortlcnadü annna I de J:>onooo ao Carcereiro
da caMa da vil la da l'altlla, na Pmvincia do t:ear:i.
X. t\fll\8.- Dll'EHIO.- Decreto de H de Agosto de !877.Approva os t'stn rntos da ~OeiPolad~ llcnrlicentc ~laranhense ................................... ,.....
N. liti!l'l.- AGHICULTFIU.- Hecrclo 1le 5!8 de Agosto de
1877.- Afllli'O\'a :ts mo!lilieaçües proposta-; lH'la
Cm!tJianhia t:ily ltHJlrovcmcnts no traçado tias galenas 11•~ ~~,;::o tu do Houlc\':ll'll do IIIIJH'ratlor e 1la
lr:m·ssa llo Bastos, 110 bairro de S. Christov:1o, •~ na
low:H;iío do canal, •tur• tem 1k •·•~unir as a;:uas tlt•
tliH'ereutcs riachos 110 mesmo llairru...... ... . • . .
'\. llfi70.- AtatiClJLTUHA.- Decreto 1le 28 •I c Agosto de
iR7í.- Approva os estudos dctiuitiyos para o pro~
long.11111:11lo da linha do eentm da Estrnda de ferro
11. !'edro
N. foôil.- AI:I\ICtiLTl'llA.- UPerelo de 28 de Agosl.o t!e
§877 .-Concedo privi!Pgio a Henrique Antonio lia·
plista para fahl'kal' o vondor espoletas •ln sua In•
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A;1nJCULTUflA .-Dreno lo dt' 28 dr Agosto rir
Hl77.-Concrde priYilr~io a .Jo1o 1\lanorl Estellila
Viann;1 para Jaliriear ~~ Vl~tttler o apparelllo de ~ua
illY<'tll;:lu, den<llllittad<l-\'arrrtlor E<'llllfliiiÍI'o de
rarrís de ferro •...••...••.....•..•.....••.....• ·•
N. fill7:l.- Al:lliClTLTJJHA.- Dccrelu de 2!:1 de Agr.slo de
!877 .-IIPduz a iO:IIUOf!OOO a tlltalllia Jixada 110 Jlr·
creio 11." H628 de 4 de .Julho tle líl77 para possl'
!IPJiHítiva de cada uma das datas minrraes. t:uuI'Crlidas a Manot'l GoHcalvlls dr 1\o'a f1 011lrn, na
X. 6H72. -

l'ru1·íwia rln santa CatÍJariHa ............... : . •...
N. fiti7\.-AGHICn:rn:A.- DncrPio dn 28 tk .\gosto tl••
iH77.- Concetlt! privilegio a AnloHio .lnatJHim l't~
rl'ira tlc Canal !to para as tnotlifica~ücs que introduziu na machina !In sna invcn~:lo privilrgiada
pelo llcl'rrto 11. o G:lü\l de 8 dr> .Noventloru de 1876.
N. GG7!'í.- At:MICULTl'HA.- DAerdo tln 28 de Agosto dt'
iHi7 . - Approva a transfereneia fnila por l•'t>licianu
Freire tia Silva a seu irtn:lo l\aymuntlo llraule
l<'rrire da Silva dos llircilos na conces~{tO para salga,
sPct~:l. c pPsr·a de peixe n~s l'rnvincias llo P~r:í, ~laranhflo e Amazonas ••...•.•.•....••.•.•.••.••..••
X. liliill.- AtiniCrLTURA.- llCtTclo tle 2R tlc ,\g-o,lo 1!11
1Hi7.- Concede autoriz:u;ão a .João Luiz Cordeiro
·~Francisco Le:tnllro liotnt!S para organizarem Ullla.
t~OIItpanhia tJp,sfin:ttla :10 lransport•~ tle pass~gl'iros
P earg-as t•ntrP a tXorlr, lllta do tin\<'rnatlor P
Pt~llh:t ..........•...............•.......•........
N. (ifjí7 . - JI:STJCA.- D••creto de ~de Sctrmhro tln lHii . t:n'a o llig~r de .Juiz Nunicipal r rlt' Orphnos lltl
t<•nuo do Patrorinio tias Araras, na PrnviHeLl tlt>
s. Prrnlo .........•..••....•....•..•.... · •. • ···•• · ·
N. i'•li7íl.- JUSTICA .-Drrrctu de l.:l de SP!emloro de 1~77.
Frrz extcúsiva aos interpre!Ps tio cnnJIIII'l't~io tia
prar;a da Provi11cia do Crar:i a tlispm;i~:io do Dr>rreto 11. o 1000 de 21l de Jnnlto de l.R:i2, segunda
rcg·ra ............................................ .
N. fiGi\1.- Ali!HCULTUI\A.- ))ecrelo de 12 tlA SclcnJhl'll tlc
1íl77 . - l'roroga por lll:tis ut11 anno o prazo eoncetlido a 1\ctll'rc\: Comp.,parao(ganizaremnHta. eompanltia cnm o fim de esta!Jelf1ccr um cJJgenhn
t:cntral para fa.hrico tlr assucar no munir·ipio t!P
Açpt:t Pn~la, l'ro1·incia de l'crnntH!Jnco............
N. liíiRil.- HIPEIIIO.-Ilccreto de 12 tle Sl'tcmhro de 1877.
- ,\pprora os nlll·os cslalnlos tia Bcat Sodetl:ul•'t:lulo tiynlii:IS!it:tt J>urtuguez. .• .• . ..••.• .• . .. .....
N. íiGHI.- AliHICl'LTIJI\A.- Decreto tlc !.2 de Sclcm!Jrn t!P
1877. - Alll'r:t algumas e coJJsolida todas :1s elrrusulas, annexas :ws· JJrcretos n. o ~íi:JB dr W tle DeZf'llthro de 1871, n. o 5608 dr: 25 de Ahril de 1874,
n." :;na de 4. tle Agosto de 1871> c n. o 62í:l de !2 de
.TniiJo de J87ü. rt'lat1 vos :í estraaa llc ferro- Ctllttil'
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pl'ivilrgio para usar r a)!Jllieat· à in!lnst.l'ia f~ln·il
as lilwas lrx_lis f'XIrahitlas tlo' dpús ladPCPIIIPs e
tualpi;:lliaet'os .•...••.••...•..........••....... ,..
1'\. HHR:l.- AI:IIH:l'I.TIJUA . - llrcrdo de 12tlt~ Sdembro tlP
1877.- Elev:; a lG.l:JO:OOOI)OUO o c.1pital aliant:atlo e
!-(:u·anlido tia estrada de ferro do llio-Verde.... •. •
N. ti68ti (').-JUSTIÇA. - D·~creto de Hl de Srtetnhrn de
!877 .-Declara a. entrancia da comarca de Garal'lí,
na Província de Sergipe ....... ~...................
:->. 66R6.- JUSTIÇA.- I>ccrcto tle !.!l de Setembro de 1877.

-

1\!17
6!17

702

lllarca o vencimento auuual tlo Prolllotor l'n-

hlico da comarca de G:u·arú. na Pl'nvi!'u:ía tle Ser-

gipe.............................................

X. 6687 .-Jt:STIC.\.-Drerrto de Hl clc'Sf'lemhro de 1877.lleclara entrancia da eomarea dr Alagoinha~, na
Província da Bahia...... .• • . • • . . • . . • • . . • • • • . • .. ..
N. G688.- .IUSTICA.- Deereto de Hl de Splt;mhn~ ri" i87i.
-Marca vencimento aunnal rln Promotor Puhliw
tl:t conwrrarle Alag-oinhas, na Provinch da B:Lhia.
N. jit\89.- li'STICA. -Drereto !I c i\l de SPlemhro de !87i . JJedara. à eutrancb das eomarcas de Leueúes, Tatnhy, Pindamonhangaha e Jahll. na Prov'incia de

a

o

S. Paulo..........................................

X. HG!Hl.- .JFSTIÇA.-llecretotle :l!ldc Scteutbro de i8i7.~lana o venci meu lo annual dos Promotot·es Publieos da!> eo:narr,as (le I.ent_:úes, Taluhy, Pindatuollltan~aba e Jaltü, ua l'roviucia de S. Paulo.......
N. Gn!J2 (").- Af;niCFLTiliU.- necrclo tlc 2~ de St>ll'mhro
de !877 . - Approva a planta dos teneuos IHll'lt•neenles a .lo,:é JoattHim Ferreira de Li111a e Sil\·a,
ncePssarius ao scn·ko da estat~;lo ceulral da Es·
lrada de feno ll. Pedro IJ ... .'...................
N. Gô!l3.- AGHICULTUIIA.- llecmto til' 2~ de SdruitH·n dn
1877.- Coucrtle privilt•;üo· a Eduardo Claudio !la
Silva para o machinismo de sua invcnr<io, destinado á tmcção a vapor de canos sobre ti·ilhos....
X. G6\l~.- AGHICULTUIU.- Decr~:to tle 24. de St'lem b1:0 dr
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J877 . - .\ pproya provisorialllcnte as lusll·uccõcs e

Tari:·as para o serviço de trausp0rtcs <la Pstnida d••
frt'l'O de Jlezcude a Anlas. •. . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. ..
N. Gli!lii.- FAZENilA . - llecrelo de 2<\ de Srtemhro tle t87i.
-Autoriza a Corupauhia •l!nião dos f,anadores"
pam constituir-se eomo societlatlc de erPtlilo real,
e approva o •·om[H~tente reg-nlanwutn eom a 111otli·
Heação aJ1aixo indicada, ....... ~ ............ ~ ... *....
N. 6ii!l6.- At;l\ICUf.TIJHA.-Ileerf!lo de 2itle Self'illhro tlr
1877.- Cont'e<ln privilegio a nrmanlino Satom•me
para o fal1rir.o, uso e vrwla tlo <~ppa relhn de sua invruç_áo, tlenomincllo - Arientaurirrro hydrodinauuco ••.••......•..••... , • • . . . . . . . • • • . • • • . . . . • •
t·) •:nm o n.n fiUR't não ltomt· ·ado algum.
(••) t..:um n u.n üútH não htJIIH' add ahmu.l.
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N. 6697.- Ar.niCITLTURA.- Decreto rle 2\ de Setrmhro rle
-1.~77.- Conct>dl) privilrg-io a .lofto Pirrs Uarhoza
para fahricar r venrlcr carros velocipcdes dt~ sua
lllYCilr,:10 •••.••••..•.••••••••• , •••.••••.• , .••• •.•

7~8

N. üfi98.- AGHICl!LTli elA.- Decrnto rlt• 211lle Srtemhro de
1877.-- Arrrova as altemrües feitas nos arts •. 7 .• e
2\l dos esta utos da t:ompaÍlhia -Sen·iço Domestico. 72!1
N. liti\19.- Hirgmo.- necreto de 27 de Setembro de 1877.
- Proroga a presente sess;lo da Assemhl!•a Gct·al
Legislati\·a....................................... 730
N. t\700.- AGRICFLTUHA.- Dccrrto tle 2\J de Setet11hro de
U\77 ..- l'roroga, por dons annos, o pmzo marcatlo a
Paulino Lucio de Lemos e Francisco tlc 1\lirantla
Lconc para a medicão e dernarcaP:lo das datas tle
lrm·as que lhes Iorâm concedi1Ja,; i1clo llcerclo n."
ti7W de lü lle Setembro tlc f8H....................
730
N GíOI.- ESTHA.\'GEinOS.- Decreto de l r! e Outuhro de
lH77 .-Promulga os actos diplomaticos motivados
pela accessão do Hmzil :i Convenção teleg-raphiea
intenvlcional, celehrada em S. Petcrsburg-o a (to)
22 de Julho del8i5........ •. . . ... ... . . . ... ... .. . • 7iH
N. ü702.- IMPERIO.-nccreto 1lc 8 de Ontnhro 1le i877.
- Prorog-a novamente a prPsentc scs.<;1o ria .\ssctnhli\"t Geral....................................... RiS
N. !i703.- AGRICULTUilA.- Decreto de 8 r!P Outuhro 1lr
1877.- Approva, com modificações, os estatutos da
Companlua de uavcgae:lo a vapor da Lagt1a rle Araruama fé autoriza a rúnedonar .. , . . . . • • . . . . • . . • . RIR
N. 1170\..- At;I\ICPLTLTI\A.- Decreto 1le l:J de Onluhro rir
JR77. - Approva a planta da nova csla~ào 1la Companhia rle carris. Botanicnl nanlen 1\ail Roatl, ua
prar,.a Duqup, UI} Caxias, para a exrcHr_:ão 1la Lei
n." 3:i:J de 2t de Julho de 18~ü...................
826
N. li70:).- AlltlliCULTUHA.- Decreto tle i3 de Outubro 1lr
i877.- Altt'ra o tracado 1la linha de carris, flenominalla de Copacahâna........................... 82li
N. 6706.- J!;STIÇA.- Decreto rle !3 de Outuhro de Hm.
- Dct~lara a entrancia da comarca tle Traipli, na
Província das Alagôas, e marca o vencimento annual do respectivo l'romol,)r Pul1Jico . . . . . . . . . • . • R27
!\'. G707 .-JUSTIÇA.- Decreto de 13 de Uutuhro r! c tR77.
- DPclara a rntrancia da comarca rir Carnarp1ntn,
na Província de S. Pedt·o Llo llio Gralltle 1lo Sul.
11 marca o vencimento anuual do resreclivo l'mlnotor Puhlico............................ •. • . • . . S28
N. 670S.- AGHICULTIJRA.- Decrrh1 de 1:1 rle üutuhro dP
Hli7.- Concede privilegio a John Dickinson Brnnlon para introduccão rla lilachina de sna invent::to
destinada a cortai·, preparar, chanfrar, aplainar,
tornear c molilar pcrlra.......................... 1':28
N. ü70(l.- AIIIUCULT!TIIA.- Decreto .!le~-D.utuhro de
IR7_7 .-Concede 11rivilegi
ntQI\iA4WtCs ·ile-OJJvetra para o apparelh . e,sl\i\~1~11t~ ~el)Gtpinatlo- Prsath•r de
U~o~ ~,... 'ilt: ...••••... :·. 1: ./.{~
82!1
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:\'. fl7fll.- Al~fifC:FLTIJ!'..\ .-llrrrrto rir l:l ~ic Onl.nhro dr
IH77.- Corlf'l'de pr·ivill'g-io a Alfredo da. Fon~rca
\'il'ira. l"1r;1 fallri•·ar n Vf'lldflr •·arros·holets ri•'· sua
i 11 1 0llf.:au •••••••.••••••••••••••••••••••••

, • •• •• • • •

830

N. tlii1.-AGHICIJLTUIIA.-Deaeto de !3 de Outubro de
fH77 . - CoJJcctlc priYilcgio a SauJucl llcavea para
a maehina de sua invenrão drstinada a sorrnr
raf•\ rado, r.JJ:í, milho, fP,ij:1o, arroz, farinha r
ft~llll ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 1\712.- AI;HIC!:LTIJHA.- Dcerrlo tlc !3 rlt' Outuhro dt)
lk77. - CuncctlP pri l"ilegio a Joüo Anloni_o AJ rei
p.1 r-a o apparcJJ1o dr sua inven~ão dPnomnwrlo -·
Cala dor insta.nlaneo......... ... . . . . . .• .. . .• . . . . .
N. ll7J:l.-- AI;BJI:llLT!JI\A.- Dl'creto de !3 de Ouluhrorle
IR77.- l'roroga, por dons a unos, o prazo concedido
ao Bat:ltan)J Maxir11iano <kSouza Bueno, para PXp/orar ouro no rnunit'ipio tlP Guarapary, PrnYirteia.
do 1-:spirito Santo................................
!\. C.i!'L- At;JUCULTUHA.- Dccrntn de l:l de nutuhro rle
18ii.- Con~rtle permiss:1o a Joaquim Victorino da
Cunli:t, para explorar carv;to dP. p0dra, fPrro,
t·limnllo e onlro.~ minrr:tes no município •le lJJ,afllll~.

Provi!ll:ia.

tlt~ ~.Paulo.....................

830
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R:l2

N. !i7l.'i.- AIIIIICI:T.TUIIA . - D0crclo t!P. 1:1 tlP Oulnhro de
18i'i.- Approva, r.om HHHiillcaçtlrs, o.~ estatutos
d:1 Cmnpanlli:t "l'lli/o-SI·PJiica' ,, :wlol'iza. :1 flllll'.-

r.iona r .. . . . .. . .. . . . • .. . • . .. .. . . . .. . .. . . . .. .. . . .. .

N. i'•i !li.- Ar;JIJCliLTURA.- Dncrclu de :13 ti c Outubro 1le
1877. - Approva. com motlillr.a.t'ôes, os rslatulos
t!:t Cor11panhia dn carrua.gellS --Porto-Aicgrensf',
t) •·onr:Pdf'-lhe autorizaç:io par:t fnnceionu... ... .
N. fl~li . - AnllfCULTPnA.-Ilccrcto de i3 de Ouluhro dr
1Hi7. - Approya, coJn modilieaç[les, os estatutos
d:tCompanllia m:,ritima c 11uviaJ-S.Io:1o da Barra
P Campos- e eow:crle-lhr autorizac:1o para funcl'ionar ............•................ ·......... :....
'1. !l71R.- AGRICIJLTIJHA .-Decreto de I:J rJ() Outubro dr.
1Hii.- Autoriza a- T!Je Conde d'Eu Hailway Comp:llry Lirniled- a fnnt·cionar 110 l1nperio .:......
:'1. liil!l.- ,\1;/\TCULTilH.\ . - Dccrr>to dn 13 1!!'. OntUIII'o <le
1~<77.- 1trd11z a lO:ooonooo a quantia. lixada 110
ll•'<'rPln 11." ti7H de :16 de Sctemhro de ·187i para
:1 pos~c df'finitiva dc.icada urna das datas rninP·
rap:; '~"ncPdid:ls a Lniz Mall1rns Maylask i. na Prov in ria de S. l'aulo, e Jlroroga pnr nrn anno o
prazo rnar•·ado na rlnusula 2." do rderirlo dl~-

t:r.•fo............................ ... .. • .. . .. .. . . ..

N. li721l.- ESTI!ANI:EII\OS.-Deereto de 20 de Outu!Jm de
!877.- Prouml:.:a a Convcw;;lo Postal celebrada
entre o llrazil e o Cl1ile em !!6 t!e Maio de i871l..
N li721.-AGI\ICULTlJHA.·-Dt•rrPlo tle 20 de Outullrn d<)
lK77.- Approva os estudos dr/inilivos para o pro·
lon::anwnlo da linha dn f'rnlro da E-.;tr:lila df' /'••no
r)' J•t•d r·n , l •••.•.• r ' 'I.''."
!
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N. 6722.-A!illiCULTUHA.- Decreto de 20 de Ontuhro de
1877. - Conce•lc privi lcgio ;~, Nicolúo llolil!!r pam
o prOl:es~o r! e sua in \'en•;án destinado á cunst'l"·
va1:<1o de earw' • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . .

Hüi

N. li723.-M;JUCULTUI\A.-Ikr,rcto !le20 1leOntubro de
1877.- Conccdtõ privilegio <t .Jn:1o Evangelisb f.o·

Jlll'S df' Souza para fahrif',ar· ,. vcrul••r a 111achina
de sua inYcn•Jto dr11o1ninada -l'iladnr (;ornes...
N. ü72L- Al;I\[I:LTLTIIIL\.- Derreto 1Ir 27 de Ontuhw de
Hl77. -Cunecde pri\·ilegiu a S:tlll!lCI Hr'avrn para
fahrir:rr c vender •:llapas 1\n sua inYen•;:1o, d•~slinadas a hcnclieiar caf!:..........................
N. ljí2:i.- AtiHICULTPHA.-llcerrto de -:27 d•' Oltlulll'O de

JX77.-Concr•lr• privilegio a .lo-;{• Francisr:o Soares
para fahricar r venrlt:r :t ruacllina de sua inven1;:Io
deno11linada -l\laehina so.1rcs, destinada :t liuJp:tr
•: t:O!Iscnar us trilhos das I in lias ferrcas urbanas.
!';. G7::!1L- GlJEIUIA.- llrereto de 3 1lc Noi'()JillJro de 1~77.
- Tr:u1~fere p~ra u ~linisteriu da Justiç:t o i'rrc:idio de Fernando tlc Noroulia ... ........ ... ......
~. U7:J7 . - üliEIIHA . - Deerelrl de :Ide NoVtõllllJrO de f Ri i.
- Trausfere para o ~lini,;Lnio da A~rienltma,

Cnllllllf'rciu e ll!Jras Pu!Jiir,:ls a, Fabrica dt'

N.

N.

N.

N.

fPITO

8ü\

Sü;J

8üü
Sü&

1lc

s. Jo:-w tle Jpanema, ua Proviti('i:1 de S. l'aulo...
ü7:!X.- Ataucur;n:nA.-- DPcrclo ,Jr :1 tlc NoYcmiJro de
1l>i7.- Approva as plantas para o ramal tl:t esI:H;:Io Jlt:lrilirna da Eslrada til' fr~rro ll. Pedro 11,
na t;;lllr!Jr>:t . .. .. .. . • .. .. • .. • • .. • ... .. . .. .. . • .. .. . •
072\1.- AGHlCFLTlii\A.- Jlnert'\tJ tlc to 1lc NOH'IIthro
"" 1877.- Auturiza a cclelmtt;üo de conlraelo para
a navegaráo entre o porto do Hio de Janeiro n o
de Nr\1-York com escalas........................
li7:111.- At:HtCl'l:rt;JIA.- Dct:rc!o dt' ill de Novcmhro
d1' 1R77 . - l'roroga por rnais uru anuo o praw ,·,unI'Pdido pelo Decreto n.• IH't'J de lO dn MMço de
lRíli a .José Pacheco l'eroira c outms para. organ i?.ar•~tn urna companhia com o lint de esta bel e•·" r nm Pngenlro central par:t fahriro 1!11 ;1sst11:ar
11:1 fn',~llf'.zia 1\n H in I-'11LitiO, 1111111ieipirl tk Sa11l•1
Alll<tro, l'ro1·ineia da BaiJin ................ , . . . . .
()í:ll.- AUIIII;ULTl11\.\. - Denelo de IIJ dt: Nore1111irn
dê 1877. -l'roroga por Jnais UI li :tLIIHI o prazo
,·,ouf'•'d i1lo pelo !Jeert'ln n." Gl ~:; ,J,- 111 de l\larro
de 1X7ü ao \'iSCOIIflr de Scrgi111iriul " outros pai'·:.
organizan:rn tlln:t COIIl[l:tiLIIÍa r:olll o lillt d~ P~ta
l>eh>o:nr Ulll engenho central para o fal>rko ""
;)Sf'l!l':ll' 11:1 frP-gnezia tio Bo111 J:tl'tlillt. lllllllil·ipio
de ~anlo Anr:rro, l'rO\'ÍJH'i:t da Ballia.... ... ....

Al;mcn:rTIL\.-Il"''~''~r., •k 10 lk Nn\·P;nl>~·n
de 1877 .-·· Cnnc•:dr: pri I' i Ie~: i o a Pont•; &, Cúv:llho
para. >I fal1rico e rcwl;~, tio liquido .llp! Mt:i., iu-

Hli7

SliH

XüR

R7:!

87::

N, 111:12.-

\Pllt,;áo dcstina1lo a uxtinguir a. prag;1 •In~ i::ifesars.'
.'i. ü73;l.- .Jli:-:Tit:A.- ll•·•:rdo de fll r!P Nnv1:1t 1l>ro de 1~7.
- Crl:a ,j lugar tlc Jui;~; l\Ittüidp:.l c tle llrph:tos

~í:l

l'lDlr.r.

llt)~

ACrOS
P\l;":.

u-ruto lIo Hiheil';10 Prcto . na Provlueia rlc
S. l'aulo
o
o....
110

0 •• 0.

l'i\

.'1. lii;;\.- JrSnf:A.- Ilrrrefu 11r. 10 de NO\""II11,ro dI' IRi7.
N.

Cl'i~a I; lugar de Jlliy. ~llInieifla.1 r dr OI'I'II;lo~

1111 101'11I0 .10 Pi lar. lia I'rnvincin di' Goraz .. o....

Ri:;

- JUSTICA.- nccreto ,Ir. li tIl' NOYClIIhl'o de 18i7
-Uesignit li ordem .Ia sulJslHllirão reciproca dos
Juizes 1I~ ülrclto (1a C('IJ'Ir" no niino .ID {"7R.......

Sí:>'

f;i:l~j.

o

N. lii:16.- JIiSTlC:\ .--Il,·prpJ" <l,' ti rle Noveurhro de 1877 o
- Desi;wa a (miem 1'f11 'Jllr os Juizr« substttutos
da Côl'lp dc\"pr;lo I:oopprar 1:0111 os Juizes de Uil'eilo
r su hstitu ir-sr l'f,.:ipro,·allll'lIll) 110 anuo dl~ 1878..
X. tii:I'.- JrSTIçA. -lll)cl'do de li de Novemhro de IR77.
- ExlillgllC UIII lugar de Juiz suhslltuto da ctn'te
e prov itlpncia sobre a p,,-lilll:ção de filais tres lugares .1<; Juizes substitutos lambem na Cúrtt', ••
N, (;7:11'.- Al;l\ICULTlJIIA.- Orer,'lo .Ie 17 de Novembro
dI' IH".- Approva a pl:Jlll.a dos Ierreuos prrlen(',(,lIll's aos III'rdl'iro~ de JOS(' Jonqui ru Fl'lTeim
Junior. IIp''c,~al'ins ;10 s,'nieo ,h pslal';lo crnlml
tia Eslrada de Ierro 11. Pedro 11. o • • • , . . ; ' . . . . . . . . . .
N. U7:1(1.-AGHlCt;J;rlJlt.\.-llt~lTeto de ti de Novembro
,Ir- IRii.-AP/ll'oV:l a nlauta do lelTello pel't.cncelllc
ao .\Iajor Luiz Antonio l;ollzag-a Suzano, lia exteusrl" (li' l.:l'J,O metros, IlI"~essal'io ;is obras .h I'a rtc
do ralllal .J,: Safl"I'I'lIllta a Sallla Cruz. 0....• 0.....
S. U7;o.- .\(;1\1(;1'1;('(:11:\.- J)ecl'plo d,' 17 dI' ,"iowllIlirl)
d'~ IHi7.- COIlt:l'dl~ fll'i vilf'gio a Jo;10 Baptista Bou i n:; para lutrnduztr 110 Jmperlo a ilH!llstria d,'
,'\lrallÍl' oh-os. III:!SS:!S c uutros pro.luctos do ,'a1'0';0 do afgod;lo •. o. o.•• o
o
o.,....
,'í. lii"'. - ..\ faUCtTLTtlllA.- nr,·1'1'lo di' li .Ir Xovr-mhro
de lRn. - .vpprova, COIII 11l'lIlifit:a(:,-,,·s. a rerorrnn
dos f'slalnlos .ln COIllflanhi:'-Eslrada c!t' ferro COIIImeu-lo f' HiIJ das Flores ..... o...... o........ o....
.,. li7't2.-AI;HHTLTt'HA.-Dí'I'I't'10 tI,; 47 dI' NOYi'rnhl'll
Proroga o prnzo concedido a Hl'lllo JIlSI~
de 18i7
Alves Pl'reira c 1)1111'08 p:lI'a p:\fllorar ,'an':lo e
olllros lIIilll'rarS 110 IIIUllil'Íl'ill ,If~ Ti,'['·'. Proviuciu
o
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H81l
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8HZ
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HS"i

". 1',7\:I.-;\{;mel'l;rliHA.- ncercto rlc 17 rlo NOyelJlhrt)
d.' IH;•. -I'roroga por mais um allllo o pl'azo
eOIIl·.,~dido flelo llel:l'do 11." UUi de til de Man'"
de iR7ti a ,Mallorll'i.lllo Sovaos par:1 orgalliy.al· Ullia
1'00llpalrlll:l 1:01'.1 I) 11111 ,In rslalll'l('t~('r n m engen!ro
I"'lIll'al l'ar:1 o 1:lllrÍl'o tI., aSO'IWal', lia fl'r;.;nrzia de
I~Hap'·. Itlllllidpio <l:l C;il'ItOl'ír:l, I'/'o\'inda lIa nallia
"
, .. _,
o
, , .. o..........
.1\ 1i7\í.- AWUCIiLTI-I:Ao- 11""1',;1" {Ir li .Jr Xll\-elllill'll
<I" IXi7. -I'/'oroga por sl'is mczcs {I prazo l'on''l'dido
1",10 1ll'<:I'"tu 11." I'!';H de ::12 <JI~ Fevereiro tio anuo
P:l'8;]<Io a.. lia d 1:11'1'I Ali tonto Cosar BelTI'.lo para
llrg:U1iy.ar !lIHa cOlllpanhia, corn o fim <lI' I'slalJe1,','1'1' !llll Pllgl'lI1111 ""lIlral par'a fahriro <I" assucn r

fi,'

S. I'a u!o

HH:;

no ronnn F.\ E<:lTTT"O.

11;1 In:lrg'em do rio Meari 1lI, Provlncia d,) Maranhão,
entre as silllal/lf's dellolll ina.las , I:anlag-allo " e
c r:,~llIlon fI' •.•..•.......••....•.•••••..•••••••••.
X. liií:i.- lH;IIICllLTUL\.- Del~rdo Ikli rI<> Novr ruhro
de 1877.- Appl'ilVa a alter:Il~:10 proposta. para as
obras do scrvi(:o IIc es:;(o[o d:i l rupert.rl WlInta lia
Hlla-Visla, em S. (,!lri,-;[ol·:1.o, c [:17. ex tcusi vo o
1I11'SIIlIl se.rvil.:o aos Ilf"edios recl'lIlellll'ntl' construidos n:lIllIl'lIa 10I',alidadl' ........•....•...••••..•.•
i'í. liilli. - ,\GII ICI' LTIlL\.- Pe'TI'11l de I i de Noveru luo
.11' li;-;i. - Allera al~IIII1:1S c l'ol1.',"ida todas a~
cla.usu lns nune xas aos Ilecrelos 11." :i7U'~ de !; d,~
.I\:;(oslo de IHi\.. 11.'" lillH e Go"; de ::0 /11; Outu hrn
de IRiti " 11." Iiln:. de 12 d,~ .'''ril (In IRili. relat i vo
:i /'0Ils[I'II1',I':10 tI:1 E.o;\ratla dc feno 110 Hel~ir,~ au
Li ruonlru .. ':'" •. ' .....•••.....•..•••... ' .•••••••
x. liili.-AI:UICULTL'I\A.- 1"~lTl'lo de :!~ de Novembro
rle 1877.-CllIII'Ctll', durn ul» 1rinla :111110,>;, g;aranlia.
tlc ju rus par:1 li ma x inro I'apital addiciollal de
;:':.:i:;:nOIJ.~oOo re íOo. onu) dc,:1 iu.rdo :i cOlIsITIlC/';l.1l
da cslr:ltl:i /!p. 11'1'1'0 dl'lIolllillaila - Malleir:1 I' ~Ia11101'1', •.••••.••••••••.•..•.••••••••..••••.••••••.

N. Gi\8.-JFSTII:.\.-IlI'I'I'I"O

.\.

x.

.\.

x.

x.
N.

.'1.

887

887

8!J7

tll~

2\ tle '\ol'clllllr" til' 1877.
-ll('f(ul;t a ,'XI'CIII::]O dll tli,poslo HO a rL, 2!l ~~ lO
e 11 tia Lei 11." :W:I:I de 20 de xotemhro de lil71. .•

x.

88li

!"ll

ü7\!),-.1I;STlCA,-DeJ:l'ctotle2'~tle

Novembro de 1877.
- E:\lill~ue a 2." vara cível de Cu yahá. e providelleia sohre a, I'<~spl'eliv:ls fIlIlCÇÜ'~,>;"""""""
/i7(;O.- JI1SnCA.- Decreto d" 2'~ d" Xovellillro 11<'11'77.
-Exling;ul' rlnus lug;:lres d,' Juiz substituto da 1':1pilal d:l B:lllia
.
liii;I.-A(alll:I·LTlill,\.-Il",'n'!o de ::11. dr. :'íovelllllro
d" tHii.-- COlle,'dl~ aullll'iza';:10 :l Pedro l\ug;nsto
Cordcil'o Ilias para ill/:orp0l'ar urnn eOlllpallllia.
com 11 tlru de l'sl:JIJelf"~t'1' 11m servico d,' tr.uisJIIi,s:io di' n'I'.:ltl05 (' lrans pnr!e de (':lI::;:lS .•.••••••
lii:i::1.- AI:J:It:I'L'lTIIA.-· Il"/'I'/'to dI' 2\, de Novcruhro
de 1877.-Cllllí·l~de :lIIlol'iz:lI,::io a .1,,,(: Ilorg-rs l1l1rj:1.u
para ex plural' IIJill:1S til' OUI'O" uu lros IlIelal's lia,
Prllvilldas tio Hiu l:r:lll1k do \ort,~" (~':lr:i .•.....
1;7:.::.- ,\(;IUr:líI.TUHA.- Ih'crt'lo de ':lI, ,li' Novrnihro
de 18i7.-l'l'orof(a os prazus es!al)plt~('Ídos lias clausulas :.l." c 7." do Docretn U." :a:.:l de 27 de Nov eruhro di' t8i2, 'Iue nuturizou o DI'. Joaquhu
[f(II:1eio Silveira da .\lolla a ru iur rn r lia Proviucin
de S. 1':11110
..
lii:.\.- 1\1;IIII:I'I,TI1I:A .-1)1"'1',,10 dl~ :!'~ di' i\'ovellllll'o
di) Iki;.-,\p(lt'llva. "1)[11 JlIl)tlilil'~llJlt""~, n.. . P,:.;I:llllln~
tI:I t:OIIl!,:IIt1Ii:I,'- IlIdll,:lri;l" I:OIlIfIl"ITio -I' autoriza a 1.11 lIecioll:l I'. ...••••.••.••••..•••.• , .••••• :.
G7ii:;.-DJI'U:IO. - necrot« tle 2~ til' ;\,ovclllhro Ile 1!l77.'
-Ad ia a el"i~·;l.o de u ru Selladur pela Provirir.in
,lu CI':lr:\
.
1\7;;,;.- AI:llICT'LTlIHA.- Ill'ndo tle 2~ de NoVerlllll'(\
,I" l.'lii. - Ap!'rllva, "0111 a1I''I':lI,:(I('s. a rctoru.a d("

\!UG
nOi\

!III,~

\111

1'.\(;"{.

",Iallllos da Imperiu.l COIIIIJ:whia de seguro mutuo
f'ollll':l lú.:.:o, .• ,..................................
.'L ü':ii.-A!iIW:I'LTIJIL\.-D",·rdo dr 21 Ile Nnvem hrn
di) IH77. - !'rrrll i Ili, :'l COlllJlanhi:t rlns Dopas de
D. l'pdl'll 11 ahri r 1I111a run eouuuuntcanrlo o contro
do al'llIaZflll1 11." ri ,I,' sua proprieda,Je coru a rua
da Salldl', "111 IlIg'ar dI' pnwpder ;w atargamento
do !JI'I'/"O da !'I'dra do Sal. a !file se al'ha oIrrig-ada..
1'1. ü';;~.-AGIlfCI'L'ITH:\.--IlI'I'I'Pln dI! 21, de Novembro
de 18,7. - Appruvn a rdol'llla. dos estatutos da
Companhia de seguros ruurltuuos p terrcsl res
I'hcní x l'el'll:llll!JuI:a.na..........................
:'l. lii;;!l.-JL·snC,\.-DI','./'elo do 1." dl~ nezeurhro ,li: 1877.
-Heorg:llliza a Guarda Nar.lunn l da Cill·te.........
N. u'lill.-BII'EIIIII. -DI'crl'lo doL» de De7.elllhro de 18,7.
- CI·,·'a os /"OIlSI'illos quI' 11"111 de ;Idlllillislrar o
pn lri mnu io do Iustitu lo dos Ml'llillos CI'gos I' li do
fllslitlll,) rlos SlIrdns-lIll1"OS........... ••.•....•.••
N. ü,lil .-.JlISTH:A.-IJI'I:rpl" di', Ik DI'zl'lIlhro dI' IR'i.Autoriza n ,\Iilli,lm " SPI:rl'lario di' f':stado dos
i'\1'.~OI:ios d:1 Jllstil;a a I.ransl'l'l'ir dI, uruns para
ou l rns ru luiras do 01'1':11111'111.0 do IIleslIlIIMillislprio. "" p\r:rl'i('i,) deIH7li-IXí'i . .1 811/11 rua de l'nnto
l'iIH'()('lIf:1 I'. dOIl.s I'olll"s /'1'1110 I' 'I lia 1.1'0 1I1i! oitoI'rnlo, I' nil"lIl:t 1'1·'is..........
N. liili:!.- A(inli:l:r.'rf1I:A. --!l"I'!'I'lo df' 7 ,1t' ])l'zelll!Jl'o
dI' 1877.- Apl'l'ol'a " 1'''111.1':11'.10 l'I'I,'I,r;ulo 1'0111 a
C<lIl1lulllli:l' J.;,,,iril .. Salilo f' (;:11111''''' para ti serl'i':O .1:1 Il:I\·I'~~:".::ío ;1. \.:1,,"1'......................
N. fi7ti:1,- .Jl'STlI.:\.-III'I'.rf'ltldl~Hide D,'zellllJl'o de IH7'.
- 10:\ l.illglll' 11111 111~':l1' dI' sub,lil.ul.o da coman-a dI'
(IUI'llI'rt'ln. lia I'rtll'illl:i:t de Min:ls lif,ra"~........
.'1. li,Ii1.-Al;]IlCl'LTlTIIA.-)lel:re[ll dI' 1:; de Bl'ZI'I11!Jro
1[1' 1877.- J\'fI',fili<'a 11111 I'ITO dl' illlprl's8;jo no 01'ereto u ." :!IiH2 de 2:\ de Ou 111111'0 IIr' IH,:>.... r.,
N. tiili:j.- AI: 1:[(;1 1,'1'1' 11 A .-I'I'I'1'e[" fIr' I:; .I" Ilezcnthro
ti" 11'\77.- CtlI"'f'llto "I'i\ill':~i" a 1'I'l'o:l/ld" dfJ AI!Ju'111C'1''1J1I' I':II'a 1:11I/'i":II' " 1'1'11"''1' " al''':lI'I''lIo de
s un íuv« 111.:;-/(1. d('~fill:l(lo a l':ll'JI:lI'I"IIII:I ...•... o..
N. Ijjlili.-AGllJCIiLTliHA.-J),'crt'lo de I:; d" Ikzl'II11lro
di' IH7'.- COIII:ptle pri víteuío a A Ifredo tia FOII,eea
\'ieira. para talil'iear, usar e veudcr e;II'1'OS di'
,":) illl'l'l\l.:ào, .lcuonrlnados - l,arI'lWgI'III-lJol.l'Iprim........
.'\. liili7.- AIillfCIiLTlJIU.- !lel,rplo di' H. dI' I1I'7.Plll /11'0
dI' Ik77.-I';'II'lIdl' a "1.111':1, 'o('aiidad,', () l'erilllP·
11'0 11';;ldo "" 1l1'1'I'I"" 11." n::o:; .1.. 1." dI' M:lr('o de
ISi;, fI:I,.:I :l"'~ j'\pIIJI':II:I-lf"; di' 0111'11 1\ 111111'0"; 111';'1:1I'~
11:1.'; 1"1'1'1' Ih ;:1/"11111 I'" Salll:l LII;'i:l "llI 'li 11:] ",
l,i'I·:lI'·;
"
.,
'
X. f,;Ij:'\.-lHI'I':IUU.- Decreto de Uj dI, I1l'zl'llllll'o de 11'\77.
- .\Ilre 1111' I'!','dilo ~1\1'[J'I'IIlelltardI' :l.f)Oll:II00!;O()(J
:1 \'l'rh;I---Srll'l'''ITIIS puhlico, n IlIntlrllr:lllleulo d" t'slad" ~:tIlilari,)-do exel'I:i"iu de lHi7-18'8. [IHa
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0""01'1'>'1' :i, de,p,~z:l, ul'gl·lI!.ns llllr SI) n,..,l;lo 1':17.1'11>10
1'0111 as 1'1'1)',';llI:ias lIag l,llad:ls I'l'la st'l',I'a, (' :1:' da'1UI'I!:l l'I)I'I':l.
..
N. ü7m.- DIl'EI\lII.- DI'l'I'elo di' 13 di' Dewlliln'o dI' 1877.
- EI'1\':1 a 12U:Oll()~I)OU os (,I'editos cx Lraordf nn rtos
da i rupnrtauci« de \1lI:01l0;,OOO al)l'l'los polus 1I"(,l'e'os u ." (j~I\J e UH:; di' I, de uutuhr« e;;o de ill'7.>'IIIlrro ,/I: 187G
"
.
N. (j7711.- AI;HICL'LTlTIU.- Dnereto 110 I:j dI' [)e7.CIII"I'O
d,', IH77.- Apl'ru\-a o clwLral'ltl c"le"radl) 1:0111 a
t:1I111(Ia nhin de l'ial·"g':Il.::l,o ]lallia"a .••.•••••.••.••
,;7íl.-AI;11[CULTUlL\.- 1J1'1:l'eltl dI' I;; dI' IJI'ZI',IIIIJI'o de
lH77.- .\llllll'i7.a eX(llor:lf:I-"'S" C,Llldlls par;l 1I111a
cstrada dI' ll'l'lO d:1 IIlar:;l'lIl dil'ci/:I do rio Ouar:1i1Í11I ali',:i l'ill:11'" !I:lfIUY, lia Pruvi uria li<' ';.1'1'dlo dl)]\io I;ralldl! tio SIII
.

x.

N.

n77~.-~L\liL\'IL\.-DI"·l'dode Wde DI'7.eIl,"ro ,]<> 1877.

-.":llIda :lflop[aJ' 110',':1 1:I"rll:l de ra,:,(ll's di.nias "111
da "11I' sr a('!J;1 :IIIIIe\a ~IO lIel')'I'lo
1, dl~ Maio de IHí2 ..•....•.•.........
N. (;77:1.-- FAZI·;"IJ\.-D,'cl'rl'ltI,'J:;dr D"7.t'II,I'ro de 1877.
-Pel'lI11!.'" '111'~ o I'al'i!al dll « IUIII'" til' 1::11111"" ,
."'.ia <'In:,tlo a dous IIlil "",do:, ,i<' I'I'i:'
.
~[II,,;[itllil::\o
11." l·'X;i ti"

N. U77L-"AIlL""A.-I)'),·.rl'lo de I:j di' ,\lJli! de 1877.
-,\III"l'i~:I:J Irallsfl'I'I~II/',i:t ,l:J. ,1'II!111:1 ,ft)I:;:\liH,1H:li
ti" IIIlIa" pill'a IIUII':IS rll:"'il';lS d,l tll'SI"'Z:l tio .llillislel'l<) d:l ,1!:ll'illll,l, 1111 r\'.'I','it'.io d,' IH7ü-lR7i .....
N. l',i7:;.-- M.\HJ\'II.\.-III'I·.I'I'11I til' I:; til' 1l1'7.l'llIlml dI' IH7í,
- AIH'I' o ('I'I'dil" "111'1'11'[11"111:11' til' Lí71:llil!,7H:;
1':ll'a :lS d"'I"'7.:1; ti" )lillis!.l'I'io da M:lI'irJila lias
ru IJI'i(';IS-1"OI'I':1 ]li 1 1.11-1'-1 lCSIJi':~;IS ex 1r.rorrl i uaI'ias u IlYI'III11:l;~.'i-du l~x('reki() t1i~ lH7G a 1:"\77 .....
N. ü77n.- ~L\lIINII.\.-D"I'./'I'lo,i<' W tll~ D"7.t'llIlil'o I'" 187í.
-- A 1,1'1' ~1lI )1i li isl t'l'ill tI:l ,\I:lI'ilJ "a o '')'rtl'' 11 r x t 1';[ 111'rl in.nio ti" ",.;n!I:H!IH,\~Cll.I':ll'a OI··('OI'l'I'r :is dl'''[II'Z:J.s
.I.rs ru "I'it':b-I:UII latl"l'ia-III 1t'1It11'III·i:I-.\ 1'''''"al'S
-itpfiII'IH;tdIL"';-t'-Ulll'aS-J)() (1.\"j'rci,'LI dI' tH;O a
Itli7 ••.. . . . . • . . . . • , ....•.•. , •..•. , - ... " " .. " .•.
N. 077i.- 1·:~TI\A:rIG!·:II\I)'-;.-I'e''./'I'111 dl~ 1:; d" IJI'ZI'II11H'O
de ltl77.-AuLul';za " Min i-Lro e ;;1'I'rl,I:ll'io dI' I':sl:l<'li tio...; Nrgof·,jos Esll'llJl!-:i"('jrus a applil'al' ;',s lll~~
1"'7.:IS tia, l'I'I'I,:ls -;;('CI"'[:ll'ia di) E"ladlJ'- !o:1IlJ'I'I'g':ltlns eru ti isl'''" i hí l idatl" -I·:xt l'a"l'tli 11;11'ias 110
1'.\1"l'illr-l' Extl'~"..l'di 11:1 rias 110 i 11 ["I'iol'-II0 r-x I'j'riri.
linillll:eil'l) de 187(j-1,,77 a IIII:Il11ia de
:i~i;H!tOSi,~L lil';lda das sl)hra~ ti;!:; \('l'h;J:-;-l.l~~a~
IJl!'S l~ (;11J1:~lllado:';-fl-~\.iu.I.rs (li' j'us(l)-dl) 1I1t'."'ItIU
l,'\I'I'(',jl'jl,I • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . . • • • •

J\.

llGG

l"Ii~.- F,\Z"'IDA.-IJI'I·II'lo

dp, 2:l de IlI'ze"JI,I'o de
l~;i.- P/'ill'(~g;} l" 11' rll:li~ u ru anuo as di . . po,..;i~fl)r.S
dl!i dl'I'lel'):, SIl"I":I"II'IIIII):I l'ol)]'aIH::-' dlls d ireitos
di' ("IIISllIlIO d{) gadu varr.utu I' I:Illlt!ero llllPIIl'1;1.11111(1 lllllll'l'il) •••••••..••••••.•••••••.••••••••

o.

N. ló77 il.'--l:t'I·:III1.\.-IiI"·l'i'lo ,lr:l2 ti" 1I1'zrm"ro 111' 1,,77.
-- ,\III"l'i/:l ".Ililli:;tm ";;I.'I·rl'laI'ilJ de E"l:ldo dI)>;
i r.
:1

1'.',1:01'1:
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x,

N.

.'i.

N.

N.

N.

NI~gocios IlaGuol'l'a a :tppliear ás rlcspczas do diversas ruurlcas n qll:lIllia de 'Íül:2ü08HU, provculonte
d:I'; solJr:ls \'1'1'I1Íi':ldas cui ou tras vvrhas do ('X()I···
l'iI'io dn lHjl; -IH7i........................... ....
üj80. - GUERHA. - Decreto dn 22 de Dezembro de 1877.
- Autoriza a ahertura tle Ulll credito suppleuiental' do MJU:4t.l",~177, para OCCOI'l'er ás despczas das
verbas - Iutendcneia c Arseuaes de Guel'ra-eCorpo 11e Salldl' e Ilospital's-do Min ister io da
(;lIerr:l, no exercido de i87ü-1877.. .•.•. ..•. .•.•
ü78t.-AGIlICULTUIL\.- Decreto de 2:l ,lo Dczenrhro
d,) 1877.-i\p[lr IJV:l, COIII lllOdilkaç0es, os estatutos
tia Conlp:lllllia tia ostl':III:\ rle ferro-Uragalltinao :IllLorila :1 i'llwcioll:tl'..........................
lii8:l.-~L\HL'WA.-li"eroLiJ do 22 do nczombro do 1877.
- COlll"OrtO a Sort'etaria do Cousollro Naval eui
uma SI'CI::10 da Set:rclaria de Estado dos Negocios
da ~1:II·illlla ...• , .•.•.....••.•..••• , •...••..•... "
iJ78:3.- (; lJl·:nIlA. - !lllueto di' 20 tle Dezetnhro di' 1877.
- !\ppl'o\"a o I'cgul:II11l'nto parn a Escola de inf:lIIt.uin I' I':\\'allaria da I'rovlucia do It io Uraude do
~1I1.... . .•.. .••...•..•••.•.•.•••..•••••••.•.•••. .
ü78L-I\IPI';HIU.-!lcndo de 20 de Dezomhro de fR77.
- A!II'I' UIII t:redilo cxtraorduuulo de 393:::;81S888
para Cit'SPL'l<l' das verlJas- Call1am dos Senadores
-l'-L:'"lWra do, Ul'plIlados--do exercido de 1.87iJ
-1877 .......•. " .••.....••..•• •.......
.•••
li78:.i.-1~ll'F:HlU. - !l1'ITl'lu li<' 20 de D!'Z!'III hrli de 1877.
- .llIlulll'l li ~Jillisllo I' Secrl'i:ll'io de E.'Lado dos
l'\og!,.:iu" do .I111Jlerio a lrallsi'orir di) urnas para
oll!r!lS 1'l:III'i"as </0 O/'l::IIIII!III(1 da dl'''peza do Ill('SlllO ,\.Iilli,I,·ri". no 1'.\1'1 cli'lo de tH7ü-18;'7, a nupor-

ln uri.t d,'

~1i8;jS;j,<\J\:l............................

N. ü78ü.- .lUSTIÇ:\.-Ih:n('(o de 2~) IIi; /lez(,litl'ro do 1877.
-1)el:l:lra a t'ltlrallcla da CU1Jl'lITa de Jlagll:tlJY, na
1'](lli'"'j:1 d(l lIi(l de ./'IIII'iro, I) llllln:a U v cuciIllI'lllo do J eSll"di vo I'rotuotor J'lIl,lic.u..........
N. (j787.---.Il:SI'H,:.\.- /lolTeio di) ;j~l de Dezp/ltl,,·o do 1877.
-Ilt)clara a UJllr:llleia da,; COllE"'I',as do Atnargosn
e Villa Nuv.r ILI Ha iuhn, na Provinda da Bahia, e
IIlal'<:a (I vpllcilll""lo dus respcdivus I'rotnotorus
Pu!d'!"lls
N. (jj88.-./lJSnCA.-lJocrelo de 20 de Dezembro de 1877..
Ht'orgai'liza a l;uanta Naciona! da c!lpital da
('roliuch do Paru ,
N. Oi8U.- JIISTII,:A .~lll)crelo do 't\) de /)r'ZClllhro de lRi7.
-Hourgallila a I;UII/'lJa Nacioun i da comarca da
Vigia, lia I'r(ll'inda do Pará......................
N. iJ7\lO.- ./UST!(~A.- Decreto do 20 de Dezembro de 1877.
-Il r o l'g!l'll iza a t;uarda Nacionnl das comn rr.as de
1l1'!lgaJll;a I) Cintra, na ProviJJeia. do Pará
N. 1i7\11. -.i llSTIÇ\.- uecreto de 20 dcüczcruhro de 1877.
- Hl'organiza a Guarda Nacional das comarcnx da
C:lI'ltw'ir;\ e Mara.iú, lia I'rov incia do Pará........
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x. 117fl2.- JrSTICA.- Drrrelo dr 20 rlo DrzemlJl'o (le

lRii.

- Hcol'g-:úliza a (;lIal'da Nacional da COIII:lI'l'a rir.
I:alllelá, na Provlucla rio 1':11':.
,.

100:;

N. l)í!I:l.-JIIS6I'1CA.-flrcl·cln dr;J:) rir llezrlll!Jl'o rir lR77.
- I\eorgalliza a r,n:lnla Naclona l da coma rra de
Hn'ves, na Prov incin do I'al':\....................

N.

1011:;

117fl~.-

Jr:STIÇA.- Derreto de 2G (Ir Dczr-mhro de 18í7.
- lt eoruanlzn a Guarda Nacional da COlllan'a 11r
(;nl'll[l:\, na Prnv lucia do I'al':\
10(1(;

N. 1)'!1:i.- JUSnCA.- nceroto de 2G de Dl'zl'llI!JJ'o dn 1877.
- Heorgúniza a (iual'da Naeionai das comarcus 111'
Sautn rmu e ~Ionl,' Alrgl'l', na Pr nvi ur in d,)Par:\ •.

10(17

:;. 1>7%.- .JrSTII:A.- Drcrrfo IIr~ 2() dr Ilezrlllliro Ile 1877.
-l\l'ol'ganiza a (inarda N:ldon:i1 d:!' I:Olllal'l':t di'
II!Jidos. na Proviuci a do Pal'j.... ..•....•..•..•..

W(lR

N. l\iGí.-- JrSTICA.- nccreto rir, 2fl rll' nl'zl'lll1JI'O IIn

1,~77.

- I\I'orga'niza a (;narrla Na",ional da COlllarl':l IÍI',
Maeap:\, na Prnv inr.la do 1':11·;....................

10110

so

11n flrZl'mliro Ilr lRií.
-RI!ol'gai'Jiza a (inan1a Nacional da eOllJarr·:t d:1 ra[lil:tl, lia Prnviucla 110 l'i:lII11y...
.100!1

N. I17!lR,- J1JST/CA.-- Decreto de

N. lIi!lfl. - JliSTICA.- llocro lo dI' 2fl dI' IlI'ZOllil,rll dr lR77 .
- Heorg'aniz:t n Gllanl:t Nacional da COIll:Uf':1 dl~
r:tlon'.:a. ua Pruviur in do Pial1iJy................

1010

N. (iROO. - JUSTIÇA. _. Decrl'lo de 29 dn DrwJ:lltro f11' lR/i •
- Tlcor.gnuiz:t a (;ual'll:: Nacioll:t! da COlllal'('a de
Barrnsv nn I'rovíur la rlu I'Iauh v
1011
N.

fiROf.!.Jr;"TJCA.-llecrolodl~ 2fl(I; DrzomJII'lld"

IR77.
- HI~or~alliza:' GU:lrd:l. Nacional tia r'OIIl:1I'C:I, d,!
Oeir:ls, lia Provincia do I'iallli~.................. -1011

N. GR02.-- JI'STIÇA.- Derrdo rI" 20 dI' I1I'zrlTllil'O I!I~ lRií.
- HrOl'galliza a (;I1:\I'Ila Nnrioun l tia COlllal'CJ .le
"iracllr'llca,l1a l'rovil',cia do l'i;lllliy....

-IOI~

N. I)Rü:l.- JUSTJCA.-()I~cl'rto dI' 2fl do )lI'zl~llllirn dn IR77.
- H f'1l I' ga 11 in a (;ual'(!:t Nal'\III1:d das COlllar":IS dr.
IJal'l1:I.~lI:l. (;ol'gueia r Sa n ín l'iJilolnl'lta, na 1'1'0vincta do Pial1iJy.............

IOf:1

N. GRO\.- .JTrSnçA.- Dpcrelo 111' ~9 rlc Drznlllliro rir 1Rí7.
- Hellrg·alliza a Guarl1:t Nacinnal das COln:lrc,as 111'
S. Iln v.uuudo Nnn nn lo o S . .10:'10 do I'i:tuli\, na.
!'rovillf'i:t do Planh y
:
:.....

WI:1

N. 1180:;.- JrSTICA. - )ll'cre lo d,~ 2!1 ,Ir. Dr-zmnlu-o rll'lRí7.
-- Hl'org;úJiza n Gu:trda Nnc lona! (Ia r:O!ll:tl'ca. dr
I'ril1l'Ípc Itupo rln l, lia I'ro vlnr.ia do 1'iauliy
N. IIROI).- J(lSTlCA. - j)rcrelo dn 2fl do nl'zl'nillJ'o do 1877.
- HelJrg:ílliza a Guarda. N~(:ional das comn n-as de
1\11I:1l'an Ir, e Jcrourcuüa. lia Provl nr-ia do I'iauliy.
N. 1\80í.- JLTSnCA.- Dllcl'elo di' 2G de TlI'ZCII I hrn UI' f877.
- Hpol'g:luiza a Guarda Nacional da comarcn da
l'arll:llJyha, lla Provinda. dlll'iaultv •.. , .•••.•...•

1011

lorr;
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':. I;ROR. - .JTTS nçA. - Iiccrc lo de 2() de nezemhro de i877.
- H,'ol'g:llliza :I (;u:l1'(la "ncioual d:ls comarcas de
(::11111'" Mailll' e 1I11111i1(ks.lla l'rll\'illl'iado l'In n h y . j()1fi
.1. I;S '1.-· .JI·~.,.ICA.- 111'1:1'('10 dl~2()dl' IlI'ZI'IIIItI'O d,' {Si7.
- 1i""I'l(:ilrizll. a (:lIal'l):1 :'>I a \'i 011 a I da I:OlIl:lI'(':I dI)
.I:licÓs, lia I'I'O\'incia. do Pinuhv .••......•....•.. 1017
"'. liRIII.- .JUSTlCA.-llecreto de 2() de Ilezenll)/'o de 1S77.
- Heol'g:i'niza a Gnarda Nncionn l das eomarrns da
Virlol'ia c Coneeir:lo da Serra. na Proviuo!a do
E.;pil'ito 8111ItO,
'
:
1111:
N. liR! I . - .TlfSTlL\.·- Del'rl'lo dI' 2() Ile Ikzeml,ro de 1877.
- HI'lll',!!auiza a (~ual'l!a N:lI'iou:iI das <:,lIn:ll'eaS de
S. Mallli'lI, e Salda Cruz. na 1'1'1I\'illf'ia do E,('il'i1o
S:llIlo
'...............
I, li81:!.- J(1~T1L\.-Dl'nelode 20 de D"zl'llIhrode 1877.
- Hl'oJ'ganiza a (;ual'da Nar-iona l das I:Olllal'l~:lS de
lI:1pellll'l'illl, Cnchoeiro de Ilapellll'l'illl e Iti ri ti ha ,
1111. l'rnvi nria do E,pil'ilo Sanlo..................

11118

10U)
", f,RI:J. .... ,\I:HICrr;!'U/lA. - J)i;ITe!o d,' 2,) de Dczem!JlO
di; IR7i.-ColIl'ede 1"~l'lIli":11) a Alfrell0 Augusto
lid:iI para r x ulornr co),re e 01111'0' mincraes no,
11'1'1'l'II0S l'il11tigllo, aos rio, IV:1I,~, 1'11 1':\11:1lia uelll:1. e
,"Ii' artllll'lIll's. nu l'm\'illcia d" l'a1':lu:·'
IrlI\I
1'1 i\i'll,',. ..- /,l;IlIITLTllBA.-- Ileu'plo .lo 2() IL' D,'zl'lIlhro
de !S77.- C"II.'edl' pl'i\'ilc~io a .TII;l1I Hihpil'o !los
~:IIIIII' Call1al':';II para lIS:11' dl~ 1I111a IIlal·hiJl:l. qllr
d""III1':1 11'1' iuvout.u!«, a lilll dtl 11I'lllJlki:I1' I'al,·'.. 1112:!
('"Rt:;.- ,11;fll(:t'I.Tl'IIA.- Ilrl'l'rlll dl' 2() d" 1l,'ZI'III1Jro
dp 1877.- .vutortza o \lilli~lrl'io d.t Ag'l'ieult.!!ra,
CIIIIlIIIl'I'I'i" l' Ilhl':l'; I'llldi":I,:1 appli,'al' :i, dl'sJ'llzas
ri:", \'f'I'II:I,--SI"'I'rlal'ill d,' I-:,Iatl" -1l1Jl'as Pu hl irn s
- - j \ ~lIll\'('l}l,;;l(1 ;is (·(IIlI(';JIlIIi.'lS dI' 11.'1 Yflga <.:;1 0 a va('or-d" f'x':J'rÍl'ill d" ffl7ü-IN77, a IfllalllLi dr
t::?O:Gfi(lt~27,í, IH'OVelli(lllf(l da..;; snllt'aS dos ,~~ D.o. 1:1
p W, tI":11'1. 7." da LI'i 11." 2IJ70 dn20 df' uul ulu'«
di' 1ST; .•..•.......•.....••.•.•..... ,............ 11122
"í. i\RIli.- A(;/IICITL1TIIA.- !ll'I'I'l'lod,' 2() df' IlI'ZI'11ri 11'0 di'
IS77.- A 1,1'1' :'" Millislrrio tia A~l'il'IIII\1J':I. 1:'"111I1l'I"'i" (' uhrns Pilltlie:ls UIII rrr-d l to sll(lpleJIII'lIlar
tia 'I":llIlia de ü71:!1()íf!7r;r; para deslll'zas da
\'f'r!Ja-I,:str:lI!al!r Jorro D. Pedro Ii-lIof'xCl'l'il'io
di' fRiO-IR77 ..... , '.. . . ..... ....... ... ...... .... ili2.\
'\. (lRI7.- AGIlII:lJLTPHA .-De('J'clo dc 2!1 (In DI'zellll,J't) dI'
'IS7i.-11111'(} ao Millistf'rio da A:.;rkulllll'a. COIII'
III1'rri'l e Ohrns Pu hiioa s n m erp'-lilll r x l raor.liunrio df' :1.702:0:;'fHü82 l'~ra occorrur :r~, 111'spezas "0111
l i sr rv ir» da verhn-c-Torrns I'u hl icas r Colonisaruo
--110 rx(:reil'io de 1R76-·f877
: .. 1021
"í. 1'1818.- Af.RIClTLTUHA.- DI'I'I'rlo de 2() de Iiczr-mhro
de ik77.- ,\ hl'l' ao MiJlislel'io da /,f(rien I lu rn,
CnllllJlrl'l'io I' utnas Publicas UIJl f'l'ellito r-xtraorrli umi« 11 f' i ():í: l)ü:;Nr;7() para nccorrer ás .Iesnczns
1'0111 li -1'1'''i'.:o ,1.1 i. a Exposiç:'io Nacional e da Inkl'lJarilllJa! <le Ph iladr-lph ln 1I0l'xerddu dI' i876
,-IR7i ..... , ..•......•.... , .•.•.••....•...•..••.• i02IJ

x.

no f'ODF.P E'\ r.Cl'1'IYO,

N

I'\.

N.

N.

21

r,Q20 ('), -AlaIlCULTlTRA.- Derreto de 2!J de Dozeurhro
(k iR77 ,-Drl'lara CIII lJUI' data dC\'0 liudar o prno
110 pri\'ikgi,l cllllc,'didll :'I COlllpanhi:t Luz SII'ari,':I."
,'
,
,....................
fi821.- AI;IIlClJLTlTHA.- Dc':rc!o Ile 20 dI' Dezcmln'o
de 1877.- COllc0de privilegio a I\olle Irtuãus para
failri(:arclIl carros do sua ínveuçüo, destinados ao
tr.ui-port» de cargas e bagagens, .•.• , •..•••...• ,
I,S22, - AI; 11 ICITLTlJlIA , - Decreto de 2\1 de Dnzcm h 1'0
di' 18i7.- Cllnce,le privilngio a Huberlo Mack lulosh c Hcuriquo Eduardo Harp rea ves pa ra o ('OU(!Pusadllr Ilc c irc u lnrão nutomntico, que de,:laralu
ter Iuveutarlo
,
,.
fi,~23.-,\CnICULTUnA.- Drcreto de 2!J rlc lli'zeuilll'o
xnrlo no nccreto
dI' iR77.- Prnroun o prazo
n ." (,IIHi de 18 do llezcullll'lI di' 1871; aos Bac!J:lreis
JIIS'; Fort una lu da Sil vnirn ltu lrüo e Geraldo lIa CaIlla !l"lIles para medi<::ll) e ,lcmarcaç:lo rle terrenos
iulnornr«. na Provincia do S. Paulo..............
li82í. - FAZF:NDA.-Decrelo rle 29 de Dozcm hro
1877.
- Autoriza o transporte de sobras c alue UIIII:('('rli!o supplnmnntar para as des[wzas d" Miuist"J'io
da Fnzeuda. 1111 cxcrclc!o de 1876-i877...........
(;~:!:;. - IMPERIIl. -Decreto de 2!J t!r J)f'zrrn h 1'0 ,lI' 1877.
-Apl'l'o\'a e 1I1111lda exccu ta r o on:aml'u t<J da 1"'..eira r rfrsl'r,7,a da I11l11a. C:lIllllra Muniripn! para
o 1'\1'ITirio rfr: 1878........ ,.....................
liR2t1.-,I(;H1UJLTlfIlA.-J)rl'rrlo dr 2(1 d" Dl'z"llllirl) dr:
JR77,-lllrra a 1l!1lIII1IS dlls ..lausu lns 1I1l1)()\aS a<J
DI'I',rl'!o 11." :;877 ,Ir: 20 de F"Y"l'l'il'll de JR71i. rolul i vn s I'L r:slr:lda dI' Iorro da ritlude do J'hl.:i1 á
l'i":1 d,' !iIlI':I-Cruz, lia Pruv i nria do It in (;r:lurfc
do NOI'lI'.:,
,.,
,
,
GR:li .'\..-AI;I\[l:Ur:rCllA.-J)eado de 2!J ,I,' l1ezelllhl'o
d,' 1877.--A(l(ll'oyaasclallsulasrf<J ['olllrlll'to(lllra
:1 lLal''',~a'::'IO por yapor IlO JlluaZOIl:ls ....••.• ' .•
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AC1108 DO PODER EXECtYriVO

L877.

DECRETO N.

w~;il,

-o E t8

tlE .1 \:\E!I\U 111-:

t H7'í .

Ut>clarn a cntrancia tias conJ,trras tlc Passos r, llamaratuliha, na
P!·ovincia dP Minas l:eracs.

A Princrza Imperial Rcgnntt>, em Nome tlt~ Sua .Mageslade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, lia por lwm
Decretar o seguinte :
Artigo unico. São declaradas de primeira cntraneia
.as.comarcas de Passos c Itamarandilla, crcatlas na Pt·ovineia tle Minas Gt•raes pelas Lt•is da rt•spectiva As~t·m
IJlé:t, u. •• ~203e ~20!} de f c 2 tio Junho de 187fi.
Diogo Velho Cavalcanti de Aliluquerquc, do Const>lhu
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Seeret:Jrio de Estado dos Negor~ios da Justiça, assim o lPnh:l cntt•wlido
n faça executar. Palaeio tlo lHo de Janeiro 1~111 iH tli·
Janeiro de ·1H77, ti6." lia Imlependcnda c do lmpcrio.
~ . ' ' ·. I ·

PRI~CEZA

IMPERIAL HEGENTE.

Diogu Velho Cavalcanti de Allmqnrrqur.

: I

AGTOR DO I'ODER

DECRETO N.

(}lti;}-DE i8DE JANEIRO DE

1877.

!\I arca o vencimento annual dos Promotores Publicos das comarcas de Passos c Itamarandiba, na Província de Minas
Geraes.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Os Promotores Publicos das comarcas
de Passos e ltamarandiba, na Provinda de Minas Geraes,
terão o vencimento annual de i :~001$000, sendo 8001$000
de ordenado e 6001$000 de gratificação.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
f8 de Janeiro de 1877, õ6. o da lndependencia e do
Imperio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.

DECRETO N. 6í;}6 -

DE

i8

DE JANEIRO DE

1877.

Declara a entrancia da comarca de S. Pedro do Cachoeiro, na
Província do Espirito Santo.

A Princezaimperial Regente, emNome deSuaMagestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte :
Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia a
comarca de S. Ped1·o do Cachoeiro, creada na Província
do Espírito Santo pela Lei da respectiva Assembléa,
n.• 9 de 16 de Novembro de 1876.

F.X ECUTIVO •

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, tio Conselho
do mesmo Augusto Senhor; Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, ass-im o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em f8 de
Janeiro de t877, ã6. 0 da lndepcodencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. •
Diogo Velho Cavalcanti de Albuqllerque.

DECRETO N. 6',57- DE 18

DF.

JANEIRO DF.

1877.

Marca o vencimento annual do I'J·ornotor Publico da comarca
de S. Pedro do Cachoeiro, na Província do Espírito Santo.

A Prioceza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte :
Artigo unico. O Promotor Publico da comarca de
S. Pedro do Cachoeiro, na Província do Espírito Santo,
terá o vencimento annual de t :i008000, sendo soonooo
de ordenado e 6008000 de gratificação.
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
{8 de Janeiro de 1877. 56. 0 da lndependencia e do
lmperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Diogo Velho Cavalcattti de

Ali~~ú'e\ • , '

.

f.

1 •

\t:lUS IJU I'ODiitl

Promulga a Declaraç:to entre o Brazil c a Allemanh~
prolcct;'to das marcas de filbriea " rommcreio.

p~ra

.1

Tenuo-.;;r~

conduiuo c assi~nado lll'~la Côrtc aos dou
do corrente mez c anruí r~ntt·e o Brazil c a Allemanh:~ uma declaraç:"io para a prolrcç:io Llas marcas de
fabrica c comnwrt:io, Hei por bem qtw e%a dccluação
seja observ:~tla e cumpritla tão intPiramentc como nrlla
'~' contém.
O Rtrão tle Cotegipe, tlo Conselho tleSua 1\lai);esl:vlr o
Imperador, 1\linistro ~~ St~t:rdario de Estado dos Negocios E~tr:~ngciros e inlet·ino ll:ll•'azcnda, assim o tenha
ententlitlo e faça exct~utar. Palaeio do Hio dn Ja11ciro
aos l8 11ias do mez dP Janeiro lll' t877, rili." da lntlPpendenei:~ P do lmpPrio.
Ji~s

Pl\lNCEZA IMPEBIAL BEGI•:N I'E.
narâ:J de C!Jtf,IJiJII'.
Declat•ac;ã.o enl.t•e o Ht•azil •• :a AllenJ.nnha Jtna•u
a fu·otec~;iio dn,.. n.un·c~n,. d.- t'ubl'h'ft c• coJn.·
IlU:~I·Ci«t,

Tendo o Governo de Sua 1\l:igestade o lmpuradot· do
Brazil e o Governo de Sua Mageslauc o Imperador da
Allemanha convencionado assegurar ao~ induslriaes
dos dous paizes reciprocamente a prolccção das marcas
de fabrica c commcrcio, os abaixo assignados, dcvid<~
mcnte autoriz:Hlos para cslc fim, convieram nas seguintes disposições:
Art. L o Os subilitos brazilt'iros na Allcmanha t\ os
subditos do lmperio tla Allemanha no llrazil gozarão da
mesma protecção que os naeionacs no que diz respeito
ás marcas applicadas às suas mercadorias ou ao enfanlamento destas, assim como ú~ marcas tlc fabrica ou tlc
commercio.
Art. 2." Para tornarem segm·a para as suas marras a
protecção prevista no artigo antecedente, os naeionaes
de cada um tios dous paizes 1:ontractantes deverão
preenchet as condições e formalitlatles prPst:riptas pl'las
leis e rngulamentos do respedivo paiz.

:\r L :1. ·• O ptTSt'lllt• arrünlo lt•rit ftlrt,::t t' v igur dt•
Iralado, até tflliJ uma ou ou Ira da:-> Altas Parlt•s Conlradantt•s anllunrie a :->ua inlcw;ão de o dar por liwlo.
Em fü do ttLtn os ahai:'l.o assignatlos lirmaram a pn·'i'Hle derlaração c puznam-lhe o sello dn suas armas.
Ft•ilo em duplkala no Hio tle .Janeiro aos 12 dias tio
mez de Janeiro de t87'~. -(L. S.)- Rarrin rfr Cotrgipr.
·-(I.. S \ -- Mit'fldt'l 1''·11 Fntnl :;in.'.

UECHKI'U N. ti'tii!J ---·

llE

IH

DE J.\NEill(l

[1[,

lt-177.

lotlt't~tle pr:iv_ilc~io

a .Jose .\.lvt•s tle ,\ranjo !lanoso para o sy.•lema de ronralfra, t•,·onomicas tlc ''lia iuvelll~iio .

.\ Princeza llll(H'riallle~t·nlt\ t'IH Nonll' do llll(H'ratlor,
:\ Ueudendo ao que rt't(llCreu José Alvt•s dt~ Araujo
Bano~o c de confonnitlade com o parcrer Llo Conselheiro Procur;rdor da Coróa, Soherauia t) Fazenda Nat:iu na I, lia por hem Conceder -I h c pri v i kgio, por dez
annos, para fabricar c vender fornalltaseconomicas de
wa invenção, segundo a tlescripç<io n desenho que tleposilou no Arehivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho tlt) Sua
)lagcstade o lmpcratlor, 1\linistro P Secretario 1le E~ lado
dos Negodos da Agricultura, Cummet·cio c Obras Pu··
blieas, assim o tenha entcntlitlo e faça executar. Palacio
tio Rio de Janeiro e_m :1.8 de Janeiro de 1877, l'iti." da
lndrpendencia e do Jmperio.

PRINCEZA IMPElHAL

lU:t~ENTE.

6

AC'fOS DO f'OliUI

DECRETO N.

6~60- li E

18

DE JANJo.:IRO DE

1877.

Concede privilegio a Frederico Leybold para a preparação de
carne condensada.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Frederico Leybold c tle
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador
da Corôa, Fazenda e Sobe.rania Nacional, Ha por bem
Conceder-lhe privilegio por oito annos para preparar
o alimento que denomina- Carne condensada, ouPcnican Leybold-, segundo o processo que inventou
para semelhante fim, c cuja descripção fica archivada.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestadc 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 18 de Janeiro de 1877, 56. 0 da
Independencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPEIUAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6~61

-

DE

18

DE JANEIRO DE

1877.

\:oncede privilegio a Antonio Augusto dos Santos Luzes para
usar do apparelho destinado a limpar os trilhos das vias rerreas
e desviar as pessoas que nellcs cahirem.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Augu~to dos
Santos Luzes e Tendo ouvido o r.onselhciro Procurador
da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Ha por hem
Conceder-lhe- privilegio por oito annos para usar do
apparelho que declarou ter inventado com o fim de
limpar os trilhos das vias ferreas e desviar as pessoas
que nelles cahirem, segundo a dc~cripção e o desenho
que de.rositou no Archivo Pnhlil'o.

7

EXECUTIVO.

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magcstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultur·a, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha enlendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em i8 de Janeiro de 1877, 56. 0 da
lndependencia e do lmperio:
PRINCEZA IMPEHIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6~62

-

DE

:18

DE JANEIRO DE

!877.

Concede privilegio a Gustavo Hugo Elstc para fabricar c vender
guano arlificial, segundo o processo de sua invcn~ão.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Gustavo Hugo Elste e de
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador
da Cor6à, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem
Conceder-lhe privilegio por dez annos para fabricar e ·
vender guano artificial segundo o processo de sua invenção e cuja descripção fica archivada.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de !877, 56. o
da lndependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL 1REGENTE •.

Thomaz José Coelho de .1fuu:idrr.

1 ;1

';

1 I\,.

.\CTOS DO PODEI\

DECRETO N. Wtli3 -

()E

Hl

IJE H NEIUO DE

1877.

Concede privilegio a José .Maltoso Duttuc-Estrada Camara para
construcr,;1o de hanhciros fluctuantcs.

A Princeza Imperialllcgcnte, em Nome do Imperadot·,
Attendcndo ao que requereu Josó l\la ttoso Dufluc-Estratla
Camara, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem
Conceder-lhe privilegio por Llez annos para a construcção de banheiros Huctuantes, srgundo o systema que declara ter inventaLlo c cuja tlcscripção depositou com o
respectivo desenho no Arehivo Publico.
Thomnz José Coelho Llc Almeidn, do Conselho tlc Sua
3Iagestadc o lmpcratlor, Miuislro c Secretario de Estado
dos Negocias da A'.!ri:·ultura, Commercio ,. Obras Publicas, assim o trnha cntenditlo l" faça executar. Palacio
tlo llio de J,mciro em V~ Llc Janeiro tlt• lH77. 5ti.''
da lndrpcmlenci~ c do lmpPrio.
PlliNCEZA IMPElHAL llEGENTE.

DECRETO N. (i!J:6í

-DE

18

UE JANEIRO DE

1877.

Concede privilegio a .loat{uim Ferreira Romariz 11ara fabricar
m:issa destinada a (~xtincr,ão da formiga saliva.

A Princeza Imperial B.egcnte, em Nome LI o l mperaLlor,
A Ltendendo ao que I"CC}uercu Joaquim Ferreira Homariz
c de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por
bem Conceder-lhe privilegio por W annos para fabricar
e vender a massa, que inventou com o lim de extinguir
a formiga saúva, segundo a composição que ,·onsl:l do
<;PU requerimento, o f1Uallica ar1;hivatlo.

!C\ ECIJTI \(I.

Thomaz Jose Coelho tfr Almeida, do Consdho de ::;ua
J\lagesladc o Imperador, J\lin istro c Srcrctarin de Estado
dos Ncgocios da Ag-ricult.ura, Commc1·rio c Ohra~ Publicas, assim o Lenha entendido e faça exenltat·. Palacio
do llio de Janeiro •~m 18 de Janeiro d1• 1877, üli." da
lmlepentlcncia c do lmperio.
·
HEI~ENTE.

P\UNCEZ,\ IMPEHL\L

llECllETU N. li'tti:i-

111•:

I H IJ!o: .1.\:"'EIIill

C<•nc1'1lr privilrgio a Carlos Dela platL' par:t

linado ;i l'n!ISI'I'\':tl.::·lil

d:IS

W':tl'

1':11' 111'S

PE t:-;}j.

dn !'''"' '''''" .;,.,_

\'o·rdo"'

A Priuceza lmpcri:d l\.egcnl1', l'ill Nomt' do liupcradoL
.\!tendendo ao qu8 rCIJUercu Carlos IJelaplare, c TendP
ouvido o Consclhci ro Prorurador da Corôa, FazcJHla ,.
Soberania Nacional, lia por bem Conrcller-llw IH' i vilegio por dez annos para usar do processo IJUC declara
ter inventado com o fim de conservar as carnes verdes.
c cuja ucscripção dPpositou no Archivo Puulico.
Thomaz Josó Coelho de Almeida, :lo Conselho de Sua
Magcstadc o Impcralior, l\linislro c Secretario de Estado
tios Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de .T:llwiro ele 1877, Wi."
da Indcpcndencia I' do lmperio.

PIHNCEZA BlPElUAL

·-

~AHIE

11

llEGENn~.

10

ACTOS DO l'ODER

DECRETO N. 6i66- DE 18 DE JANEIRO DE !877.
Concede privilegio a Antonio Pinto Moreira para fabricar e vender o apparelho de sua invenção, destinado á lavagem de
roupa.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Pinto Moreira e
1e conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Naeional, Ha
por bem Conceder-lhe privHegio por oito :mnos pat'a
fabricar e vender o apparelho de sua invenção, destinado á lavagem de roupa, e constante da descripção c dc-~enho que apresentou e ficam archivados.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
jo Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de !877, ü6. o da
lndependcncia e do Imperio.
PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida..

DECRETO No ü'l67 -

DE

18

DE JANEillO DE

18i7 o

Concede privilrgio a Francisco Pinto Brandão, para o processo
de sua invenç;io, destinado a dcsinrectar a aguardente de
canna de assucar.

A Princeza Imperial Hcgente, em Nome do Imperador, Attendendo ao flUe requereu Francisco Pinto
Brandão e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha po1· hem Conceder-lhe privilegio por dez
annos, para usar do processo de sua invenção, destinado a desinfectar a aguardente de canna de assucar e
o mel da mesma, segundo a descripção e desenho que
aprr,rntou e ficam arrhivado~.

11

~:U:CUTI VO •

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Esiado do~ Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de 1877,
56. • da Independencia e do Imperio.
PIHNCEZA IMPERIAL HEGENTE.
Thomaz Jose Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6468- DE 18

DE JANEIRO DE

1877.

Concede privilegio a Jonh Cookc para fabricar c vender a machina de sua invenção destinada á lavagem do café.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Jonh Cooke c de eonrormidade 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 a machina
de sua invenção, destinada á lavagem do cafll, segundo
a descripção e desenho que apresentou e ficam archi-·
vados.
Thomaz .José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em :1.8 de Janeiro de 1877, 56." da
Independeneia e do lmperio.
PRINCEZA IMfri<;RI'AL' imr.ÉNTE ..
Tliomaz José Coelho de Almeida.
r.
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DECHKI'O N. li'lli!l
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lHii.

l:oueeúc privilrgio a Fclippc LPonardo para a cxtrae<;üo de llllnt"
trx.l i~.

A Princeza Imperial Hegenle, !'lll Nome do Imperador,
Attentlcndo ao que l'eiJUereu Felippe Leonardo e de conformidade com o p3nwer do Conselheiro Proeut·auor da
Cort1a, Fncnda e Sobe1·ania N~rional, lb por hem Con·
,·edcr-lhe privilegio por dt~z :tnnos, para, do vegetal denominado « pinli:1o hravo », 1.\\lraliir lihras L1•xlis
~cgundo o processo qw· mnsla 1le ~ua pdi1;Jo inirial, a
qual fica arrhivarla.
Thomaz Jo~é Coelho d1~ ,\lnwida. do Conselho de Sua
'lagestade o lmpet·ador, Ministro c Serrclario de l•:st:tdo
·dos Ne~ocios da A~Tieullura, Commercio r' Obras Public:ts, assim o tenha cnlrndido c faça cxerular. l?alacio
olo lHo ele Janeiro í!lll IH d1• .l:llll'iro rl1• 1877, :ili." da
lndepcwleuria I' 1ln lmpl'rio.

Tliuma: .Jnsr; f.'ol'/110 de .llml'ida.

\' "\ \.f.,

llECIIKI'O N.

li~70

-

1tt-:

IS

llE J.1:-.r·:111u

lll•.

1Hi7.

Coneede privilegio a So!VI't·ino Loun•n•:o ria Costa Leite para usar
do JH'Or~Psso de sua iiiVI'tll;;io dcslilla1lo a ,.,(rahir lihras (t' xlis
dos l'ipus ladaecnt1·s c rnafpighi:wcL's.

A Pl'inceza Imperial Ht•gcnte, em Nome do lmpnrador, AI tendendo ao 11uc I'CIJIII'I'l'U Severino Lourenr;o
da Costa Leite e de t'onformidadr~ r:om o parere1· do
ConscliH•ir:; Procurador da Corôa, Sol1erania e l•'azt•nda
Nacional, Ha pot· bem Cunreder-llre privilc~io por dez
:umos, para usar no lrnperio, do processo de sua inven~üo, Llti~Linado a exlraltir de l'ipós ladaeentes c mal ..
pighiaceos libras l.r••.lb. ,. ruj:t dr~;,·ripr;ãfl t!PpnsitClU H''
Arrhiv,: Puhlirn,

.,
1·I

EX•cCU 1'1\'U,

'l'llulll;IZ lt~se t.:o,·llw dt• Alnll'ida. dt• Cowdho d(' ~u;t
Magestatlt) o lni.perador, 1\lini:;t.ro t' St•tTelario dt• L~s
!atlo tios Nrgorios dn Agricnllura, Commereio r. OI.Jras
Publicas, as~im o tenha <•nl<'IHiido e faça executar.
Pal:wio do Rio tlc Janeiro em t.8 de .laneiro de t.H77
56." da ln!lt'pt'ntlrncia c do Imperio.

PHINCEZA HlPEHIAL HEGENTE.

IJECRETO N.
ApprovJ,

li~7l- li E

18

DE .1 ANEIRtl DI:

1Hi7.

t·om

altt•rat:iícs, os Eslatntos tia Companhia - l'uiau
Miueira- e auloriz:.~ a funcl'iouat·.

A Princna Imperial Hegt•nle, em Nome do lmpt•rador, Attcnt.lendo ao tfUC requereu a Compauhia- União
l\lineira -, t.levidamenln represent<.~t.la e de eonformitlat.le com o pareeer tia Secção dos Negocios tlo I m per io do
Conselho lle Estado, exarat.lo em Consulta de doze lle
Dezembro t.lo anno proximo fintlo, lia pnr bem Anlorizal-a a funccionar e Approvar seus Estatutos, com as
allerações que com estt~ baixam, assignaLlas por Thomaz
José Coelho t.le Almeitla, do Conselho tle Sua 1\lagcstade
o lmperatlor, l\'Iinislro e Sccrct:trio tlc Estado dos Ncgocios tia AgTicultur~, Commen:io e Obras Publicas,
que assim o tenha cntentlido c f:tça executar. Palaciodo
Rio de Janeiro em t.8 tle Janeiro de 1877, Mi. o da IHtlepemlcncia e do I m per io.
PHINCEZA UIPEIUAL HEG I<~NTE.
'1'/wma;:; .h sé Coelho dt• 1tlmrida.
Alte'a-.açcies n c)ue

foOC

rerere o.-.ecrcto n.o

dc•MI n

G~ ')I

dnl:h

I.

O art. 2. Hca substituitlu pelo seguinte :-Logo qul'
estes Estatuto:; forem approvados pnlo Goyerno Imperial
a Companhia consitlerar-sc-ha conslituitla.
0
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H.
0

. No art. ~. -addite-se no fim- mediante approvaçlio
. do Governo Imperial.III.

O art. 7. fica assim redigido:- O accionista que não
1izer a sua entrada no p1·azo annunciado, pagará uma
multa de lO 0 / 0 sobre o valor da chamada, se a fizer
dentro de um mez depois do termo do primeiro prazo;
perdendo todos seus direitos e quantias já arrecadadas
se, findo esse segundo prazo, não tiver satisfeito a entrada e multa.
A Directoria, porém, podm·à relevar o Accionista
do commisso, quando julgar attendiveis as razões allegàdas.
IV.
0

No art. 9. 0 -eliminem-se as palavras-podendo porém
elles, etc., até o fim.-

v.
No art. 1~- acrescente-se no fim-e da Commissão
Fiscal, em cuja eleição não se admittem votos por procurador.
·
VI.
No art. 13-depois da palavra-dezenas-diga-se-de
acções.
Na 2.a parte- em vez de -cincoenta-diga-se-vinte
votos.
VII.
No art. 14- em vez de- e os prepostos de qualquer
firma social ou corporação -leia-se- e um dos membros de qualquer firma social ou corporação.
VIII.

A 2. a parte do art. 16 fica assim: -No caso de empate
a sorte decidirá, não podendo fazer parte da mesa da assembléa geral os membros da Directoria ou Conselho
Fiseal.
IX.
No· art. 18 acrescente-se depois das palavras-assembléa geral- a ~eguinte -extraordinaria.
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X.
O art. 27 fica assim redigido : -Dos lucros líquidos de
cada semestre se deduzirão 5 °/0 para fundo de reserva,
o qual é exclusivamente destinado a fazer face ãs perdas
do capihl social, desfalcado, ou ao reparo das obras da
Companhia.
O fundo de reserva serã convertido em apolices da
divida publica geral ou provinciaes, que gozarem dos
mesmos privilegios das geraes, ou em bilhetes do Thesouro ou em letras hypothecarias de Bancos de credito
real, que tiverem garantia do Governo, a juizo da Directoria;
Do restante far-se-ha dividendo pelos accionistas, na
proporção do capital com que cada um tiver entrado.
XI.
No fim do art. 28- acrescente-se-Não se farão dividendos, emquanto o capital social, desfalcado em virtude de perdas, não fOr integralmente restabelecido.
XII.

O art. 30 fica assirri- A Companhia se dissolverã no
caso previsto no contracto, e quando se verificar a perda
de dous terços de seu capital, devendo o modo pratico
da sua liquidação ser determinado em assembléa geral,
de accoráo com o que dispõe o Codigo do Commercio.
Pala cio do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de 1877.
-Thomaz José Coelho de Almeida.

Estatutos da Companhia- União Mineira.
CAPITULO I.
D.\

COMPANHIA.

Art. t. o A Companhia denominada União 1\lineira propõe-se á
construcção de uma Estrada de Ferro de bitola estreita entre a
estação da Serraria e o arraial do Espirito santo, que será mais
tarde prolongada a S. João Nepomuceno, e mesmo além, e de um
ramal á cidade de Mar de Hespanha.
. ........••.
. Pa:ra esse fim a ComP,anhia toma a si com todaa :ls nbrj.g~ções~ ~ -~~>.
dtreltos o contr11cto fe1to a 13 de Julho do 1!or~~~\à1Ífioll'pbt1 ,1·, . .
'\..''-'
:.)
. ,~,'
.
.. .

/

f :)'
I(

.\ClUS IJO J•OIJEH

Fr:mciseo Ft•rreim de• Assb Foustwa t' o t•ugenlu·iro l't>dt·o Ut'liLU
Paes Leme, I'OIIt a PI'Ovineia tln Minas, intlcmnizantlo aos coJtces·
sionarios de todas ns tlcspczas feita:; t'Olll os pritneiros estudos,
organização de pla)lla c pi'Ojcclo c mais trabalhos, que tiveram
para ohtenr:ão do privilegio, couce!lendo-lhes mil acçües heneliciarias que farão parte do capital da Companhia como representando lJUantiasciiectivamcnte despendidas.
Caso porém a emnreza não vá adiante, l'ontinuarão os concessionarios na posse do seu contracto.
Art. 2. • Logo que estes Estatutos forem approvados pelo Governo Imperial a Companhia ronsiderar-se-ha constituída, tendo
sua séde na cidade de Mar de llespanha; podendo porém a Directoria reunir-se nos pontos onde mais conveniente lhe fôr.
Art. a.• A duração da Companhia será de cincoenta annos.
Art. ~. 0 o capital da Companhia será de tres mil contos, distribuídos por quinze mil acções de duzentos mil réis cada uma.
Sómenle a assembléa geral âos accionistas poderá determinar o
augmenlo deste capital, caso julgur ncccssario, prescrevendo o
modo pratico de sua emissão.
Art. 1). 0 As acções serão nominativas, e sua transferencia se
fará por termo lavrado em. livro especial.
Seu pagamento se fará por chamadas nunca maiores de 10 °/ 0
annunciadas com um mez de anteectlencia nos jornaes mais lidos
da Côrte, e n'um da província.
Art. 6. o O pagamento das acçõcs passadas posteriormente,
depois de realizadas uma ou mais entradas das primitivas, se fará
por dous modos : ou seus donos nr. acto de as suhscreverem pa~arão todas as entradas, tJUC já tiverem as primitivas, collocantlo-se em pé de iguahlade com os outros accionistas; ou satisfarão apcuas a pruneira entrada continuando a fazer as outras
pm· occasião das chamadas gcraes.
Para essas acçõcs, porém, as cn tradas serão sempre de !O %,
embora a chamada geral seja menor, até que tenham e lias attingido as quantias em. que já estiverem as primitivas. Se mesmo
no intervallo das chamadas os donos dessas accões quizerem ir
Jazendo entradas mesmo menores de !O 0 / 0 pai-a se irem aproximando das primitivas podr>t·ão fazel-o. Isto, porém, não os
desobrigará das rntradas de to 0 / 0 por nccasiao das chamadas
geraes.
Art. 7. 0 O accionista que não Jizcr a sua entrada no prazo annunciado pagará uma multa de 25 °/ 0 sobre o valor da chamada,
&e a fizer dentro de UHJ rnez depois do termo do primeiro prazo;
perdendo todos os seus dird los e quantias já arrecadadas, se, findo
~~sse segundo prazo, não tiver satisfeito a entrada e multa.
Art. 8. 0 ADirectnria não poderá dispôr dos 7 °/0 , garanli1los
pelo Governo Provincial, se não para pagamento dos dividendos
aos accionislas.
Art. 9. o Por falleciruen to de qualquer accionista passariio
aos seus herdeiros todos O$ seus direitos e oi.Jrigaçücs, devendo
porém clles famrcm-se reprr>~rntar por um só.
1~.\PITITLO

H.

DA ASSEMJlLIU r.l!IIAL DOi'

.H~r.lflNISTA~ •

. Art._ 10. Par~ tomar parte nas_ deliberaçües da assembléa geral
e preciso possUir 11elo menos etnco acções, devendo sua posse
llalar lle pelo menos seis 111\'Z•és antes de sua eonvocaç;1u. Esta
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ultima rcstricção não se estende á primeira reunião da asscuthléa.
Art. H. A nsscmbléa geral dos nccionistas n:io poderá funccionar sem rrue se ache representada pelo menos a quarta parte
tlo capital realizado.
·
Não se verificando essa condi cão na primeira reunião, convocar-se-ha outra para Hl dias depois, na qual poder-se-ha deli!Jerar qualq~er que seja o capital representado. Exceptu~-~e ô
caso tle modificação ou reforma de estatutos, no qual s~ra Imprescindível a reprcsentaç.ão de mais da metade do capila.l realizado.
Art. i2. O accionista tiUC não puder comparecer á assembléa
geral poder-se-ha fazer representar por procuração a outro aecionista, salvo o caso de eloicão de Dirccloria.
Art. :1.3. Os votos serão conbdos por dezenas; tendo um voto o
individuo que possuir de cinco a dez arções, dons de dez a vinte
etc., ele. Nem um accionista porém potlcrá possuir mais de cineocnta votos.
AI·t. :14. 5erão atlmiltidos á assernbléa geral, exhibindo previamente os seus titnlos, os tutores por seus pupillos, os mand tJs
por suas mulheres e os prepostos de 1111alquer flJ·ma social ou
corporação.
Art. HS. Haverá assembléa geral )Jara pn~stação de contas e
eleição da Direetoria no primeii'O mcz de cada anuo c em dia
marcado pela Dircctoria
Art. 16. A assembléa ;.;rral será presidida pelo maior accionista prcsenre, ou pelo immediato, caso este se recuse. No caso
de empate a Direcloria tlccidii·f•.
Art. t7. A a-;semhléa gt~r:.l sü potlcrá ser convoca tia cxlraortlinariamcutc pela Direetoria, por deliberação propria ou á requisição da Commissão Fiscal ou de um numerl) de accionislas
IJUC represente pelo menos um dceirno 1!0 capital realizado.
Essa ~~onvoeação será feita com antccedencia de quiuze dias
pelos jornae~. mais lidos _ria Côrte e p~r um da Provincia.
Arl. 18. So se tratam na assemhlca geral do assumpto para
tine ror e lia convocada.

CAPITULO lli.
li .I ADMINISTRAÇÃ.O DA COMI'A:'HIIA.

Arl. 1!1. A. Cowpanhia será tliri;.;hla por cinco llireelores, •1111~
bÚ poderão ser eleitos pela assembléa geral d'eulre os aceioubtas
volantes. Excetlllla·SC a primeira Dircelorin, qn~ liea composta
dos seguintes at·ciunistas: Uco~mhar[~atlor Pedro de Alcanl:na
Cerqudra Lcile, Coronel .Jost\ Hihciro de llezellll~', C:ttlil.ão llomiu~os Eng•~uio l'errira, F1·aneisco Ferreira tle Assis Fmlst•t:t c
o 1-:ugeui!Ciro Petlro Betiml'at~s L•~mt• q1w, como l.ae;;, :~s,;i;•.u:uu
estes estatutos, e cujas fuurçiies tlur:u·:w qnallo :mnus, a •:onlar
da approva~·iio dos e,;latntos.
· Art. 20. i•ara que a Birectoria possa fmu~cionar ó prl'ciso a
prcsen~·a de pelo menos tres Di1·ectores, •1•11~ entre si p,o;colhN:w
o que o:; III'Ct'ida, 11uamlo ponenlura falte o l're~itleulc ciTec-

lh'u.
. .. -~· · · --·-.... ~rl. 21. A JJil'f~dOI'ia SC rr.uttit·á Hl'tl!ttar!a~ueül\- \Í\1\'f' ~lfi:V)
~f' 4
seis ulumus 1has 1lc cada mcz; extraunlluar)d'rlll\(~R lf'•uttllb 11
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exijam os negocios da Companhia no lugar, dia c hora marcados
pelo Presidente ou 110r quem suas vezes fizer.
Art. 22. O Director que faiLai' a trcs reuniões consecutivas
considerar-sc-ha tCI'I'Csignado o lugar, salvo o caso de molcstia,
devidamente p1·ovado ou serviço da Companhia. Neste c em onu·os casos de impedimento de IJUalquer Director, a Directoria
nomeará o seu subslitu to.
Art. 23. Compele á nirectoria:
§ 1.• Nomear d'entrc os sons membros um Presidente, que
lll'csilla ás reuniões c faça executar as suas resoluções, c um
Secrdario que organize a acta das scssiics.
§ 2. ° Fazer os contractos de compra, venda c cmtll'cil:ul.t.
§ 3. 0 Nomear todos os empregados ncccssarios c demittil-os
quando convier, marcando os ordenados IIHC nestes estatutos
não estiverem designados. Exccptua-sc ainda durante os 'luatro
pr·imeiros annos o Corpo de Engenheiros, que liear·it compostu
do I~ngenhciro em Chefe l'edro llclim Paes Leme c de outros
Engenheiros de sua exclusiva confiança.
§-i. o Recolher a um Banco acreditado os dinheiros IJUC não
tiverem immediata applicaçãn.
§ IS. o Fechar as contas no fim de cada semestre, c fazm· dividendo dos lucros Jiquidos nos mezes de Janeit•o e .Julho.
§ 6. 0 Apresentar annualmcnte o balanço do anuo anterior c
um circumstanciado rclatorio do cst.ado da Companhia.
§ 7. o Facilitar á Commissão Fiscal o exame da cscripturação
do ar·chivo e dar as informações pedidas.
§ 8. 0 Decidir cmfim sobre Lodos os ncgocios da Companhia
para que lhe são conferidos plenos poderes.
Ar·~. ~i. ~ ~irecto,ria é competente 1>ara representar a Comp:mlua em JUIZO a cu va e passivamente.

CAPITULO IV.
I>US OUDENADOS.

Ar·t. 2:i. O l'l'l'.,idt~nt•~ será wmmu~radll eo111 seis contos autlllacs c cada um !los outro~ llire•:LIH'es com tlll:lll'tl Cfllltos. O
Gerente, que podt)rá ser um dos Dircctores, com oilo, c o Euscnheir·o em Chefe com dez contos auuuacs.

CAPITULO V.

liA

lõ!SCA LJS.\(\0.

~rL 2ll. Haverá nma Com missão Fiscal nome:11Ja pela assemhlt~a geral c composta de tres IIICUlbt·os, eujo mais votarto será o

relator. Essa 1~ommissiio ex:uuiuará. as contas da Uirecturia c o
estado, rru~ll· Hu:~ucdro, •ttli~r· :ulminislrativu da Cmupauhia, do
IJIIC tudo tara screntc a assemhlca geral dos accionistas.
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CAPITULO VI.
110 DIVIDENDO, l<'UNDO lJE IU:SERVA E AMORTIZAÇÃO.

At·l. 27. Tios lucros liqnit!os 1le cada semestre se !IP!Inzir:í
;; %para fnudo ele n~serv~, !JIIn será destina elo ao rt~pa!"l!das ohras
tia Ccllll(l:tllhia; o elo rcstani.P far-sc-ha cliviclt'ndo.
,\t•L. 28. ll!~scle 1pw o tliviclr.tu.lo CXt:l!d:t de 8 °/o a Companhb
eotHcçará a fazer o seu fundo 1lc amortização, elrcluzinclo pam isso
uma porcentagem tal, !JU•~ no lim dos cincoenta annos seja rcsliluillo aos accionistas o valor de suas acçõcs.

CAPITULO YII.
DISPOSIÇÕES GEIIAES.

Art. 29. A Companhia poderá tc)r agencias aonde forem cllas
nccessarins,, cujos poderes lhe scriio conferidos pela Dirccloria.
Art. 30. A Companhia se elcssol\·crá no caso preYisto no conlracto, c o modo pratico da sua licJ!tidal.ião s~ní determinado em
assnmhléa geral, salvo as disposiçiies elo t:oeligo Colllllll)rcial.
Art. 31. Os abaixo assignadus, subscl·iplorcs de acções, rrprrscntando mais de metade 1lo capital da projcela!la Colllpanhüt
Uuhlo 1\Iincira, declaram acci tar cstrs esta tu tos rm toLlos os seus
artig-os c autorizam a Dircctoria, já mencionada no art. !9, a
solicitar do. f;ovcrno Imperial a approvaç:lo destes estatutos
com as moLltJlcaçõcs que ao mesmo Governo aprouver.
(Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N.

6~72- DE

i8

DE JANEifiO bR

i8i7.

L:oucc1lr. privilr.gio a 1\larcos ChrisLino l'ioravantc Pa!rulhauo
para um· prormlsnr mcr.:mico 11P~tiu:H1o ans Yehic•1los de•

f·ouilncçiio.

A Princcza Imperial Regente, em Nome d~ l~e~·~t.l~r.~. 1
A llenclcndo ao qnc rr.qucrr,u 1\la r cos Clms,lf\Ó FtOI"a- (1 .t ','
vante P:tlrulhano, 11 Tendo ouvido o Cousdlteiro Proruradur tla Corôa, Soberania c FazetHh Nacional, lia

,,
'I

'
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pot· bem Conceder-lhe privilegio, por dez annos, para
fabricar e usar do propulsor mecanico, que in ventou
com o fim de substituir a tracção animal nos vchiculos
de conducção, e que se acha descripto no documellto
depositado com o respectivo desenho no Archivo Pu]Jlico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestadc o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado
llos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do llio de Janeir·o em 18 de Janeiro de 1877, ti6. o da
Indepcndcncia c uo Impcrio.
PHINCEZA 11\IPEIUAL HEGENTE.
'l'lto111a::: José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

G~73- DE

18

DE JANEIRO DE

1877.

Concede privilegio a Antonio Aurelio Alvares tia Silva para usar
de Ulll(Iiquido destinado à clarilicaç~1o do' assucar.

A Princcza Imperial Uegente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Aurelio Alvares da
Silva, e de conformiúadc com o parecer do Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenua Nacional, lia
por bem Conceder-lhe privilegio por oito annos, não só
para usar de um liqui!lo veg-etal, que desro!Jriu com o
lim do darilicar o assucar, mns la til hem para o processo
destinado ú solidificação do mesmo lifruitlo, e que se acha
descriplo em documento depositado no Arrhivo Pn
IJ!ieo.
·
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagrsladeo Imperador, l\linistro t' Secretario de Eslatlo
dos Negorie~s da A~~rit;ullura, CtJI!lllJerrio c Obras Pu-
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blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pala c i o
do Rio di Janeiro em 18 de Janeiro de 1877, tHio da
Indcpendencia e do Impcrio.
PRINCEZA ll\IPElHAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6~7~- DE

18

DI~ JANEIRO DE

t877.

Concede permissão a Ernesto Cesar Carpinctti para explorar
ouro e outros mineraes no municlpio de Ayuruoca, provincia
de lllinas Geraes.

A Princezaimperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Ernesto Cesar Carpinetti,
fia por bem conceder-lhe permissão por dous annos
para explorar ouro c outros mineraes no município de
Ayuruoca , província de Minas Geraes, sob as clausulas
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 , Commercio e Obras Publicas
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
llo Rio de Janeiro em t8 de Janeiro de t877, õ6. o da
lndependcncia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
Clnusulns n que se ref'ere o Deer•eto n, 0 04,.4
destu duto.

I.

E' roncedido o prazo de dous annos, contados desta
data, para o concessionario Ernesto Cesar Carpinctti
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cxplorat· jazidas tle ouro c outros mineraes no munuicipio de Ayuruoca província de l\linas GeJ·acs, sem
prejuízo de direitos de terceiro.

H.
As explorações Jwdcrão ser feit~s por qualquer dos
modos rewmmcn atlas pela scicncia. 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 proprietarios.
Se esta, porém, lhe fúr negada, poderá ser supprida ·
pela Prcsidencia da Província, mediante fiança prestada
pelo concessionario que responderá pela indemnização
de todos os prej uizos, perdas c damnos causados aos
proprietarios.
Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente da Província mandará, por editaes, intimar os
proprietarios para, dentro do prazo razoavel que marcar,
apresentarem os mo ti vos de sua opposição e requererem
o que julgarem necessario a hem do seu direito.

III.
O Pt·esidente da Província concederá ou negará o
supprimento requerido ú vista das razões expemlir.las
pelos proprietarios, ou á revel ia destes, declarando os
fundamentos do sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o .1\Iinisterio da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém,
sómen te será recebido no efieito devolutivo.

IV.
Deliberada a concessão elo suppdmento da licença,
proceder-se-lia immedia Lamente á avaliacão da fianca
de que trata a clausula 2.' ou da indemnização dos préjuizos allcgados pelos proprietarios por meio de arhitros que serão nomeados dous pelo concessionario c
dous pelos proprietarios. Se houver empate, será decidido por um 5." arbitt·o, nomeado pelo Presidente da
Província. Se os terrenos pertencerem ao Estado o ti. •
arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito.
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Proferido o laudo o concessionario será obrigado 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 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 pre.iuizo aos proprietarios eonfrontantes.
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 mediante indemnização na fórma estabelecida na clausula 4,."
VII.
Se dos trabalhos da exploração resultat· a formação de
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar
a saude dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será obrigàdo a deseccar os terrenos alagados
restituindo-os a seu antigo estado.
VIII.
As pe~quizas de minas por meio de cavas, poços ou
galerias no territorio desta concessão não terão lugar :
L • Sob edificio3 e a H> metros de circumferencia,
salvo, na ultima hypothese, sómente com consentimento expresso c por escripto do respectivo proprietario. Este consentimento não poderá ser supprido
pela Presidencia da Província ;

ACTO~

1>0 I'ODEU

2. 0 Nos c:1minho~ e estradas
ue cada lado uclles ;
3. 0 Nas povoações.

pnhli1~as

r a lO metros

IX.
O concessionario farú levantnr plantas geologicas c
topogt·aphicas dos terrenos; explor:11los, com pcrlis rruc
demonstrem, tanto quanto permíttirem os trahalhos
flUe tiver feito, a superposição das camat!~s min~:r;ws,
o rcmcttcrá as ditas plantas, por intcrmcdio do Presidente da Província, à mencionada Secret:1ria acompanhadas: L" de amostras dos mesmos mincraes c da~
var;cuacles elas camadas tle terra; 2." de uma discripção minuciosa da possanr;a tlas minas, dos terrenos de
domínio pulJ!ico c particular nccessarios á miner<1Ção,
com designação dos proprietarios, das edificações ncllcs
existentes c 1lo uso on emprego a f{UC são dcstinatlos.
Outrosim indicarú qual o meio.mais apropriado para
o transporte dos productos da mineração c qual a distancia entre cadu uma dns minas c os povoados mais
proximos.

X.
Satisfeitas as clausulas deste Decreto scr-lhc-ha coil·
eetlida autorização para lavrar as minas por elle descobertas nos lugares designados, de aceôrdo com as
leis c condições que o Governo julgar conveniente estabelecer no acto da concessão, no interesse da mineração c em bcneflcio tlo Estado c dos par·ticulares.
Palacio do Rio de Jenciro em 18 de Janeiro de 1877.Thomaz Jesé Coelho de Almeida.
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DECRETO N. G1ni-

DE

tB

nB J.\NEmo nE

J.B77.

Concede privilegio a· Antonio Pinto .Moreira para o' apparclho do
sua invenção destinaclo a brunir cafó.
!

A Princcza Imperial llegentc, em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu Antonio Pinto Moreira c Tendo ouvido o Conselheiro Procuradot· da Coróa,
Soberania c Fazenda Nacional, Ha por hem Conccllcr-lhc
privilegio por oito annos para rahriL·ar e vemler o apparclho de sua invenção, destinado a Jn·unir cafú, denominado - Brunidor conico para café-, segundo a
dcscripção e desenho que depositou no Archivo Puhlico.
Thomaz Josú Coelho de Almeida, 1lo Conselho 1\c Sua
l\lagcstade o lmperauor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias ua Agricultura, Commercio e Obras
Puhlicas, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do llio de Janeiro em 18 de hneiro de 1877, tifi."
da lndcpcnclcncia c do Imperio.

DRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeitlrr.

DECHETO N.

()~76- DE

18

DE JANEIRO DE

i877.

Concede P!:!.Yilcgio a Antonio Augusto dos Santos Luzes para usar
de um apparelho destinado a indicar o numero de passageiros
que entrarem nos vehiculos de conducção.

A Princeza Imperial Regeu te, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Augusto dos Santos Luzes e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Ha por hem Conceder-lhe privilegio por oito annos para usar de um apparelho de sua invenção, destinado a indicar o numero
de passageiros, que entrarem nos vchiculos de contluecão,
e o qual acha-se descripto em documento depositàdó
no Archivo Puhlico.

=

PARTE U.
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Thomaz José Coelho rle Almeida, do Conselho de Sua
llagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio
do Rio tlo Janeiro em iS de .Janeiro de i877, 56. 0 da
lndcp~ndencia c tio Impcrio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
1'homa:; José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

ô~77

- nr. f.8 nr. JANrnno Dr. {877.

Concede privilegio a Mauricio Duschgcns c ao Dr. Adolfo Bezerra
de .lllenezes para usarem de um processo destinado á conscr•
vação das carnes verdes.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereram l\lauricio Buschgens
e o Dr. Adolfo Bezerra de 1\fenezes, c Tendo ouvido o
Conselheiro Procurador tia Corôa, Fazenda e Soberania
Nacional, Ha por bem Conceder-lhes privilegio por dez
annos para usarem de um processo de sua invenção,
destinado a conservar as carnes verdes, e cuja descripção dépositaram 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 Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em !8 de Janeiro de !877, 56." da
Indepcndencia c do Imperio.
PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.
Tho1Wiz José Coelho de Almeidu.
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DECRETO N.

{;~78

-DE 18 DE HNEinO DE 1877.

Concedo privilegio a Charles Bihel par,t fahricar e vender marmitas de acampamrnto, de sua invenção.

A Princeza Imperial Rcgen te, em Nome do Imperador,.
Attendendo ao que requereu Charles Bihel e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder privilegio por dez annos para fabricar c vender o
apparelho denominado -Marmitas de acampamento-,
segundo a descripção c desenho que apresentou e ficam
archi vados.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em l8 de Janeiro de !877, 56. 0 da
lndcpcndencia e do Imprio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Co!!lho rlc Almeitln.

DECRETO N. G'l7í) - DE l8

og

J.\NEmo

DE

!877.

Manr!:t executar o Regulamento para as E;scolas publicas de
instruq;ão primaria do municipio da Côrte.

Hei por bem, em Nome de Sua 1\lagestade o Imperador,
que, nas escolas publicas de inst.rucção primaria do
município da Côrte, se observe o Regulamento que com
este baixa, assignado pelo Doutor José Bento da Cunha c
Figueiredo, do Conselho de Sua Magestade o Imperador,
Senador do lmperio e Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias do Imperio, que o tenha assim entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em l8 de
Janeiro de !877, tw.o da Indcpcmlcncia e do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
José Bento da Cunha e Figueir!!do.
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Rt1gulamcnto para as escolas 11uhlicas de instruccão prnnar1a !lo mumCipiO
1la Corte, a quo se refere oDoere lo n.· 6479 1lcsta data.
Art. 1. • As escolas publicas de instrucção primaria
llo município da Côrtc são divididas em duas classes:
A uma pertencem as de instrurção primaria elementar com a denominação de escolas do 1. o grdo;
A' outra pertencem as de instt·ucção primaria complcmm Lar com a denominação - r.scolas do 2. o gráo.
Art. ~." O ensino, nas escolas do 1. o griÍo, constará
Jas seguintes disciplinas :
lnstrucção moral c religiosa;
Leitura;
Escdpta ;
Noções essenciaes de grammatica;
Princípios elementares ele arithmctica;
Syst.ema legal de pesos c mediJas;
· Noções elementares de desenho linear;
Rudimentos de musica com cxercicio de solfejo c tle
canto;
Exercício de gymnastica ;
Costura chan, nas escolas ele meninas.
Art. 3. • O ensino, nas escolas do 2." grdo, constará do
desenvolvimento de todas as disciplinas do 1. o grúo e
mais das seguintes :
Algebra elementar ;
Geometria elementar;
Geographia do Drazil ;
Historia do Drazil ;
Noções geraes de physica, chimica e historia natural
com explicação de suas npplicações á industria c aos usos
da vida;
Noções geraes dos direito~ c deveres do homem e do
cidadão e de economia social e domestica ;
Tricot, crochet, ponto (lc marca c bordados, nas escolas de meninas.
Art. 4. o O curso de estudo.'>, nas escolas do 1. o grrío,
será de tres annos c nas do 2. o gnío de dous annos.
A distribuição das ma terias pelos annos c os programmas para o ensino, para os exames de admissão c para
os parciacs c finacs serão organisados pela congrcg:tção
dos vrofcssores das escolas normaes, na conformidade
tio qnn (lispõc o art. H ~ 2. o do Decreto n. o ü:l79 de
:m Lle Novembro de f87ü, c approvados pelo :Ministt·o
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e Secretario de Estarlo dos Negoeios do Impcr·io, ouviuo
o Inspcctor geral e o conselho dircetor da iHsLruc<;ão
prima ria e secundaria tlo município da Curte.
Art. ;j." As escolas do Lo grdo abrir-se-hão annualmante
no ui a 15 de Janeiro, c serão cncerrnuas no dia 30 de Novemhro, seguindo-se logo os exames.
As do 2." gráo abrir-se-l1ão no dia 3 de Fevereiro, c
serão cneerrarl:Js no dia 15 de Novcml,ro, comcçmuo os
exames cinco dins depois.
Durante o anuo lcctivo serão sómente ft'riatlos, além
dos domingos c dias santos, os de festividade nacional
marcauos por lei, os de luto naeional declarados pelo
Governo, a. segunda c terça-feira do carnaval, a ttnarlafdra de cinza, c desde a quarta-feira de trevas alô o
sabhado da semana da Paschoa.
Art. 6. 0 Nas escolas tanto do L" como do 2." grüo,
haverá lição, em todos os dias utcis, de man!tã desde
as 9 horas até o meio dia, c á taruc dcsrlc as 3 até as (i
horas no verão (do J •o de Outubro a 31 de .l\Iarço ), ou
das duas ús õ no inverno (do 1. o de Abril a :30 de Selembro ) .
Nas escolas das parochias sub-urhanas, eom tudo, poderá o Inspeetor geral da instrucção permittir, se julgar
conveniente, ouvidos os respectivos delegados, que a
lição dia ria seja feita, em uma só sessão, das 8 ou 9lioras
da manhã ás 2 ou 3 da tarde, devendo haver, neste cnso,
uma ou mais interrupções rios estudo.>, por tempo de
uma hora, Jlara descanso c recreio dos alumnos.
Art. 7. o Cada escola do L o gráo será regida por um
professor ou professora, catlwJralicos. Si o numero de
alumnos, que frcfJUenlarem regularmente a csrola,
everkr <le 50 haverá tamlJClll umprofe;o;sur ou professora, adjuntos; si exceder de 100, !Javer:1 dou~ adjuntos
uu adjuntas; e si exceder de 150 haverá tres.
Em nenhuma escola tlo Lo gráo se admiltirá á matricula mais de 200 alumnos c nem haverá mais de trcs
adjuntos ou adjuntas.
Art. 8." A disposição <la L' parlr, do arli.!';O anlr'l~e
tlrntc ó applicavel ás cscolns do 2." ~mío, tanto f''lll
l'I'I:H;ão aos proft~r-sorcs c:1Llwtlralicos t'o:IJO com nd:w:ir.
aos adjuntos. O Minislro e Sf'rrnl.-irio tk !<::;lado do:-:
Nt~.:\·ocios do lmperio, eulrt~Lanlo, ~~obre proposta do
: nspeclor geral da inslrucção, ou a requcrimcn lo tlos
inlcrcssatlos, poderá penuiltir, por convcuicncia do
serviço tmblico, que llous professores do 2. 0 gráo lccriounm eru duas escolas, encarregando-se eada wu do
UJ:-;iHo de certas malerias.
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Art. 9. • Nas escolas do 2." gráo, ainda que o numero
ue alumnos que as frequentarem regularmente não
excetla de üO, haverá sempre um professor adjunto, o
qual, além de auxiliar o cathedratico, terá a seu c:~rgo
a hibliotheca, o archivo c os gabinetes uc scicncias
physicas e naturaes.
Art. JO. O provimento tbs cadeiras publicas de instrueção primar i:~ rio L" c 2." grúo Jo município ria Côrte
contiuuarú a ser feito nos termos !.los arts. 12 a 22 uo
Heg-ulamento approvado pelo Drcrelo n." 1.331 A de 1.7
de Fevereiro de 18M c das lnstrucç.ões de 5 de Janeiro
rle HH':i5, com as alterações seguintes:
~ 1.." Os exames previ os de ha!Jili tação c os concursos
serão feitos nas escolas normaes :·no Externato, si o concurso fôr para o provimento de cadeiras de professores,
c no Internato, si se tratar tio provimento de cadeiras
de professoras.
.
§ 2.• Os exames prévios de haiJilitação serão feitos por
uma commissão composta do director ou dircctora rla
respectiva escola normal, como presidente, c de dous
professores c dons mestres ou nwstras das mesmas escolas, nomeados pelo l\linistro n Secrt'tario rlc Estado
dos Negocios do Impel'io.
·
~ 3. • A commissão julgadora dos concursos de professores ou de professoras será composta de tres professores e tres mestres ou mestras das escolas normacs,
nomeados da mesma fórma, c presidida sempre pelo dircctor da escola normal de proft'ssores.
~ '1." O prazo marcado para inscripção c processo rle
habilitação dos canrlidatos, quando vagar ou fúr ercada
alguma cadeira puhlica do L" ou do 2." gráo, será de 60
dias, dentro do qual tratarão os candidatos de rcqucnw o
exame prévio de habilitação, si o não tiverem, c de insercvcr-sc para o concurso.
§ri." O Inspcctor geral fará annunciar os eoncursos, arlmittirú ú inscripção os concurrentes habilitados, mandarú fazer os'examrsdc habilitação áqucllrs a quem falt:Jr esta formalirlarlc, solicibrá do Governo a nomc:~ção
dos cxaminnrlorcs, e !los vogans p~ra a rommiss;io julgadora c m:m:ar;í dia para os t'ont·nrsos, a qtw, sempre lflli~
folr pw:sivnl, deverú assistir.
§ G." 0 St~t:l'l'tario 011 SC:TI'laria da Pseo)a J\Ol'lllal,
em que se fizer o t'onrurso, farú o sorteio de que f rata
o artigo 1.0 § rJ. • das lnstrucçõcs rle 5 de .T:lnciro d1: 1.8:iti.
§ 7." A I'OIIllllis<io juli•:adora classifiearú todos os
('.ollrUI't'l:lll.•·s 1"'1.1 ordt'lll dr· llli't'I'Cillll'llto, r: 1:m Sl~ll parcrcr adduzit<i ;1;; rnü1·,; <'IIIIJll'-' se livt•J flllltLidu para
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a classificação feita, cmittindo juizo sobre cada uma
das provas.
§ 8. o O parecer da _commi~são c touos os papeis do
eoncurso serão submctlldos ao JUlgamento da congrcgaeão das escolas normacs, a quem cabe fazer a proposta
nos termos do art. H ~ 3. e do art. 12 do Decrel.o
n.o 6379 de 30 de Novembro dcs 1876.
~ u.• Em igualdade de _eircumstancias ~os caiHlidatos
dassilkados, serão prcfcndos para o provuncuto:
Nas eseolas do 2. 0 gráo:
l. 0'1 professores do L • gráo, que tiverem o curso completo das escolas normaes, c d'cntrc estes os mais antigos
c de mais distinctos serviços no magistcrio.
.
11. Os professores alljuntos ciTcclivos do 2.0 gráo, c
tl'cntrc estes os mais antigos c de mais distinctos serviços no magistcrio.
III. Os normalistas, que tiverem diploma de professores habilitados para as escolas do 2. o grúo.
IV. As pessôas declaradas no art. 9. o do Decreto
n." 6379 de 30 de Novembro de 1876.
Nas escolas do L o gráo:
1. Todas as pessoas, que Wm prefcrcncia para o provimento nas escolas do 2." grúo c na mesma ordem acima
cstabeleeida.
H. Os pl'ofessorcs adjuntos efTecLi vos do 1. o gráo, c
tl'cntre estes os normalistas mais antigos e tlc mais
distinctos serviços no magistcrio.
III. Os professores particulares, que dmantc cinco
annos tenham exercido o magistcr·iú cOta reconhecida
vantagem do ensino; e, d'entre estes: L" os alumnosuas
escolas normaes, 2. o os que se habilitaram nos termos
do art. 9." do Decreto n. o 6.379 acima citado.
IV. Os bachareis em lettras, os graduados em qualquer
ramo de instrucção superior do lmperio, e os que,
além das disciplinas que têm de eminar, exhibircm
provas de outras habilitações scientificas, litterarias ou
artísticas.
Art. H. O provimento em qualquer cadeira, guar·
dadas as regras precedentes, só ó declarado vitalício
unpois de dceorridos einco armos de ;;crvi~.:o clfedivu
11a dassr, de lll'O[t~gsor publieo cal.lwdratico, excluídas
quat•squcr intcrrupÇÕl'S, aintla por motivo de servi1:u
publim, si fôt· serviço estranho ao map;istcrio.
A declaração da vitaliciedade será feita por apostilla
no titulo do prorcssor, dcpnis df\ apurados os t} annos
dt~ senit,:.o ofl'erlivo no wagislt•rio, e prccctlc.ndo IH'opusta
du eoust•llJo diret:tor tia iustrun;ãu.
0
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Antes da aposlilla de vi.talieiedadt•, poderá o professor
publico ser demiltido sem as formalitlades tios arts. 121,
a 1:H do llcgulamento de i7 de Fevereiro dr~ i8~)4, por
proposta do Inspector geral c com amliencia do conselho
direclor da instrucção, em qualquer dos casos especil1cados no art. 1W do mesmo Regulamento.
Art. 12. Os professores publicas, logo que forem
considerados vilalicios, Lerão direito, si o requererem,
ao :ltliantamen!O lbs quantias neccssarias para entrarem
para o Montepio, tlescontando-se-lllcs memalmentc. no
Tltesouro Nacional, a quinta parte do ordenado até o
pagamento integral dos cofres publicas.
Art. 13. Os professores publicas, que tiverem servido
bem no magisterio por 10 annos, Lerão prcferencia,
dada a igualdade de habilitações nos exames de admissiio,
para serem suas filhas ad miL tidas como pensionistas do
Estado no Internato normal de professoras, e seus filhos
no Internato ou Externato do Imperial Collegio de
Pedro II, gnardadns, qnanto a estes, as regra~ estabelecidas nos arts. 21 c 22 do· Decreto n." 200ü de 2í
de Outubro de 18!5'7.
Art. :1.4,. São applica veis aos profcs>ores ca thedra ti cos
das escolas publicas primarias do L o o 2. o gráo as
vantagens concedid;1s aos professores tias escolas normacs
no art. 1.9 do Decreto n. • 6379 de 30 de Novembro de
:1.876, ficando todavia em vig-or a disposição da ultima
parte do art. 28 do Regulamento de :1.7 de Fevereiro r! e
18M.
Art. H>. Os professores publicas, que residirem nas
casas de escola, pag-arão a qnarla parte do preço do
aluguel até o limite muimo de GOo;:;ooo por auno.
Nas c:1sas de escola do clomiuio do Estado, o valor
lnrativo do predio será para este eJI'eito arbitrado pela
Hecebedoria das rendas gcraes interms do municipio da
Curte.
O preço do alu~;uel s~r:"t pag-o mensalmente pelos
profc~sorcs, fazcn1lo-se a tl:>rlucção nos YencimPntns.
Art. 16. A cla~sl\ de professore:; adjuntos passa a ser
dividida em duas sr~(·r;(íes, sendo uma t·on1posta 1lns qne
f,n ;wllarem hahilit:Hlos, com o curso completo de esl.wlo~
d:1s i'S::nl:!~ nonnal's primarias do mtmicipio tla f:t,rli·,
para a r:'gc~nrLt 1le ~~srolas primarias dn :~ _" g-r;'w, p Si'l':io
denominatlos-pto{essores rtrljnntos rlo z." (í1'1ÍO; e a
outra secção Llos que ~e :1cllarem habilitaLlos, com o
curso tio estudos tlo 1. • e 2. • :~nno das d it~ s escolas.
ll~r;l a re!~tmeia tlP i'Seol:ls primarias do,,." g-rúo c serão
deuotllitt~Ído~--[1/'uJ'cs:;on'> tl'ljunlus do I." gl·tio.'

Art. t7. A nomeação de professores adjuntos será
feita por portaria. do Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do lmperio, precedendo concurso entre as
pessoas habilitadas na fórma do artigo ant.ecedente e
maiores de 18 annos, sendo do sexo feminino, e de 19
sendo do masculino.
Nas provas de habilitação e nos concursos para o provimento desses lugares, se observarão as regras estabelecidas no art. to deste Regulamento, no que forem
applicaveis.
Em igualdade de habilitações nas ma terias do concurso, terão preferencia :
I. Os professores adjuntos interinos, que tiverem servido satisfactoriamente, e d'entre estes os normalistas.
II. Os normalistas, e d'entre estes: 1. 0 os que, além
das ma terias do concurso, provarem ter outros conhecimentos scienlificos, litterarios ou artísticos; 2. 0 os
que forem filhos de professores publicos.
111. As pessoas habilitadas com diplomas das escolas
normaes nos termos do art. 9." do Decreto n. 0 6379 de
30 de Novembro de 1876, e d'entre estas as que tiverem
mais tempo de serviço no magislerio.
Art. 18. Emquanto as escolas normaes primarias
do município da Côrte não tiverem completado o terceiro anuo de sua installação, os lugares de professores
adjuntos do 2." gráo serão providos por nomeação interina em pessoas competentemente habilitadas, a juizo do
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio.
A:rt. t.9. Todos os actuaes professores adjuntos, que
tiverem completado o triennio de habilitação, serão
desde já considerados professores adjuntos effectivos
do 1. o gráo, com a obrigação, porém, de se mostrarem
habilitados, no prazo de dons annos, naquellas disciplinas do 1. o e 2. o anno das escolas normaes, de que
ainda não fizeram exame.
. Na primeit·a organisação do quadro dos professores
adjuntos, feita em virtude do presente Regulamento,
poderá o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do lmperio admiLtir tambem, na classe de profes~ores
adjuntos effectivos do t..• gráo, si o requererem, e com
a mesma obrigação acima estabelecida, as pessoas que
tiverem feito concurso para provimento de cadeiras publicas de instrucção primaria e forem julgadas aptas para
o ensino.
Os demais professores adjuntos effectivos actuaes do
L o, 2. o e 3. o anno de exercício serão considerados professores adjuntos interinos do i. • gráo, com a mesma
~PARTE 11.
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obrigação acima imposta aos actuacs adjuntos quo têm
o triennio de habilitação.
Os adjuntos effccti vos e interino~, que não sa lisfizerem
a obrigação acima estabelecida, ou forem duas vezes
teprovàdos em qualquer dos exames, que lhes faltam,
serão destituídos. Os interinos que a satisfizerem passarão a effcctivos.
Art. 20. Emquanto não forem creadas escolas primarias do 2. o grão para o sexo feminino, não haverá
lambem professoras adjuntas do 2. • grão.
Art. 21. O numero de professores adjunctos, emquanto não fór definitivamente fixado por um Decreto;
na conformidade doquedispõeoart. 34doRegulamento
de O de Fc"tereiro de 1854, não poderá exceder de 18
J>ara as escolas do 2. • gráo e de WO, dos dous sexos, para
as do L 0 gráo.
·
Art. 22. Os professores cathedraticos e os adjuntos
do 2 o e L • grão perceberão os vencimentos marcauos
na ta bella annexa.
Os professores interinos, quér cathedraticos, quér adjuntos, perceberão sómentedous terços dos vencimentos
dos cffectivos, sem exclusão do tempo de ferias c de licenças por motivo de molestia.
Art. 23. O ensino do desenho linear, da musica e da
gymnastica, nas escolas do L • grão actua !mente exis..:.
tentes c pro~ idas, não é obriga to rio si não tres annos
depois da promulgação do presente Regulamento, devendo os actuars professores habilitarem-se para esse
ensino no referido prazo.
Art. 24. São dispensadas das provas de musica vocal;
mas não da theoria da musica, as pessoas que por sua
organização physica não forem aptas p3ra os exercícios
de canto.
Art. 25. Ficam provisoriamente em vigor na parte
em que não são alterados pelo presente Regulamentoj
emquanto as escolas normaes não estiverem funccionando e a respectiva congregação não tiver cumprido o
disposto no art. H§ 2." do Decreto n." 6379 de 30 de
Novembro de 1876, os programmas de ensino e de
exames e quaesquer disposições elos Regulamentos, portarias e ordens anteriores c ainda não revogados.
Art. 2fi. Ficam revogadas as rlisposições em con~
trario.
Palacio do Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1877.J()sé Bento drt Cunhrt n Figueiredo.
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Tahella dos vencimentos doR ·proreasoreR cntbe•
drnticos e adjnntoa doa escolas publlcoR de
tustrucção primaria do I. • e~. • grão do munlclplo da Côrte.
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PROFESSORES CATIIEDRA TICOS.

Parochias urbanas :
Professores do 2. o grá.o .•.. 1:4008000

.

do 1.

0

grão .... J :200HOOO

i

800fi.OOO

2:2008000

600H000

t : fl001'j000

3'108000

t : 5001'1000

Parochias suburbanas.
Professores do I. o grão ••..

• :2oosooo\

PROFESSORES ADJUNTOS.
Prof~s~or.es

adjuntos do
grao ................

600/íOOO

6001)000

1:2001)000

Professores adjuntos do
l. 0 grão ................

~80HOOO

4,80UOOO

960lj000

2.

'

Palacio do Rio de Janeiro em UI de .J:mPiro rle fil77.
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ACTOS DO I'ODER

DECRETO N.

6~80 -DE

18

DE JANEIRO F.K

t877.

!)eclara emancipada do regimen colonial, passando ao domínio da legislação commum, a co!onia Santa Maria da Soledada.

em

·A Princeza Imperial Regente,
Nome do Imperador,
Ha por llem determinar que a colonia Santa l\laria da
Soledade seja emanei pada do regime o colonial, passando
ao domínio da legislação commum ás outras povoações
do lmperio, e cessando a administração especial a que
até a data presente se acha sujeita.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio tle Janeiro em :1.8 de Janeiro de 1877, :m." da
lnllcpendencia e do lmperio.
PRINCEZA ll\IPERIAL 1\EGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6i8l-

fJE

:1.8

DE JANEIRO DE

1877.

Approva os novos estatutos da Associação dos Guarda-Livros.

Attendendo ao que requereu a Directoria da Associação dos Guarda-Livros, fundada nesta Côrte, e Conformando-me com o parecer da Secção dos Nogocios do
lmperio do Conselho de Estaào, exarado em Consulta
de 30 de Agosto do anno proximo findo, Hei por bem,
em Nome de Sua Magestade o Imperador, Approvar os
novos estatutos da mesma Associação, divididos em dez
capítulos e cincoenta e seis artigos, e datados de U de
Julho do dito anno.
Quaesquer outras alterações por que passem os estatutos, não poderão vigorar sem prévia approvação do
Governo Imperial.

:n

EXECUTI\'0.

O D1·. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho
de Sua l\1agestade o Imperador, Senador do lmperio,
Mini:;tro e Secretario de Estado dos Negocios do Impario, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em t8 de Janeiro de 1877, 56." da
lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

José Bento da Cunha e Figueiredo.

Estatutos tia Associação dos Guarda-Livros, approvados em assembléa
geral de 11 de Junbo de 1876.
CAPITuLO I.
ASSOCIAÇIO E SI!US FINS.

Art. 1. • A Associação compõe-se de numero illimitado de individuos que tenham sido ou sejam empregados em cscriptorios
commerc1aes, sem distincção de nacionalidades.
Ari. 2. • Seus fins são :
§ 1. • Constituir-se pelo pre•tigio de seus membros, pelo estudo
de materias commerciaes, pelo auxilio mutuo, moral e per.uniario defensora e activa cooperadora da moralidade da classe.
§ 2. • Soccorrer aos associados nos casos de doença, fallecimento ou inactividade physica.
§ 3.• Fundar opportuuamente um monte-pio, exclusivamente
para seus membros, submettcndo o regulamento do mesmo á
approv:tção do Governo.
§ 4. o Proporcionar aos seus associados, em local apropria1lo,
·um ponto de reunião para frequencia de aulas e discussões de
theses sobre assumptos commerciaes.
§ 5.° Crear um ~rande jury de pessoas de reconhecida competencia em conhel!IDJCntos mercantis c cconomicos.
S 6,o Fundar uma bibliotheca em harmonia com seus fins.
§ 7. • Promovei' por todos os meios a seu alcance a acquisição
de empregos para os associados que delles careçam.
CAPITULO li.
DOS SOCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES.

..

' :. r ·'

Art. 3. o Para ser admittido socio effectivo da Associa~,;ão requer-se :
§ 1. o o disposto no art. 1.•
.·
~ 2. o Ser maior de 18 annos e de reconhecida moralidade.

(1 ' ·.: •
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§ 3. o S·~•· Jlroposlu á Dlrectoria por um soei o eft'eclivo em
olficio dirigido ao 1. o Secretario, onde se especifique a idade, ua~uralidade, estado, rua, numero e firma da casa em que trabalha
e qualidade de em!Jrego que nella exerce.
5 4. 0 Não ter abandonado a ca1-reira commercial.
Art. 4. 0 Haverá duas categOI'ias de socius : honorarios e
elfectivo~. Os eiiectivos dividem. se em:
Bellemeritos (art. 6. PJ
Remidos (art. 8.o)
Contrfbuintes (art. 9.•)
Art. 5," Os soclos horwmrios serãn eleitos pela assemblé~
geral, sub prop,eta das Dircetoria$, e só estarão nesse caso os in·
ilividuos 11ue, uào p•~rteneendo á classe 1los empregados de es,
criptorio, tiverem prestado a Assodação serviços de recQnhecida
utilidade ou os que lecciouarem gratuitamente por um anuo ou
filais em 'lualquer dos cursos estabelecidos~
· Art, 6. o Serao socios beuemeritus:
§ 1. 0 Qs que exerce•·em p11r tres anuos consecutivos e com re~onhecido zelo, algum cargo adJuinistrativo.
5 2. 0 Os 'tue fó•·a da administração social prestarem rele·
vautes •e•·nços.
S 3, 0 Os que concorrerem para o fundo da Associação com o
donativo não inferior a líOOSOOQ.
§ 4. o Os que prop1.1zerem trinta soei os qne realizem suas en,
tradas.
A•·t. 7, 0 Q titulo de benemerito não isenta do pagamento de
meusalilla•les.
Art. 8. 0 Serão socios remidos os que, estando quites, cu·
trarem pu r uu1a sô vez para o I'UJHio da Associ:.ção com a qu:~.ntia
ile 2008000, O soei o, porém, que provar ter pago durante cinco
;tnuos ou mais suas tneusaliliatles, pudera remir-se, estando
iJnite, e entrando com a quantia de iOO~QOO llOJ' mna só ver..
Art. !J. q Sau sodos contt·ibuintes ns qur~ concorrermo com a
jnia e mensalillades, conforme ns §S t.o e 2. 0 1ln art. ti.
A,rt. 10. O titulo de sooio houot·a'rio dá direito:
§ 1. 0 A a'si~tiJ· a todas as sessões e assemhléas geraes.
~ ~.o A ~iscuu.r qualrJuer assumpto que não verse sobre adllltlllstraç.ao sucml.
§ 3. 0 A votar sobre tbeses e pare'ceres,
~ 4. 0 A elaborar pareceres quando fôr para isso nomeado.
§ 5. o Ao enterro á custa da Associaçau, quando seja recJa,
p1ado.
Art. 11. O soei o honorario não póde votar em eleições, mas
póde ser eleito membro do j!'raudejury.
· Art. 12. Os suei os elfectivos tle que tra~a o art. 4.. 0 obri,
gam·se :
§ 1. 0 A pa~ar a joia de admissão, 208000, nos primeiros trinta
!lias depois de atlmittidus.
§ 2. 0 A concorrer com iSOOO mensaes, em trimestres adian ..
tados, I(Uautlo nllo queil'am remir-se na fóru1a prescripta pelo
art. 8, 0
.
· § 3. o A aceitar gualquer cargo para que forem eleitos, salvos
ps casos de impedimento justificado perante o grande jury.
§ 4. • A communicar á respectiva commi:>são toda" as vagas
de que tiverem conhecimento, em escriptorios commerciaes.
§ 5.• A communicar no prazo de 48 horas a sua demissão ou
retirada de qualquer emprego.
§ 6.~ A dedicar a seus co-socios todo seu ar1oio moral.
§ 7 .• A aceitar e respeitar todas as resoluções lcgalmenle
~oma.das em sessões ou ass~mbléas geracs.

EXmCUTIVO.

Ar·t. f3. Os mesmos socios elfectivos têm direito :
§ 1.• Ao auxilio de 308000 mensaes nos casos de doença ou
impossillilidade physica de trabalhar (vid. art. IS7).
§ 2. o A' ajuda de 508000 pa1·a seu enterro ou ao proprio eu~
terro feito á custa da Associação. ·
§ 3. • l'ar·a os benemeritos o auxitio mensal será de õOSOOO,
porém o enteno igual aos outros.
§ -i.• A matricular-se e frertueutar as aulas que a Associação
mau tenha.
§ 5. • A. •·equcrer ao Presi1lente exame de suas habilitações em
contabilidade e escripturaçno 1nercantil e nllier· diploma dt: sua
aprtrll\'ação, mediante o pagamento de 158000 de emolumr•ntos.
§ 6.• A pr·opôr rrualquer numero de socios (art. 3.• e § 3.")
§ 7. 0 A propür 11"'' escript11, discutir e votar em assPmbléa
geral qualquer medida a bem da Associação.
§ 8. u A interpellar, nas primeiras sessõ.es ordinarias de cada
mez, a Directoria, sobre o andamento dos negoeios sociaes, não
podeudn por·ém exigir resposta senão oito dias depois de sua
lU tcrpellação.
§ 9. o A re,ruerer a convocaçno de uma assembléa geral ex-.
traonliuaria, indicando no requerimento o assumpto de que que1·
tratar.
§ 10. A requerer aos Pr1·sidentes as certidões e attestados de
que prct:ise, a bem tle sr~us di!·eitos ou de interesses sociaes.
5 H. A votar e se1· votado.
§ 12. A re1rucrer a suspensão de cobrança de suas mensali~.
tlades, po1· tres mezes, 1111ando estiver dcsempr·cg:ado, ohrigan!lo-sc a pagar nos seis mezes que se seguirem 3800:1 em cada mcz.
Esta coucessão 'ó Lerá Iuga1· quando o socio haja opportuua ..
mente informado á commissão de empregos, da vaga tJUe
~leixon.
·
~ f3. O,;; soecorros só serão foruecitlos quando redamatlos.
CAPITULO 111.

Art. 11. A a1lmiuistradu licará a cargo •le uma Direcluria
dt'ita :muualmcutl', conto tlispõc o a1'L. 27, c eompln·-,;e-ha de:
Presidente.
Dous Viee-l'resitit-ntes.
Dou;, ScneLarios.
Or·ador.
Thesou•·eirn.
llibliuLhecario.
Tres Vogaes para a couuuissiío de cmpre;!OS.
Tres ditos 11ara a conuuissão de symhcauda.
Ao todo 14 mcuiLII'os com voto deliberativo, cujo mandato
~e1·minará no dia 30 de Junho de cada anno; excepto quando !l
~ua !!leição fôr feita depois (!O 1. • de 1\larço. Neste caso, terminara em Junho do anuo seguinte.
Art. 15. A' Dircctoria em eommum compete:
§ 1.• Reunir·-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente toda yez f(ue os interesses sociaes assim o rerl<tmem,
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§ 2.• eoul'c•:donar em t~mpo eomrJelente ( ~ J.o :u·t. 27 )
uma lista tlc tlez socios nas coucliçües (lreseriptas no§ IS. o do
art. 2.o, para ser apresentaria em asscrnllléa geral ..
~ 3. • Approvar ou reprovar as propostas para socws.
§ .t.o Resolver todas as <rucstõe,.: administrativas não previstas
Iwstes esta lutos, dando disso conhecimento á primeira assembléa geral.
§ ã.• Tomar conhecimento c fazer respeitar as resoluções du
grande jm·y.
§ 6.• Apresentar á assemhlea geral o relalorio dos factos
occorridos durante o anuo.
§ 7.o Orl!anizar o quadro tle CIIIJlreg:Hios marcando-lhes ven·
cimeulús, admitlil-os e demittil-os.
Art. 16. Ao Presidenle compete :
§ t.o Presidir aos lrabalhns da Directoria.
§ 2. o Convocar as assembléas geraes.
§ 3. o Assignar aclas e diplomas.
§ 4. o Autorizar pagamentos.
§ 5. o Rubricar todos os livros da A!'.soriaçno.
§ 6. 0 Nomear commissões extraordinarias.
§ 7. o Nomear quem preeucha qualtllll'r vaga rJn~ por veulura
se de na Directm·ia por impedi111entu ou auscnda (al'eitas pelo
grande jury), st•ntlo que e>sa uomeação apeuas perdura !lur·antc
a ausencia do eleito, sah·o o caso pre\·isto na 3.• parte do§ 8. 0
deste artigo.
§ 8. ° Convocar, sob pena de suspensão, aç;sembléas geraes
extraordinarias no prazo impt·etcrivel de oito dias, nos seguintes casos:
:t.o Quando requeridas nos termos do art. 13, ~ 9. 0 , por numero
nunca inferior a 20 soei os t)uites;
2.• Quando a Directorla assim o resolver;
3." Quando haja de resi~nar o seu mandato antes do prazo
prefixado no art. H ou quando flor força de circmnstancias
houverem deixado de pertencer á Directoria, mais seis m~mbros
eleitos •. Neste caso a assembléa geral tem tle completar a Directoria.
§ 9. ° Convidar os associados para os enterros ou sulfl·agios
dos soei os fallecidos. ·
Art. f7. Os Vice-Presidentes substituem o Presidente, desem·
penhando suas funcções.
Art. 18. Ao f. o Secretario incumbe:
S 1. • A leitura e confecção de a e tas nas sessões de assembléa ou de Directoria.
§ 2. o Assignar a correspondencia, officios, annuncios, aetas
e diplomas.
S 3. 0 Officiar no prazo de tres dias aos socios admittidos, suspensos, nomeados ou eleitos para qualquer cargo.
§ 4. ° Fazer copiar todos os o11icios e correspondencias.
§ 5. o Substituir os Vice-Presidentes.
Art. 19. Ao 2. 0 Secretario incumbe :
1. 0 Abrir e encerrar o livro de presencas.
2.• o Substituir o 1. 0 Secretar·io e coadjÜval-o.
3. o Ter sob sua guarda o archivo da sociedade.
Art. ~O. O Orador, como fiscal da lei, é membro nato do grande
jury e incumbe-lhe:
§ t. 0 H.epresentar a Directoria perante o mesmo jury c em
todos os actos externos.
§ 2.° Fazer observar escrupulosamente os cst~tutos.

i
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§ 3." Ser o or·gão da Dircctm·ia per·aut~ :1' assembléas geraes
e sessões, (lOtlcudo como tal tomar a palavr·a todas as vezes
tJUC tenha de fazt~r observações ou dar explicações.
Art. 21. Compete ao Thcsoureiro:
~ i.• Arrecadar toda a receita da Associação, qualquer que
seja sua or·igem ou deva ser sua applicação •
. § 2. • Fazer os pagamentos autorizados legalmente pelo Presulente.
§ 3. o Prestar á Direetoria todos os esclarecimentos que lhe
forem pedidos sobre o movimento da caixa.
§ ~.o Ter· sub sua gnarda o livro de matr·iculas e faz el-o
eseri(lturar convenientemente.
~ 5." Effectuar seguro de tndos os bem moveis ou immoveis
da Associação, em companhiJs que olfei·cçam garantia, reforrnaiHin oppurtunamente esses seguros.
~ 6.• Conununicar á Dircctoria na primeira sessão de cada
trimestre quacs os socios em aLJ·azo de um trimestre ou semestre
Ycru.:itlo.
§ 7. o Assignar diplomas, a c tas e recibos.
§ 8.• Apresentar findo o anuo social um balancete do movimento financeiro da Associação.
Art .. 2'2. O Thesourciro não pod crá ter rm seu pode•· mais de
!SOOSOOO, para acudir de prompto ás necessidades sociacs. O
t~xccrlente depositará uo Bant·.o do Rrazil on no Thcsouro Nacional em uome da Associação. Para levantamento ou recebimento de qualqne•· !I essa~ quantia' serão os recibos assignados
Lambem pelo Pn·sidente c Secretario.
Art. 23. Ao Bibliatheeario incumhe:
§ 1. o Tomar conta por uma relação tios li v ros pertencentes
á associação.
§ 2. • Fazel·os conservar em boa guarda c velar para que não
saiam do recinto socia I, senão sob sua responsabilidade.
§ 3. ° Catalogai-os convenientemente.
.
§ 4. o Propôr em sessões de Directoria a compra de obras que
tratem de assumptos commerciaes ou ccouomicos c que julgm~
neccssarias aos soei os por· estudo e consulta.
Art. 2&. A' commissão de crnpregof. compete :
Tomar conhecimento de todas as informaçõcg sobrt~ emprc·
gos vagos, e diligenciar occupal-os por sot.:ios desempregados,
preferindo os qne tiverem ditJioma da Associacão. A referida commissão empregara seu prestigio c· aetividade nesse
empenho, c, quando adrar 1:onvenicntc e nccessario, poderá
recommendar, em uome da Associação, o seu cousocin.
Art. 25. A commissão de symlicancia informará á Directoria
se os propostos estão no caso de ser admittitlos, c se os au·
xilios ou pensões foram ministrados a tJUCm dcllas càrccia, c
visHará os enfermos, informando tambern do seu estado.
§ 1. 0 Logo •rue a commissão S<'ja avisada, on qualquer
mcmbro.della, do fallccimcuto de um socio, cujo culerro tenha
de ~cr felÍ"._')'Ia Associação, providenciará de fórma a IJUC cllc
seja feito errJ tempo competente, dcspeorlendo a quantia que
11ara tal firo esteja consignada pela Dircctoria, e reclamando.-:~.
do Thesourciro.

-
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CAl'ITULO IV.
DAS A ;sll~IBLÉAS GEI:.I.ES.

Ar!.. 26. Reunidos pelo menos a quhlla pa1·te dos socios •ruires
.até o ultimo tl'imestre venddo, csta1·á coustiLuida a assembléa
geral, 'luaudu para e<;sc fim lenha sido couvo,~arla P'''" meio lle
annunf'ios em tres dias consecutivos nos principaes jornacs da
Côrtr•.
§ L• Quando na t.• convocação se não rt~uua numeru legal
~era de JHJVu eonvocada 11ara um dos primeiros oito dias seguintes, e nesse •~aso qualquer nunwro coustitue assr~mbléa get·al.
§ 2. 0 Quando a Assodação conte mais de 300 socios na.; coth
dições acima, bastará o numero de 60 presentes para constituir assem bléa.
§ 3. o O Presidente das assembléas geraes será acclamado
pelos socios presentes em numero legal, e uo caso de duvi<la
será eleito em votação symbolÍI'a.
Art. Z7. As asscmbléas dividetu-se·em ordinarias e extraortlin tJ"ias :
·
§ 1. 0 ,\s ordinarias serão quatro annualmente, a saher: a t.•.
110s oito primeiros dias do mcz de Julho par:1 tvmar cnnh•Jr:imeulo do rclatorio ácerca dos trabalhos do anuo Hudo e deger
commissão de contas; a 2.•, oito dias depois da primeira, para
discussão do parecer dessa commissão e eleição lie nova DiJ·ectoria; a 3. •, oito dia~ depois da segunda, para ellliiOssar a nova,
Dit·ectoria ; a 4.a, a 18 de Ahril de c:ula :muo (annive•·sario da
fundação da Assncia\·iio ), nara serem votados os seis jurados a que
se refere u art. 15 no§ 2. 0 e para festejar o amJive•·sario. A esta
assembléa geral po1ierão ser convidadas as familias dos sodos
c outras, as delegações de sociedades co1igenercs e toda tJ
11ualquer pessoa que vcuha .:om sua presenra abrilhauta1· o aeto.
bô votam, porém, os socios 11uites até o ultimo trimestre vencido,
§ 2. 0 As extraordiuarias reunir-se-hão todas as vezes t(Ue determinam os 11. os I, 2 c 3 do § 8, 0 do art.f6, devendo em qualquer
dos ca-;os ser anuunciadas tres dias consecutivos, indicando os
aunuucios o assumpto de que se vai Lratat·.
Art. 28. Todas as votações em assembléa geral serão por escrutínio e sahirão·e)('ilo> os que obtiverem maioria de votos
para os respectivos cargos. Só serão, porém, admittidos os votos
dos socins presentes.
Art. 2'J. A asscmbléa ;;eral discute c resolve todas as propostas que lhe forem aprcst~utatlas.
Art..ao. A.s deli~era~~ões <la assombléa geral obrigam em t!idos
os eiieuos os socws ausentes.
CAPITULO V.
l>O

GI\A~IJll

J!JI\1'.

A1·t. 31. Este jury compor-se-Ita dos seis membros eleitos enl
assernbléa geral e i.lo orador da associação (art. 20 ), ou t1UCD4
suas vezes fizer : e só funceionará f}uando reunidos, pelo meno.s
cinco jurados.
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Art. 32. Reuuir-se-ha pelo menos uma vez por mez e incumbe-lhe:
§ 1. o Tornai' conhecimento de quaesquer questões que se suscitem entre o• socios e resolvêl·as.
§ 2. o Confeccionar o proprio regulamento interno e estudar as
modificações que devam ser elfectuadas nas leis, usos e costumes da associaçllo.
§ 3.o Oar publicidade aos trabalhos da associação qlie jul~tne
digno.s disso, em. um~ ~evista annual que .ser~ g~aLuitamente .distribUJda aos socws, a Imprensa do pa1z, as btbhothecas publicas
e associações con~eneres.
§ 4. o Examinar os socios que assim o houverem requerido e
jnl!{ar ele suas habilitações para exercer o cargo de guardalivros.
§ 5.° Conferir diplomas aos socios que approvar, assignando-os
e Pnd,.ndo-os ao Thesourmro para cobrar os devidos emoluJUentos.
·
Este!> diplomas, comtudo, não terão força legal, como os dos
estabelecilmmtos publicos.
I 6. 0 Resolvl:'r sobre qualquer consulta que lhe seja dirigida
pela Directoria ou por numero nunca inferior a 10 socios, responderHio flOr escripto.
§ 7. o Tomar conhecimento das reclamaçOes firmadas por qualquer sncio, mas redigidas em t.ermos convenientes, contra
alguma da• deliherações ela Directoria e representar á mesma.
no santido que julgar de justiça e equidade.
~ 8. o Nomear d'enlre si Presidente e Secretario.
Art. 33. No caso de auseucia de quallfUei' juratlo, será pela
Directoria numeado um substituto sob proposta da maioria do
jury, o qual sóm.;nte funccinna1·á na falta do eff'cctivo.
Art. 3<l. As sessões do jury serão secretas, exccptua ndo os casos em que se tratar de examinar ou julgar alg-um socio, o qual
comparecerá no dia e hora que lhe fo1·em iudicados pelo Presidente, retirando-se quando a isso fôr convidatlo.
Art. 35. As votações serão sempre Jtor escrutinio secreto,
symbolieas e por maioria a!Jsoluta de votas, sob Jlena. de nullidade. Os ques1tns para votaçOes serão formulados pelo Presidente e os symbolos por elle indicados.
CAPITULO VI.
DOS FUNDOS SOCIAES •

. ~rt. 36. A associação creará um fundo inalieuavcl com as segumt.es verbas :
Joias de admissão· dos socios.
Remissões.
Multas.
Legados e donativos.
Excesso entre a rec· ,H;- c a<; dcspP:r.as no IIm lle r.a1la a uno tleduzhla a qua':Jtia de lloO;,JOO (art. 22) 11a1'a as primeiras dcsp;~zas
elo anuo segomte.
Art. 37. As desr1ezas sociaes serão moldadas pela importaueia.
das seguintes verbas de I'eceita:
.Juros ou rendimentos do fundo inalienavel.
Emolumentos cobrados por diplomas.
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_l'roduc~o de subscripçües, beneficios ou •IUalquer outra verba
uao prevista.
Mensalidades !los socios.
Art. 38. O fundo inalienavel da Associação será convertido em
cffeitos publicos de divida consolidada ou lluctuaute do paiz ou
em ti tu los garantidos pelo Governo geral.
Art. 39. Quando se offereça occasi:1o de adquirir um predio
proprio ás necessidades e convenieucias da Associação, e se os
fundos sociaes permittirefn esse emprego de capital, convocará
a Directoria uma assembléa geral com o lilh expresso de obter
a necessaria autorização.

CAPITULO VII.
DAS

~'ALTAS

E DAS PENAS RELATIVAS.

Art. 40. Todo o socio effectivo, devendo seis mezes vencidos,
fica suspenso de seus direitos e regalias, até que pague o atrazo
com a multa de 18000 por trimestre.
Exceptua-se_o caso previsto no § li do art. 13. Perfazendo,
porém, um anuo de mensalidades vencidas em atrazo, será eliminado.
Art. 4t. O socio que recusar ou renunciar algum car!]O para
que foi eleito, sem JUStificação aceita pelo c-rantle jury, mcorrc
na multa de 206000, que pagará nos primeiros 30 dias depois que
lhe fôr communicada a Imposição.
·
§ 1.• O socio que se recusar ao pagamento desta multa, fica
suspenso e será eliminado ao fim de seis mezes se a não satisfizer.
§ 2.• Exceptuam-se,.porém, os que tenham servido pelo menos
um anuo em qual<{uei· das Directorias, os quaes poderão livremente recusar a aceitação do ca1·go.
Uma vez. porém, aceito, não poderão renuneial-o sem incorrer
na multa deste artigo.
Art. i2. O socio que infringir os estatutos ou perturbar a
ordem em sessões ou assembléas, desobedecendo ao Presidente,
será convidado a retirar-se e suspenso por um mez.
Art. 43. Nos casos de suspensão não fitoam llS socios desobri·
gad::s do pagamento de suas mensalidades.
Art. 44. Os Directores que deixem de comparecer a tres sessões consecutivas da Dircctoria, sem motivo previamente communicado ou justificação aceita por seus collegas, incorrem nas
penas do art. 41.
Art. 45. O~ soc'os que se houverem demittido attenciosamente, estando quites, podrrão ser readmitti!los por uma só vez,
quando a Directoria assim o entender, pagando nova joia.
Perdem, porém, o direito ao que dispõe o art. 6.o 5 3. 0
Os que forem elirrünados por falta de pagamento, ou qualquer
outro motivo não deshonroso, poderão ser readmittidos pagando
seu atrazo até a eliminação e metade das mensalidades pelo
tempo decorrido desde essa época até a readmissão. Os que
tenham sido expulsos ou se demittam inconvenientemente
nunca mais poderão fazer parte da Associação.
Art. 46. Os socios I{Ue faltem ao respeito mutuo que dentro do
recinto socia I devem manter, serão pela primeira vez admoestados, pela segunda convidados a retirarem-se e pela terceira
eliminados.
Art. 47. Todo o socio que tenha reclamlldo auxilio, v.rovando-se que não estava doente ou physicamcnte impossibilitado de
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trabalhar, será eliminallo !lo gremio social, sem que mais lielle
possa fazer parte.
Art. 48. o soeio que nas primeiras 2t horas uteis depois lle
desemprel{ado, não houver avisado a com:nissão de empre!(OS,
perde por seis mezes todos os favores que esta associação concede aos socios desempregados.
CAPITULO YIII.
DAS AULAS E SESSÕES ORDINARIAS.

Art. 49. O numero .e natureza das aulas de que trata o§ .&,,o
do art. 2. 0 serão determinados pelo regulamento inter·no, d1~
accôrdo com os recursos e progressos da As:;ociação.
Art. líO. Haverá sessões semanaes com os socios que a ellas
quizcrcm comparecer nos dias designados no regulamento interno. A ordem e assumpto dessas st.!ssões serão alli tambcm
designados.
Art. 51. Podendo-se constituir sessão com qualquer numero,
como dispõe o artigo antecedente, não se poderá comtudo votar
aso;umpto algum, sem que estejam pelo menos quinze socios
presentes.
CAPITULO IX.
niSPOSIÇÕES GERAES.

Art. !12. Logo que o runtlo social exceda rle 30:0008000, o auxilio de que trata o art. 13 para os soei os contribuintes, l! remidos será de 408000 e para ns hencmeritos de 608000.
Se o fundo exceder de 40:0008000 o mesmo auxilio passará a
ser para os primeiros 508000 e para os segundos 708000, c assim
proporcionalmente, em relação ao augmento do fundo.
Art. !13 E.sta Associação só poderá ser dissolvida quando trcs
quartas partes dos soei os quites assim o resolvam em asscmbléa
geral, cuja acta será por todos assignada.
Art. M. A Directoria fica autorizada a contractar, quando as
circumstancias pecuniarias da Associação o permittam, um ou
mais mcdicos que se obriguem a prestar seus serviços aos socios,
t]Uando reclamados.
Art. 55. Os auxílios aos socios só terão lugar depois que a
A•sociação conte pelo menos 200 soei os eontribumtes e um fundo
inalienavel de 2:0008000.
CAPITULO X.
DISPOSIÇ.n' ?:!f'J.UNSITORIA.

Art. 56. A assembléa geral autoriza a actnal Directoria a
requerer aos poderes competentes a approvação destes estatutos e a aceitar as emendas que os mesmos exijam, não alterando
ellas algum dos pr·incipios nelles consignados.-0 Presidente,
Guilherme Fel-reira.-0 Vice-Presidente, Felix dos Santos.- O 1.•
Secretario, José Affonso Torres.- O 2. 0 Secretario, Hem·ique
Paiva.-0 Orador, H. Campello.-0 Thesourt"iro, Dr·. J. F. Guimarães Junim·.-0 Bibliothccal'io, J. J. de Souza Machado.
,Ac·J'J\:f\:Pd''"''
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DECRETO N. 6ft-82- DE 18

DE JANEIRO DE

1877.

('

tJeclàra de utilidade publica municipal a desapropriaÇão de
parte do terreno da chacara sita ao largo dÓ Cattete, de que
é proprietario José Candido Gomes.

A Princrza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcndo á necessidade de realizar-se a obra, projec·
tada pela Illma. Camara Municipal, do prolongamento
da rua de Paysandfi até ao mar: Ha por bem, nos termos
do art. t.• § 3." e do art. 2." do Decreto n.• 353 de 12 de
Julho de 1845, Determinar a realização da dita obra e declarar de utilidade publica municipal a desapropriação
da zona por onde tem de correr a referida rua em seu
prolongamento até ao mar, no terreno pertencente ao
predio sito ao largo do Cattete, onde se acha o hotel
dos Estrangeiros e do qual é proprietario José Candido
Gomes, bem como da construcção que na mesma zona
existe, procedendo-se de conformidade com as demais
disposições do citado Oecreto.
O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho
de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imperiot
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio,
a~sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em !8 de Janeiro de 1877, 56. • da lnde•
pendencia e do Imperio.
PRINCtZA IMPERIAL REGENTE.

José Bento da Cunha e J!igueiredo.

DECRETO N. 648:l- DE 18

DE JANEIRO DE

1877.

Concede garantia de juro de 7 %sobre o capital de 700:0008000 á
Companhia que o Dr. Daniel Pedro Ferro Cardoso e Adão Be•
naion organizarem para o estabelecimento de um engenho
centra~ destinado ao fabrico de assucar no municipio ·de Iga·
rapé-mirim, Provincia do Pará.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador, Attendendo ao que lhe requereram o
Dr. Daniel Pedro FPtTo Cardo~o c Adão Benaion, Ha por
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bem, nos termos do art. 2. • da Lei n.• 2687 de 6de Novembro de i87õ, Conceder á Companhia que incorporarem a garantia do Estado ao pagamento do juro de 7 "la
ao anno sobre a quantia de 700:000~000, 11pplicados á
con~trucção de um engenho central e suas dependencias
para o fabrico de asmcar de canoa, no município de Igarapé-mirim, Província do Pará, mediante o emprego de
apparelhos e processos modernos os mais ape1·feiçoados,
observadas as clamulas 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, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Janeiro de i877, 56.*'
da lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Tllomnz José Coelho de Almeida.
Claul!lulal!l n que se ref"ere o Decreto n." 6483
deMtn data.

I.

Fica concedida á Companhia que o Dr. Daniel Pedro
Ferro Cardoso e Adiio Benaion organizarem para o estabelecimento de um engenho central, dPstinado ao fabrico de assucar de canna, mediante o emprego de apparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados,
no município de Igarapé-mirim, Província do Pnrá, a
garantia do juro de 7 •;. ao anno sobre o capital de
700:000$000, effectivamente empregadQS na construcção dos edificios apropriados para a fabrica e dependen~
cias desta, tramway, seu material fixo e rodante, animaes e acccssorios indispensaveis ao sep?J.i_ço da mesma
· ·
fabrica.

11.
A Companhia poderá ser organizada dentro ou fóta
do lmperio, sendo no primeiro caso preferidos pata
accionistas, em igualdade de condições, og propriota~
tios agrícolas do rP.frrido município.,.
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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 Imperio directamente com o Governo Imperial 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
engenho central está em condições de funccionar, e durará por espaço de 20 annos, contados da data do contracto.
O respectivo pagamento será feito por semestres
vencidos em presença dos balanços de liquidação da receita edespeza, 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 operações, a conta
do juro até então vencido, correspondente ao tempo e á
somma do capital empregado na construcção, para ser
pago conjunctamente com o juro do pl'imci!·o semestre
posterior á inauguração da fabrica.
• Regulará o cambio de 27 dinheiros esterlinos por
18000 para todas as operações, se a Companhia fôr organizada fóra do Imperio, ou alli levantado o capital.

v.
Além: da garantia do juro ficam concedidos á Companhia os seguintes favores:
~ i. o Isenção de direitos de importação sobre as machinas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados
ao serviço da fabrica.
Esta isenção não se fará effectiva em quanto a Companhia não apresentar no Thesouro Nacional ou na Thesourai'ia de Fazenda da província, a relação dos ~obre
ditos objectos, e~pecificando a quantidade e qualidade
que aquellas Repartições fixarão annualmente, conforme
as instrucções do Ministerio da Fazenda.
Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á restituição 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
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por qualquer titulo, oLjecto importado, sem preceder
licença daquelles Minísterios ou da Presidencia da província c pagamento dos respectivos direitos.
~ 2. • Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes no município, elfectuando-sc pelos
preços mínimos da Lei n. • 601 de t8 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 prec.o
excedente ao que fôr autoriz:~do pelo Governo.
VI.
A Companhia deverá esta e organizada dentro do prazo
de 18 mezes, contados da data do contracto, sendo dentro
do mesmo prazo submettitlos á approvação do Governo
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 fô1·
subscripto no exterior.

VIL
A Companhia, logo que estiver em condições de funccionar, submetterã á approvação do Governo o plano c
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
proprietaríos agrícolas, plantadores, ou fornecedores de
canna, afim de que o Governo pO$Sa ajuizar do systema
e preço das obras e da quantidade da canna que poderá
ser fornecida ao engenho central, nos termos da conuição 10. a
A Companhia é obrigada a aceitar as modificações
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preli2"1
minares de que trata o período anterior, caducando a
concessão no caso de não representarem os contractos
celebrados com os propríetarios agrícolas, plantadores e
fornecedores a quantidade minima de canna especificada
na citada clausula to. •

VIII.
A Companhia começará as obras dentrp ~~~ {irhô de' I'' .
seis mczes, contados da approvação do plano c orçamento e concluirá t2 mezes depois.
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IX.
Se a Companhia deixar de organizar-se ou, depois do
organizada, não se habilitar, de arcôrdo com a Lei
n. o l083 de 22 de Agosto de 18GO, para exercer suas funcçõcs, dentro dos prazos fixados, e se as respectivas obras
não começarem, ou, depois de começadas, não forem
concluídas nos prnzo" estipul~Hlos, o Governo poderá declarar nulla a concessão, salvo caso de força maior devidamente comprovado, em que scr;í concedido novo
prazo para a realização tlo serviço que não tiver si.tl~> opportunamente executado; fieando Lle nenhum etie!lo a
eoncessão, se, esgotado o novo prazo concedido, não estiver concluído o serviço.

x.
O engenho ecntral que a Companhia egtahcleccr tnrú
eapar:irl:llle para moer pelo menos, cli:Jriamentl',
~Oil.COO kilogramm:~s de c:~una c faiJrie:~r annualmeut.e
800.000 kilogrammas de assucar, no minirno.
A' medida que fôr aug-mentantlo a producção tia canna
no municipio, scrú elevada a potencia tios machinismos,
de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar
na mesma proporção acima estabelecida.
;1

XI.
A Companhia de accôrdo com o Governo introduzirá
em seu estabelecimento os melhoramentos, que no futuro forem descobertos c interessarem especialmente ao
falJrico de assucar.
.

XII.
A Companhia ligará, po1· meio tle linhas fluviaes, ou
fencas com a bitola de um metro, o engenho central
com as propriedades ar,ricolas tio município, cstalwlecendo paradas onde possam ser entregues as cannas destinadas á fabrica e empregando batelões rebocados a
vapor ou wagons apropriados, por tracção animal ou a
vapor.

XIII.
Nos contractos celebrauos com :t Companhia é livre
aos proprietarios. agrícolas, plantadores e fornecedores
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de canna, estabelecer as condições do fornecimento o
sua indemnização; podendo esta ser ajustada em dinheiro pelo peso e qualidade da canna ou em certa
proporção e qualidade do assucar f a IJricado.

XIY.
Do capital garantido pelo Est:11Jo destinará a Companhia o valor de iO "/., para r:onstituir um fundo
espeeial que, soh '-tU respon,•aiJilidalie, emprestar:'!,"
prazos convencionado!: c juros :1té 8 "lo ao anno, aos
plantadores e fornecedores de ranna como adiantamento para auxilio dos gastos de pt·oducção.
A imporlancia do r~mprestimo não porlerú excctla <le
tlous terços do ,valo r presum ivcl da safra.
Na falta de aceôrdo, o valor presumível d:.1 iHtfra será
fixado por arbitro~, tendo a Companhia para liant;a do
reembolso, não só os fructo~ pendentes, como tambem
certa c determinada colhei Lt futura, instnuncntos de lavoura, c qualquer outro ohject.o isento de onus, todos os
quaes deverão ser espeeilicauos no eontracto de empt·estimo, em que se expressará o modo de pagamento e a
prohibição de serem re.tiratlos do poder uo devedor uuranlc o prazo do cmprestimo os objcctos uados em
fiança .. ·

XV.
O capital garantido pelo Estauo compor-se-lia da~
sommas empregadas nos estudos e obras especilicadas
nas clausulas t.• c 7.", isto (•, plano e orçamento das
obrai', uesenhos das machin:Js c descripção dos pro·
ccssos, construcção tios e<lificios apropriados para a fabrica e dependencias desta, tramway, seu material lixo
e rodante, animaes e accessorios indispcnsavcis ao serviço da mesma fabrica, e bem assim de outras despczas
feitas bona firJe, que forem approvadas pelo Governo.

XVI.
Nas despezas de custeio do engenho rentral serão
comprehend.idas sómente as que se fizerem com a compra das canoas e do material de consumo annual da fabrica, trafego, administração, reparos ordinarios c occurrentes.
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XVII.
A substituição geral ou parcial do material empregado
no serviço do engenho central, as olJras novas, inclusive
o augmento das contractadas, correrão por conta tlo
fundo de reserva, que a Companhia constituirá por
meio de uma quota deduzida dos lucros liquiuos <la
faLrica.

XVIII.
Logo que a Companhia distt·iLuir dividendos superiores aiO % começará a indcmnizar o Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha recebido, com
o juro de 7 "/.sobre a importancia do .mesmo auxilio.

XIX.
nealizada que seja a indcmnização feita ao Estado do
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da
renda de 10 "f. 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, c a terceira a addir á quota dos dividendos.

XX.
A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos
que forem exigidos pelo Governo e pela Prcsidencia da
Província c pelo Agente Fiseal, a não empregar escravos,
a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um relatorio
circumstanciado dos trabalhos e operações c a con tractar pessoal idoneo para os diversos misteres da fabrica,
sondo essa idoneidade comprovada por títulos, documentos e attestados de pessoas profissionaes e compe-

tentes.

XXI.
O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisar as
operações da Companhia, a execução do contrac~o com
ella celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores
decanna.
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XXIl.
O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pagamento do juro garantido:
§ L • Se por culpa da Companhia, durante tres annos
consecutivos, o engenho central não produzir o mínimo
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.
·

xxm.
A's infracções do contracto a que não estiver comminada pena especial, imporá o Governo administrativamente a multa de 1:000$000 a ü:000$000 c a tlo dohro
na reincidcncia, procedendo-se á cobrança executivamente.

. XXIV.
Os casos de força maior serão justificatlos perante o
Governo Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida
a Secção dos_ Negocios do Imperio do Conselho de Estado.

XXV.
As questões entre o Governo Imperial e a Companhia
ou entre esta c particulares, serão decididas, quando da
competencia do Poder .Judiciario, de accOrdo com a legislação brazileira.

XXVI.
As questões que se derivarem do contracto celebrado
entre o Governo c a Companhia serão resolvidas por arhitros, nomeando cada parte o seu. No caso de empate,,.
não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte
designará um Conselheiro de Estado, decidindo ontrc os
dous a sorte.

XXVII.
Incorrendo a Companhia em qualquer caso de dissolução procedcr-se-ha á liquidação de c.onformidade com
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a.s leis em vigor, sendo vendido em hàsta publica o engenho central e suas pertenças para reembolso das quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. Não
h avendo lançador o Governo arrendará o estahelccimen to,
e, indemnizado que seja de taes quantias, o devolverá
aos subscriptores das acções da Companhia c em falta
delles a seus legítimos successores.

xxvm ..
Do exame c ~justo de contas da receita c despcza, para
o pagammlto do juro garantido, será incumiJitla uma
commissão composta do Agente Fiscal, de um Agente da
Companhia c de mais um empregado !lcsignado pelo Governo ou pela Presideneia da Província.
A dc~peza que se fizer com a fiscalisação do con lrac to
correrá por conta do Estado, durante o prazo da concessão da garantia.
XXIX.

O contracto flUC for eelelJrado em virtmlc de~tas
clausulas será revisto de cinco em cinco annos, po1londo
S(}r modificado nos pontos que a expcricncia reput~r
4lcfcituosos, mediante accôrdo prévio entre os contrar;tan tes.
XXX.

Se o Governo Imperial entender conveniente cxped ir
reg-ulanicnto para hoa execução do a r t. 2." da Lei n." ~l.i87
de ()de Novembro de i87o, obrig-am-se os conce~siona
rios a cumprir o mesmo re,'!ulaníento no que l!ws f(ll'
applicavel.
Palacio do lHo de .laneirc em 18 lle Janeiro de !877.
- 1'homa::: José Coelho de :ilmrida.
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DECRETO N.

6~8~- DF.

ncfOI'll1a a Esr-nla

IIC

i8

DF. JANEIRO DE

1877.

:Madlinistas lia Armada.

Usando da autorização concedida na 2. • parte do
art. 2." da Lei n. • 2632 de 13 d0 Setembro de 1875, a
Princcza Imperial Regente Ha por bem, em Nome do
Imperador, reformar a Eseola de l\lachinistas da Armada,
observando-se para esse limo Hegulamcn to qun com este
baixa, assignado por Luiz Antonio Pereira l~ranco, do
Consr.lho uo mesmo Augusto Sunhor, Ministro e Secretario ue Estado dos Negocios da 1\larinha, que assim o
tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Ja. neiro em 18 de Janeiro de H377, 1')6." tia Indcpendencia c do Imperio.
PRINCEZA ll\IPEHIAL REGENTE.
Lniz Antonió I' a eira Fmnco

J

Reg;ulamcuto da Escola de Machinistas, a
I}Ue se refere o Decreto n. o 64. 8,4,.
CAPITULO I.
DA ESCOLA DJ<: !IIACIIIC':ISTAS.

Art. L • A Eseola tlc ~hch inistas tem por fim prf'parar profissionaes para o serviço da Armada Imperial
c para o dos vapores do commercio.
Art. 2." A Escola continuará a funeeionar ti entro ri o
Arsenal tlc Marinha da Côrtc, c eonforme o disposto no
presente llcgulamcnto.
CAPITULO li.
DA !IIATRICUI.A.

Art. :J." E' necessario para a matricula :
~ 1." Ser Cidadão Brazileiro.
~ 2. • Ter de if.1: ·a 22 annos tle itl::tde c a robustez nc •
cessa1·ia para a vida do mar.
·

ACTOS DO PODER

§ 3. 0 Saber ler c escrever o portugucz, arithmetica
até progressões exclusivamente, algebra até equações c
problemas do L" gráo inclusive, e geometria comprehendendo a avaliação n comparação das áreas e dos volumes.
§ ~.o Apresentat· a Ltestados, devidamente legalisados,
de boa conducta, de frequencia e applicação, durante
um anno, pelo menos, nas olficinas de machinas
do Estado, ou em cstaiJelccimentos particulares, passados pelos IJimctores II'Chnicos dos mesmos estabelecimentos.
Art. 4." O Governo fixará annualmente o numero do
alumnos para o primeiro anno da Escola, na qual potlcrão ser admittidos:
§ L" Aprendizes artilices c artífices militares das
companhias dos Arsenacs dü 1\larinha do lmperio.
~ 2. • Operarios das olficinas de machinas do Estado
§ 3. • Opera rios elas officinas particulares.
Art. 5. o Terão valor para a matricula na Escola de
l\lachinistas todos os atlestados de Academias ou Corporações scientificas do lmperio, cuja validade f<lr reconhecida para admissão nas demais Escolas.
Art. 6. 0 Os aprendize,; artífices e artifices militares,
para a matricula, preencherão os requisitos do art. 3. ",
mediante c9rtidões extrahidas dos competentes livros e
a t testados das autoridades a que estiverem sujeitos.
Art. 7. o O exame de sanidade dos candidatos ú matricula, de que tratam os~~ 2." e :v do art.~.·, scrú
feito pelos 1\ledicos dos Arsenaes.
Art. 8." Os aprendizl's artífices e os ~rtifices mil itares das companhias das Províncias, que nellas houverem satisfeito as condições para a matricula, serão
transferidos para o Arsenal da Côrte, depois que houverem obtido do Govemo permissão para cursar a E~
rola de l\lachinislas.
Art. 9." As matriculas romer.arão no dia 1ü de Fevereiro, e serão cncerrad~s no ·ultimo do mesmo mez ;
podendo ser attcndidns pelo Ministro atú o fim de l\larço
reclamações fundadas em motivos cxtraordinarios.
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CAPITULO III.
DAS MATElliAS DO CURSO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO.

Art. lO. O curso desta Escola constará de dous annos,
pela fórma seguinte :
L" Anna.

t. • Aula.-l\lecanica applicada, comprehentlcndo leis
geraes, princípios e thcorias mais indispensaveis ao estudo das machinas, do seu trabalho c da transformação
de seus movimentos.
- Physica experimental abrangendo uefiniçõcs,
principios geraes, theorias e phenomenos com relação
ús machinas a vapor.
2. • Aula.- Desenho detalhado, e nomenclatura uas
machinas~ vapor, com especialidade as applieadas á navegação.
2.• Anno.

t. • Aula.- Estudo completo das machinas a vapor
em geral c cspecia_lmente das applicadas á navegação.
2.• Aula.- Continuação do desenho das machinas c
levantamento de rascunhos á vista das peças e detalhes
das mesmas.
CAPITULO IV.
DA DI~TRIDUlÇÃO DO TEMPO.

Art. H. O anno lectivo começará no primeiro dia
util·dc 1\larço e terminar:'! a 30 de Novembro.
Art. t2. As lições terão Iugar :
~ L" As da L• aula das 5 ás6 •12 horas da tarde, trcs
vezes por semana, para cada anno altcrnatlamcntc.
~ 2.• As da 2." aula terão lugar L1dos os dias das 7 ús
9 horas da manhã, alternadamente para cada anno._ .
Art. 13. Durante o anno lcctivo, serão sómente f~'r·
riados os domingos, os dias santos, os de festa
lu lo·
nacional; c na quaresma desde quarta feira de trc\·:~~
até domingo de Paschoa.

.ou

=
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CAPITULO V.
DOS EXAMES.

Art. 14. No quinto dia ulil depois tio encerramento
das aulas se tbrú começo ao;; exames do curso, aos quacs
se proccrlcrú pela ordem da clas~ilicação c alt.ernatlamentc para eatla anno.
Art. t5. O Direetor da Escola provirlenci:ná para que
se organize até 3 de Dezembro a lista dos alumnos hahilitados para exame c a scric 'de pontos tias tloutrin:ts
lcccionadas.
Art. 16. Os exames constarão tlc duas provas, as quacs
sempre que fôr possível, terão lugar no mesmo dia
sendo uma escripta c outra oral, sobre o assumpto do
ponto cxtrahido da urna pelo examinando, presentes a
commissão examinauor:1, o Oi:·ector da Escola e o Escripturario.
§ L" A prova escripla, que será a primeira, começat·á
em acto continuo á extracção do ponto por um dos examinandos, devendo ser entregue á mesa, hora e meia
depois.
§ 2. o A prova oral não durará mais de meia hora para
cada examinador, e versará sobre o assumpto que couhct·
por sorte a caUa um dos examinandos.
Art. !7. Os exames principiarão ás I} horas tla manhã
e terminarão ás 3 da tarde, seguindo-se o julgamento,
que nunca poderá ter lugar antes de feitas as duas
jlrovas.
Art. 18. A me-;:t para os examrs serit composta de
tres membros, soh a presiLiew: ia do. de mais elevada
grat.luação, ou do mais antigo, no caso de i~ualdade de
postos.
Art. !9. O Presidente da nu•sa porlcrá arguir, quando
o julgar nccessario, c fazer observações quando a tiueslão
proposta não lhe parecer r:omprchcndida no programma
do ensino; votando sempre com os tlous examinadores.
Art. 20. Farão partf' da commissão de exame para a
t.' aula de cada um dos annos, os ProFesso1·es rcspeetivos
e o Dircctor das ollicinas ele machiuas do Arsenal de
l\farinha ou o seu Ajudante.
Art. 21. O exame de desenho constará do julgamento
rios trabalhos produzidos pelos alumnos durante o anno ;
accresccndo aos do segundo anuo a obrigação rlc aprc-

.,
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sentar um ou mais raswnhos, feitos no acto, á vista de
qualquer peça ou detalhe de machinas.
Art. 22. A Commissão para o exame de rlesenho compôr-sc-ha tio Professor respectivo c tios Professores da
1. • aula de ambos os annos.
Art. 23. O julgamento se fará em separado para cada
alumno por escrutínio secreto, presentes o Dircctor da
Eseola c o Escripturario.

CAPITULO VI.

DAS FALTAS •

. Art. 24.. Os alumnos que durante o anno lcctivo faltarem sem causa justificada em cada uma lias aulas a
mai.s de dez lições, c os que derem mais de 15 faltas
seguidas ou 20 interpoladas, emiJOra por motivo de moles tia, ficarão inhaiJilitados para exame.
Art. 2~. Será considerada como falta:
L" A entra1la do alumno para a aula Hi minutos
tlepois da hora marcalia .;
2.~ A sabida da aula sem licença do Professor;
3. o A declaração de não haver prcpa ratlo a lição tlo
dia.
.
Art. 26. O Porteiro notará todos os 1lias em um livro
para esse fim destinado, as faltas dos estudantes em cada
uma das aulas, c o :~presentará no fim de cntia lição ao
respectivo Professor que rubricará as rcspecli va!'. nota~.
Art. 27. Nenhum alumno poderá deixar de fazer o
exame do anno, salvo o caso justificado de moles tia.
Art. 28. Os altlmnos eomprehendidos na exccpção 1lo
artigo antecedentl3, que não puderem prestar cxaliw em
Dezembro, serão examinados :~.lé o ultimo dia de Fevereiro.
Art. 29. Os alumnos que por duas vpzes successivas
ficarem inhabilitados para o exame, e justitiearem com
a ttestados medi cos que para isso deu-se mo ti vo 4c molcstia, poderão frequentar o anuo pela terceira vez.
Art. :30. Os que, porém, por quaesrJuer outros motivos forem inhabilitaclos, c os que sahirem por duas
vezes reprovados na mesma ma teria, não poderão continuar.

.,
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CAPITULO VII.
DA CLASSIFICAÇÃO E DO DIREITO DOS ALUMNOS.

"'
Art. 31. A classificação para· o primeiro anno será
feita pela ordem da inscripção dos candidatos no livro
das matriculas.
Art. 32. A classificação para o segundo se fará conforme as approvações obtidas nas ma terias do primeiro
anno, e prevalecerá até que seja alterada pelo resultado
dos exames do segundo anno, attendendo-se em igualdade de circumstancias entre dous ou mais alumnost. o ao conhecimento das línguas franceza c inglcza; 2."
á procedencia de Estabelecimentos de Marinha.
Art. 33. Depois de approvados no segundo anno da
Escola, ficarão os :~Jumnos habilitados a preencher a
condição cstabcledda no § 2." do art. Hi do Regulamento do Corpo de 1\lachinistas da Armada, a fim de
poderem ser admittidos no respectivo quadro ; tendo-se
em vista, no provimento das vagas de Praticantes, a
classificação obtida na Escola.
Art. 3~. Concluídos os exames o Director remetterá
á Secretaria de Estado um mappa demonstrativo do
movimento annual da Escola, apresentando as considerações que julgar neccssarias a hem do ensino.
Art. 35. Até o llm do anno de 1878, poderá o Go·
verno nomear Praticantes do Corpo de Machinistas
aos indivíduos que possuírem cartas de Machinistas,
embora não tenham cursado a Escol<"~.
CAPITULO VIII.
DO PESSOAL DA ESCOLA.

Art. 3G. Haverá na Escola de Machinistas:
Um Director, que será o lnspector do Arsenal de Marinha da Côrte; ·
Um Escripturario Archivista;
Um Porteiro;
Um Servent('.
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Art. 37. O Director é a primeira autoridade da Escola e a elle são subordinados os demais Empregados c
os Professores.
Art. 38. Incumbe ao Dircctor:
§ 1. o Manter· o exacto cumprimento das disposições
tlo presente Regulamento.
§ 2. o Ouvir os Professores em tudo que fôr de interesse para o ensino, e propôr á Secretaria de Estado as
modifh.:ações que parecerem necessarias ao presente Regulamento.
~ 3. o Convocar os Professores, quando se torne neccssario, presidir aos seus trabalhos e assistir aos exames.
§ 4. o Determinar e regular o serviço da Secretaria.
§ ti. o Assignar o encerramento do ponto dos Empregados e dos Professores, W minutos depois da hora
marcada para o começo das aulas.
§ 6. o Admittir c despedir o Servente da Escola.
~ 7. o Fiscalisar as despczas da Escola c a respectiva
eseripturação.
·
Art. 39. Os Professores da L a aula substituir-se-hão
reciprocamente no caso de impedimento·. Se porém
ambos ou o de desenho estiverem impedidos, o Director
pedirá providencias á Secrçta ria de Estado.
Art. 40. O Director da Eswla poderá impô r aos
Empregados sob suas ordens as seguintes penas:
§ 1. o Reprehcnsão simples, ou etn ordem do dia, c
suspensão até oito dias, por negligencia ou falta de
cumprimento de deveres.
§ 2. o Suspensão até 20 dias, por desobediencia, insubordinação ou faltas contra a moralidade e a disciplina.
Art. 41. Aos Professores, súmente por deliberação
do Ministro poderá ser imposta a pena marcada no § 2."
do artigo anterior, precedendo informação, ou representação do Director, e sendo elles previamente ouvidos
ácerca do que lhes fôr imputado.
Art. 42. O Director, em seu impedimento, será substituído pelo Vice-Inspector do Arsenal de l\larínha.
Art. !13. O Escripturario Archivista tem por obrigação escriptunr, de conformidade com as instrucções
do Director, todos os·livros necessarios aos assentamentos da Escola ; conservar na devida ordem o archivo e
preparar a correspondencia para ser assignada pelo Director.
,
Art. 44. O Porteiro tem por obrigação abrir e fechar a Escola e suas dependencias, cuidar da limpeza c
conservação destas e dos utensilios que lhe serão carre·
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em inventario feito pelo Escripturario c rubricado
pelo Director; fazer os pedidos dos objectos necessarios
e tomar o ponto dos alumnos.
Art. Mi. Compete ao Servente auxiliar o Porteiro em
tudo que fôr do serviço da Escola.
Art. ~6. Haverá para o ensino das materias do' curso :
Um Professor para a primeira aula de cada anno, e um
para o ensino de desenho em ambos os nnnos ..
Art. 47. O preenchimento dos lugnres de Pr'ofessor da
Escola será feito mediante concurso, segundo o progranuna que opporlunamcntc se publicará.
Art. !~8. O concurso se farú perante uma Commissão
!le quatro membros, nomeados pelo Governo, soh a
prcsidencia do Director da Escola que ta miJem votarú,
Art. Ml. O Professor de desenho poderú ser ciTcctivamente nomeado in::lepcndente de concurso.
Art. oO. Os Professores tôm por obrigação :
~ 1. o Apresentar ao Governo todos os annos, por intermedio do Director, aU\ o !lia Hi de Fevereiro, o programma minucioso c circumslanciado das doutrinas de
que deve cçmst~r ·o ensino das respectivas aulas, a Hm
de ser approvado e publicado.
§ 2. • Comparecer com tmla a pon'tualidade nos dias c
horas das lições.
~ 3." Leccionar o tempo marcado, e por meio de postillas, as quaes serão annualmente submettidas ao Governo a fim de resolver sobre a conveniencia de serem
impressas para uso do ensino.
Art. 51. O Professor da L a aula do 2. o anno visitará
com os alumnos, a hem do ensino c todas as vezes que
julgar neeessario, as oflicinas de machinas do Arsenal ou
qualquer na vi o a vapor, solicitando para is8o do Di r e·
ctor da Escola as necessarias providencias.
Art. 52. Os Professores que faltarem á lição, ou quo
chegarem mais tarde 15 minutos, perderão metade da
gratificação.
At·t. 53. Descontar-sc-ha súmente um tct·ço da gratificação aos que faltarem por motivos justificados, a
juizo do Director.
Art. 5~. Aos que substituírem os Professores em suas
faltas, serão abonados os vencimentos a que, emvirtude do artigo antecedente, não tiverem direito os
substituidos.
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CAPITULO IX.
DISPOSlÇÔES GEUAES.

Art. ;iZL Para a installaeão ela Escola ele Machinistas o
Govt·rno nomcar{t interin;;mentc os Professores.
Art. mi. O Jlirector da Escola requisitará, ouvin1lo os
Professores respectivos, os olJjectos necessarios para o
ensino.
Art. G7. Os Professores c mais Empregados da Escola
terão os veneimcn tos marcados na tabclla annexa.
Art. 58. Nos casos omissos serão observadas ua
Escola de Machinistas as disposições que regem o serviço
na Escola de Marinha c no Collegio Naval, que forem
applieaveis, recorrendo-se ao Ministro quantlo não houverem sido por ellas previstos:
Art. üU. O Governo poderú alterar o presente Hogulamento nos casos em que a experiencia .demonstrar
essa necessidade.
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de 1877.-

Luiz Antonio Pereira Franco.

Tabella a que se rerere o pr•esente
Itegulameuto.
Empregos.

Dous· Professores da I.• aula
(cada um) •..............
Dito de desenho .••........
Escripturario-Archivista ...
Porteiro ......•............
Servente .•........•......

Gra ti ficaçõt.'s.

1:800$000
l:4.00SOOO
1:2008000
9008000

4.805000

Total.

3:6005000

!:4008000
1:2008000
900$000
4808000

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de 1877.
- Luiz Antonio Pereira Franco.
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DECRETO N. (318:5-

DE

:H

DE HNEII\0 DI~

!877.

Approva os cslalutos da Sociedade Ccrctc Suissc.

Attend.endo ao que requereu a Dircctoria da Sociedade Ccrcle Suissc, c Tendo-me conformado com o
parecer da Secção dos Ncgoeios tio Imperio do Conselho
de Estado exarado em Consulta de 31 de Julho de 1875,
Hei por bem, em Nome de Sua 1\Iagestade o Imperador,
Approvar os estatutos dJ referida Sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos esta tu tos
não serão postas em execução sem prévia approvação do
Governo Imperial.
O Dr. José Bento da Cunha c Figueiredo, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Senador 1lo Imperio,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1877, 56. o da
Independencia e do Imperio.
PRINCEZ.A ntPERlAL REGENTE.

José Bento :dlJ Cunha e Figueiredo.

Estatutos da Sociedade Cercle Suisse.
I.
FUNDAÇÃO E FIM.

Art. ,t.o A Sociedade fundada em H de Junho e org:ulizada
em W de Julho de !873, denomina-se - Cercle Suisse.
Art. 2. 0 Seu fim é crear um ponto de reunião e de recreio para
os Suissos do Rio do Janeiro.
Art. 3. o Para este fim foram estabelecidos um ga IJinete de
leitura com bibliotl!eca e j01:nacs, etc., e urna sala do bilhares
o uma de conversaçao.
Art. ~-o Toda tendencia política ou religiosa, assim como todo
o jogo probibido pelas posturas municipacs, não serão allmissiveis.
I I.
MEMDROS DA SOCIEDADE.

Art. 3. 0 A Sociedade compõe-se dos membros fundadores, cuja
lista encerrar-se-ha quando forem approvados os presentes es-

tatutos.
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Art. 6. o Para os membros que para o futuro se tem de a ti mitlir, ficam estabelecidas duas classes, a saber: L • membros ac ti vos;

~.·membros

passivos.
Art. 7. 0 Estas duas classes gozam indistinctamente de todas as
vantagens que o" Cercle" possa o!Terecer.
Art. 8. o Os membros activt's são unicamente os admittidos a
constituir as assembléas geraes e a ser eleitos para q1plquer
cnrgo que seja da adrúinistraç:io do "Cercle »; os membros passivos são excluídos desses tlireitos.
Art. 9. o Os membros fundadores são membros activos de direito e de facto.
Art. :10. Para s~r-Stl aJmittido na qualidade de membro
activo é preciso ~er-se Suisso e residir uo !Uo de Janeiro.
A joia de entrada estipulada é obrig:tloria.
Art. H. Como membros pas·il'os, podem ser :ulruitlidw; sem
joia:
L o Os Suissos que resitlir·em temporariamente no llio de Janeiro, sem ter re,>itlencia fixa;
2. o Os estrangeiros J't'sidcntes ao Rio de Janeiro que desejarem
fazer p~rtc do Cerclc Suisse.
,
Art. 12. Os rrHlmhro-; dcsignadns para a L" clasc;n n:1o poderão
ser ad!nittidos na. seg_nnda, e os designados para a segunda náu o
poderao ser na pnmell'a.
Art. 13. As propostas para admissão de novos membros devem
ser dit·igidas ao Presillent~, a.~sir-(nadas por dons membros activo~,
e mrncionar o nome, nacionalidallP c as intl ica<;ões ncccssari:1s
para a classilica.ç<lo á qual trrndireito o candidato.
Art. H. Estas propostas tlcvcm ser entregues, o mais tarda1·,
oi to dias antes da reunião da assembléa geral que tem rlc votar
s:JlJre a proposta, e no intervalln, os nomes dos candidatos e dos
que o.> propuzerem, assim corno a desig-nação de classes dos primeiros serão expostos pelo Secretario do" Ccrcle " 110 local
apropriado.
Art. 15. Os proponentes são responsaveis pelas joias de seus
propostos.
Art. :16. Estes ultimos terão o direito de frequentar o,, Cerclc »
até o dia da votação.

IH.
FI:-!ANI]AS.

Art. 17. Os fundos destinados ao estabelecimento e <is dcspmas
'.lo Ceretc Suisse, serão fornwdos do modo seguinte:
L 0 Por acções no uome do suhscriptor;
2." Pela.sjoias ele todos os membros fundadores e arlil'us;
:!.• Pelas contribuicões mensaes de todos os IIH~111hro".
Art. 18. A emissão· tlas aeeües t'l limitada ao numero de 300 e
o preço de cada acção e de 20$,000.
Elias podem ser tomadas pelas casas suissas <lo Rio de J:HJ['tro
e por todos os soei os do " CerciP- • .
Art. i9. Os fundos proyenien!es (las a!'riins só potlem ser npfilí~
catlos para a' ~le~pezas de instaflação, co1Úpra de moyeis. o,_ til;, H\ ll'
vros para a btbhotheca.
. · 1 1 ,, · ·
Art. 2U. As chamadas de fundos dcstns accões serão fei la~ pela
Di1·ectoria, por entradas cujo maximu tel':i ·de 2õ o;., eC!(UtHio as
'
necessidades.

r: ,J ,, 1 .
· ., •
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Art. U. Elias são inalienaveis, sem juros e não constituem
prerogativa alguma.
Art. 22. Elias serão pagas pelas joias de entrada dos membros
activos admittidos depois do encerramento da lista dos membros
fundadores.
Art. 23. As acções a reembolsar com os fundos disponíveis para
este fim, no termo de cada exercício, serão tiradas á sorte, e as
que fotem chamad:1s a. ser pagas, antes de se terem completado os
pagamentos de seu valor inteiro, só recebem a importancia dos
pagamentos etfectuados, e o excedente da entrada correspondente será applicado aos fundos capitaes do • Cercle."
Art. 2~ Toda a acção pagavel, cuja importancia não seja reclamada n'um período de seis mezes, pertencerá aos fundos do
"Cercle "· As extracções serão etfectuadas no" Cercle" e publicadas no jornal.
Art. 25. As joias são fixadas em 20~000 para cada membro
activo.
Art. 26. As dos membros fundadores applicam-se ao fim determinado no art. f9.
Art. 517. As dos membros activos admittidos ulteriormente são
destinadas ao pagamento das acções.
Art. 28. Elias conferem a cada membro activo e ainda contrilminte, no caso de liqui!laç:lo do "Cercle "• depois do p~gamento
int\)gral das acções, o direito a uma quota parte do excedente
liquido.
Art.' 29. As contr·ibuições mensaes s:io fixadas para todos os
membros, tanto activos como passivos, em 1>,1)000 pagos adiantados.
Art. 30. O seu producto é particularmente destinado ás despeza~ correntes do "Cercle » ; no caso de excedente o saldo póde
ser applicado a qualquer outro destino em seu beneficio que a
Directoria determinar; em caso de deficit, as contribuições poderão ser augmentadas por decisão da assernbléa geral.
Art. 31. Os membros que se ausentarem por mais de um mez
do Rio de Janeiro e que tenl1am parlici pado por cscripto ao Presidente, Jleam isentos das contribuições mensaes durante o
tempo de sua ausencia, sem prejuízo algum de seus direitos.
Art. 32. Os membros que durante tres mezes faltarem ao pagamento de suas contribuições. sem participação motivada por ausencia, serão por este facto eliminados do " cercle. "
Art. 33. O exercício linanceiro começa em o !. 0 de Jull10 e
termina em30 do Junho.
IV.
ASSEMBLÉAS GERAI!:S.

· Art. 3i. Haver<\ quatro assembléas geraes ordinarias cada
anno, a saber: nos mezes de Julho, Outubro, Janeiro e Abril.
Art. 35. Só os membros activos são chamados para formal-as
e tomar parte ;nas deliberações.
·'' Art. 36. A D1rectoria poderá convocar, em casos de urgencia,
assemhléas ge.raes extraordinarias, c deverá fazel-o logo que 20
membros actiyos collectivameute as tenham requerido com motivo.
Art. 37. As convocações para as assembléas geraes ordinarias
sarão feitas por aviso amxado.no "Cercle" e por tres annuncios
nos jornaes.
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Art. 380 As convocações para as assembléas geraes extraordinarias deverão ser feitas, ao mais tardar, tres dias antes, por aviso
affixado no" Cercle "e por convites por cartas enviadas aos domicílios, nas quaes devem estar indicados os assumptos que se tem
de tntar.
Art. 39. A presenca de 20 membros activos é necessaria para
que uma assembléa geral possa ser constituída em sua primeira
convocação.
Art. 4o0. Não se reunindo este numero, será convocada uma
nova assembléa que poderá funccionar com qualquer que seja
o numero de membros presentes.
Art. 4ol. O fim da asscmbléa geral ordinaria do mez de Julho é
principalmente:
L o Tomar conhecimento do relatorio e da prestação de contas
da Directoria sobre a sua gestão durante o anno precedente;
2. o Eleger uma nova Directoria, composta de um Presidente e
de quatro memllros;
3. o Eleger quatro supplentes que poderão substituir quacsquer dos membros da Directoria, que por qualquer motivo
tenham impedimento de servir o seu cargo durante o anuo de
sua gestão ;
4o. 0 Eleger uma commissão de tres membros que não tenham
feito parte da Directoria ultima, para examinarem as contas do
anno precedem e e apresentarem o relato rio disso na 1. • assembléa geral seguinte.
o
Art. 4o2 •. Além dessas quatro attribuiçües da assembléa geral
ordinaria de Julho, o seu fim, assim como o de todas as outras, é
votar sobre a admissão de novos candidatos e deliberar sobre toda
a proposta que possa ser feita no interesse geral do " Cercle • o
que tenha sido communicada á Directoria. tres dias antes.
Arot. 4o3. As propostas tendentes :
L" A annullar ou alterar qualquer artigo dos estatutos;
2 o• A near e adoptar novos artigos ;
3. o A I iquidar o " Çercle • ; não poderão ser votadas senão na
assemllléa geral seguinte áquella em que ellas tenham sido
feitas.
Art. ~4,. A presença da metade dos membros activos e a maioria
dos dous terços. dos membros presentes são necessarias para
serem taes 11ropostas adaptadas.
Art. ~5. As eleições e as propostas, a não serem as mencionadas no art. 4o3, serão votadas por maioria absoluta dos membros
presentes .
• Quando nas eleições não houver maioria absoluta no L o escrutínio, os dous nomes mais votados entre os membros a eleger,
serão os unicos admitti1los no 2. 0 escrutínio. Tornando-se necessario pelo mesmo rnolivo um 3o 0 escrutínio, será a eleição determinada pela maioria relativa, e, no caso de igualdade de suffragios, a eleição do candidato será decidida pela sorte. Os
mesmos membros são reelcgiveis para novo exercício.
Art. 4o6. Os votos por escripto ou por procuração de membros
ausentes não são arlmittidos.
Art. 47. O Presidente é eleito separadamente; os quatro membros da Directoria, os quatro supplcntes e os tres membros 1la
cornmissão de exame de contas, são eleitos conjunctamente,
caíla categoria á parte, todos por um anno.
Art. <i8. A admissão de novos membros propostos é votada (por
escrutínio secreto) por maioria dos dous terços dos membros presentes.
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v.
DiREGTOIUA,

Art. 4!1. A Directoria ú encarregada da administração c da boa
conservação do material do "Cercle."
Art. 50. Deverá adoptar os regulamentos que julgar necessarios, com o duplo tim de uma boa adn.inistração, e procurar p:~ra
todos, em medida igual, o gozo das vantagens do "Ccrcle "•
com a faculdade de alterar ou modificar os referidos negulamcntos, conforme a cxperiencia fizer sentir a sua conveniencia
ou necessidade.
Art. 51. Ella determina os pagamentos a fazrr-se sobre as
acções, os recebe a-sim como as joias e as contribuições mensaes, de rJue tem í.le cuidar na sua execução regular.
Art. 52. Eslahclece todos os rleverrs do disprnsc·iro do • Cerele"
e marca, por um eon!raclo reciproco, tanlo o senir;o a sru cargo,
como a retrilJui•'.:lo que COIII ollc sr eonvencionar.
.
Art. 53. A Dii·cctoria rcunir-sb-lla todas as vezes que o Presirlrnle a r:onvoca1·.
Art. 54. Terá uma acta de suas sessões c das das asscmbléas
geraes.
Art. 55. O Prrsident(\ é o repre~entante do " Cercle Suisse »;
estr~ preside ás as;;rmbU·as geraes c á Directoria.
il.rt. tí6. Os rJrvJ.tro lll"Uihros i'rpartem entre si os cargos de:
Jlihliotliccnrio, Thrsonrciro, Dircctor do" Ccrclc" e Secret.ario, e
poderão ser substituídos, nos casos previstos no art. 41, pelos
supplcntes.
Art. 57. Tem, além disso, a Dircetor'h a f:leulrlade lle escolher
entre os membros do« cercle » cornmissarios, aos quaes enc\\r·
regará de velar pela observancia das disposições estabelecidas.

VI.
APRESENTAÇÕES.

A1·t. 58. Todo o socio tem o direito de apresentar ao" Gercle•
pessoas de seu conhecimento. Se se tratar de ami).:os residindo
tem.pora~·iamente no Rio, deverá inscreve!' seus nomes, estado e
nacwn~'liidade em um rcgist.ro aberto para esse fim. Essa aprescntaçao ter·á valor durante um mez c pódc ser renovada, por
pedido á Dircctoria.
Quanto aos amigos residentes no Rio, ellc porler:i introdu·
zil-os, com a condi~ão, porr'c.m, de os acompanhar e apresentai-os
aos membros da Directoria ou aos courmissarios presentes.
VII.
JiLIMJNAÇÜES.

Art. 5!l. Ncr~hum m~m bro p(lllc Rer eliminado r.Ja Sociedade
senao reJo mohvo prevtstr l no art. 32, com excepção do caso em
que cmco memhros r:ollc ~ctivamentc apresentem á Directoria.
u!ua propo~ta nr~tc scnlid• o na justiliquem em assemhléa geral.
E neccss.ai:w uma maiori:' L •I e dous terços dos mcm!JI·os presentes
para dec1du-sc a elimina~ :ão.
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VIII.
DESISTENCIAS,

Art. 60. Os membros que por qualf(uer motivo desistam d~
parte do " Cercle Suissc " deverão communical-o au Presidente )'lo r escripto, sem o que continuarão a ser considerados
como melllhros.
Art. 61 _ Nenhum dos membros fundadores porlerá deixar de
fazer parte do" Cercle, antes da expira~,ão do i ,o anuo de sua
existencia.
Jlio de Janeiro, 20 de Setembro de i8i3.
faz~r

O Presidente, Engenlwiro Emi'e RafTanL
O Secretario, G. Forrél' _
O Bibliothecario, Dr_ Henri Naeyli.
O Thesoureiro, Gustave L ui::;.

DECRETO N. 6í86

-DE

H

DE FEYEREIRO DE

1877.

Crêa o lugar de ajudante de Carcereiro na c:Hlêa da r-apitai da
Província do Pará.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua l\lagcstaclc o Imperador o Senhor D. Pedro 11, lia por IJcrl'l.
Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creaclo na cadêa da capital da ProYincia do Puá o lugar de ajudante de carcereiro, com o
ordenado annual de trezentos mil réis.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho
dol\lesmo Augusto Senhor, 1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entlmdiLlo c
faça executar. PalJcio do Rio de Janeiro em H de Fevereiro de 1877, 56. 0 da Indcpendencia c do lmperio.
PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.

Diogo Velho Cavalcanti de Albltquer!Jne.
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DECRETO N. 6i87 -

DE

H

DE FEVEREIRO DE

i877.

Declara a entrancia da Comarca do Ceará-mirim, na Província
do Rio Grande do Norte.

A Princeza Imperial Regente em Nome de Sua Magestade o Imperador o Sr. D. Pedro 11 Ha por bem
Decretar o seguinte :
.
Artigo unico. E' declarada de t.• entrancia a Comar(;a do Ceará-mirim, creada na Província do Rio
Grande do Norte pela Lei da respectiva Assembléa, n. • 733
de 12 de Agosto de i87õ.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho do Mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secretario
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro eftl 14 de .
Fevereiro de 1877, uü. o da Indepcndcncia e do Imperio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.

Francisco Janttario da Gama Cerqueira.

DECRETO N.

6~88- DE

H

DE FEVEREIRO DE

!877.

Marca o vencimento annual do Promotor Publico da Comarca
do Ceará·mirim, na Provincia do Rio Grande do Norte.

A Princeza Imperial Regente em Nome de Sua Magostado o Imperador, o S1·. D. Pedro 11 Ha por bem
Decretar o seguinte :
Artigo unico. O Promotor Publico da Comarca do
Ceará-mirim, na Província do Rio Grande do Norte,
terá o vencimento annual de ·1:200;5000, sendo 8005000
de ordenado, c ~00 1)000 de gratificação.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho
do l\lesmo Augusto Senhor, 1\linistro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de
Fevereiro de 1877, 56. o da Independencia e do Imperio
PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE.

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.
~o:J'.:Miol'
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DECRETO N. Gí89- DE 1t,

DE FEVEREIRO. DE

1877.

Declara a entranoia da Comarca do Rio S~tnto Antonio na
Província de lllinas Geraes.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte :
Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia a
romat'!:a do Rio Santo Antonio creada na Provincia de
Minas Geraes pela Lei da respectiva Asf;crnblb, numero
dous mil duzentos e quatro de um de Junho, e reorganizada pela de numero dons mil duzentos setenta e tres
de oito de Julho de mil oitocentos setenta e seis.
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. Pala cio do Rio de Janeiro em
H de Fevereiro de 1877, õ6. 0 da lndependencia e do
lmperio.
PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE.

Diogo Velho Cavalcanti de Albttquerqnr.

DECRETO N. Gí!lO- DE !4

DE FEVEREIRO DE

!877.

!'ti arca o vencimento annua l 1!0 Promotor Publico da Comarca
do Rio Sanl<l Antonio, na Província de l\linas Gcracs.

A Princeza Imperial Regente, em Nome fle Sua Magestlde o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promoto!' Publico da Comarca do
Rio Santo Antonio, na Província de Minas Geraes, terão
vencimento annual de um conto e quatrocentos mil réis,
sendo oitocentos mil réis de ordenado c seiscentos
?Jlil réis de gratificação.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Srcrctario de
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Estado dos Negocias 1la .Justiça, assim o tenha entendido
e faca nxccutar. Palario do !tio de .Janeiro em H de
Fcvêrciro llc 1~77, r;a." da Inllcpendcneia c do I mpcrio.
PlUNCEZA IMPERIAL REGENTE.

Diogo Velfto Cat'alcanti de

DECRETO N.

ti~!H-DE

H

Al~nqnerque.

DE FEVEREIRO DE

1877.

Regula a installar.ão das Comarcas.

A Princcza Imp~.·ri:ll Hegentc, em Nomo de Sua •
1\lag·cstadc o Imperador o Sr. D. Pl'dro 11, u,~ndo da
atlribuição conferida no art. 102, ~.t~ da Coustituição
do Inrperio, c Tendo Ouvido a Secção 1lc Justiç:~ do Conselho de E~t~tdn, Ila por helll Decretar o seguinte:
Art. L" 03 l'rcsidenlr's Llc Provincin, logo CJUC tiHl'l'lll sciencia, pda publicação no Diario 0/ficial, tios
Decretos qun classilicarcm comarcas novas e lixarem
o~ YPnci men tos do!'. rcsp~~cti vo~ Promoton·~ Pn h! icos,
não SÓ procederãO Ú llOIIIe:t\ãO !lt•StCS funceÍO!l~l'ÍOS e á
designação dos substitutos dos Juizes de Direito, senão
lambem <Jssignar:'io o dia em que seja installalla a Golll a rc:1.
Arl. 2.• No dia mar<;;)do os Juizes de Direito c os
Promotores Publicos nomeados, c na sua falta, ou imperlimen lo, os su bsli tu tos h'g<Jcs cn trarão em exercício
com as formalidades do cstylo.
Art. 3. • Na lixaç:lo do dia em que devam ser insta Ila das as novas comarca~ os Prcsitlcn tcs a ttendcrão ás
dist~nci:Js, de modo que haja c> paço razoavcl para o comparcc:imen to dos funccion:1rios elfccti YOS.
Art. 4. • Ficam rcvog:H1as as tli ~posições em contra r i o.
Din<:!·o VcllwCtv:tlcanti de Albuquerque, 1lo Conselho
do 1\ksmo Augusto St~nhor, 1\línistro e Secretario de Estatlo dos Negocias da Ju~tiç.1, assim o tenha entendido c
fa<;a executai'. Palacio d'l Hio de .Janeiro em 11, de Fevereiro dr t8i7, ~ü." da IIlLL'[)(~wlcnri:: c do lmpcrio.
PRlNCEZA DIPERIAL HEGE:"l'TE.

Dioqo Vrl!to C(walcanti ri e Albuquerque.
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DECRETO N. 6'1,92- DE ill,

DE FEVEREIRO DE

18i7.

Aceita a desistencia que faz o Engenheiro Fabio IIostilio de
Moraes Rego da concessão que lhe foi conferida pelo Decreto
n. o 6121 de 22 de Dezembro de i8i6.

A Princrza Imperial Regente, em Nome de Su:1 Mag!'stade o Imperador, AttemlentiQ ao que lhe rrqueren o
Engenheiro Fabio Hostilio de l\loraes llcgo, Ha por bem
Aceit.ar a tlesisteneia que faz da parte que tem na concessão da gar,mlia tlojuro tle 7 "/o ao anno sobre o eapital
de liOO:OOOhOOO para o e~tabeledruento de um e111~enho
central para o fabrico de assucar de canna, nas margens
!lo rio Mearim na Província do Maranhão, conferida ao
supplicante e ao B:rcharel Antonio Ccsar de Berreuo
pelo Decreto n. o t.i~2~ de 22 ue· Dezembro do anno
proxirno passado, a qual desta data em diante vigorar·á
sómen te em favor do concessionarlo Bacharel An lon i o
Cesar de Bcrredo.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Consrlho de Sua
Mageslauc o Irnprrador, l\Iinistro c Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do lHo de Janeiro em H de Fevereiro de i8i7, ~i{L o da
Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL ll.EGENTE.

1'homaz ·José Coelho de Alnwidn.

DECRETO N. (i'1,!)3

-DE

1

DE ~L\RÇO DF.

!Rii.

Autoriza a incorporação c approya, com morlificaçõe~, os esta·
tutos de uma soci~dade anonyma iiltilulada "Bancu Commerciat e llypothecario do Ceará. ,.

. Altenrlendo ao que l\le requereram o Dr. Liberato de
Castro Carreira c outros, c Tenrlo ouvido a Seecão de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem Conéerler-lhes
=
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autorização para incorpor,lrem na capital da Provincia
do Cear·ã uma sociedade anonyma com o titulo de
« Banco Commercial e Hypothecario do Ceará, , e Approvar os respectivos estatutos com as seguintes modificações:
Art. 7. •- Em vez ele «será chamada á medida que
se forem efJectuanclo os emprestimos , -diga-se : 'será
chamada na razão de cinco a dez por cento do capital
destinado para ella, á medida que forem pedidos os emprestimos, • conservando-se em tudo mais a. mesma redacção do artigo.
Art. H. Acrescente-se á palavra-« proYincial •as seguintes : « que gozarem dos mesmos privilegias
das geraes, • e elimine-se do final do artigo as palavras
-'do proprio Bmco. ,
Art. !2. Inclua-se a declaração- de que o commisso •
não livra o accionista da responsabilidade para com terceiros.
Art. !9. Depois da palavra - « secç.ões • -acrescente-se o scguin te-« no caso, porém, de absorverem
os prejuízos de u:r;a secção todo o seu fundo de reserva,
e na outra houver s:~ldo a seu favor, deste se deduzirá o
que fdr necessario para suppri mento daquella. ,
Art. Sã, § 2. o Em vez de-« um quinto do capital ,
-diga-se: « um dccimo do capital. •
Art. 91. Addite-se o seguinte paragrapho :
Paragrapho uni co. Não poderão fazer parte da mesa
da assernbléa geral os membros da Directoria e do Conselho fiscal, nem os empregados do Banco, de qualquer
na tu reza que sejam.
O Barão ele Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do
Imper·io, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacion:1l, assim o tenha cn tendi1lo e faça executa r. Pa~
Iacio do l\io de Janeiro em i de Março de 1877, 55. o da
lndepentlencia e do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Barão de Cotegipe.
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Projccto de estatutos para oBanco Commercial eHypothecario
do Ceará.
TITULO I.

DA CONSTITUIÇÃO DO BANC(•.

Art. 1. ° Fica creada na capital desta Província uma sociedade
anonyma sob a denominação de Banco Commercial e Hypothecario do Ceará, a qual tem por fim :
§ Lo Fazer emprestimos sobre garantia de hypothecas d~ b!:l_ns
immoveis, ruraes ou urbanos, com circ.umscripção territorial
comprehendendo a Província do Ceará, de conformidade com as
disposições do art. 13 da Lei n. o 1257 de 24. de Setembro de 186i,
e Decreto n. 0 3i71 de 3 de Junho de 1865.
§ 2. ° Fazer as operações proprias dos bancos commerciaes de
depositos e descontos.
Art. 2. 0 ~ duração do banco será de 30 annos COJltados da
data de sua mstallação legal. Findo esse prazo entrará em liquJdação ou poderá ser prorogado por deliberação da assemblea
geral dos accionistas, sob approvação do Governo.
Art. 3. o O fundo social do banco será de 6.000:000/)000, divididos em 60.000 acções de 100/)000 cada uma.
Destas acções apenas !0.000 serão emittidas antes de entrar
o banco em operações; e as 50.000 restantes sêl-o-hão quando
fôr necessario ou conveniente, e quando assim fôr deliberado
pela assembléa geral dos accionistas, sob proposta da directoria.
Art. 4. o O banco t.erá duas seeções distinctas-a de operações de
credito hypotliecario e a com mercial de emprestimos e descontos.
Art. 5.o A metade do capital social pertencerá exclusivamente
ás operações de emprestimos liypothecarios, e a outra metade ãs
commerciaes, e as respectivas entradas se1·ão feitas pelos accionistas pela fórma em seguinte determinada.
.
Art. 6.o Approvados os presentes estatutos pelo Governo entrará o banco em operações, fazendo logo a directoria que fôr
eleita a primeira chamada de capital que será da quinta parte
do fundo pertencente á serção commercial, ou 10 por cento do
valor nominal de cada acção.
Art. 7. o A parte do fundo social pertencente á secção de operações liypothecarias, na fórma do art. !}. 0 , será chamada á
medida que se forem effectuando os emprestimos sobre hypothecas, de modo que a mesma secção tenha sempre realizada a decima parte do valor nominal das letras hypothecarias que
emittir em virtude de taes emprestimos, de conformidade com
o § 6. o do art. 13 da citada Lei de 24. de Setembro de l.864.
Art. 8. o Feita a primeira chamada de capital na fórma determinada pelo art. 5. 0 , a directoria do banco fixará as épocas
das entradas do restante do capital da secção .. commercial;
sempre na razão de uma quinta parte e com inter:val~oS'J1UDCí!;
menores de sessenta dias.
·'
· · · ' : · • f'
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Art. 9. 0 Logo que o banco começar it fazer as operações de
credito hypothecario, annunciar;i a entrada do capital respectivo
como fica estabelecido no art. 7. 0
Art. 10. Os annuncios parn. as entradas de capital devem ser
feitos, os da secção commercial com antecedencia de 30 dias, e os
da hypolhecaria com a de 15 dias, sendo ambos estes prazos improrogaveis.
Art. H. O fundo da secção hypothecaria, será, á medida de
sua realização, empregado em apolices da divida publica, gerai
ou provincial, ou em letras hypothccarias do proprio hanco.
Art. 12. O aecionisla •1ue n<lo pagar a primeira prestação na
ópoca dcferminada, perder;i o •!irrito ás accões suhscriptas, e o
que deixar de lazer qualquer das outras' entradas nos prazos
marcados pela directoria, sujeita-se a que suas ncções sejam
vendidas pela mesma dircctoria em hasta publica, precedcn•lo
annuncio~, e ficando o liquido á disposição de quem de tlireito
fôr, depots de p<!ga uma multa de l.O "/o sobre as entradas
feitas, em beneficio do fundo de reserva.

TITULO li.
DA THA::>ISFERENCU. DAS ACÇÕES.

Art.· 13 •. A transfercncia das arrões só poderá ter lugar por
termo laneado em livro proprio do" haneo, c a~signado pelo n•ndedor e pé lo compm1lor, 0~1 por. s:'us procuradores csprciacs,
excepto nos casos de execuçao J udwial. ou de hnrança e legado,
em que o termo deve ser suhscripto pelo competente empregado, á vista dos títulos que provern.csses meios de aequisit;ão.
Art. H,. Nenhuma trnnsferencia se poderá fazer sem que esteja
realizr~da, pelo menos, a quarta parte do valor nominal das
accões.
Árt. 15. Os títulos rias acçõcs que, em virtude de transfe·
rencias, ficarem inutilisados, serão restituídos ao IJanco e ar·
chivndos na occasião da trnnsfcrcncia, dando-se ao transferente
e transferido novos titulas do numero de acçües com rJue cada
um ficar.

TITULO III.
DOS DIVIDENDOS.

Art. l.G. Os dividendos do lmnco, depois de deduzidas as porcentagens c verbas abaudadas para fundo de reserva segnntlo o
art. f8, c para a couuuiss:lo á llirectoria, conforme o art. 108,
srrão tlistribuidos semestralmente pelos accionistas e consistirão :
L o Da metade da com missão de administração que o banco
receber sobre os emprestimos hypothecarios;
.
2. o Dos juros pt·oveni~ntes do capital Ja secção hypothecarias.
3. o Dos lucros líquidos das operaçües da secção commercial
eiTectivarnente l'l~alizados tl0ntro d•) respectivo ~emestr11
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Art. 17. Dado o caso que o capital social de qualquer das
secções venha por qualque•· circumstancía a sofirer algum desfalque, não se distribuirão dividendos emquanto não fôr o
mesmo integralmente restabelecido.

TITULO IV.
IJOS FUNDOS DE RESERVA.

Art. f8. O banco terá dons fundos de rrserva espceiaes e
distinctos, um para cada uma de suas scc~í:\~s, os quacs serão
eonstituitlos da seguinte fórum:
~ 1. 0 Ao fundo de reserva da scr.rão h vp:Jthccaria scr:lo accurnnladas sem··stralrn('ntc: 1. 0 , a mêtade 'da cotnmissão de administração realizada soiJre os emprPstirnos hypotltecarios (art. 3ü);
2. 0 , a metade do agio que prorluzir a venda das :w;ões enlittidas
tlepois da installarão do banco.
§ 2. 0 Ao fundo ·de reserva da secção cornmcrcial se creditará
semestralmente: L 0 , cinco por cento dos lucros liquidos das
operações da mesma secçüo (art. :16 § 2."); 2. 0 , a metade do agio
que produzirem as acções que se cmittirem depois de começar
a fnnccionar o banco; 3. 0 , qualquer lucro extraordinario a que
a dircctoria, ouvida a ass,~tnhléa geral rios accionistas, jnlgu()
dever dar esta applkaçüo, a 1i111 LI c rcfon;ar o mcstno fundo Llc
reserva.
Art. 19. Os fundos de reserva do banco süo destinados a fazer
face a quaesquer prejuízos eventuaes nas respectivas secções.

TITULO V.
DA DISSOLUÇÃO

E

LIQUIDAÇÃO DO D.UiCO.

Art. 20. O banco entrará em Jiquidaç:io, em ambas ou em
uma sú de suas secções nos seguintes casos :
~ f." Se, lindo o prazo de sua duraçáo, não fôr renovado ou
prorogado por dclilleraç:lo Lia asscmlllea geral dos accioaislas c
approvaç:lo do Govemo.
~ 2. 0 Por falleueia ou t}ucbra verificada na se c~ ;to cotHIIIercial.
~ 3. 0 Por deliiJeração da assembléa geral dos accionista", antes
de finrlo o prazo de sua 1lurac:1o : L 0 , provada a impossilJilidade
de ser preenchido o intuito 'c fim soeial, por insulliciencia de
capital ou por qualrjuer outra causa, observando-se sempre as
disposições da legi~Jacáo em relaeão a terceiro; 2. ", logo que tiver
sollrido prejuízos qtic aiJsorva!Ít o fundo de reserva e mais a
quinta parte do capital ciTcctivo de qualquer das sccçnes.
~ 4." Por outro quah1uer mo li vo previsto 11ela lcgtslaç:lo em
vigor.
.
Art. 21. Quando po1· alguma das causas indicadas no artigo
antecedente li ver de entrar o hanco em li•Iuidal;ão, em a111bas uu
em uma só de suas secções, a assembléa geral dos accionistas
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deliberará sobre o modo de proceder-se á mesma liquidação,
re~peitada a disposição do § U do art. 13 da LP:i n.• li37 de 2~
de Setembro de l86i., quanto á secção hypothecafla.
Art. 22. São inteiramente distinctas e independentes urnas das
outras as operações das duas secções do banco de que trata o
art. ~- •, e as responsabilidades resultantes de taes operações para
com terceiros tambem o são.

TITULO VI.

DAS OPERAÇÕES DA SECÇÃO HYPOTHECAI\IA.

Art. 23. Sao operações da secção hypolhccaria do _banco : .
§ 1." Fazer emprestimos sobre hyputheca de bens Immuve•s a
longos prazos, com amortização por ~nnuidades, ou a curtos
prazos com o reembolso po& um ou mais pagamentos.
§ 2.• Emittir e negociar letras hypothecarias representativas
dos valores dos P-mpi·estimos hypothecarios a longos prazos.
~ 3 • Todas as mais uperaçõeti permittidas aos estabelecimentos
de credito real pela Lei n.• 1237 de 2~ de Outubro de i86i.
Art. íli. O banco poderá tratar directamente com as companhias de seguros, afim de facilitar c tornar mais economico para
os proprietarios e garantido para o banco, o seguro d~ immoveis
hypothecados sujeitos a incendio.
Art. 25. Os emprestimos facultados sobre hypothecas de immoveis, a longos prazos, serão feitos pelo banco aos rnutuarios em
letras hypothecarias ao pa•· e de juro igual áquelle a que fôr
contractado o emprcstimo; mas o banco facilitará aos mutuarios,
sempre que lhe fôr possível, a negociaçilo destes titulos, podendo
fazer-lhes sobre elles adiantamentos em dinheiro, a curto prazo
e pelo juro do mercado, ou negociai-os de accôrdo com os
mesmos mutuarios.
Art. 26. Os emprestimos sobre hypothecas a longo prazo não
poderão ser contractados por tempo menor de lO annos nem
maior de 20, e só poderão ser feitos sobre primeira hypotheca.
Paragrapho unico. Consideram-se como feitos sobre primeira
hypotheca os emprestimos destinados a solver creditos anteriormente inscriptos ou registrados, quando pelo reembolso ou pela
subrogação operada a favor do banco a hypotheca deste venha
a ficar em primeira linha e sem concurrencia; mas neste caso o
banco conservará em seu poder a parte do emprestimo necessario
para operar o reembolso da hypotheca antcnor.
Art. 27. Só mente poderão servir de hypotheca para os emprestimos de que trata o artigo antecedente, os 1mmoveis que
tenham rendimento certo e duradouro.
São excluídos:
L o Os theatros ;
2. • As minas e pedreiras;
3. • Os immoveis indivisos ou communs na sua totalidade a
diversos proprietarios, a menos que se não dê o consentimento
de todos este~ ;
i.• Os immoveis cujo usufructo se achar separado do direito
de propriedade, a menos que se não dê o consentimento expresso
do usufructuario.
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Art. 28. Nenhum emprestimo hypothecario poderá exceder a
metade do valor dos immoveis ruraes, e as tres quartas partes
do dos urbanos.
Paragrapho unico. No valor dos immovcis ruraes não serão
admittidos os dos escravos que os cultivarem.
Art. 29. No acto do emprestimo hypothecario a longo prazo
o banco receberá do mutuario, ou deduzido, o capital mutuado,
a annuidade relativa ao semestre immediato áquelle em que se
elfectuar o contracto, bem como as despezas do mesmo contracto.
Art. ao. Os emprestirnos elfectuados sobre hypothecas a longos
prazos serão reembolsados .por meio de annuidades, calculadas
de modo a amortizarem o capital mutuado e seus encargos no
·
prazo estipulado para os mesmos emprestimos.
~ :l. o A annuidade não poderá, em caso algum, exceder á
renda total liquida da propriedade hypothecada ao pagamento
do respectivo emprestimo.
~ 2. 0 Os prazos do emprestirno só serão contados do começo do
semestre immediato ao do contracto, devendo as letras hypothecarias, emittidas em virtude do mesmo emprestimo, declarar
que só a contar dessa época come~am a vencer ,os respectivos
juros.
Art. 31. A annuidade comprehenderá:
:l. 0 O juro do capital realizado ;
2. o A prestação para a ammtização do mesmo capital;
3. 0 A comnussão de administracão.
Art. 32. A taxa de juro das !eiras e emprestimos hypotbc·
carios a longos prazos não excederá de 8 ~; ao anno, e será
provisoriamente lixada em 7 %, devendo ser reduzida quando
Isso fôr possível.
Art. 33. A amortização dos mesmos emprestimos será de·
terminada pela duração do prazo do contracto.
Art. 31. O banco fará organizar e publicar tabellas demonstrativas de annuidades, calculadas Je modo a poderem os mutuarios e o proprio banco verillcar com facilidade em qualquer
anno dos contractos de hypothecas a longos prazos, qual a souJma
amortizada e por amortizar dos em1wcstimos, e qual a prop .. rção
incluída em qualquer dos annos para juros e commissão, na
annuidade respecli va.
Art. 35. As annuidades serao pagas em moeda corrente, metade em cada semestre c em prazos lixos determinados pela
directoria do banco, c com a neccssaria antecedencia, de maneira que este tenha tempo para cobrai' os juros a pagar aos
portadores das letras hypothecarias.
Art. 36. A commissão de ad!•Iinistraç,ão a que teiR direito
o banco sobre os emprestimos hypothecarios será provisoriamente lixada em um por cento ao anno, devendo ser reduzida
quando isto fOr possível e deliberado pela assem!Jléa geral dos
acdonistas, sob proposta da directoria.
Art. 37. A prcstaç~1o semestral da annuidade que não fôr paga
no devido tempo, vencerá pela móra e em favor do banco juro
igual ao que fôr conente no mercado ~nonetario. Igualmente
vencerão os mesmos juros todas as despezas feitas para conseguir
a cobrança dos c1·editos hypothecarios do banco, a. contar do
dia em que as mesinas ti vere 111 lugar.
Art. 38. A falta do pagamento pontual de qualquer anuuidade dá direito ao banco para cxi~ir o reembolso immediato
da totalidade da divida, sendo as partes avisadas para pagarem
dentro do prazo de 30 dias, a contar da data do Aviso.
Art. 39. Os devedores ao banco por emprestimos sobre hypothecas a longos prazos, têm o direito de anticipar o pagamento
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de suas dividas no todo ou em partQ e I'Oderão eiTectuar este
pagamento anticipado, segundo lhes aprouver, ern dinheiro
ou letras hypothecarias pertencentes á serie da emissão indicada
no contracto do emprestimo, ns quaes lhe serão recebidas ao
par. Sendo parcial'o p:1gamento anticipado, o resto da divida
será recmbol~arlo por meio de annuidades proporcionalmente
reduzidas, e nos prazos do contracto.
Paragrapho unico. Quando o pagamento anticipndo fôr feito
em moeda corrente, será a respectiva imporlancia applicada a
amortizar e retirar da circulaçfto letras hypothrcarias da emissão correspondente.
Art. <~,o. Os pagamentos anticipados de que trata o artigo
antecedente dão direito ao banco a umn indemnização de dons
pot· cento sohre o capital assim reembolsado, a qual será paga
na mesma occ,tsifw.
Art. U. O mutuario tem ohrigcção de denunciar ao haneo,
rlcntro do prazo de um IIICZ, a alicnn<;ão tolnl ou pardal que
tenha feito dos immnvcis hypothcea<lus. Deixando de o fazer,
poderá o hanco exigir o pagamento int.cgral tla 1livit1a, bem
cotno a indemnizaçiio estipulada no artigo antecedente.
Art. 42. O rnutuario deve igualtnente dennn.·iar no prazo de
um mez quaesquer deteriorações sotlri<las pelo immovel hypotltecalio, e quarsquer circumstancias que lhe diminuam o valor,
ou que pet·turhe a sua posse do 1nesnw, ou altenuem c ponham
e111 dnvtda o srn direito de ru·opriPII:ulc. N:io fazendo esta
denuncia, c em todo caso sP as rnferidas circulllslancias comprornrtleri'lll os interesses do Uanco, poderá este reclamar o
rremholso na flit'lll:t llo arligo nnl.r<~c<lrnlc.
Art. 43. Torna-se igualn1cnle exigível pelo hanco o pagamrnto
integral bem como a inllenmização <lc que tmta o art. 40, no
caso do devedor ter occultado a existenda <le dividas ou responsabilhlades que produzam hypotheca legal independentes
do registro, ou outros factos dos quaes resulte resolução ou
rescisão que possa affcctal' os imrnoveis hypothecados.
Art. 44. Na falta de cumprimento das condições dos contractos sobre emprestimos hypothecarios por parte dos mutuarios, o banco fica outrosim com direito para conseguir o seu
embolso, de usar dos meios que lhe facultam os arts. 70 c 71
do regulamento a que se refere o Decreto n. 0 3/l,'íl <le 3 de
Junho de 1864, o qne será expressamcn te estipulado nos referidos
contractos.
Art. 43. Os immovcis susceptíveis de incendiar-se deverão
estar seguros contra fogo :i custa rios mntuarios,.e o instrumento
do contracto do rmpresti111o importa a cedencia rio direito a
havrr a indcumização do scgnrallOI' no caso do sinistro.
Art. 16. O hanco pntlerú exigir que o seg-uro Fcja feito em
seu nome, ll o respeetivo premio pago por elle, por conta do
rlcvc<lor mutuario, sendo a annuidadc do e111 prcstimo em tal
caso augmenlarla com o mcs1110 premio.
l'aragrapho unico. O IJauco porler:i igualmcnlc exigir <JilC
sejam feita~ por sou inlel'lnerlio r incluirias nas annuitlades,
n~ r!Pcinws nrhanas c todas a qnr rsti\·ercm snjdlos os predios
urhnnos <IUC scn·irrm de hasr aos e1nnrrstinw' lirpoliH'carios.
Arl. 'i7. Em caso <ll' sinistro a int!PIIIIliz:u::io ~nr:i rrr.rhirla
<lo segurador dirrctamente pelo lian,·o c o dcl'l;dor ler;i o tlireito
de recdificar a prnpri0dad€1.ponrlo-a no estado prirnitivo dentro
de um anno,a •·ontardo dia da lirJttida~:1o do sinL;tro. Durante
este período o lmneiJ só cons~rvará, a tilulo de garantia, a
parle d:t inden1niz:Hjâo neccssaria par:t o pagamrnlo de todo o
seu credito !lO fim tio referido prazo de um anno.
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Art. 48. Reeilificada a propriedade incendiada, o banco
entregará ao devedor hypothccario a parte da indcmnização
retida, deduzido o seu credito exi~üyrJ. Se porém ató o fiu1 do
anuo, na confonnidatlc do nrlif(o preerdrnle, o devedor não
cxcrc<1r o seu direito de reedilicaeão ou se antes do lcrlllo referido fizer otlicialmente conslar·au banco a sua deliberação de
não reedillcar, ou se tendo reedilieado, o banco julgar que a
11ypolheca não offerece as mesmas ou su!licicnt!~s garantias,
em qualquer destes easos o banco se pagará pelo valor da
irulnml!izat"ão do segurador, por ella. retido, de tudo tJuanlo
llw fôr devido, como ~e fosse pagamcntn :1nlicipado (menos a
inilerunização a que se refere o art. .iD), entregando u cxcedenle, so o houver, ao devedor.
.
Art. &9. A avaliacão úc imwovcis offerecidos como garanti:t
ás hypothccas pódé fazer-se á face dos tilulos de cotnpra,
contraetos de anendamenlo, reciho~ de decimas, e tjltaf'S!JUCr
outras informaçücs dadas pelo propridariu tjU<l prcLcnúer o
crnprcstimo, mas o banco tem o direito de recorrer a quacsquer
outras informações e de mandar avaliar o itumovel por ]Jerilos
de sua conllanr:a, deventlo a avaliar:fw ser scrulH"t) baseada sobre
O rendimento "'liquido e O preco venal dO IOCSIIIO.
Art. 50. Juslificantlo a p;nie por 'eus titulos o direito de
hypotllccar o imuwvel, c que este oliercce pelo scn valor a
devida ~arantia, a directoria do banco lixará a importanda do
emprcsiimo, e far;\. proceder ao registro provisorio.
Art. tH. Havida certidão do que. constar do respectivo livro
de registro, a qual comprcllenúa a hypotheca do )Jaitco pelo
registro provisorio, as partrs assig-nar:1o o inslrurnf'nlo do
contracto do emprestimo, ou dn annullaçáo do registro pmvisorio, segundo se decidir que o ernprestimo eleve ou não
verillcar-se. No primeiro caso o inslrurnento de~ contrado deve
ser assignado por ambas as rnrtcs cuntraetanlcs, a clirectoria
do banco e o mutuario, c cnuHciar· se as referidas fnnualirladc:;
foram preenchidas, se os valores mutua!lus f•Jram l!nlrcgues
ao mul.uario, c por elles conlarlos, desde 'Iuando se lia de contar
a annuidadc (art. 3J § 2. 0 ), e em geral loJas as mais condi!iJCS
destes emprestimos. No segu11do caso o instrumento de annullacão do registro provisorio poúcrá ser assignado táo sómento
por dous dircclores do hanco, c importa o levantamento do
registro ou inscripção feita a favor do mc>mo.
Art. 5:!. Todas as úespczas e de3emholsos eiTcctuados pelo
banco em consequencia de peúidos de emprestimos, são feitos
por conta de quem solicitar 03 mesmos emprestimos, ainda
que estes se não realizem.
Art. ti3. As ldras bypothccarias cmittitlas pelo hanco scr:to
ao portador transmissíveis por simples tradição. c isentas de
sello, senqo cada. unca do v;~lor no!ninal de 1001~000, devendo
ser cxtratudas de ltvros de tatues, asstgnadas por dous dircctores
e rubricadas pelo presiden lo da directoria, e conter todas as
declarações necessarias •
. § L • As letras hypothecarias terão, appcnsos, coupons de .
JUros sem~straes corresp_ontlcntes ao llllllH'ro I! c annns, por que
o CIIt prestuno que servir de hase á sua cmic;s:lo ltounr sido
eficctuado.
~ 2. • Os coupons de que trata o par~grapl10 hntecedrntc ser;! o
destacados das letras hypothecarias )I!' lu proprin banco :tmcúida
que se Jurem vencendo, e serão pagos pnntualmeute pelo mesmo·
banco, quando apresentadas as respectivas letras, senúo vedado
ao portador cortai-os das mesmas letras antes de recebid.as.
=PARTE 11.

U
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§ 3. 0 As letras bypothccarias só vencerão juros a contar do
semestre immediato á sua emis~ão (ar!. 30 ~ 2. 0 )
§ 4.• Os coupons de juro.,, depoic. tlc pagos pelo hanco, serão
provisoriamente carilllhado~ c dcpuh CIU~iruados do mesmo modo
e com as mesmas formalidades est;ilv~lecitlas para as letras amortizadas (art. Gõ).
Art. 54. As lctms hypothccarias representam os cmprestimos
hypothecarios de longo prazo, e em caso al~;um poderá a sua
emissão exceder á somma do valor nominal dos mesmos emprestimos, e ao decuplo dét importancia do capital realizado do
banco perlcnccule :i scc~;1o hypolhcraria (art. 7. 0 )
Art. rm. As lclr.cs !Jypollwcarias terão a sua numeráção de
ordem c scric relativa ao anuo de sua eruissão, e não terão época
1ixa de pagawcnlo, sewlo amortizadas por via de sorteios scmcslraes na furrua do arl. 57.
Art. tiü. O pagamento d:\:> letras hypothccarias por via de
sorlrio é feito com a ClliOla das a.nnuitlallcs J•ecchidas pelo banco,
destinada á amurtizar;~lo dn,, ernprcslimo:; hypotllcearios. c com
as irnpnrlaneias dus pngaiiit~!l 1 u:; anlieip:u.Jos, c1uanúo estes
forcru fcilus cru tlinhrdr11.
Art. 57. o sorll'itJ tlerc la lugar duas rezes por anuo: procede-se ao mesmo pelo IJJOdo fcguiutc :
§ J .• Todos os nu meros das lctr;1s hypothccarias da mesma
serie, correspondente ao :111r1o ,];! sua Pwbsc10, serão collocados
cru urna roda, de modo 'llW haj:uu tantas ruelas quantos forem
os armos da emissfw.
.
§ 2. 0 De cada roda se tirará ü sorl c a quantidade ·de numeros de
letras que corrcspolHia ú sorurua dL'!>liuada pelo banco para a rcslleelirà amor!iz:u;~lu sr·uccslral.
Art. 58. O sorteio lerá lugar em presença deJodos os membros
da dircctoria do banco e da r~o!lcllliss~·w lhcal.
Art. 59. Os num..,ros designados pela sorte serão pttlllicados
oilo dias depois da operaç~io a Jim d() serem apresentados ~lO
!Janco para serem pagos, o desde o dia annunciado cessam os
juros dos mesmos.
Art. 60. Os juros das letras hypothecarias ser:1o pagos semestralmente.
Art. 61. As letras hypolhcearias têm, por garantia :
!.• Os immovcis hypollii'cados;
2: o O fundo capital do banco vcrtcncente á secção hypolhocana;
3. 0 O fundo de reserva respectivo.
Art. G2. Sobre a~ garantias do artigo antecedente têm as letras hy pothccaria; prefen•ncia a quacsquer títulos de di vida
chyrograplwria ou pririlegiada.
Art. 63. Fica rutendido lJII!l as letras hypothecarias não têm
garantia dirPcta sohre tal ou tal imrnovel liypollltec:•do ao
banco ; ellas são garantidas iudetcrmiuadamentiJ por todos os
immoveis hypolhecados.
Art. 6i. O banco será obrigado á receber em deposito, mediante uma com missão ann ual de 1/8 por ceuto, as letras hypothecarias que lhe forem rladas a guardar, dando dellas uma
cautela, cxtraltida de um livro de tal;lo, que será intransferível c deverá mencionar a qnanlidadc, numero3 c serics das
mesruas lt~tras e o nome do depositante.
O simples recibo do depositante de haver o banco rcstituido
taes letras, desunem a este de 'IUal<IUer responsabilidade
relativa.
Art. 63. As letras, llypolhecarias amortizadas por meio de
sorteio, serão, depois de pagas pelo banco, selladas com um sello
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especial p.ua serem queimadas conjunctamente com as que forem
recebidas em p:~ga1nento3 anticipaclos, em presença de todos os
membros da dircctoria c ela couJiniss:1o fiscal, do que se lavrará
acta em livro pnprio, alJerto c cncciTarlo pelo presidente da
assembléa geral dos accionistas c rubricado pelo respectivo secretario.

TITULO VII.
DAS OPERAÇÕES DA SECÇÃO COI\tMERCIAL.

Art. 66. O banco poderá :
.
§ L o Descontar lrtras da lrna c r! o cambio c qnacsl}ucr outros
litulos cOiumerciacs a lll':lZD lixo c pag:wl'is á ordem.
§ 2. o l~mprcstar dinhl'iro l")i' !I leio do lrlras sohrc penhores:
t.", !lc ouro, prata, di:unantrs, c apolicrs da divida pulJiica,
~oral c provineial, c outros títulos do (ioYnrno; 2. 0 , de títulos
particulares, pagavois á ordr~m c IJII" rrprcsentem le~itimas
transacr;ües colnrnercirres ; 3. 0 , tlc ac~ürs de outros bancos e
compauhias conceituadas, cujos r•apcis tenham cotação real;
4.o,de generos de producção nacional Olt estrangeira, não suscepl!'.·ei~ de deteriorado; dcpo,itarlos em armazens alfandflgados
ou depositas publicas; 5. 0 , das letras hypothccarias emittidas
pela secção IJypot.hecaria do proprio hanco.
§ 3. o Fazer overaeües de camhir>s c movimentos de fundos,
proprios ou alheios; de umas para outras provincias, ou para
fóra do Imperio, no que, porém, não podrr:i empregar mais de
10 % do capital e!Iectivo da SCC\;ãO ~ommcreial do banco.
§ 4. 0 Abrir cre(litos por meio de contas correntes ás pessoas
conceituadas que derem garantia sufficirnte, sobre os penhores
de rrue trata o§ 2." ou sobre lianr,.as mcrcan tis.
§ ti. o Encarregar-se, por commissã.o, da rompra e venda 1le
melaes preciosos, de apoliccs da divida publica, c de quaesqner
outros títulos de valor, a~.sim eomo da cobrança de dividendos,
letras ou qnacsrrucr outro.'> titulos a prazos Jixo:J.
~ 6" Hecebcr por c"mmis>:1n, em guarda c deposito, ouro,
praia, diamantes, joias e títulos de valor.
§ 7. o Hcceller em deposito p:1 ra eonta corrente simples as som·
mas que forem entregues por particulares ou estabelecimentos
puhlicos.
•
§ 8." Tomar dinheiro a premio por meio de cont~s correntes e
de letras aceitas pelo tlinsourriro e rnltricadas prlos directorcs
de semana, a pr~m nunca inferior a üO diag, potlcnrlo, porém,
estabelecer um maximo de 200,~000 para Ntiradas livres.
§ 9. ° Comprar c vender de conta propria metaes preciosos,
ainda etrcctuando para esse fim operações de cambio, não excedewlo com tudo o valor marcado no§ 3. o
§ to. Comprar c vender ~ policcs da diYirla publica, geral e
provincial, com o lilllile do paragrapho nntcccdcnte.
Art. 67. S<lo vedadas ao b:mco outras quaesrruer operações
além das permittidas nos presentes estatutos.
Art. 68. As firmas dos directorrs do banco, ou de seus soei os
não podem ser tomadas como garantia para o mesmo hanco, c só
podem ser admittidas como reforço a outras firmas que de per si
sós apresentem j:l. a necessaria garantia; mas é em todo caso prohibido o desconto de letras que contenham taes firmas, quando
estas forem de directores de semana ou de seus soei os.
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Art. 69. E' expressamente prohihido ao hanco aceitar as suas
proprias acções em penhor ou garau tia de qualq ncr natureza.
Art .. 70. As letras e ti tu los de que trata o art. 66 §f. o deverão:
i. 0 Ser garantidos pot· duas ou mais firmas de reconhecido
credito, sendo uma dellas, pelo menos, de pessoa residente nesta
capital;
.
2. o Estar desembaraçado de qualquct· litigio;
.
3.° Conter a declaração de- pagavcis nesta cidade;
~-o Fixar o prazo do vencimento, 'fuo não excederá de quatro
mczcs podendo todavia sc1· elevado a ~eis mezes co1J1 o augrnonto
de :l% sobre a taxa regular do desconto. A este ultimo prazo,
porém, só poderá descontar até a de cima parte do capital realizado
de sua secção commercial.
Art. 7!. O emprestimo soiJre penhores por meio de letras, de
que trata o § 2. o do art. 66, vcl'iHcar-se-ha aceitando os impetrantes letras com os prazos estabelecidos 110 artigo auteccdeHte,
e mediante as seguintes condiçües:
:l. o Provar que são os lcgi limos possn idores dos bens ofTerecidos
c que estes estão livres de IJIHtcs'fucr encargos que possam impedir
a sua venda em leWw mcrc~nti , assiguando, dcpuis de os depositar, o respectivo termo em que se declare, além desta circumstancia, a clausula de que os depositantes se sujeitarão aos usos
do banco;
2. o Sendo os penhores em ouro, prata, ou diamantes, apresentarão os impetrantes do emprcstimo1 antes do deposito, a
avaliação de peritos da conllança da Dirr;ctoria ;,
Sobre o ouro c a prata scr;lo os cmprestunos feitos até o montante do seu valor real com o aiJalilucnto de 20 %, e sobre diamantes até metade só meu te do seu valor re:tl.
·
3. o Sendo os penhores em apolices da divida publica geral ou
provincial, títulos do Governo e de partitnl:trcs, bilhetes da
alfandega ou acções de outros bancos e companhias, serão todos
previamente transferidos ao banco. Sobre as apolices serão feitos
os emprestimos até o montante do seu preço na praça com o abatimento, pelo menos de 20 ~ó, c sobre todos os outros títulos
.mencionados nesta 3.• condit;ão, até Ires quartos do seu valor
no mercado;
~.o Sendo os penhorlls em generos c!eposita11os em :trmazcns
alfandegados ou depositos publicos, virá a declaraç;1o do valor
dado por corretores se ·os houver c na falta drlles por dous
negociantes de reconhrcido credito, e a apolicc do-seguro, entregando a parte lambem uma ordem para que o~ administradores dos arm~ens ponham e conservem esses genero3 dahi
em diante á disposição do banco, c devendo a mcSHJa ordem
conter a assignatura dos rcfcri1los administradores coruo responsaveis pelos generos depositados. Sobre estes peuhores os emprestimos serão feitos nté dons terços do valor dado pelos
corretores ou negociantes, tendo-se em Yista a natureza dos
generos;
õ. o Não sendo paga no vencimento qualquer letr:t proveniente
de emprestimo sobre penhores, serão estes vendidos em leilão
mercantil com assistcncia de nu• d irect•Jl' do banco, e prcr:eclcnrlo
annuncios, com anticipacão de oito dias, aillxado., no banco e
publicados pelos jornaes ;·
6. 0 Até ao momento da arrematação poderá o dono dos penhores resgatal-os pagando tudo o que dever e mais as despezas
feitas; aliás, verificada a venda e liquidada a conta das despezas, juros e commissão de :l %, o saldo que por ventura houver,
ficará á disposição de quem pertencer; e emquanto existir no
banco não vencerá juro algum.
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Art. 72. Os ereditos em çontas correntes sobre penhores e
fianças, permittidos no§ i.• do art. 69, serão abertos por meio de
termos, assignados pelos acreditados, e nos casos de fiança,
tambern pelos fiadores, precedendo nos de penhor o deposito
destes sob as condições t.•, 2.", 3." e,_. do art. 71.. O termo
declarará o maximo da quantia a que poderá chegar o credito,
que nunca será menor de I :OOOjiOOO, e, no caso de liança, que os
liadores se obrigam solidariamente como principaes devedores.
§ L o Os emprestimos serão realizados por meio de cheques
nunca menores de Ioonooo, cortados de talões fornecidos pelo
banco, onde ficará parte dclles com a assignatura do acreditado
na tarja.
§ 2. • O banco é obrigado a receber em pagamento as quantias
que para esse fim lhe forem remettidas até o total da divida,
com tanto que não sejam menores de IOOjiOOO.
§ 3. o As contas correntes serão fechadas no fim de cada se·
mestre c transportados os saldos para conta nova.
~ 4.. o Quando convier aos interesses do banco poderá este
suspender os emprestimos e exigir o reembolso do debito exis·
tente, precedendo aviso com anticipação de 60 dias; e se os
devedores não satislizerem procederá o mesmo, nos casos de
penhor, de conformidade com as condições 5. • e 6.• do artigo
antecedente, as quaes serão exaradas no termo; e nos casos de
tiança á cobrança judicial.
.
Art. 73. A taxa do desconto de letras da terra e de cambio,
o juro das contas correntes garantidas c o do dinheiro que o
banco tomar a premio serão fixadas pela directoria e publi·
c:ulas quando esta o julgar conveniente.
O preço do desconto de outros titulos commcrciaes á ordem,
a taxa dos juros d~s letras sobre penhores e o prazo maximo do
dinheiro que o banco receber a premio serão objecto de
convenção.
.
Art. 74.. As operacücs de que tratam os §§ 3. 0 , 8. 0 , 9. 0 e 10 do
art. 66, dependem· da resolução da directoria completa, e
nenhuma resolução poderá ser tomadas em quatro votos con·
formes.
.
Art. 75. A commissão de que trata o art. 66 § 5. 0 ~erá. fixada
pelo banco segundo os estylos commerciaes, devendo lS titulos
a prazos fixos ser pagaveis nesta cidalle, e não sendo satisfeitos
no vencimento serão protestados, se isso fôr necessario, e en·
tregucs a seus donos.
Ar·t. '76. Em nenhum caso o banco se encarregará de (ruestões
judiciaes alheias.
Art. 77. Os.objeclos entregues ao banco em guarda e deposito
(art. 66 § 6. 0 ), serão acompauhados de UIJ!a relação, o fechados
em volumes lacrados com o sello ou ass1gnatnra da parte, a
cuja disposicão ficarA. O Lanco dar-lhe·ha a nece~saria cautela, a [JUat; restituitla com recibo, o isenta de toda a respon·
sabilidade.
O banco receberá por esses depositos a com missão de f./2 %,
repetida todos os armos, sobre o valor dado pela parte, de
accôrdo com o mesmo banco.
TITULO VIII.
DOS

ACCIONISTAS.

Art. 78. Serão considerados accionistas do banco toda a
pessoa, corporação ou entidade, que possuir acções do mesmo,
quér como primeiros possuidores, quér como cessionarios.
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Art. 79. Os accionistas só respondem {leio valor das suas
acções as quaes podem ser dPadas, vendidas, cedidas, hypo·
thecadas, legadas ou por qualtJUCr fórma transferidas em conformidade destes estatutos; mas o seu capital envolvido nas
duas secções não poderá ser retirado antes da extincção o
liquidação do banco e de acharem-se solvidos todos os compromissos deste para coru terceiros.
Art. 80. Os accionistas de lO ou mais acções podem votar
para os cargos de eleirão do banco, uma vez que suas acçürs
tenham sido devidanirnte registradas no mesmo IJanco seis
mezes pelo menos, antes da tcuni;to da assembléa geral dos
accionistas.
Esta disposição não comprehende as acçõés havidas por heranca, legados, ou execução judicial.
Paragrapho uni co. Os accionistas que não têm direito a votar
poderão todavia assistir ás sessões da assemhléa e discuti r.
Art. 81. Todo o accionista, qualquer rJue seja o numero de
suas acções, póde ser votado para os cargos de quP. trata o artigo
antecedente; os directorcs, porém, não poderrto entrar em exercício sem que tenham satisfeito as disposições do art. 102.
Art. 82. Havendo at:cionistas com firmas sociaes, só um dos
socios poderá votar em virtttdc de acções que as mesmas lirmas
possui rem.
Art. 83. E' permittirln aos accionistas:
1. o Verilicar os La lanços do banco á vista dos livros que,
depois de coneluida a revisão das contas pela commissão fiscal,
Jhrs ser:1o patentes por tres dias utris, sendo-lhes, comtudo,
pro h ihido o rxa111c do cndaslru rio l>anr.o, das eontas de rlepositos e do rl'gistro dG letras, que sú ser:1o frawrueadas á cornmiss:1o fiscal;
2. o Convocar a assemblóa geral, conforme o disposto no art.
8õ § 2. o
TITPLO IX.
DA ASSE~IDLÉA GERAL DOS ACC!ONISUS.

Art. 8-'J, A assembléa geral dos accionistas é a reunião destes,
e legalmente constituída, representa a universalidade de todos
os direitos sociacs.
Art. 85. A convocac.ão da assemhléa geral terá lugar na fórma
dos paragraphos seguintes:
§ L o A assemhléa gern I rcunir-sc-ha ordinariamente por convite do seu president" on de tJllPIIl suas vezes fizer, nos dias
31 de Janeiro e 3! de Julho de en!la anno, c se forem impedidos
nos primeiros dias livres qnc se lhes seguirem, a fim de julgar
as contas semestraes, e proceder, na primeira destas reuniões,
ás f'!ciçries de sen prPsidrnt.' c 'ccl'etarios, dos rl irrctores e respectivos supplcntes c tios mrmhros da ct>mulissão fiscal.
§ 2. 0 A asscmbléa grral rrunir-sc-ha extraordinariamente
quando ao seu presitlcntc o requerrrrm: a rlircctoria, a commissão fiscal, ou um numero rle accionistas que representem
pelo menos, um quinto do e~pit~l realizarlo rlo hanco, prece~
dcntlo os eompclcutcs annunrios convocatorios com o prazo de
oito dias; e se o presidente o n;io Hzer deu tro deste prazo será
resl?ol!_savel por qualquer damno ou prejuízo resultauto desta
Olll!SSao.
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§ 3. o Os annuncios deverão declarar o motivo da convocação,
e serão publicados em jornaes tres vozes consccuti v as.
§ 4.. o Nas reunitlos extraorilinarias não terá lugar discussão
alguma alhtlia ao objccto da convocação. . .
Art. 86. A assembléa se julgará constitUJda estando ne llà
representailo um terço, pelo menos, do ca~ital ciicctivo do
banco, correspondente aos accionistas que tiverem voto. s~
não se reunir numero de accionistas que representem aquelle
terço, far-se-ha nova convocação com declaração do motivo
de lia; c, nesta segunda reunião, os votos presentes, t]Ualtfuer
qul! seja o seu nUJIICl'o, conslitn"lll assPIII ht,·~a geral ..
Art. 87. A assembléa geral, conslituida na fúr111a do artigo antecedente, poderá deliberar sobro tudo o quo fôr do sua competeneia, menos sobre rPforrna de estatutos; e no caso de que
tmta o ~ 6. o do art. 95 só o !JOdrrá fazer se os accionisl.as
presentes represctttarem a. maioria ahsoluta do cajJital eiTectivo.
l'aragr'LPho unico. A assemhléa poderá traha har em tlias
consecutivos, quando no marcado para a reunião não se poderem ultimar os respectivos trabalhos.
Art. &q_ Todas as votacões na assemhléa geral serão contadas
na proporção de um votô por cada dez acç.ões; mas nenhum
accionista poderá ter mais de dez votos, qualquer que seja o
numero de acções que represente por d c por outros.
Art. 89. Não é admissivel na assembléa geral votação alguma
em virtude de procuração; serão, porém, admittídos a votar:
1. o Os tutores por seus pupillos, e os curadores por seus cura·
tcllados ;
2. o Os maridos por suas mulheres;
3. ~ <;Js prcpo1tos de eoqtoraçetPs, sociedades ou ~ompanhias,
exlubmtlo documentos que provem a sua cornpotcncia.
Art. 90. As J1rmas sociacs serão representadas por um dos
socios na reuniãG da asscmhlé:t g-eral.
Art. 9!. A me~a da assem IM~ geral será composta de um presidente, um 1. 0 c um 2. o secretario, eleitos por escrutínio secreto;
o presidente será substi tu ido pelo L 0 sccrdario, este pelo 2.o, c
este pelo accionista immetlialo em votos.
Art. !l2. Nas votacões por escrutinio secreto proceder-se-ha
á chamada pela Iisti dos accionistas, dos quaes se rccci.Jerá a
cedula contendo no verso o numero de votos correspondentes ás
acçõcs possuídas, a 1:ual, llcpois de conferidas pela mesa, ser;í.
lançaua na urna.
Art. 93. As cedulas serão quatro: uma para a mesa da assembléa geral com a designação de votos para presidente, sendo
0
1. ~ecretario o mais -votado, outra para os directorcs, e outra
pam a commissão fisc:tl; cada uma dest::!s redulas será lançada
em urna separada.
.
Art. 9~. Nas reuniões ordin:uias, constituída a assembléa e
organizada a mesa, serão lidos o relatorio da directoria e o parecer da com missão llscal, c depois o da delibcra'fão da asscmbléa
sohre as contas seguir-se-ha a eleiQão de que traiam os artigos
an tecctl entes.
Art. 95. Compde á assembléa gcrnl dos accionistns :
~ f.. 0 Alterar ou reformar os presente~ estatutos. com approvação do Governo Imperi:>l, sem a qual nenhuma alteração poderá
ser feita;
§ 2. 0 Approvar ou modificar o re;:imenlo intcmo organizado
pela direeloria ;
§ 3. 0 Julgar as contas semestracs;
§ 4. 0 Eleger o seu presidente e secretario, os membros da di-
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recto1·ia e respectivos supplentes, a commiss:io fi~cal c qualquer
outra com missão especial, que se julgue necessarta;
S õ.• Deliberar sobre a responsabilidade dos membros da di·
reetoria;
_
§ 6. • Deliberar sohre a dissolur,,1o do banco e sua proroga~ao,
Art. 96. Compete ao tJrcsidcnte :
Convocar a asscmbléa geral para as reuniões ordinarias e
extraordinarias; assignar a correspondencia; abrir e encerrar
as sessõrs; conceder a palavra c manter a ordem nas discussões,
uão r.omcntindo aos ar.r:ionistas, aiuda para explicações, o uso da
palavra waisdc dnas vezes, sobre o mesmo assumpto, salvo aos
membros da dir·cctoria c rla eomruissão fiscal para responderem
;is arg-uir.ões e in tcl"lJellaçõcs que _lhes forem feitas.
Art. 9í. Compnte aos secretartos :
Lêr o expediente ; redigir as actas; fazer a correspondenda e
apurar os votos nas eleições, com dons accionistas indicados pelo
presidor1to, os quacs farão as vezes de cscrutadores.
TITULO X.
DA AD:,f!SISTRAi]ÃO 00 BANCO.

,\rt. 98. O b:wco Rcrá dirh;ido por urna dirccloria de seis
menJ!Jru;;, rl't•ntrc os quaps toer:1o por ella eleitos o pr·c~irlcntc, um
estes srr substiluidos
da votacão.
Art. 99. 03 dircctorcs S<'fào eleitos annualrncnie pela asscrn!Ma geral dos a.cdunistas na L• sessão do anno por rsr,rutinio
secreto c maioria ahsoluta dr votos. Se no L" escrutínio não
se der esta maioria procerler-sc-!Ja no segundo entre os mais
votados, em numero duplo dos que tiverem de ser eleitos, e,
havendo empate, a sorte decidirá. No 2. 0 e~ru!inio sel'<i bastante a :naiorh relativ:t (':tra decidir.
Art. 100. O di1·ector mais antigo, e no caso r! e igual antiguidade, ar(t!Cilc que a sorte indicar (conforme o di~posto nos
§§ H c !3 art. 2. o da Lei n. ~ 108:! de 22 de Agosto de !860), não
Jlodcrá durante um anno ser reeleito. Os mais directores podei-o-hão ser.
Ta miJem não podem ser eleitos dircctores : L •, os accionistas
que forem directorcs. fi~ca~s, ou empregados de outras sociedades on companhias aaony111as, qnc facam operacões llancarias; 2. 0 , os que forrm prohihidos de nr~oeiar.
•
Art. !0:1.. Nao poderão srnir conjunclamentc na dircctoria
os ascendentes o drSf'CIHlcnt~s, irm:1us, sogro e genro, cunhados durante o cunhadio, c os soeios da mesma 1irwa. ·Em
9ualquer destes casos o moBos votado se1·á excluido, c tendo
1gnal numero de votos, o que a sorl!~ in,Jicar.
Art. tu2 .. Nenlmm accionista poder:i entrar em exercício do
cargo de qtrcctor sem que lenha depositado no banco 50 acções
d~ que seja _possuidor, as quaes serão inalienaveis emquanlo
nao forem jUlgadas as contas do ultima semestre ern que o
referido director tiver servido.
Art. !03. Além da dircctoria, haverá seis supplentes eleitos
na mesmo ?CC!lsjão e do mesmo inodo que os dircctores, os
qu~es substtt_Uirao a estes nas suas faltas ou impedimentos de
mais de 30 dtas segundo a ordem da votação, e no caso de empato a sorte decidirá.
vil'c-pr~sident~, c os sr'<'rctarios, r:cvrndo
prlos outros dircclore~ Sl'[(UJHio a ordem
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§ 1. • Não poderá ser eleito SUJ.1plente o director !Dais aJ?,tigo.
na mesma occasião em que na forma do art. 100 tiver deixado
o lu!:!ar.
§ 2. • São applicaveis aos supplcnles as disposições da ultima
parte do art. IOO.
Art. !Oi. A directoria reunir-oe-ha ordinariamente urna vez
por semana, c extraordinar!amcnte guando o president.e .ou os
tlirectorc-; de semana, por mtermed10 daquelle, o exiguem;
e julgar-se-ha constituída para deliberar, estando presentes
pelo menos quatro ,dos seus membros, salvo no caso de que
trata o art. 76.
No caso de empate, será o negocio adi5tdo para a sessão seguinte, c se ainda nesta o houver, o presidente terá o voto de
lfUaliolaue.
O membro vencido poderá fazer declarar o seu voto na acta.
Art. 1!5. Todas as resoluções da directoria serão lançadas em
livl"o proprio de actas, as quaes serão assignadas pelos membros
presentes.
Art. !06. Os membros da directoria serão individualmente
responsaveis pelas perdas e damnos que causarem ao estabelecimento por fraude, dolo, malicia e negligencia culpavel.
Art. 107. A directoria fica autorizada :
!. 0 Para demandar e ser demandada e exercer livre e geral administracão e plenos ;1odercs, n::Js f)Uacs devem, sem reserva
alguma, ·considerar-se comprehendidos e outorgados todos,
mesmo os poderes em causa propria.
2.• l'ara passar procurações, as quaes ferão escriptas pelo
secretario, e assignadas J•ela mesma directoria.
At·t. lOS. Como compensaçii.o do seu traball10 e responsabilidade terá a directoria urna com missão de 5 °/0 dos lucros liquidos do lianco. llUC serão divididos igualmente pelos dircctores.
Art. 109. Compete á tlirectoria:
§ I. o Promover por todos os modos a prosperidade do banco ;
dirigir e fiscalisar todas as suas operações e çutros r;unos de
servi co, e fazer executar os seus estatutos e regimento mterno,
bem como as deliberações da assembléa geral dos accionistas.
§ 2. • Organizar o regimento! interno, em que se marcarão os
deveres de cada empregado, e submcttel-o á approvação da asscmblt'•a geral dos acciouislas, executando-o desde logo provi soriarnente.
·
~ 3. o Requerer aos pod-:Jres do Estado quaesquer medidas que
julgar convenientes para credito e segurança do estabelecimento.
providenciando de modo a que aceões ou fundos existentes no
banro pertencentes a estrangeiros sejam, mesmo em caso de
guerra, inviolavcis como os dos nacionaes.
§ .í. • Requerer a approvação das alterações que se tiycrern de
fazer nos presentes estatutos, na fórrna do art. 99 § I. o, rcgistr·ando-as opportunamente no tribunal do comrnercio do dcstriclo.
§ 5. • I<ixar semanalmente as quantias que podem ser empregadas em descontos e emprcstirnos sob garantia de penhores.
§ 6." Determinar a taxa dos descontos das letras, tanto da
~erra como de cambio, e a de outros títulos, assim como os
Juros e o prazo maxirno do dinheiro que fôr recebido a premio
pelo banco •
. S 7. o Organizar o cadastro das firmas que poderão ser admitt•das a descontos, e o quanturn de sua responsabilidade. Nenhuma firma terá no banco credito maior de 50:ooonooo. :
§ 8. • lllarcar o !lu.mero e qualidade dos empregados do .hl\nco 1
nomeai-os, dermttll-os e suspendel-os, bem como qe!ilgpar~llil!s· fi' (
=
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os ordenados e as fianças dos que as devem prestar, submettendo tudo a ulterior approvaç:i.o da asscmbléa geral dos
accionistas.
~ 9. 0 Apresentar á assemhléa geral dos accionistas em suas
reuniões ordinarias um rt!l;tlorio do o:;ta1lo do hanco, acornpanll:ulo do balanço ilo suas npcrarõrs, fechado no ultimo 1lia dos
mez~s de Junho e Dezembro de calla anno, o IJUal será publicado
no jornal de maior circularão da c~ pita!.
§ 10 Req:ucrer a reuni:tll 'nxtr::ordinaria da assembléa grral
dos acciOIIIStas na fórma 1lo art. 58 § 2.o o convocar a com missão fiscal, na fórma do art. !l/i.
S H. Autorizar as opr~raçõcs de IJUO tratam os §§3. 0 , 8. 0 , 9. 0 e
10 do art. IH.
§ 12. Applicar pua o fundo de reserva qualquer lucro extraordinario a que julgar conveniente dar esse destino. (Art. !.8
§ 2.•)
§ !3.
tllm de
§ J~.
§ 15.

Determinar os prazos das prestações que os accionistas
realizar pelas acçt.cs tom~das.
Determinar a Clnissão das acçõcs conforme o art. 3. 0
llcterminar a exclusão dos negocios do banco das pessoas que com ellc deixarem de cumprir os seus tratos (art. 121).
~ 16. Remcttcr ao presidente da província o balancete mensal das operacões do banco no mcz antecedente c fazel-o publicar
pelos jorn~es (Jrmtro do pr~zo de oito 1lias.
§ J7. Realizar a~ opera1:ürs da ser~:lo hypothccaria na confC'rmidncll: elas disposiP,•-•rs dcstrs l'slaltilo,, qne llir. s:1o rPialivas.
A1·L HO. JneumiJe ao JH'I'sidcnln da direetona:
!.. 0 Dirif(ir os trabalhos 1\a direetnria, r ser o orgão della.
2.° Convocar a rlirectoria extraordinariamente, fJU:lndo o jull(al· conveniente ou IJUantlo lhe fôr l'CfJuerido pela rommiss:lo
in te fila;
3.• Hedigir o rclatnrio semestral;
4. o Inspeccionar as opcraçCics c outro> rarnoc; do serviço do
banco, fazendo executar os estatutos, rcgimemto interno e as
d~cisões da directoria;
5. o Admoestar ou suspender corrcccionalmentc os empregados
até 30 dias com perda de vencimento;
6.• Assignar as ordens c as corrcspondrncias;
7. • Assignar com os lltem!Jros da co;nmi5são interna os titulos
das acções;
8. 0 suspender a exccuçãl) de 'luacsl}ucr actos da com missão interna, quando o julgar contrarias aos cstatut0s, ou aos interesses
do banco, e submettel-os ao comhecirncnto da directoria;
9. o Comparecer diariamente no hanco.
Art. HL Compete ao secretario :
!.- 0 Lavrar e ler as respectivas actas;
~.o Passar as procura!:ües.
Art. H2. O serviço 1lo banco será feito semanalmente por uma
cormnissão interna, composta de 1ious direclorcs, passando 110
ultimo dia aos que os drYCill substituir, com o;; esclarecimentos
que fôt• conveniente transmittir-lhcs, cscriptos em livro proprio.
Paragrapho unico. A esta commissão, como 1lclcga1la irnmediata da dircctoria, pertencerá o govrrno cconomico c administrativo geral do hanco, de collformil!adr, com as disposi~iíes dos
estatutos, do regimento interno, c lias tlcliberar,õ:'s da directoria;
sendo, porém, neeessario, para a validade de seus a dos, o accôrdo de ambos os di1·cctores; c I(Uando este se não dê, será o objecto do desaccôrdo decidido pelo presidente, com ou sem modificação.
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Compete mais a esta com missão :
L• Convocar extraordinariamente a directoria na fórma do
art. lOí;
2.• Assignar com o presidente os titulosdas acções;

TITULO XI.
DA CO~miSS:i.O FISCAL.

Art. H3. II:tverá uma commissão fiscal permanente composta
de tres acclonistas eleitos por escrutínio secreto na mesma occasião em que o forem os directores.
E' extensiva aos membros da commissão fiscal a disposição
prollibitiva da ullima parte do art. lOO.
Art. H'l. Concluídos os balanços e as contas semestraes, a
directr.ria convocará a comtuissão !isca! para o fim declarado no
§ 2. • llo artigo seguinte.
Art. H5. Compete á com missão fiscal:
§ l.. o Inspecciunar, sempre c1ue o jukar conveniente, todas as
operações tio Jmnco, examinando para esse fim o estado das
caixas, da e~criptura~:io, registros, livros c quacsqucr outros docunrcnlos, que Jli o ser;to franqueados.
~ 2. o Verilicar o balanço c contas scmestraes.
~ 3. o Apresentar á assembléa geral dos accionislas, nas sessões
ordinarias, o seu parecer por escripto sobre o modo por que
tiverem dcsempenha,do as suas funcçõcs, sohrc o balanço e contas
do semestre, c se fomm pel:1; adruinislraç:"tü Jielmentc cumpridos
os estatutos e regulamento mtcrno.
Este parecer será registrado no livro das actas da asscmbléa
geral, e impresso com o relatorio da directoria.
§ 4..• Assistir á contagem e queima das letras hypothecarias c
coupons de juros na conformidade do que dispõem o art. 53§ 4.. o

e art. 65.

TITULO XII.
DISPOSIÇÕES GEIIAES.

Art. Hü. Aos possuidores de !lcçües se dará um titulo assig·
natlo pclu presidente tia dircctoria, c membros da comrnissão
interna, extrahido do livro de lal:to, o rrual representará o
nuiHrro de acções que cada um possuir.
Art. H7, lia verá uma rasa forte para guarda dos cofres e
mais ohjectos de valor, c os cofres terão tres chaves, uma em
poder de cada um dos dircctores dr, semana, c outra do thcsourciro, e só serão a!Jertos e fechados em presença destes trcs
funccionarios.
Art. HS. A directoria procurará sempre urtimar por meio de
arbitros as contestações que se possam suscitar no meneio dos
negocios do banco.
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Art. U9. Os bens moveis, semoventes ou de raiz que o banco
houver de seus devedores, po1· meios conciliatorios ou judiciaes,
serão vendidos no menor prazo possível.
Art. 120. O banco poderá comprar e possuir edificio proprio
para seu estabelecimento, e emquanlo isso não fôr poss1vel ou·
conveniente, arrendará para tal fim algum que tenha a capacidade necessaria e seja adaptado em suas accommodaçõcs ás
necessidades dn estahelecilueuto.
Art. 121.. Toda a pessoa que faltar á boa fé, ou não cumprir
pontualmente os seus tratos com o banco, será excluído de
negociar com elle directa ou indirectamente. Esta excluSão
será declarada em acta da directoria, mencionando-se a cama
de lia.
Art. 122. As operações do banco são objecto de segredo para
os seus empregadosd· aiiUelle que as revelar será admoestado ou
suspenso pelo presi ente (art. HO ~ 5. 0 ), c se da revelação resultar damno, será o culpado expulso I;JC!a directoria e sujeito a
indemnizal-o. A mesma reserva é unposta aos membros da
directoria.
·
TITULO XIII.
DISPOSIÇÕES

TRANSI'fOniAS,

Art. 123. Fica nomeada pa1·a impetrar do Governo Imperial
a incorporação do Banco e a approvação destes estatutos urna
commissão composta dos Srs. Dr. Liberato de Castro Carreira,
senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil e Barão de Ibyapaba.
Art. 12~. Obtida a approvação dos estatutos, a comrnissão
convocará os accionistas para proceder-se á in$tallação do banco ·
e á eleição da directoria e !los mais fnnccionarios elegíveis de
que tratam os presentes estatutos, os quaes entrarão logo em
exercício.
Art. 12i':i. O primeiro dividendo será distribuído, pelo menos
seis mezes de110is do comeco das operações.
Art. 126. Emquanto não 'forem emittidos os títulos de que
trata o art. H6 dar-se-ha aos accionistas uma cautela provisoda, que represente as suas accões, em cuja transferencia seguir-se-lia" disposto no art. 13. •
Art: U7. Fie~ subentendiqo que os subscripto~es das acções
errnttulas em v1sta do que dispõe o art. 3. 0 , considerados mstalladorcs do banco, sujeitam-se lodos aos presentes estatutos
na fórma das disposições da lei em vigor.
Fortaleza, 18 de Fevereiro de 1876.
(Seguem-se as assignaturas.)
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DECRETO N. 6~9'1. -

DE

l

DE MARÇO DE

1877.

Approva, com modificações, a reforma dos estatutos da Asso·
ciaç:io Commercial <lo nio de Janeiro.

A Princeza Imperial Uegentc, em nome do Imperador, attendendo ao que requereu a Associação Commcrcial do Rio de Janeiro, devidamente representada e de
conformidade com o parecer da secção dos negocios do
Imperio do conselho do estado;cxarado em consulta de
24 de Novembro ultimo, ha por bem approvar areforma de seus estatutos eom as modilieaçõcs que com
este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de
Almeida, do conselho de Sua :Magcstade o lm perador,
minístro c !'Ccrelario de estado dos negocios da agricultura, commercio c obras publicas, que assim o tenha entendido e faca executar. Palado do Rio de Janeiro, em um de Março de mil oitocentos setenta c
sete, quinquagesimo sexto da indcpendencia c do lmpçrio.
PlUNCEZA ll\IPERIAL UEGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
1\IOdificaçõea a que l!le ref"ere o Dec••cto
n. 0 6494 dest.a dat.a.

I.
Acrescentem-se no art. 4. • depois tlas palavrasasscmbléa geral- as seguintes- dos associados ou da
associação.

n.
u. o fica

A :L a parte do art.
substiLUiLla pela seguinte -Sua ~l:.lgcstadc o Imperador, tle La ixo de cuja
protecção se colloca a Associação, será consitleratlo seu
Presidente honorario, se assim houver por bem.

III.
No art. 28 supprimam-sc as palavras- sempre que
isso seja possível.
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IV.
No final do art. 3:! acrcs1;entc-se o seguinte- o presidente c secretarias l!a assem hléa geral serão eleitos
por maioria de votos no <Jcto de sua reunião.

v.
Fica supprimido o art. 35.

VI.
No art. 36 depois (\a palavra- discussão cente-se - salva a disposição final do art. 33.

acres-

VII.
Supprimam-se do art. ti3 as palavras- prrsidc as
as,-;emlJ!éas geracs.
Pa\acio do Hio iln .Janeiro em :1. li e l\Lm;o de 1877.1'/tomaz José Coelho de Almeida.

Estatuto~ d~

Associacr10 Commcrcial do Rio do Janeiro.
CAPITULO I.
DA ASSOCIAÇ:Í:O.

Art. 1. • A socicdad~ intitulada -A·;sociação Commcrcial 1lo
fi i o de Janeiro-, compor-sc-ha de todos os soei os actuacs

que se sujeitarem ús IlflV~ts disposições dos pr~scutes estatutos,
c de todas as pessoas uaciouaes c estrangeiras que no futuro
fort~m admittidas.
Art. 2.• A associação fl)rá a sua st\tle na capital 1lo Impcrio,
e continuará a funcdouar uo mesmo local (praça do commcrcio).
Paragrapho nnico. A duração da sociedade SCI'á de !lO mmos,
a contar da data do Decreto de approva1;ão destes estJtutos,
pelo Governo Imperial.
Art. 3. • Só farão parte desta associação as pessoas que
puderem ser classificadas nas sc,;uiutcs categorias :
1.• Capitalistas.
·
2.• Commerciantcs.
3.• Industl'iae;.
4.• Banqueiros.
11.• Armadores.
6.• Agricultores.
7.• Corretores.
8. • Leiloeiros.
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Paragrapho unico. A dirccloria JlOtlcrá admitlir a fazer parte
desta Associa('âo, o-; Jlossuidorcs de títulos !lo cmprcstimo
contrahiciO pda a~socia~·fto eommerdal, que pela sun. posição
soc·ial e I'espeitaiJilidac:c se aclwrnu no caso de ser socios,
c bem as~im as pessoas que a juizo ria rlir<~doria csth·crem
nas mesmas comlições, embora n~to co;nprchcudidas uas categorias deste artigo.
CA.PITULO li.
DOS FI:>!S DA ASSOCIAÇio.

Art. 4. 0 Os fins da associação commercial são:
l. Investigar as necessiclaflcs do Commcrcio e da lndustria,

attcnder ás suas jusws t·edamações e promover seus interesses
por tcHios os meios :111 seu alcance.
11. 1\epresentar ao~ Poderes l'uhlicos sobre tudo IJUanto di ·ser
respeito ao c:oJuHJereio c industria, já lc\'audo ao sen ~~onhe
cirncnto todas as queixas c reclamações destes dons ramos
da a di vidade nacional, já l't~clamailllo to elas as medidas tjUC
julf!ar nteis ao seu rlc,enYoh·imcuto c pro;perid:Hle.
lU. Colligir todos os datlos ~~ elemento.-; rdativo., ao mo,·iuteuto conrnii'J'eial e iudustri:tl 1la dllaclc tio llio de Janeiro,
c formar com cllcs a eslatistica atliHral.
IV. (;rem· um fundo dcstinaclo ao cng•·~ndeciuwnto, consenação e melhoramento lia prat;a do eommercio (que está
a sn1 cargo), das casas 1h associação c ú COJIIJHa, ('.ons,~rva·
ção c :mg-mcnto dt~ uma bihliot.lu·ca eomuwrcial c intlnsll ia!.
Y. AnHmcutal' o fnnllo especial para .•;occoncr os membros
da associação que cahircm na inrli~-:cucia, ou suas f:uuiliaq,
quando cllcs falleccrcm sem lhe; deixar meios com CIUC possam
snhsistir.
VI. Crear um fundo aptllicavcl á organização, custeio on
auxilio de um Iustit.uto Commcreial no qual serão erlucados
gratuitamente os lilhos dos soeios da associaçfw que pelas
suas circumstaucias uao 11os•;am frec[\teutar outras escolas.
Este instituto será rcgitlo por um regulamento especial apJH'o\·ado pela asscmbléa geral.
§ 1. o A distri buiçào das pensões e soccor.ros será frita por
11111 1'1'1\'Hiamcnto ~~special t{nC fará parte ill'stes r~st:Untos.
§ 2. • As disposições dos u. os -i e (i terá o vigm· sómeult! tpmwlo
a extiucçáo ou diminuiçáo da divida actualmentl.! (;OIItrahilla
J;crmittircm a sua execução.
C.\PITULO Ill.
DO FUNDO D.l .l.SSOCIAÇiO, SEUS 1\ENOniENTOS 1: API'UCAÇÜES.

Art. õ. o O fundo da associaç:1o commercial comtJõe-s~ :... (' ~
I. Do fundo elfectivo da actnal assotiaçáo 1111 éppclt1Üa· 1\
approvação destes estatutos.
·. ,,\ ·
11. Do excesso entre a receita e despeza ánnuál.

/),
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Art. 6. o Os rendimentos da associação commercial consistem :
I. Nos juros do capital reali7.ado.
11. Nas contribuições unicas ou annuaes dos socios da Associação e dos assignantes do salão da praça.
Ill. Nos rendimento'> dos escriptorios, lojas e mais dependencias dus etlillcios da praça do commercio c da :1ssociação
commercial.
LV. No producto dos annnneios que com approva.;-.ão dos
dircetores de mez forem affixados em ln~ar apropriado, pagando os annunciantes o pret;.o estabelecido na tabella organizada pela dircctoria.
·
Os annuncios consitlerados pela directoria ou pelos clirect.orcs de mez, de interesse geral do commcrcio, não serão
e:ornpl·ebentlitlos nas disposições deste arth;o , podendo ser
affixados em lugar especial aceessi,·el a todas as pessoas que
tiverem ingresso na praça elo eommerdo.
V. Em quacsquer outros rell!limeutos eventuaes.
Art. 7. 0 O excesso tlisponivd entre a receila e despeza, logo
que a Associação tiver satisfeito integralmente a divid:t que
contrahiu para a cdillr~ação da nova praça do commer·cio e
annexos, será, por deliberação da dircetoria, applicatln no
fim de cada anuo, á. <~ornpra de apolices da tlivitla public~r,
ou outros quacsquer trtnlo;; garantidos pcln Governo, depOIS
de cumpri<las as d_isposiçõcs dos u. os 4, 1S c 6 !lo art. 4.o
§ 1. 0 Emquanto a divida contrahitla pel:t associação commcreial, par·a a erlilica(,'ào da nova praça, n:io se achar de
todo extincta, escriptm·m·-se-ha em ~.:ontas cspceiaes a reJHla
dos edificios, a amortização elo cmprestimo, os juro; que se
pagarem e as despezas d•~ conservação c a ..;seio dos t•difieios,
tendo-se em contas hem tlisl inetas os rcntlimentos da associação provenientes das entradas unicas e annnaes elos socios
e assi!fnantcs, juros de apoliccs e receita eventual qnc continuarão a servir para fazct· face ás despezas prapriamcntc
da associação, e ás pensões.
§ 2. 0 As pensões que a associação tiver votado e estiver pagando no acto da approvação destes estatutos conti11'uarão á
car~o dos cofres da mesma asso•~iação até qne por tlnaltpJer
mo ti vo tenham de cessar, não podendo· ser votadas novas pensões depois de approvados os p1·esentes estatutos senão llOS
casos indicados e pela maneira uelles estabelecida.
§ 3. 0 Emquanto a associação não tiver satisfeito a. divida.
contrabida para cdilicaçâo tia nova praça , as pensõe,; serfw·
pagas pelos rendimentos annuaes da associação; porém logo
que se ache extincta ou <limiauida essa divida, a directoria,
consultada a assemblé;.~. ~eral, destinará uma poreeutagem
dos rendimentos annuaes para o augmcnto llo rundo especial,
destinado ao pagamento das pensões.
§ .f.o A directoria poderá, ou:ul!lo o jul;!ar de cquiflade,
conceder esmola quér por unia vez quér: por tempo limi Lado,
quando a pessoa que a solicitai' tenha pertcnt:ido á assoeiação,
ou se fôr mulher ou filho de nm socio que por qualquer motivo
tenha perdido o direito aos soccoiTos da assoeiaçã o.
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CAPITULO IV.

DOS SOCIOS, SEUS DEVERES E DIREITOS.

Art. H.• Os sncio:> tlivitlcm-sc em f]Uatro classes:
t.• Socios lwuorarios.
2.• Soei os beucmeritos rcmi!los.
3. • Soei os remidos.
L• Socios contribuinte~.
Para st~r socio é iutlispcnsav~l prrtrnc.er a qualquer 1l;ts
caLI':wrias cstahclecitlas no art. 3." e rc:,idir ua cidade on
pr·oyiucia tlo Hio de .Janeiro, ~all·as as exccp(,'ÕCS marcadas no
paragrapho tmico desse artigo.
Art. \J. o Soei o c presitlPntc honorario tia associação ~ Sna
1\Iar~estade o Imperador, debaixo de cuja protccção ella se
co! loca..
Tamhem são soeios honorarios aquelles que pOI' serviços
prestados á associação, ou ao commercio c á indnstria em
geral, forem jnlgatlos pda Oirectoria dignos de tal distincção;
scwlo, t·omtudo, a sua a1lmissão sujeita its regras estai.Jcle~
c idas para a tlos soei tiS remidos e contribuintes (art. flt,
~

2. ").

"rt. 10. O soei o honorario não tem inçcrenr.ia a l~nma !lOS
da as .. ociação, uão vota 111'111 JHifle ser votado para
eal·g-o al!.(urn, ~alvo quan!lo se al'har· taiui.Jcm comprehendido
uas disposições dos arts. 11, 12 <: 1:l.
Art. 11. Socios I.Jcucmcritns remidos são:
Todos :11ptelles que em virtude~ ela resoluçno tla asscmhlóa
geral de: 1\J de llezemhro de 11172 entraram para os cofres da
:tsioeiac;ão, corno donalivo ao furtdo de~ peusües c snCC'OJTOS,
com a qu:nllia clc i:OOil$000 e os que fi:wrem igual donativo
para o fundo espeeial de que trata o a1·t. 4. u n. o ã.
Art. 12. Soeios remidos são :
os f]Ue depois da appmv:u;ão destes c!'latntos p~garcrn por
urna sei vez a tJuantia dc~ 400~000.
Art. 13. Sodos contribuintes são :
Todos aquclles que aflrnittidos ele conformidade com estes
e•st:ttntos se ohri~am a contribuir :lllnnalml'nle com a etuanlia
. cic~ 3H$000 Jla;,:a clentro de 60 clias depois tio a\·iso feito pc:los
joruaes e atlixado 110 salão da pra\·a, podcuclo e:. ta c·ontrihuição sr,r ele,·ada ató li08000 ctuatHio a a .. semhlé:\ f:C'l':ll sob
proposta da directoria assim o tldii.Jerar.
i'aragrapho unieo. A :uwuiclade tlo sodo ó clevicla por inteiro,' <tnalqwT e]ue S<'ja a época da ~<ua admissfw, e termina
:,crll[lrc no dia 31 de Dezembro.
Art. 14. O Soeio coHtrihuinte qtw pretencla ausrntar-se do
1\io de Jat~eiro, partieipará próviameute a sua resolução por
escripto, não o fazendo dentro rio prazo marcado para o
pagamento da annuillade será eonsiclcrado socio, e rc~spons:l'l'el
pelas quotas relativas aos annos tia sua auscnda, sc:m o paF:Intcnlo das qua~s, não poderá ser de novo admiltido pal':l
u <]!melro dos ~ocros.
Art. 15. O sodo contribuint.c que, por qualquer eventualidade, não puder e!Tectuar o pagamento no prazo fixado no
art. 1:1, deverá realizai-o iHpretcrivPlinentc até ao fim de
= PARTE 11.
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lllaio. Se o não fizer será o facto levado ao conhecimento da
Birccloria, que poderá riscai-o elo numero dos socios, se não
apresentar razões que o ju'>liliquem.
Art. i6. To1los os socios bencmeritos remidos, rcmi1los c
contribuiHtes s.''io clegivei-; para membros da dii·cctoria, desde
que se achem IIUile' com a associação.
Art. 17. Todos os soei os hencmer·itos, rcmillos, rcmillos c
COI!Lr·ibuinlcs t~m direit•• a frelptentar o saláo da associação,
k!' lodos os jornaes, livros e mais pnbliraçiics pertl·rH·entes
á mesma, couJpareccr nas reuniões da assembléa geral, discuti•·, vota•· c apreseutar por escripto qnaestliH!r propostas
ou i111licações que jul:lucm de utilidade á associaçüo, ao commercio c á industria.
Arl. 18. Os soeios henemcritos remi1lo~, remillos e con·
ITilminlcs têm direito a apresentar dsilantcs de quullfller outra
prap, ci1lade ou r•aiz, assi:;uau1lo-sc em UJII liuo para e.;se
Jim destiuallo. Esta :wn·scl!laçüo, que só puderá ser feita
uma vez cada auuo, durar;i apeuas dous mezes, durante os
quaes os visil.;rntes Wnio in:.:ress1• uas salas da as,oci;JI;ão, c
podcrlio utilizar-se de todas as publica~ões IJUe estiverem pateutc,, srudo passados cartões !11! iulroducção assiguallos por
um dos direeiOI'I!s 1le lllez, coutcudo os uornes do apresentaute
c o du visitante. Tf'I'IIJiuados o~ dous IIWZes ~erão estes visitant"s obri!~:ulos ao pa~a IIH'IIIo da qrwntia de iUSOOU, o que lhes,
1lar:i o 1lireito llt! fl'l'lflJeutarcm o salüo por espaço de mais
dous mezc<, liudo esse pr.tzo dcverào propur-sc para socios
ou assignaurcs.
Art. J\1. Todos os sorios que forem por sentença passada
em julgado, coudemn:Hios por crime de roubo, furto, estellionato, fallencia frawtuleuta, moeda falsn., falsificação ou
outros scrnclhautes, serão pela Direeloria eliminado> do seio
da associação.
AI'!. 20. O socio que nilo proceder com a dcdda srrielladc
e couveuiencia dentro do salão, ou o que perturbar de qualI[Uer maneira a boa ordem que nellc 1kve SPIIIIJJ'I~ reinar,
s1~rá :Jdvertido a prinwira vez p1H' escript.o pelos directorcs
!lc ITII'Z, e uo ea:'o de rl.'ineilleucia poderá ser eliminado pela
Directoria do nuuwro dos sol'ios.
Al't. 21. Os soeios hcuemeritos remidos, remidos c cnnlribuiutes chefes 1lc cas:1s eoJumerdac,:, terão o dir1•ilo de fazer
alln.litti•· !10' salões da praça um seu caixeiro; esta admissão
sera gratuita.

C.\PITULO V.
DOS ASSIGXANT;c:<, SEU.; DEVERES

E

lliHEITOS.

Art. 21. l'otlern SCI" admitidos cómo assignaules do salüo
da pr:1ça do eouuuc•·:·io, c•uhora não pertençam, a uenhurna das
.categorias do art. 3.", todas a-; pes>oa> ihceutcs nadouacs
ou estrangeiras, I[UC a juizo da Dircctoria furemjulga1las <lignas
de admissão.
Art. 23. Os assi;n1:1111es po1ler:\o rcuuir.,c uo ~:llào, tratar
ahi de set~s uegocios, ler osjomacs, revhtas c livros p~~rteu
eeutes á htbliqtheca da Associa{~iin, gozar das commod1dades
IJUC offereee a Praça, mediamc a coutl"ibuição annual de
21$000 paga no principio de cada a uno.

li:XECUTIVO.

Os que forem admittidos depois de terminado o semestre
pagarão pelo tem110 a 1lecotTCt' da época da admissão até ao
IIm do anno, 18Soor podendo estas contribuições ser clevatlas
a 105000 c 2:Sgooo de aecôrdo com as disposições finacg do art. f3.
Art. 2L Os assignante.; nenhuma parte terão nos negocios
da Associação, não 11odemlo por consequencia votar nem sct·
\'Otados nas assembléas geraes, nem de qualquer maneira
ingerir-se t•rn suas deliberações.
Al't. 2:S. Ao assi;.;nante ~erão applicadas as disiJOsições 1lo
art. 20, e será tarnhcm eliminado se não paga1' a sua contrihni~·ão até ao lim do mcz de Maio e de Novemb1·o, conforme
o semestre a que esta corresponder.
Art. 26. As penas imposta-; pelos presentes estatutos aos
sodos são em Lodos os casos c eventualidades applicaveis aos
assi~Hautcs.

Àrt. 27. Com as mesmas vantagens conferidas aos a'isignantcs c sujeitos á'i mesmas prescripções (excepção feita das
nhri;.rações pe.~tmiaria~ do art. 23), tcrãl) ingresso no salão
tia Praça os membros das legaçü()s estrangeiras, os ofllciacs
militares cstt·angeiros, os Senadores c Ut~putados, O§ Con-;ulcs
t;ujos cargos lhes ved~rem o exercício do commercio, c os retl:ll::ores chefes das folhas tliarias da Côrte.
Paragrapho unico. Aos capitães de navios mercante> n:~
rionacs ou estrangeiros poderá set· facultada a enl ralla no
sal:lo da Praça, para ahi 11·atarem dos seus nel(ocios, sendo
previamente aprcsentatlo.; pelos consiguatarios ou corrctor()s
membros da Associação Çommcrcial.

CUITULO VI.

DAS

A<SE~fl3L11AS GEfiAES.

Art. 28. A assemhléa geral é a re111uao tle todos o.;; socios
flue, achantlo-se quites, comparecerem no loeal das sessões,
nos dias e horas que, para ess~ fim, tiverem sido previamente
designados pot· an:IUndos publicados nos prineipaes jornaes
da Cúrle Ires vezrs pelo menos, c com oito dias de antccedencia,
sempr<: que isso Sf'jot possível.
Art. 2\1. As assembléas g;eraes dividem-se em:
AssPmhléas 11eraes orllinarias ;
Asscmhléas geracs cxlraordiu~rias.
,\rt. 30. ll:tl'erá duas asscmbléas gcraes ortlinaria~ aunualmcule. A primeira ate 15 de Jllai-ç.o, para ouvir let· o
relatorio da ilirccloria ácerea dos trabalhos da as,;oeiação un
anuo litulo, c eleger a ..:ommissão de exame tlc coutas. A
segunda, 15 dias depois, pam tomar con!H•cimento e tlisculir
o parecer da com missão d·~ eOIILas e elcg;cr a nova direclorir~
nos respectivos annos, bem eomo a c'ommissão ti•~ qnaLro
memhros, de que trata o art. .i." do UecreLo u." (il32 ""
.i de. Março 1~e 187ti, I(IJC re~ula a cotação ollicial tlos fundos
pnbhcos, acçoes de compauhia.;, etc., etc., ou oull·as quaes,
quer _mo1liticações ou iuuova~~ões que para o ~UI';ll'O sejam
r.esolndas P!llo_ Governo, e que sejam compatiVCIS com os
fms da assoc1 açao Commercial.
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Art. 31. A asscmbtca geral cxtraonlinaria rcunir-sc-ha
Inflas as wzes qnc a direcloria o jnl~ue rwcpsasrin, ou
rJuarulo a reunião seja requerid:~ á rlireeLOria por Lrinta soei os
que ju<;tifiquem os moi h os em que se fmulanl para rcq!rerel-a,
dcveurlo em amhos os easos prceedcr anm11rcros nos JOrnaes,
iJJdicanrlo o .firn da reuniito, rle ronformidarlc cn11r o art. 28.
Art. 32 Não se jull!ará ennstiluir\a assembl(~a ~em! senão
qu:uulo estiverem n:uuillos pelo IIICI!os i:O sncirrs HJiantrs.
Art. 33. Ouarhlo, por !all.a llr~ llllrllero, n:io Jlllfll'r ddihcrar
a :rsscmhléa ~ geJ'al ordinaria ou extraordiuaria, couroeada
pf'la direcloria, será esta rle Hovo convocada, dr·ntro rlc fO
rlh~. na fôrma est~.hcll'rhla no art. 2a c julg-ar-se-Ira consli•
w:rla, qualq11r~r I[LW seja o unllrcr·o dr~ sodos que r·omparpçam .
.\esta sPg-nrHia renJJi:·w srí se poderá resolver àeerca do
ohj.:)('LO que tiver molh'arlo a primeim com·ora~·fio.
Art. 34. Quanrlo a assPmhlé:r ;:er:1! cxtraordin:~ria convoe:~lla a n•q1wrimcnto dos sodos (art. 31), não concorrer
llllllll'ro sullidente para clc:liherar, cousirlr·rar·«'-ha esta
clic.,,olvida, salvos os casos em rp;e :r Dirr:ctori:r, adnptanrlo a
"ansa qnc motivou o reqnerimento, COIIYoc·ar de novo a assemhléa geral, obscrvanrlo-:«) então o disposlo 110 nrt. 33.
Ar!.. 3i:í. A assernhlr\a ::era I extr·aor·dinaria, n:cptericla pelos
;;ocios (na couformir!arle do arl. 31), sómeutc seril eouvocacla
("xr:Pptn JIOS c·<'SCIS elo art. 40), cpwudo a IIÍI'I'CLOI'ia I'CIIt!ÍUJ em
~c·ssâo, li'JHIO tomado c·ouhccillrc•nto cio rccJuerimc•nto c dos
motivos :rlle:~:ulos pelos sigwtlario,, jnlgar haYcr· intcres~c para
o Commercio c para a lnclu,;tri::, ott para a Assoeiac;no Commcreial tra cna COII\'OC:rç:to.
Art. 36. Nas assembléas gcrae" ordinarias. além do qne no
art. 30 se consig11a, tratar-se-Ira mais dos ohjPctos qrw forem
propostos e apr·es<'lltados p~ra rli~eussão. Nas extraordiuarias
sci:nentc se !.ralar:\ das ma te nas por cu_jo motivo tiverem sido
convocadas.
Art. 37. Na cleic::in ria Dircctoria ou da commis,ão rlc exame
rle eo111:rs c c~lll 'l"acscpwr resolr11;Ges das asscmbl,;a.; gcracs,
SCI'Üo arlmillirlo.; nllieallrente volos dos sncios prr·:;enw.;.
As suas Vl'>l:tc;ões serüo ,:ymholi<-as ou unrninaes, conforme fúr
rPsolviclo 11a o•·casião, ou o c::rso o rlctcrmiiH•.
Art. 38. l)uaJJdo s1~ tratar ria l'il'ir;fto da :lircctoria c commissão de contas, lill li•~ assumpw,; comprehcndidos no art. 40, a
votação será SP!llprc uomina I.
·
Art. 3H. A asscmbléa geral ri isente c rc,~ohc rldiniti\'amcntc
todas as rroJHlS'as qlll: lhe forr•m apresentadas, quér pela Dircctoria, qnér pelos SO<'ÍM, rir: c:onfol'lnidade com o art. :Jii.
Art. ~O. A a<scmhléa ~na I, por i11cliea~·ão ria llir·r~ctoJ·ia, ou
quanrlo 30 ou mais sol'ios o rec!'lererem, poderú excluir da Assnsiar;ão rJn:llquPr sflcio, 1111e por seus aclos, preYistos ou não
ue;,le.; csla!Utos, não f<ir· digno de pcrteucer á Associar;âo.
Art. 41. A as,cmlrléa g-eral rliscutc c rlecirle em torlos os
<"aso-; orui~sus nos prcsr·utes cslattllos, •praudo seja para isso coul'o('ada pela Directoria.
As suas deliberações lieam, porém, em taes casos, dependentes
da appro\'ação do Governo Iruperial.
Art. 42. As deliberações ria asscmbléa geral ohrigam em
todos os ciTei tos os socios auseutcs.

E"<ECUTIVO.
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CAPITULO VIl.

DA DIIIECTORU.

Art. t~:J. A associação será tlit·i!-!itla c adminisu·mla 11nr nma
Direetoria th\ 17 meHrLn·os eleitos de tluus em llous au1ws pela
assemuléa !-!eral onlinaria.
He;les 17 membros trcs serão hrazileiros, os restantcs serão
cotraw~cirns comtaulo que destes ufw haja na llirccLOria mais de
Iinus Ínemhros da mesma nacionalidade.
Art. U. Quando em uma eleição forem nomeados memhros
de all!'nma uacionalitlade em numero superior ao iodieado no
~ rt. ~3, st~r·ão eousidemdos Direetores os mais votados dessa
uacionalitlade, procedendo-se á nova eleição p:11·a preencher as
ngas que por es<;e faclo po,sa haver em IJ•ralquer das outras
nacionalidades; no caso de igualrlade de votos deeidil·á a sorte.
Art. ~:;. Ouando se rler alguma vaga na Directoria por imperlimento, ausencia, renuneia ou follecimenlo de algum dos seus
membros, a Directoria dramará para prccneher essa vaga 11111
soeio da mesma nacionalidarle desse Di redor, sujeil:mdo a sua
llonlt'ação á approvação da assemhléa geral ordinaria ou extraoi diuaria na primeira rcunifw.
Art. .f(j, O [)ircr.tor que se ausentar i.emporarinmente do llio
de Janeiro, deverá communical-o por cscripto ao Presidente !la
llire!'toria, n qual poderá, ![UaiHlo o cnlcntler, precuchcJ· a sua
vagn de conl'onnitlade com o art. 45.
·
Al'l. 47. O soeio que ftlr chamado (Iara preencher alguma
l'a;,ra t!c llin~eLo1·, t~xcn·erá·o car!!o tfto ~'~Íillt~nle pelo tempo que
durar a ausencia do llircclor ou até a época ti;J rwva clci~:ão.
Art. ~8. Quanlo por rrualqncr circnmslaneia a Dir·cftoria cutende•· dever resignar· o seu rargo antes da expiração rio bicnnio
[Iara que foi. eleita, o Presitlt:ntc convocará immctlial:tmcule
uma asst~mbléa geral exlraordinaria, para tnm:tl' l'ouhecinwnto
tl:1s razües que motivaram a rcsoluçao da Dirccloria. Aceita
c-;la J'csil'(nação, procerler-se-ha imiuediatam••nte á cleiç<lo d:t
unv:t llirectoria, a qual servirá pelo tempo t)ue laltal' para precrH:her o hiennio.
Art. ~9. Se o tempo a decorre•· entre a época <la resi;.rnaçlln
(art. 48) c a terminação do hicnnio que tenha tle servir a llirectoria rl'siguataria ft\r info:rior a tloze mezes, a eleição da nova
llirectoria será considerada como feita ua t!poca re;.:ular, ~~os
llircclores assim eiPitos servirrto o l.t~mpo que fallar para conJplelar o bicnnio da Dircctoria rcsiguataria c mais os dons amws
ma1·cat1os no art. 113, de fôrma que a eleição seguinte, salvos os
easos exlraordiuarins, venha a ter lugar na época dclcrminalla
110 :trl. 30.
Art. !JO. Os Directores podem ser reeleitos llllél· estejam em
t·xeiTicio, tJuér tenham resignado o C1Lrgo.
Art. !Jl. O cargo de Uirector é gratuito. E' dever de todos os
~o•·ios prestar os seus servit;os á t\~sociação, c o sodo !JIIC se
'"'ru:;ar !11~ exm·ct•r o caq.:o de Bircetor, sem que apresente mo.
ti\·os justilieados rlt~ sua escusa, porle1<í ser elimiuado da Asst!·l'iação po1· uma resolur;no !la assembléa geral, excepto se já
LiYer servitlo o referido cargo pelo menos o bieuuio.
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Art. 1í2. A Direcloria log-o que entrar em funcções nomeará
d'eutre seus membros o presid•·utc, virc-presid!'ntc, secretario
c thesoureiro. A nomeação do Presidente devérá rccahir sclltpre em um elos membros brazileiros.
Art. 1í3. O Presidente dirige os trabalhos da Directoria, tem
voto igual aos dos outt•os membros c mais o voto de qualidade,
preside as assembléas geraes e assigna as ordens, as representaçõe& c as actas, coujunctamente com o Secretario da Associação.
Art. M. O Vice-Presidrnte suhslituc sempre o Presidente no
impedimento rlestc, dcsempcnhan1lo suas fuue~ões.
Art. aã. o Secretario da assodaçao substitue o Vice-Pre<;illente no impetlimeuto deste, subscreve as actas das reuniões
da assembléa !-(Cral, e das sessões rla Dir·ectoria, assigna com o
Presidente e expede as ordens c ollidos relativos a LOIIOS Os IJCgocios da associacão.
!\.rt. !íll. O Tlu~sonrciro assigua os recihos c mais documentos
relativos ao ruovimeuto 1lo cofre, l'aga todas ns llespezas autoriza•las pl'la Directoria ~~ termiuau1 o o tempo das suas fuueçües,
faz cutn~ga ao IIUVO Tlwsourl'iro, dos livros, 11oennwn1os e do
saldo existente, cobramlo de tudo os collrpell~u!l~s rccihos.
Ar·t. 57. A Direl:foria na sua primeira reunião, que deverá
verificar-se dentro dos oito •lias immediatos á sua posse, elegerá,
d'cntrc si, um conselho arbitr:11 nos termos do :•rt. 71.
Art. 58. A llireetor'ia poderá sub11ividir-sc em commissi'ics
pareiaes p:Jra allendt•r :ws ••ncargo~ da associaç:lo nas suas
11ivcrsas cspcl'ialitladl's, A mesma DirPctoria nome:wá •l'entrc
si, logo IItH' entrar em funcçõcs uma commbsão fis1·a! composta
tlc tres llll)llJbros pelo llll'nos, a qual terá IJOI' dever n~ealisat•
desde Já as obras dos novos edilirws, e quando estes eslivere!ll
conclmdos, velar pela sna conservação, bom estado e asseio,
organizar o s1•rvi~·o interno das casas e provillenciar· no que fôr
necessario para a boa ordem dos refer·idos edilicios.
Art. 1í9. A Directoria reunir-se-Ita em sessão ordinaria, duas
vezes pelo menos, em cada mcz, c em sessão cxtraordinaria
todas as vezes que o reclamem os iuteresses da associação.
Art. 60. A Dirccwria uão poderá deliberar sem que estejam
reunidos pelo menos nove de seus membros.
Suas decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos membros presentes. Em caso de empate o presidente terá
o voto •le qualidade (art. 1í3).
Art. 61. Das sessües da Directoria se lavrarão actas em livro
cspeci::l, as quaes, •lepois de approvadas, serão assignadas pelo
Presidente e pelo Secretario.
.
Art. 62. COIII[Jete á nircctoria:
I. Nomear os empregados rtue julgar nccessarios para o ser·
viço da associação, despe1lil·os c substitui l-os pot· outros,
quando o julgue convrniente ; augmentar ou diminuir o numrro
delles, fixar-lhes os orden:Htos c conceder-lhes l'"ratificaçücs ·
quandoJJOI' algum serviço cxtraordinario as mereçam.
li. A ministrar as rendas da associação, ••stabelccer as pensões 1lc que trata o art. 4.• 11. 0 lí, de conformidade com a tabella
reguladora das pensões; annexa aos presentes estatutos, não
c1.ccdcndo a sua imporlancia, em caso algum, ás sobras da
re[](la do fundo especial, que para este fim se tenha crendo.
111. Mandar vir, •!'onde convenha, noticias comrnerriaes c
polit.icas, livros, periodicos, preços eorrentes c mais publicaçücs
que possam ser uteis ao commercio c á industria.
IV. Formular o regulamento interno da associação e da praça
e submellel-o á approvação da assembléa geral.
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V. Re~olver sohre a a•lmissão das pessoas que prclenclerem
fazer parte ela associação, on cnnstituir-se assignantes do salão
da P1·a~·a , sendo sua 1lr•cisão neste caso tomada sempre por
cscrutinio secreto (art. M,,)
YJ. Convocar as assemuléas geracs onlinarias e extraordinarias.
VIl. Dar inteit·o e prompto cumprimento ás resoluções da
ass,•mbléa geral.
.
Ylll. Apresentar á assembléa geral o relatorio annual dos
trahalhns da assoeiaç·ão c as contas da sua receita c ril'speza.
IX. I'I'Onwver por ttHins os nwios ao SPll nll'ancc.os illlerpsse;;
tio comnaercin e da induslria, adoptando para "'selim ns medi!l<ls que jnl~ar acertadas, as quacs serão kvadas ao couheciuwnto tia assernbléa gemi em sna primeira r•:nniflo.
Ar! 63. A Dircttoria pntlcrá. 110111ear COIIIIIIÍS,ÜCS espceiai'S,
CIIIIIJlOstos ll<~ trPS 011 !twis soeios, para a eoa!ljn\·ar ll'lll))(:t'ariam•~tlle ou a :tl;.:umas das suas proprias COIIIIIIÍS:<Õt~s (arl. 1i'l)
nos ne;.:ocios r ela Li vos a a~soda~·:lo.
Nenhum soei•• se poderá reeusar de aedfar estes •'IH~argos,
salvo I[Uando j;i tenha tws 1lous annos anteriores fPilo parte
de alguma d1,ssas commissücs, ou apresentando razücs IJUe
justililruem a sua recusa.
Art. 6-1.. A Directorla nas suas votações obsenará a seg\lÍntc
re~ra :
I. Quando se tratar da admissão de sorios remidos ou contrihuiutes, a votac;ão será. por meio de espheras, c "''nhuma
pes·;oa será admitti•la para sodo, !Juaudo na YOtação li\'CI'
qu·ttro espheras pretas.
11. Para a athnissão dos socios honor:u·ios proceder-se-Ita
pela mesma fórma, porém niugucm será admillido nessa qualida•lc, se não tiver obtido dons terços dos votos pt·esentcs.
111. Nas votações para admissão de assi~uantes, olJ-;crvarsc-ila a mesma fôrma, por(~m decide a simples maioria de
votos.
lV. Nns demais votnçües proce1lerá a Dircctoria como na
occasião fflr resolvido, porém, nenhuma resolução será tomada,
senão por maioria de \"Otos presentes.
Ar!. 63. O mandato da llirectoria é amplo e illimilatlo em
n:lar;:io it livre e pera I administração de tudo que dis<;cr I'I'SJI{'ito
aos tlii'I'ÍIOS c inte1·e,ses da :;ocit~dade, pelo que poderá pelo
presido'nW ou quem suas vezes li?.Cr, !lcmantlal' e ser d!'lllallllada,
s1:111 nenhumn n'scrva de flOiieres, visto colllll lhe .sfw concctliilos
lutlos, comprehcllllitlos mesmo os de causa propria.
CAPITULO VIII.
DO DIRECTOII DE MEZ.

Art. GG. Para rcprcsrnlar a llircctoria nos nrgocios qnol.illianos tia atlministra~·rro, haverá dons din:etores d•~ mcz, de,ignatlos em uma lista organizada no principio 1lc cada anuo pela
Directoria, na qual seráo inelni1los Lodos os llircctures, cabendo
o Sl'rvir•.o a dous !I e IIns em e a da mez.
ComJ;cte-lhe~ exercer coujuueta ou separadamente as seguintes runcçües :
I. Fazer com que os empregados cumpram os seus deveres,
dando-lhes sempre, por escripto, as instrucções que julgarem
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convenientes

par:~

o fiel cumprimento das ordens da llirectoria,

e auxiliai-os cOicazmcnlc nesse intento, a fim de que por falla

ue devido apoio não deixem tle. ser observadas as disposições
dos estatnLOs e do regulamento mterno.
11. Heceher as •·eprcscutações, requerimentos e mais papeis
competentemente assiguados, de courormidade com estes eslatutos e entregai-os na St!cretaria da Praça, para serem apresentados á Direcloria na primeit·a ses&ão.
III. Convocar a Directoria para ses,ão extraortlinaria, quando
all(um caso Ul"gcnte e impreYisto o redama1·.
I v. Um tlos dons Directores rlc m"z deve em todos os dias
utcis comparecer na praça do commcreio.
CAPITl'LO IX.
D., cmUIISSAO DE CONTAS,

At·t. 67. l:m cada anoo, na época marcado pelo art. 30, ekI(Cr-sc-ha uma com missão de contas composta de tres membros,
cscolrtidas imli~tinctamcntc tl'cnlrc os socios bcucmeritos remidos, remidos e contribuinl.cs.
Arl.. :18. Compete a eummissão de contas examinar o:. livros,
contas, registros e documcutos da associa~·ão eommcreial,
sobre os quacs relatar:\. drcumstanciadamcnte á assembléa
geral nrrlinaria.
Art. G!J. A' commissão de contas serão franqueados os livros,
contas, registros e documeutos da associação.
Arl. 70. Quando pot• IJUalqucr motivo st~ dê alguma vaga na
com missão de contas, será clla preenchida, a eon vi te dos dons
membros restantes, por um socio bencmerito remido, remido
on contribuinte.
CAPITULO X.
DO CONSELHO ARDITllAJ..

Art. 71. A Diret:toria, annualmcnte, na época designada pelo
art. 1>7, elegerá um cousc!ho arbitral composto oe trcs rnemlll·os tirados ti' entre si, tios IJU:H!S um pelo mcnns será hrazil•.~iro,
c os outros de 1li\·ersas nac!oualitlai!es. Além dos trcs memhros
llo conselho serão eleitos mais dou; tlirecton's para scrvit·cm
ua falla ou impedimeuto dos membros cffectivos.
Arl. 72. O conselho arhitml é creatlo para rcsoJyer amigavelmente as questões commercia~s IJUC forem submctlidas á
sua apreciação.
Sendo a sua missão conciliar os iuteresses c cvilar processos,
sempre prejudiciaes ás partes liligantes, não tomara ellc conhecimento de qucstfiO alguma, sem que os inlcressados se obriguem por escri(Jto a resrwitar o seu laudo.
.
Art. 73. O conselho arbitral celebrará suas sessões na casa
da associação commercial, sentlo auxiliado uos seus trabalhos
pelos respectivos empregados.
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Art. 74. Os documentos relativos ás questões que forem snbmcttidas ao conselho arbitral, serão entregues na secretaria
da assoeiação, dirigidos ao conselho.
Art. 75. Lavra !lo o pa•·eeer em livro proprio e assignado pelos
membro~ presentes, serão cxtrahitlas copias que se enviarão
com a maior brevidade possivcl ás partes interessadas, archiY~HIIIo-se a~ CXfJOSições fornecidas ao conselho.
A1·t. 76. Dos pareceres e documentos a•·chivados pollrrá •larse n\pias eet·tillc·adas, quando requeridas ao Prcsi•lcntc da associac.·iio commercial , pagando a parte interessada 10$000 por
certidão. Essa imporlancia reverterá a favor do fundo de bencficent:ia da associação.

CAPITULO XL
DOS El!PIIEG,\DOS E DA 'i SU,\S .I.TTRIBUIÇÕV.S.

/u-t. 77. Emquanto a Directori:l nilo crcar novos lu;:;u·e; em
conl'onnidadc com o art. 62, haverá os seguintes e111prcgados
en·eeti vos para o serviço da associa.:,:ão c praça do commercio :
1 Secretario d:1 11raça.
1 Encarreg.1do da est;lli'lica.
1 Ajudante tlo Secretario.
1 Archivi:<La coht·atlor.
1 Porteiro.
Art. 7S. Ao Secrclario cla prac;a compele:
I. :E:;criptura•· ou mamlar esnipturar os rrgislros c mais
li ,Tos pertencentes a associação.
11. Velar pela boa ordem e fiel cumprimento dos presentes
estatutos e do regulamento interno.
i li. Assistir, pam tomar os atJontamcntos nccessarios para
as actas c parecere<;, ás sessões 1la direetoria, do conselho
:nbitral c !las diversas commissões, quando para is>o fOr cha·
ma !lo.
IV. Attendcr a todo o expediente da associação commercial.
V. Levar ao eonheeimento daDircctoria quai1111Cr oceurrencia
que reclame pro,·idencias.
VI. Apresentar á Direcloria rm sessão as propostas que lhe
forem entreg-ues, em devida fórma, para a admissão rle novos
socios c assignantcs, e tmlos os ollicios, documentos, etc.,
relativos aos ncgocios e cxpcdienle ela as~ociaç~to
VII. Franquear aos soeios lodos os cselarcdltlcutus c informações de que precisarem.
VIII. Passar por certidão, •JU:liHlo srja l'f'IJUCriflo por algum
dos socios e á vista do despacho !lo l'resideutc da assoeiação,
as resoluções das assemhléas geracs c da Ilircctoria, ou cxtractos dos registros, rlocHmcnlt•s, livros, ele., constantes do
archivo da associação, cohraurlo a tlll~lll<ia tlt• 2~000 por Ca!l ;1
pagina, com cxccpção das disposições do art. 7(i.
I X. Eueher os recibos, r, quando autori7.adu pelo thesourciro, assi;;nal-os, liscalisar a cobrança, satisfazer as d"spc·zas
da a,;sbdação, tomar contas ao eobra!lo•· c prestai-as ao thcsoureiro.
=
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X. Fazer com que os m:iis empreg-ados seus suballernos cum·
pram os seus deveres, c dar-lhes as instrue~ões couveuieutes
para o lid desempenho das Ol'llcns da Dirccttll'ia e cumprimento do regulamento interno e rcgul:tridadc rio seniço; para
o que te1·á a faculdade de snspeudel-os dos seus empregos, l'elal'llldo immcdiatamenle ao presidente ria associaç.ão o occorl'irlo.
XI. Rubricar c mandar amxa•· nos lugares competentes, os
auuuncios e puhlieaçõcs que forem aprescutados, nos lermos
do art.6.•u.• IV.
X I r. Assit-:nar todos os anrmneios c avisos que tenham tlc ser
publicados, quér por ordem da Directoria, 1111ér em virLUde de
disposi('iles dos estatutos e rq~ulamcntos.
X!lt:Executal' c fner CXI'CUtar todas as ordens da Directoria.
relativamente ao fiel CIIIIIJH'iiiH'nto dos presentes Estatutos, c
apresentai' á dircetoria qttacsquer propostas rlc mellwramcntos
ou allera(·ões uos estatutos ou regulamento, que lhe sejam
indicados pela pratica.
Art.. 7!1. Ao encarregado da eslalistica compete :
1. ll!'gistrat· e eRcripturar em li nos apropriados, sob a llirecf:ilo do secretario da JlÍ':H;a, tudo quanto dis;;er respeito á cstaListiea commcrcial e industrial da praça do Rio de .Janeiro.
11. !'reparar na wa cspecialirlad!~ as materias para o relatorio
que a Direetoria deve aJH'eseu ta r lodos os anuus á asscmbléa
geral.
111. Substituir o Secretario, na sua ansencia ou impedimento,
no expediente diarió da associar;:w.
Al't. !lO. Ao ajudante do secretario compele :
I. Substituir o encarregado da estatistica na sua ausencia
ou impedimento.
11. Auxiliar em tudo os empregados da associação, cumprindo fielmente as ordens da Hircctoria e do Secretario da
lll'aça.
Art. 81. Ao Archivista cohrador compete :
1. Fazer as cohranr:as pelos t'!\cihos assiguados pelo Thesoureiro ou pelo Seeretario da prar~. !'lllregan,lo diariamente
as quantias !JUe reecber 1\ os t·c•·ilios que nao forem pagos.
11. Archivar e conservar no melhor asseio c ordem JlOS siYc
os jornaes, livros c documentos tia praça e da associação, de
~~onformidade com a,; instruccõcs dos direct ores e do secretario da praça.
·
III. Auxiliar tanto rJuanto lhe sP.ja possivcl os mais emprc·
gados no cumprimPnlo dos s1~us uevcres.
Art. 82. Ao porteiro eo111petc:
r. Anecauar as chaves ria praça e das casas da associat;ão.
I I. Abrir a praça todos os dias que não forem ~antificados
ou feriados, ás 8 horas da manhã, c fechai-a ás r. horas da
tarrle.
111. Cingir-se, emqu:mto ás causas da associação, ao regulamento que se creat· para as horas em que deverão set· abertas
e fechadas.
IV. Abrir extraordinari:unentc a praça c as casas da associação nos dias c hor:Js que furem detenniu:ulos pela Dircctoria ou pelos Directorcs de 111ez.
V. Consenar a praça e salas da associação c os seus moveis,
etc., na melhor ordPm e asseio possível.
YI. Vedar a enlrada na praça ás pessoas que não tenham
direito a franqueai-a.
VII •.ser soliçito e attento ás exigencias justas c razoaveis
dos soc1os c ass1gnantes.
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VIII. Cumprir fielmente as ordens que lhe forem r.ransmil!idas pelos membros da Directoria ou pelo Secretario da
Jli':JÇa.

Art. 1\3. 0> cmprcgatlos dcvcrfto, salvos os casos tle serviço
cxtmol'!linario, al'har-se sempre n:~ sel'l'elnria para se occuJl:H•~m tios seus lrahalhos, ás \I horas !la manhã, c não se retirarão antes das t, horas da taf!le.
Art. Si,. Nn precnchirnelllo das yagas que se derem nos
emtm~g:lllos tb associ:u;:w e tia pmça, a Direct~rria ler·:\. sempre em vi~ta a :tuliguillao.le dos ~IÍIJll'~gatlos, •Juaudo hahilitatlos
)Iara exercerem o cargo.
Art. 85. Os empregados da praça c as~ociação. que tiverem
exercido os respectivos t~argos com 7.<' lo e capacidade, por
c~pa~·o de 10 ou mais annM, Lerão tlirl'ir.n (no caw tle continuarem a servir) a um augmenlo l'l'gul:ltlo pela tabella seguinte:
.
'feudo exercido o seu carg-o:
lO anuos consecutivos 1/4 do seu ordenado c gt·atificat;:ão.
i.')
1/3 •
))
"
~o
,.
112 ,
,.
,.
25
))
))
3/4 )) }l
))
))
§ L o Serão igualmente aposentados 11eh Directoria, com
aprJrovação da assembléa gt~ral, os empregados que, achantlo->e nas citTIIIIIStandas deste artigu, se in ha bilitan•m p~ra
continuarem no serviço tia associa~âo; regulando-se os direitos
da npo'ienl:Hioria pela tabclla supra.
·
§ 2. 0 Se a dircctoria cnlenllcr t[lH~ a vi uva ou 111hos menorl's
tio (•mpre!!ado fallccitlo estão nas eirrnmstancias de merecer
da assodação uma pen>ão, conceder-lh'a-lta dentro dos limites do art. t,. o~ 3." do regulamento.

CAPITULO XII.
J•ISPOSIÇÚES COl\IPLE~IENTAI\ES.

Art. 86. rara os fins dos presentrs estatutos c mórmcntc
para o consignado no art. 4. 0 11. 0 IV, poderá a assodação,
prc~ctlendo rcsolut;ão tia assembléa geral, coutrahit· cmprcstimos vencendo juros c amorlizaveis com os rcndin1cnlos da
associação e ~arantidos com os h a veres da mesma associaç;1o,
cxcepçãn feita dos fundos mencionatlos no art. 4. o n. os V
e Vt.
•
Art. 87. Na defficieneia de rendimentos para a realiza cão
dos inlltitos sociaes a associação commer·cial reclamará dos
poderes puhlicos, fHJttcllcs auxilios que lhe parcct:rcm justos.
lUo de Janeiro, 30 de A:;oslo de 1876.
(Seguem as assignaluras.)
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DECRETO N. M9;J -

DE

l

DE MARÇO DE

18i7.

Approva, com modificações, o~ estatutos da Associação" I\io de
Janeiro • e auloriia-a a funccionar.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
AI tcndciHlo ao que requrreu a As,;ociação « lHo de Janeiro, » devidamente representada, c de conformidade
com o parecer da Serçã•1 dos Negocios riu Imperio Llo Conselh0 de Estado, cxaraLlo em Consulta de 1.2 de Janeiro
ultimo, H a por bnm Autorizai-a a funccionar, e <:~pprovae
seus estatutos, com as modi!icações que com este ha-ixam,
assignadus por Thomaz José Coelho de Almeida, do Con~clho de Sua 1\lagestadc o Imperador, l\linistro c Sccrctal'in de Est:11lo dos Negocins da Agril'U I tura, CommPrrio
o O!Jras Publicas, que assim o tenha entendido e far;a
executar. Palacio do Rio de Janoiro em i de Marco de.
1877, ti6." da Indepcnucneia e do ltHperio.
•
PHI:\CEZ .'1 IMPElUAL REGENTE.

Thoma::; Jo.;c: Coelho de Almeida.
l'UodUicaçiie!'l f'eitas nos est.ntutos da Associação
" Rio de .J"aueiro 0 n n <1ue se ret"ere o DecreLn
11. 0 n~u:; destu dut,n,

I.

No titulo da companhia, 1lcpois da palavn -Associação- d iga-so -de seguros.
II.

No 11m do arl. 2. 0
vação dQ Gonrno.

a~;rescenle-sc-

mcdi.1ntc appro-

III.
A L • parte do art. 3." fica assim reuigida:- A Associação 5Crá inaugurada uepois que estes estatutos forem
approvados pelo Governo. Suppríma-sc o resto.

IV.
O art. 4. o fica substituído pelo seguinte. A administração da Associação é incumbi•la a uma Dircctoria composta de um Dircctor annu::ll, do Gerente c Sub-gercnlr.
Haverá tam!Jem um cousclllo liscal com tres membr·o~,
dos quacs um exercerá o cargo de Director annual, conforme o art. 39.

EXECCTI\'0.

v.
No art. 6. • supprimam-sc as pJiarras- se houverem
prejuízos.
VI.
No art. s.• em vez das p1lavras-dos quacs fazem
parte integrantc-diga-sc-dosquaes fat·ão p1rtc integrante, logo que forem approvados pelo Governo.

VIL
A L" p:wle rfo art. Hi suhsl.itua-sc pela ~rp:uinlP
Torlo o associado que se retir~r d:J Assot~i:H;iio perder:'t
o direito ao dividendo que lhe couber atr' o anno anteriot· :to de sua retirada, salvo se tiver feito seguro, por
4 annos consecu Li vos.

VIII.
Ao art. 17 arrescentc-se- A sua imporl:tncia será
empregatla em apolic!'S da divida puhlica gN:ll ou provincial, ou em bilhetes do Thesouro, ou em letras hypolhecarias de bancos de credito real garanlitlos pel•J Governo.
IX.
Ao art. 27 acre~eenle-se- Não poderão f:tzer p:trte
da mc~a tl:l a~sembléa geral os memllros da Dirrctoria,
i·onsclho fiscal c quaesqucr outros empregados da Associação.

X.
Ao art. 35 ~ 2. additc-sc-As interpretações ou reformas dos esl:~tutos pel:~s asscmblóas g-craes não
potlr>m ser executadas sem prévia approvação do Governo.
XI.
0

O art. 52 elimine-se.

XII.
No art. !':i3 supprimam-se ;!S palavras- e poderem
incorporar outra Associação.
Palacio do Hio de Janeiro em l de Março ele !877 .Thomaz José Coelho de Almeida ..
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Estatutos lh

AssociaQ~o -Rio

do Janoiro.

CAPITULO I.
DA ORGANIZAÇÃO, DURAÇÃO E FiNS DA ASSOCIAÇÃO.

Art. ! . o Sob a denominaç;1o de- Rio 1le Janeiro -fica estabelecida nesta Cllrte uma A-;socia<::1o de seguros JHUtuos com os
capitars ilos suhscriptorcs associados já inseriplos ou que se inscreverem, sujeitando-se aos presentes estatutos.
·
Art. 2. o A séde da Associae:1o será nesta Cúrte, e estabelecerse-hão agencias que a reprcsêHtcm em qualquer localidade do
Imperio.
Art. 3. 0 A Associacão será installada depois que estes estatutos forem approvado~ pelo Governo Imperial e logo que se
:u:hem insr:riptos valores <]til: n•prcsente1n pl'io meHos a importaneia d1~ tiOO:OOO~OOO.
•
Art. 4. 0 A administra~ão da Assori:lção será constituída por
uma Direetori:i composta de um c;erente, um Sub-gerente c
um con~elho fiscal, composto dt: tres memhros, conforme o
art. 3\1, dos quacs um ex:erccr:i o cargo de Dircctor annual.
Art. ti. 0 A duração da A-;sociação será de cincocnta annos
contados do dia ile sua installação.
Art. G.• Findo o prazo dr: sua duração, poderá ser clle prO•
rogado por deliberação da asscmblea ge1·a1 e approvaç;1o do Governo Imperial, dissolvendo-se, porém, antes desse prazo si
houverem prejuízos, ou nos casos do art. 29;) do Codigo Commercial e dn arr.. 3ti do Decreto n.o 2711. de 19 de Dezembro de !860.
Art. 7. o A Associação tem por fim :
I. o segurar de todos os riscos, prejuízos, perdas e damnos
occasionados por inccndio, ainda mesmo devido a cxhalacões
clectro-atmosphericas ou explosão de gaz, toda a classe de Jiens
moveis ou immoveis, c bem assim lllercadorias. quér dPpositadas na AtranrJega, Consulado, entrepostos e trapiches aHandcgados, qnér transportadas por via-ferrea ou Pstrada ordinaria, em
vchiculos proprios e seguro,;. N:1o S<! rcsponsabilisa, porém, por
furto, rou!Jo ou descalllin!Jo.
Paragrapho unico. i\ o caso de sinistro produzido por cx:halacões electro-atmosphericas on rx:plos:1o ile gaz, a rcsponsabili<Í:tde da Associação limita•se ao tlamno, C]UC fõr occasionado pelo
fogo.
2. 0 Os alugucis dos prcdios na Ct'lrte, pagando-os quando em
construc<;iio, por causa do incendiu.
Art. 8. 0 As tabellas, clausulas e coniliçõ,~s da apolice para os
seguros dp, que trata o artigo antecedente, sPrão formuladas pela
Oirer:toria c conselho fiscal, de aceôrdo com as ilisposi<:ücs ilestcs
esta tu tos, ilos t[uaes faztJJH parte integrante.
•
Art. 9. o Do seguro de predios c t'dificio5 ficam cxrluido~ os
thoatros c casas <le rspnctaculo, rireo~. f.lbricas. armazcns ou ilcpnsitos de cornliustiveis, suas pertenças c dependencias, louças,
vidro~. erystac;;, quadros c ewelhos, gravuras, polvora, algod;lo
<'111 rama, pama c cuJ frCral to<las as matcrias cnnsir!Prad~s
iullamrnavl'is, livros C0 1 ldnerciaes, títulos de divida puhlica e
particular, acções de bancos c C<Jmpanhias, notas circulantes,
brilhantes c pedras prt::cwsas e valores metallicos cunhados oü
em obra.

E~ECtJttVo.
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CAPITULO II.
DO ~IODO DE EJ!'FECTUAU OS SEGUROS, SUAS OBRIGAÇÕES,

Art. :10. Todo o seguro, qualquer que seja a data em que fõr
elíectuado, trrminará sen1pre nos ultimas dos dias do mez de
lJI'WIIl!Jro de cnda anno pela m:tnrira seguinte:
~ L 0 AIJIWIIos que forem cfTl'duados dentro dos Hlezes de
J:ii!Ciro a Junho, pagarão o premio de um armo por inteiro para
tJIW pm•sam Jludar em 31 de DezemlJro desse mesu10 armo.
§ 2. o ArJuelles, porém, que forem eiTectuarlos dentro dos
HH~zcs de Julho a. Dezembro pagarão o premio de anno e meio
l'~ra ([no possam findar em 31 de Dczcruhro do anuo proxiuw
Jlll.lii'U.

Art. H. Aceita a minuta, que deve ser as;;í:.:nnda pelo srgurado c conter todas as rleclarar:ões nccessarias á bem da
\·alidadc rio mesmo contracto, ~erá i1nga á vista a importanei:t
do Jll'()fll io r! o scgnro, srllo, apolice c ciJaJJa, si essa importancia
n:Io cxeedrr de iOUffOOO.
No caso de que exceda, aceitar:'t cu [;lo o seg-urado uma letra
a prnzo de trcs mezr.s pela im portancia do sr'guro.
Art. 12. A fa!Ul de pagamento dessas letras no seu vcncirncnto exonera a Associação de toda e qualquer responsabilidade no caso de sinistro nos ol.Jjectos seguros pelas apolices
relativas ás ditas letras.

CAPITULO UI.
DOS PREliiOS, DIVIDENDOS, IIE5JmVA F. IIATEIOS.

Art. t3. Todos os premíos obtidos dos diiTürcntes seguros
feitos em cada um anno social da Associar.;lo scr;Lo recolhidos
a urn IJaneo rscolhido pela Directoria de 'ar:etn·rlo cour u consl'lho fi>;eal, e ahi depositados Clll conta eorrcnlf'.•
Art. H. Da totalidadt) dos premias arrecadados c de seus
juros vcucidos deduzir-se-hão no dia 31 de Dezernhro de cada
anuo todos os pagamrnlos tlc sinistros e mais despczas occorridns e lirruidadas até cnWo.
Do saldo rrue ficar, tirar-se-ha a terça parte para fundo de
rr>erva, e das duas restantes se fará divirleurlo por todos os
associados na proporção dos premi os que ellcs hon VPI'I'Ill pago,
creditando-se-lhes esse saldo em suas contas espcciac3, a fim 1lc
IJUe, ou na reforma de seus seguros venham a entrar sówc!lte
wm a IJUO!a que llws pertencer pela continnar,[lo dos rucsnrus
S<'~nros ou se lhes pos>a applkar as rlisposiçücs do art. 16.
Ar L lõ. As quotas pela contilluaç.fto dos sr!-(uros, de IJUe trata
o fin~l do artigo anterior, serào sacadas em rcr:ihosqnc deverão
srr pagos dentro do prazo de quinze dias.
A PXfliraçüo desse prazo será lixada em annuncios pulilicados
nas folhas ,Je maior circulacão.
Pela falta de pagamento desses recibos incorrer-se-lia na
liH'SllJa pena comminada no art. 12.
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Art. !6. Todo o associado que se retirar da Aswciação, ç não
tiver rcnovado o sen sr~nro por quatro annos consrcultvqs,
pcrrlnrá o direito ao dividendo f(Ue lhe tiver pcrtef!Ci~o até o
anno anterior ao que dc1xar de Jazer parte ela Assocmçao.
Venddo o prazo marcado no final do art. lã, scr-lhc-ha
fechada a conta respectiva, c o saldo que tiver a seu f:l\;or
será levado á conta especial do fundo de reserva em proveito
dos demais associados.
Si tiver, porém, prcenchirlo a obrigaç;1o imposta no principio
deste artigo scr-lhc-ha entregue o seu dividendo, logo queo
reclamar.
As disposições deste artigo serão ainda applicadas proporcionalmente naqurlles casos em que a não renovação do seguro por
épar.o l)e quatro annos r.onsccntivos tenha lido lugar somente
eu1 1iartn do valor segurado lia apolicc priluitiva.
Art. 17 ..O fundo de reserva scr:i uni('amente para fazer face
ao pagamento rlc sinistros, no caso em que os prcmios annuaes
rreehiilos e tlcposilartus sPjam insuflicientcs para tal pagamento.
Art. !R. Sua composi~:1o será feita pelo seguinte modo:
Lo Pr•la tPt·ça parte da imporl~ncia rlo salrloa dividir annual
lltcntc, conforme se acha marcado no art. i6,.
2. o Dos juros que ft'1r vr;ncendo c que lhe dc.-em ser capitaliza rios na fúrnta do qur se atlla preceituado no final do art. i3,
para a r:nnta corrente til' premius.
3. o Dos dividendos que se ~charcm comprehendidos nas disposições do art. 16.
Art. 19.• Para que o fuudo dr reserva possa srr decapitado,
dado o caso figurado no art. 17, faz-se mister que o conselho
Jlscal assim o determine por vota~ão tlc maioria absoluta de
seus membros.
Art. 20. Logo i[Ue o fundo de reserva tenha altingido a
!OO:ooon cessará a sua formar:1o, applicando-sc então par:t dividendo. na fórma rlo disposto" no arL. H, todas as parcellas que
até alli o haviam formado.
Art. 21. O fundo de reserva só será dividido quando findar o
prazo de dura~fio da As3oeiação, ou quando a mesma cntrat· em
lir[uidação.
Art. 22. Só terão direito ao fundo de reserva, na propor~ão
dos prernios que houverem pago, todos aquelles associados I[UC
tiverem par til h ar! o os risros da Associação por espaço de cinco
annos succcssivos c rrur• ainda o srjam na occasião.
Art. 23. Si os sinistros occorrir!os durante algum dos annos
sociaes forem taes que para sua completa solucão sejam insurHcientes os prernios existentes em deposito c todo o fundo rle
reserva, até ahi formado, proceder-se-lia então a um ratrio
proporcional sobre o capital seguro, entre os as,oeiados existentes. ficando além disso ohrigados os Px-associados pela
responsabilidade em qnc a mesma Associacão tenha incorrido,
até o dia da sua retiraria.
•
O conselho fiscal drtcrminará o quantum desse rateio por
maioria absoluta de votos.
A falta de pagamento nos prazos que forem estipulados por
annuncios puhlicos, dará lugar á applicação d:1s mesmas penas
marcadas nos arts. líl e Hi.

EXECUTIVO.

CAPITULO IV.
DOS ASSOCIADOS.

Art. 2\. To1la a pessoa que IJIIizer segurar nesta Associação
fica sendo segurador e segurado pelo tempo de duração do sen
seguro e é responsavel pelos sinistros que possam sorfrer os
maig assol'ia:los da respediva classe.
Art. 25. o associado que, findo o tempo de seu contrado, não
quizer continuar a razet· parte da Assoei:tç:lo, é ohrigatlo a
participai-o á Oirectoria por escripto dentro dos primeiros quinze
tlias do mez de Janeiro.
Art. 26. Por fallccimento do associado o seguro continuará
com seus herdeiros c succcssores até ao Jim do tempo do seu conlracto.
Quando os herdeiros c succcssorcs 11:1o queiram continuar com
o se~uro deverão declarai-o por escripto quinze dias antes !Jue
elle haja de findar, ao contrario perderão o direito ás vantagens
que lhes confer~ o art. 1.6.

CAPITULO V.
DA ASSl<::\.IBLÉA GRRAL.

Art. 27. A assnmhléa ~era! dos assor,hrlos é a reunião destes
quaado convocados e reunidos em confonuidatlc com estes
estatutos.
As sessões da asscmblé:t geral s~rão presididas por um associado eleito por acclarr açã_o e de dous outrus )JOr ellc convidados
para o-; lugares de Sccretarws.
Art. 28. A assemhléa geral se julgará ronstituida estando
presentes por si, ou por procuradores lPgal mr.n te !Jabi li ta dos,
tantos associados quantos representarem a quarta parte dos que
se acham inscriptos uos registros da associa•;ào.
·
Art. 29. Quando a assembléa geral não puder funccionar por
falta do numero marcado no artigo antrcedcnle, far-se-ha nova
convocação com as formalidades do art. 30.
Nesta segunda reunião os assodados que concorrerem, qualquer que seja o seu numero, poderão deliberar.
Art. 30. A convocaçao da assem!Jléa geral será. feita pelo
Director annual da Associação em edital por elle lirmado c pu!Jii•
caclo trcs vezes nas folhas diarias.
Art. 3l. A assembléa ger!l se reunirá ordinariamente duas
vezes por anno, sendo a primeira até o dia !5 de Ahril e a segunda logo que a commissão de contas tiver apresenlad,) seu
parecer.
Na primeira reunião depois da leitura 1!0 relatorio da Dircctoria eleger-se-lia por maioria ahsolnlà de votos a f'Olllmissão
de contas que se comporá de tres membros c á qual serão franqueados todos os livros e documentos para que possa proceder
ao exame.
Art. 32. Na segunda, depois da leitura do rclatorio da commissão de contas, que deve ter sido previamente publicado,
abrir-se-ha então a discussão, tanto sobre o relatorio::da 1Hrec~oria, como do da commissão de contas, qQ~ ,sel,làq .afinfat
submettidos á votação.
·.r\'. ' . ' ! , . ' f ..· 1( .
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Nos annos em que tiver de haver eleição, é esta segunda
reunião em que deve ler lugar esse processo.
Art. 33. A assernbléa g••ral se reunirá extraordinariamente
Rempre que o Director annual, Gerente ou o conselho. fiscal o
julgarem couvenieute, ou quando assim o fôr exigido em retiUe·
rimento motivado c assignadn por assodados que representem
nnt oitavo dos valores segurados, regulado pelo ultimo relatoriu
da Direcloria.
Si oito dias depois desta exigencia, o Director annual não tiver
convocado a assembléa geral, pod,•r:lo os requerentes fazel-o por
ann uncios ~tssignados por totlos, com a designaç:lo dos valores
que tiverem seguro e declaração de que foram desattendidos pelo
Director annual.
Art. 34. Nas muniiíes extraordinarias, não se poderá tratar
tlc objecto alheio á convocação. (.)ualrruer proposta então aprest·ntada licará sohre a HtPS:t, para ,er considerada em outra sessão
par a is,;o ex pressamrnte con \ot·:tda.
Ari.. a;;. Ale111 do que ja lica di to neste capitulo, compete
mais á assetuhka geral:
~ i. o Nonwar o eom;clho tisral.
~ 2. 0 Hcsulver lfLWiifHCl' duvida sobre a interpretação destes
estatutos.
§ :3.o Prorogar a duração da Associação, ou resolver a sua
liquidaç;lo.
§ 4. o 1\cformar os estatutos.
Art. 36. Na hypothese dos ~§ 3.• e i.• do artigo anterior
exigir-se-lia que a assemhléa grral represente pelo menos dons
tercos dos associados existentes e que as dcliberacões tomadas
scjâm atlprovadas pelo Govrrno.
•
Art. 37- Nenhum associado tcra mais que um voto em assemblea geral.
Art. 38. Serão aceitos os votos dos associados que não puderem
ro111 parecer as reuniões da asscmbléa gerai, uma vez que sejam
legalmente representados, excepto para a eleição do conselho
1lscal e commissão de contas.

CAPITULO VI.

DA ADMI~ISTRAÇÃO D.l. ASSOCIAÇÃO.

Art. 39. A Associa.çiio será administrada:
i. • Pot· uma Directoria composta de um Director. annual, um

Gerentn e um Sub-~<crentc.
2. o Pot· um conselho fiscal composto de trcs mern bros.
Art. t~o. Aos incorporadores drsta Associação Francisco José
Nune~e lgnaeio l'rlir·anda tle Frl'itas co·npete, ao L" o lugar de
Gerentr e ao 2. 0 o tle Suh-g•·rrnlc; percebendo o Eerentt! o urdenarlo d•' 6:0UOJ)OOO r mais!""/ .. sobre todos os Yalorcs seguros,
contntiss:"tn es;;a que ~er:i dividida lambem peloSub-gerenlc; c
o Suh-gNente o de 4:8005000.
Art. 41.. Ao di redor annual compete a gratificação de i:OOO~OOO
e mais a t:onunis,ão de membro do conselho liscal.
Art. 42. u exercido do 1·ar:;o 1le Director annual durará por
cinco anuo< e são suas atlri!Juiçües:
L o Presidir a Directoria e o conselho fiscal.

EXECUTiVO.

!Ui

2. 0 Organizar o relalorio :mnual que tem de ser presente á
assembléa geral, confeccionado sobre os dados e bases que lhe
forem ministrados pelo Gerente no relatorio que lhe deve apresentar para e~se fim, o qual deve igualmente ser levado ao conhecimento da asSI'mbléa ger.:l.
3. 0 Exrcular e fazer executar os presentes estatutos.
Art. -í3. Silo :•ltrihuicões do Gereute:
1. 0 Hepresentar a Associaç;lo em todos os actos civis em que
e! la tenha de fa !lar.
2. o NomPar, marcar ·os ordenados, suspender e demittir os
rHiprrpdos e os ageules nas províncias.
3. o Executar os presentes esta lu los, c regular o modo praliro
de lcyar a e!Teito as suas disposicües.
~." ExPrrer finalmente lotla é qualquer administração, para
o 'llW lhe senlo coufrridos plenos poderes nos quacs, devem, S<'lll
rc'crva alguma, ser eousiderados os de causa propria.
Art. !ü. ~:hJ allrihni•.~.-.. ·s do Suh-gcrcJJle:
L o Auxiliar ao Gcreulc em tudo o •rue for conducente ao engraudecilllento da A~sociação.
2,o Subslituil-o em seus impedimento~.
Art. <\.5. O Gcrellle, Sub-gerente c todos os empregados da Associação são individualmente rcspomaveis pela~ infracçõcs c
abusos que commcttercm.
Art. TJ6. O conselho fiscal será eleito pela assembléa geral,
conforme o~ I. o do art. 35 á maioria relativa de votos e suas
fuucções durarão por cinco annos, percebendo pelo seu trabalho
a commissão de 1 f 0 / 0 sobre lodos os valores seguros.
Art. .1.7. Suas attrihuições são:
1. o Nouwar d 'entre si o membro que tom de servir como lJircclor ~ IIHUal.
2. 0 Reunir-se UIIJa vez todas as semanas e exlraordinariamen!P~empre que o IJUizcrem ou lhe for requPrido na fórma dos esl8tutos, a fim de se iuformar da marcha dos JJegoc10s, PXercer toda
a liscalisacão e poder deliberar nos casos em que lhe é isso ptrIuillido. •
t:APITUW VJI.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. ~8. Entender-se-hão por despezas da Associação os honorarios do Director annual, Gerente e Sub-gerente, commissão 1los
membros do consr.lho fiscal, ordenados de empregados, aluguel e
gastos de escriptorio, factura rias chapas, impres~õe~, etc .. e
quaesquer outras d"spczas que se favam eu1 prol do:; in ter esses da
mesma.
Art. 1J.9. A Dircctoria é solidariamentf} responsavel pela puh!icar,:1o e remessa ao Governo Imperia I, tlo:; balan!;os e relator i os
~ 11 nuars das opPrar:ü,·s tla Assoei~r,~o.
Art. titl. A As-<ociacão só será obrigada pelo disposto nos pr.~
'rntes estatutos n ref<Írma c pelas condi~f>rs impressas e lllalln'eriptas Plll suas apolices, não sendo ad11Jittida intrrprrlação qnP.
Jdo Sl'ja a littm·aJ, c as obrigações estipuladas nas apolices su se
eutentlcr:to com as pessoas nellas mencionadas.
Art. ta. A Associação Rio de Janeiro fica em tudo sujllita á
lcgisla~:io do lmperio.
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DISPOW,ÕJ~S TIUN,>ITORL\S.

Art. !>2. Por excepção do art. 35 ficam os incorporadores
autorizados a nomear a L • Directoria c conselho fiscal.
Art. 53. Os abaixo assignados aceitam os prescntPs estatutos
da Associação Uio de Janeiro, como associados da mesma c
autorizam os ine01·poradorcs della, mencionados no art. 4.0, a
impetrarem do Governo Imperial a approvaçã-o dos ditos estatutos e carta de au torizaç:1o para funcdonar e poderem incorporar a outra Associação identica, podendo os mesmos incorporadores ace'itar as alter·ações que lhes pareça convenientes,
exigidas pelo Governo Imperial; e dão-lhes poderes para assignar
todos os actus necessarios para este fim, até o legal estallelccimento da Associação.
Rio de Janeiro, I de Agosto de 1876. (Seguem-se as assignaturas).

DECRETO N.

6~96- DE

l

DE HARÇO DE

1877.

Approva os esta tu tos da Companhia - Iguapense de navegação a
vapor da Rilwira-e autoriz:t-a para funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, ·
Attcntlendo ao que requereu a Companhia- I~uapense
de navegação a vapor da Bibeira, c de conformidade com
o parecer· da Secção dos Ncgociog do Imperio do Conselho
de Estado, exarado em Consulta do 19 de Janeiro ultimo, Ha por bem Approvar os seus estatutos e autorizai-a a funccionar.
Thomaz José Coelho de Almcitla, do Conselho de Sua
Magr.stade o Imperatlor, l\linigtro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio
do Rio de Janeiro em 1 do l\larço de !877, 56. • da Independencia e do Imperio.

PBINCEZA IMPEUIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

EXECUTIVO.

{17

Estatutos da Companhia - Iguapcnse de navegacão a
vapor 1la Ribeira.
DOS FINS DA COMPANIIIA.

Art. L" O fim da Companhia é snbro~ar-sc no conlracto do
Clllprezario Bernardino da Hocha Carvalho, feito eoru o Exm.
(iovPrno da provincia, com autorização da Assembléa Provincial,
em 21 de Novembro de 187~, e addicionado em 1.6 de Julho de
I.R7:.i, para a navegação a vapor na Hibrir;t de Iguape, e varios
·;diluentes.
Art. 2." A sédc da Companhia para a base central de suas
funr.ções, será a cidade de Iguape.
Art. 3. o A Companhia toma inteira rcsponsahilidade no cum•
prirnento (los contractos referidos no art. L 0 na parte onerosa,
percebendo tambem·as vantagrms e concessões estipuladas.
Art. t,. o O fundo da Compan!ti:t será de HO:OOOI)OOO, divididos
em 5:>0 acções de 2oonooo cada uma, transferíveis desde que
esteja metade do capital realizado.
Este capital poderá ser augmenlado por delibera~;ão em assembléa geral, segundo as necessidades da empreza, com a necessaria approvação do Governo Imperial.
Art. li." A Companhia poderá funccionar lo~o que estejam
realizados .dons terços elo capital, c as ![Uantias que se forem realizando serão :rpplicadas ao pagamento tios vapores <tue têm de
fazer a navegação na fúrrna dos eontractos rf'feridos.
Art. 6. o A realização do pagamento das acções, será por chama!las !le 1.0 a 20 pot· cento, com intervallos nunca lllenos tle 30
dia;;, até completa realização de sua importancia.

IJA DIRECÇÃO SOCIAL.

Art. 7 .• Haverá um Directorio composto de tres socios nomeados por votação, com maioria relativa; e de um conselho~
fiscal de tres membros, e servirão por dous annos; em suas fa ltas servirão os immediatos em votos, e no caso ele empate cleeidirá a sorte.
·
A primeira eleição terá lugar um mez depois ele approvados
estes estatutos pelo Governo Imperial e publicados; seguindo-se
as outras de dous em dous annos.
Art. 8. o Os Directores entre si nomearão um Thcsoureiro para
receber as prestações, e fazer a applicação dr,vida.
Art. !L o A Directoria servirá gratuitamente, e as fie liberações
entre si serão por maioria de valos. Quando porém estejam todos
divergentes entre si, reunirão os accionistas, e estes decidirão
por votação.
.
Art. to. Compete á Directoria:
L o A nomeaçao e demissão de um Gerente, e marcar-lhe a.
gratificação que deve perceber.
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2. o Defender por si ou por procuradores de sua nomeação, os
intercssrs rla Companhia cru Juizo ou fóra delle.
3. 0 Dirigir ou ino;truir as representações que tiverrm de dirigir-se aos Goven:os Geral, Provincial, Assembléa Provincial e
autoridades.
~.° Fazt~r as cl1amarlas dos accionistas, para fazerem cffcctiva
a entrada !lo impor! c de suas acçiies, na fórma do art. 6. 0
5. o Convocar a reunião dos accionistas, t{Uando convier, c
no tempo marcado nestes esta tu tos.

DO IXERENTE.

Art. H. Ao Gerente compete :
l. o Ter a seu cargo o custeio dos vapores, agenciar fretes, e
tudo quanto fôr a l1e111 dos intPrcssns tia Gompar!llia. im~lusivc a.
admissão e demissão dos ~l<>strcs P ~lacliinistas dos vapores, ouvindo para isso pre,ia•:rente a llircctoria.
2. 0 Prestar c:ontas sr,urc,;lr:dnrente nos primeiros dias dos mezcs
de Janeiro c Julho de cada anuo, ac:our pa nhatlas das informaçücs
que julgar convr:nicnte '.
Art. i2. As contas de receita c dcspcw ser:lo examinadas
por uma commiss<to flseat tle> trl's acdonistas, nomr:u\ JS por
vola~ão, n:t l!rrsnra oecasião rm que se nomear a Directoria
(art. 7.") A cornmiss:1odani sobre cllas parcecr que será sujeito
á discussão c vota cão.
Art. i:J. N:-to pollerá ser Gerente quem não fôr accionista ele
cinco acçües pelo HH'no,, as qnaes n:JQ poc\criio transferir, em·
IJUanto não estiver quite com a Companhia.
O Gerente servirá emquanto convier, e sua rromeac1io c exoneração compete á Dircctoria, na fórma do art. iO, n." L
DO FUNDO

DE RESERV,\ E DIVIDENDOS,

Art. H. O fundo de reserva será formado de lO 0 / 0 do~ lucros
liquilios, em todos os semestres, ;1 té que chegue a •tnanlia igual
á quinla parte do eapital com que ú insliluicla a Companhia.
Art. t5. Os tliviclendos srr:1o clistribuiuos scnrPstralnrente pelo
numero de acçües que c a ela accionista possuir. Dos lucros liq uidos ~c tirará os· to 0 / 0 par:t funuo de reserva n:t fórma do
art. H, c do restante se formará o dividendo.
Art. iB. O fundo de resr··va é e~clusivamente destinado para
fazer face ás perdas !lo capital social ou para suhstituil-o. Não
se poderá fazer dislrihuic;;io c! e cliviclendos, emqunnlo o capital
social, desfalcaclo em \'irtudc de perdas, n:lo lik intcgt"ctilnentc
resta helecido.
·
Art. 17. Os nrcionisl:ts sã•.. n''tlOnsavris pelo valor ela R accücs
que lhes forem tlislrihu id;~;;. I''"" ck:11or:1 n:t enlratla d:ls chaiuadas, das acçües suhscriplas, pa_é.'ar;lo '" accionislas o jum dP
l% ao BJC'z, ai•' seis lllf'Zf';<;" tiudo '~'''' prazo p:•rdcT~O as •Til>~ litias, •·0111 •JnP tivm·e111 eulrado •'111 IJ•·Hclit-iu cla G•HIIpaui!Lt,
salvo raz:iu justa a juizo tla IJiredoria.
Art. iR. Os accionistas s•í poderão intervir ua gestão da
Cotupanhia por meio de representação escripta á. Directoria, ou
nas reu.niões, Jlropondo o indicando as mol\idas que julgarem
convementel.

EXECUTIVO,

DURAÇlO E DISSOLUÇÃO,

Arl. 19. A Companhia dmará por tempo de 20 almos, podendo
continuar por novo accôrdo, on contracto do:' accionistas, scn•lolllo con•:edid<J pelo poder comprtcnlr.
Art. 20. No caso quo a Comttanhia sofTra {lerdas no scu capihl que attinjam a dous terços; e o >en fundo de rc·;prva Hão
possa cobrir ou indt:mnizar essas perdns, será dia tlhso\\'i!la
por commum aceôrdo, ou em confortnidall.c com o COili:.;o do
Conuuercio c mais Leis em vigor que rejam a matcria.

DISPOSIÇÕES (;EHAE:;.

Art. 21. Não se porlcrà transferir acçüt's sem prt':via participarito ·à Dirccloria, para o5la mandar fazer as aunolaçiir:s nccessarins.
At·t. 22. Além das reuniões scmcstrat)S dt' Janeiro a .fnlho tle
cada anno, poderão haver outr:ts, quando houver nef(ocio urgrnte ou a rrqnerimcnlo de aceiollisla.s, que rcpn·seulc:u pelo
uteuos Cí'lll acçiics. Cada t!uas aet:Ctl'S lüm ll.ircilo a 11111 volo,
quatro a dons votos, c con,;eguintemeute; nüo se contam as
fracç11es. Cada accionista, porém, não terá mais de drz votos,
seja qual fôr o numero de act:ões que JI()Ssuir. Não ;,c ntlmitletn
votos por JH'ncurado•· pa.t:a nome:u;ão de PrP,;irlenlr, Direelorcs
c mc1nbros tio conselho hscal.
Art. 23. E'tawlo reprcscntatla.s cento c cinr.ocnta a1·~·CH~s, se
poderá delibera r, salvo para rdorma destes estatutos, que deverão estar representados pelo menos metade do nutHcro de
accões. Quando haja reforma será su!Hncttilla à approvarüo llo
·
Go\·erno Imperial, para. poder vigorar.
Art. 2~. Convocada a reunião par:t. 11ia c hora aprazado, se
não comparecerem aceionistas cm nUHH'ro !l·gal, na fórm:t do
artigo precedente, será adiada para novo dia, e nesse poderá
haver deliberaçüo com o numero !(liC eomparPcer.
Art. 2:>. A Dircdoria poderá nomear um e111prrgado a qut!ll\
encarregue a eseripturac;ão, c cxperlicnll' a c:ugo tklla. marra!ldo-lhc urna ~ratilicat.;:lo.
Art. 21i. Se •wstes c.;tatuhs fallat· alg-uma-; tlas dausnlas
exi~ida.s JIC!a Lei n. • !083 tln 22 t!n J\~oslo c llc:;ulamcnto n." 2711
ele i9 de Drzr:mhm de 1~60. a Contpanhia se ohriga a cumpril-as,
como se csti ,·cssem wcneionauas.
Art .. 27. Os presentes e' ta. tu tos depois de ilisnilitlo5 e approvados, em rcuui:1o 1los n.t~cionislas que csliycrcm pn·srnt., . ,
serão rcmettidos eom ns for:ualidailcs Ieg-ars à apJli'Ova<::i.o rio;
(Hlilrres competenlr;;, sr~nindn-se ns ma i' liispo'i':•-•fls tln LPi. ·
(Seguem-se as assignatnras.)
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DECRETO N.

6~97

-

DE

1

DE MARÇO DE

1877.

Concede privilegio ao 01·. Marcolino Iosé de Avena para fabricar
e vender collt\.solida c liquida c gelatina alimenticia cxlrahida
de ossos.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcntlo ao que requereu o Dr. 1\iarcolino José de
Avena e Tendo ouvi1lo o Conselheiro Procurador da
Corôa, Souerania c Fazenua Nadonal, Ha por IJem Concetler-lhe privilegio, por oito annos, para fabricar c vender no lmpcrio colla so\ida c liquida c gelatina alirnentir.ia, extrahida de ossos, segunuo o processo que declara
ter inventado e cuja dcscripção depositou no Archivo
Publico.
Thomaz José Coelho do Almeida, rlo Conselho de Sua
:Magcstaue o lmperatlor, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Puulicas, assim o lenha entendido c faça cxecmar .. Palacio
do Hio de JaJH•iro em l dn .Março de 1877, 5ü." da Indcpcndcneia e do Inqwrin.
PIUNCEZA L\IPERlAL HEGENTE.

Tlwmo:r José Coelho de Almeitla.

DECRETO N. G'i!)R -

DEl DE

mnço

nE

1877.

Concede privilegio a Canil ido Fr;mcisco l'erreira para fabricar
valvulas de sua invenr:;lo, !lcslinatlas a extrahir amostratl do
~erea~s e outros rrcnero.:•.

A Prinrcza Imporia I Regí'ntr, em Nome rlo Impcra1lor,
Attelldl'ndo ao qtw reqncrcu Camliclo Fra11cisco Ferreira c de conformidade com o parecer tlo Cousdhciro
Procurador da Corôa, Soberania c Fazclllla Nacional lia
por ~em Conceder-lhe priYilegio, por oito annos, i;ara
fabnrar e vender valvulas metallicas, que deelara ter

l2l

I~XECUTIVO,

inventado, com o fim de cxtrahir amostras dos cereaes
c ou t,ros generos contidos em saccos e cujo desenho e
tlescripção apresentou.
Thomaz José Coelho de Almeida; do Conselho de SLta
:Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negociosda Agricultura, Commercio e O!Jras
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em l de l\hrço de 1877, ü6."
da lndepcnt.lencia e do Impcrio.
PRJNcgzA IMPEIH \L
Thomaz

Jo~e

DECRETO N. 6499- ~E l

Bl~GENTE.

Coelho de Almeida.

DE MARÇO DE

1877.

Approva, com alterações, os novos estatutos da Sociedade
'
.Jockey Club.

A P:rinceza Imperial Regente~ em Noine do Imperador, Attendendo ao que requereu a Soeicda1lc Jockey
Club, devidamente representada, e de conformidade com
o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de f7 de Janeiro
ultimo, lia por bem Approvar os novos estatutos da
m6sma Sociedade, mediante as alterações, que com este
baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida,
do Conselho de Sua Magestade o Imperador, l\Jinistro c
Secretario de Estado dos Nc!.!:l~ios fh A,aTicultura, Commercio c OIJras Public;,s, qtw ;JsSilll o tcnlta entendido
e faça cxcc:nt;ll'. Palacio do Hio ue Janeiro em f de
l\larço de f8j7, 5U. 0 tla lnuq:cuckncia c do llllpcrio.
PRINCEZA IMPEHIAL REGENTE ...

Thomaz José Coelho
=-

l'A.RTE 11,
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A.CTOS DO POnER

A.lternções a que l!le ref"ere o Decreto n. 0 0-100
desta data.

I.

Supprimam-se os§§4.• e ü.•doart. 2.•
O § G. • do mesmo artigo fica substi tuitlo pelo s:~
guinte:
Se o herdeiro ou leQ·atario do soeio fallccirlo não fôr
:tllmittido como sorio ria fúrm:1 tlo que dispõe o~ 2." do
art. 2. 0 , só ter:'! direito á quota proporcional que lhe
couber dos dividendos, ou dos bens.sociacs, por occasião
de liquidar-se a Sociedade.
Recusada a admissão, poderá tambcm a Dircctoria,
desde logo, indemniz:ll'lla quota dos hcns sociacs a que
justamente tiver direito o referido herdeiro ou· lcgatario.
li.
Ao :trl. 2:1 atltlitt•-se-- HC,,a f•lcição Hão sc hdmittcm
votos por proeuratlor.
Palacio do Rio de Janeiro em i de Março de 1871.-

Titoma.z José Coelho de Almeida.

Estat11los rla SnciPrbtle- .Jof'licy Clnh.
t

TITULO I.
DA .\SSOCIAÇÃO.

Art. 1. o A ~ocictl:ltle Jockey C!ub, fundada nesta COrte a !6
de Julho rlc 1868, tem por fim prnmover, por meio de corridas, o
tnelhoramento ria raça cavallar no Brazil, e a sua duração será
i!lirnilada.
TilTT/l II.

Art:. 2." .\ Sor.iPtla.t,•

f'OIIIJh)I'·SI~-h<l tl~

sncimi

rlft•di\o~.

bl)ll<'·

weritos. lJOuorariu,; n :11! V<' 11 li1·ios.
§ t. • São soei os etTrcti vos lu dos os accionistas, ou socios remi tios, existentes e os rJue t!epois de approvados os presentes es-
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ta lutos concorrerem com a quantia de ~oonooo de uma só vez,
ou em duns prcstar;ões scmestrars.
§ 2. o Para a sua admissão rc1pJer-:;e proposta de um ou mais
weios á llirectoria c só scrào aceitos por maioria dos. votos de
seus membros. Na proposta scra indicado o nome, profissão e
resid<mda, cumprindo, além disso, ao proposto manifestar por
cscripto intcução de adtJUirir esse titulo.
~ :1. o TC·rn direito a. tomar parte em todas as questões sujeitas á assemhléa geral, a votar c a serem votado' para os
(a rg-os da Associaeão, quando quites com a Sot~iedade, c en•
trada franca em todas as privanças e dependcncins do Prado, a
dous~lugarcs na archihancada especial, e ao IJ1H1IIH1 tocar na IiIJUida~ão final da Socirdadc.
·
~ ~." o titulo de socio etfectivo, ou accionista, constitue posse
e dominio dos bens moveis e immovcis da Soci1~dadc, c por morte
do socio passará esse direito a um de seus herdeiros ncccssa·
rios.
~ 5. o Os soei os eiTectivos, porém, que fnllecerem sem herdeiros
nrccssarios, porh~rão legar a sua nc~üo, ficando comtllllo salvo á
~oriellade o !!irrito rle cassar esse titulo iJHicJnnizaudo tia
quantia estipulada para a admissüo de soeio, isto súmcntc no
caso de não julgar o herdeiro ou lcgatario nas condi~ücs de pertencer á Sociedade.
•
~ G. o Aquelle que adquirir acção ou titulo de socio por herança, e sr.m a pprova~üo da Dirccturia, ou aquclle que se tornar
indig-no da Socil'dadc por alguma pena infamante, sú conse.lnrá como accionisla o direito aos lwns quawlu liiJUidar-sc a Sociedade.
~ 7. o A Socicrladc não rcconhccPrá válida nenhuma transac<::1o feita COJtl o titulo de socio ciTectivo, e só a ella lira salvo o
direito 1lc rehavel·o por lllPio de indrulllizar;:!o conforme o§ r,, 0
§ 8. 0 Se algum aceionista por hcrnnr;a ou outro titulo, possuir mais dr uma acçfto, terá direito igual aos que têm sú uma,
salvo na partilha dos hcns quando se liquidar a Sociedade.
Art. 3." São soei os !Jcncmeritos tortos os que tiverem prestado
rraes c relevantes scrYi1;os á Sociedade, ou concnrri1lo eom donativos ou contribuições superiores ao valor de 2:ooonooo.
~ L 0 Têm os mesmos direitos que os socios cJiccliros, excepto
ao rateio na liquidação 1la Sociedade.
§ 2. 0 Para se coHcl'llcr essr li tu lo requer-se proposta da Dircctoria em asscmh!éa geral, votar;1o por escrutínio secreto,
maioria ahsoluta dos Yoto.~ prrsrn tcs:
Art. !1, 0 São soei os !Jonorarios s(11ncntc os que prescntmnrute
gozam rlcssa IJUalilil'~t;ão, tendo ~penas direito a tlous lugarrs na
archibancada.
Art. r,,o .S;losociosadvenlicio; todos osquceoneorrf)rCmcom
a qu~ntia de vinte lllil1·éh; f'lll ca1la eorrirla.
§ L o Par·a a sua admissão hasla srrrm propostos por qualquer
socio á IJirectoria, com tanto que ua proposta se indique o seu
nonte, prolis~üo e rrsi1Iencia.
§ 2. o T!~m direito a tomar parte em todas as questões, não srndo
pccuniarias, sujeitas á assembléa geral, e a. 1lous lugares na archibancada esp~ci3:l; não porlrm votar, lll'lll ser volados para os
r·argoii da Assoctaçao.

ACTOS DO PODER

TITULO lll.

D,\ ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

Art. 6. o A Sociedade Jockey Club será administrada por uma
Ilirectoria com posta de um Presidente, 1. 0 e 2. 0 Secretarios, Thesom·eiro, dous Directores c um consellw fiscal composto do tres
wcrnbros.
Art. 7. o Compete :i Directoria:
A administraçáo da Sociedade.
A nomeação e demissáo rJrJs empregados necessarios.
A estipulaç:io dos sala rios dos mesmos.
A designação dos dias de corridas.
·
A aprcsentaçáo do programma das mesmas á assomhléa geral.
A admissão de socios eJTcctivos.
A nomeação dos commissarios para os dias de corridas.
A inspec<~ão c fiscalisar:;1o de lo< los os bens da Sociedade e tudo
em Jim !JU:t"nto disser respPilll ;i IJOa mareha da Sociedade.
Art. 8. 0 A' Directoria C•lmpetc a acquisição de ti tu los da divida publica ou bens de raiz para patrirnonio da Sociedade, bem
como alienação daquelles mesmos titulos para fins designados
prla assf'mbléa geral.
Paragrapbo unico. As rendas da Sociedade nunca servirão para
rateios pelos socios, só serão applica<las ao melhoramento wrial.
Art. !J. o Todos os contractos que forem celebrados pela Dirce-.
toria serão trazidos ao conhecimento da assemhléa geral; os que
importarem alienação, hypothcca e onus reaes dos bens da Sociedade só poderão ter c!Teito depois de approvados pela assembléa
grral por maioria de votos presentes.
Art. to. Todas as despezas que excederem á quantia de um
conto de réis não podcr;io ser e!Tectuadas sem a approvar,ão <la
~ssemblé:J. geral, que para e! las votará fundos, depois de ouvido
o conselho fiscal.
Art. H. A Directoria será eleita annualmente J5 dias antes da
sessão solemne <lo anniversario da Associação, competindo ao
Presidente convocar a assemhléa geral para esse lirn.
Paragrapho unico. A Directoria, lindo o seu mandato, poderá
ser reeleita.

nO PnF.S!DE:-iTE.

Art. t2. Ao Presidente compete:

§ 1. 0 Presidir ás sessüe,;, manter a ordem nrllas. ruhricar todos

os papeis, marcar a ordem das discussões, snspeudPr, adiar e encerrar as sessões.
§ 2. 0 Exerccr tod.as as funcçiíes da Directoria nos casos em que
egta n;io possa reunl!'-se de prompto, c adoplar qualquer medida
a bem da administracão da Sociedade.
§ 3. 0 Nomear as co"ninJi-;sües extraordinarias para os casos im·
previstos.
§ &. o o Presidente será substituído pelo L 0 Secretario nos im·
pedimentos até Ires mezes.
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§ r>.• Quando o impedimento fôr de maior prazo de lempo a
assembléa geral elegerá quem o substitua interina ou definitivamente.
DO

l. 0

SECRETARIO.

Art. 13. Ao L o Secretario compete:
§ 1.• Subslituir o l>resitlentc uos seus impcdimentns, conforme o § 4. 0 do art. 12.
Dirhdr o expediente lia SN'l'Ct:uia.
Ter' soh a sua guarda os livros c depcndcucias da S~fTPtaria.
Annunciar as sessões.
·
Convocar a asscmllléa geral.
·
Fazer o relato1·io da mal'Cha da Socictlade e rclatorio das
corridas.
ParLicipal' a atlmi;;são dos socios, c expedir, á vista de •locurnento passado pela thcsouraria, os títulos dos !s··~~ios efl'cetivos e henemcritos, c os cartões de ingresso para os dias de
COITillas.
§ 2.• O 1. 0 Secretario será substituído pelo 2.• Secretario
nos impedimentos até tres mezes.
S 3. 0 Quando forem de maior prazo de tempo a assembléa
geral elegerá quem o substitua.
DO

2. 0

SECRETARIO,

Arl.• 1.l!.. Ao 2.• Secretario compete :
§ 1. 0 Substituir o f. o Secretario coiaforme ao ~ 2. 0 do art. 13.
J•'azer as actas das sessões, c !anal-as em livro apropriado.
Ilt!ccber a inscripçfto 1los cavai los para a~ eorridas, conforme os progranuuas votados pela assemhléa geral.
Or~anizar os mesmos fH'o~r:unmas e fazcl-os publicar.
§ 2. 0 O 2. 0 Secretario será sub~!ituído por um dos Dircctores disponheis nos mesmos termos eru 11ue são o Presidente
c 1. o Secretario.
DO TIIESOUIIEIRO.

Art. f!). Ao Thesoureiro compete:
§ I.. • Ter soh sua g-uarda c rl'sponsahililla•le todos os fundo~
1la Sociedade, c arrecadar tudo quanto possa pertencer a
mesma.
Fazer todas as llrspezas autorizadas pela Directoria, e approvadas JWia as~embléa geral.
Fiscalisar tudo quanto fM rclatiYo á caixa e economia social.
Apresentar no fim de carla corrida um balanço ria receita c
despeza da Sociedade, e um balanço geral no fim de cada anno
social.
§ 2. o o Thesourciro nos casos de impedimento será substituído por um dos Directores disponíveis nos mesmos termos que
os outros cargos da Directoria.
·
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ACTOS DO I'ODEn

DOS DIRECTORES,

Art. 16. Aos Dirccto1·ce. compete:
A fiscalisac;ão c dir·~cç.ão do l'r:ulo, :li'Chihancailas e su:1s
dependllucias, c de totlo o material rclat.i\'o ás eorridas.
Ter em dia o cc Stud-13ook", ou histo1·ia tia genealogia, illlpot·tação, applicação c destino dos c~avallos naeiuuacs c estrallgeiros importados no paiz c f!UC tiverem conidu no Jockcy
Club.
Art. !7. Ao conselho fiscal compete :
Fazer rclatol'io P-:i:lf~dal soiH'C o t~slatlo das fiuanças da Socictlade, in<lic:anclo t[uacs as providcnrias a adoptat·, tendo pat·a
isso n tlireilo de examr; tia c,;niplllração, archivo c LOiiOs os
c·ontraeto~ a edehrar.
· Dar par,;cet· sobre o~ halaneetcs c balanços antes de scr·~m
apresentatlos á assemiJléa geral.

TITULO IV.
Dl

ASSEHDL~A

GERAL.

Art. 18. As reunwes tia assemhléa gemi serão ordinat·ias,
c•xtraorilin:nias c solc•nmes.
· Art. !9. Haverá sempre asscmbléa geral nos primeiros dias
do Janeiro de cada anno para a apresentação tios prograrnmas,
c autoriza<.:ão das <lcspezas; c I.:J dias de' pois de cada corrida para
conhecer-se do reguftado tia HH'Sina.
Art. 20. Haverá asscmhlé:t extraonlin~ria, sempre com decla·
ração do lim especial da convocaç:1o, quan'do a IHrcctoria entender, ou quando fllr exigida por vinte socios efiectivos, correndo neste caso por conta dclles a dPspcza da convocaç:1o.
Paragrapilo unieo. Nessas reuniões n<lO se tratará de ma teria
estranha á convocaciio.
Art. 2!. Nenhuma assmublc'•a funccionará pela primeira vrz
sem estarem presentes trinta socios elfectivos inclusive a Directoria
Paragrapho unico. Não se effeclnallllo a rcuni:1o por falta de llltmero será novamente convocada ;•ara oito dias tlrp.,i:;, c funcdunará então corn qualqner numero de socios que se apresentar.
Art. 22. /la verá todos os annos, no anniversario da Sor.iecl~1lr.
u1na scssáo solemne para poosr da nova Dirccloria, leitura do
rei:J.torio annual e balanço grral da Associação.
Paragrapho unico. Esta scssáo fnnccionará com <Jnalqucr numero tle socios.
Art. 23. Só a asse111hléa g()ral poderá praticar ou ~.utoriz:1r
acto ou contracto que importe aliPna<;<1o, hypotheca ou o.m~;
reaes dos bens da ~ociE·dadc, com lauto <J.ll'! a rsta assembléa col!corra mais de metad~ dos socius Plfectivos existentes.
Art. 2~. A' assPmhléa geral ai111la compete:
A approyaç:1o dos prograu!mas para as conidas.
A autonzação da necessana despeza.
A approvaçao e rPjeição dos socios benemerilos.
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A autorização de todas as despezas excedentes a um conto de
réis depois do parecer do conselho fiscal.
Finalmente a dissolução e liquidação da Associação, sendo
preciso para isso convocação especial e que a ella compareçam
dons terços dos socios effectivos rxistcnt•"\s,
§ L • Nas discussões será pormittido aos socios fallarem duas
vezes sobre cada assumpto.
§ 2. • São prohibidos os apartes e dialogas.
TITULO Y.
DAS ELE!ÇÜES.

Art. 21i. A Ilirectoria será eleita annualmente em scss;io ordiual ia t5 dias antes tla sessão solemne.
Art. 26. A eleição será feita por cscl'Utinio secreto e por
maioria absoluta dos votos presentes.
Art. 27. Para supprir as vagas que se derem na Directori:t
se convocará uma sessão extraordinaria, se não estiver proxima a reunião da assembléa geral extraordinaria.
TITULO VI.
DO FUNDO SOCIAL.

Art. 28. Constitue fundo social do Jockey Club·:
O terreno e ellilicios situaoos no lugar denominado Prado Fluminense em S. Francisco Xavier.
As entradas dos socios.
O proo ucto liquido das corridas.
Todo e qualquer donativo feito á Sociedade, o juros das guautias que existirem empregadas em títulos da divida nacwual,
ou depositadas em bancos.
TITUUI \"I!.
DAS DISPOSIÇÜES GERAES.

Art. !9. O prazo de seis mezcs de que falia o art.!. 0 , § L• se
da data em que o socio fôr apprpvado em assemhléa

cnnt~rá

geral.

Parag-rapho 1\niw. Niin gozará dos direitos de socio e perderá a
p1cstação com que tiver entrado, aquelle que no referido prazo
uão satisfizer a 2." prestação.
Art. 30. Em cnso algum a Directoria on a assembléa,geral .
podrrá ceder, a titulo gratuito ou prcuniario a. terçt:iros, o Pra- :
do Fluminense para nelle ter lugar corridas de qual'luer especie que seja.
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AC'fOS DO PODER

Art. 3!.. Nenhuma discussão será admittida sobre liquidação
da Sociedade emquanto não estiverem esgotados completamente
os seus recursos pecuniarios empregados em ti tu los da divida
publica· ou existentes em moeda corrente. Quando se receie
. qne possa ser compromettido o valor dos bens de raiz, ainda a
Dircctoria fará um appcllo aos socios para entrarem com uma
nova contribuição, c só depois de baldado este esforço será submcttida á assembléa geral a proposta de liquidação.
Art. 32. Os dons lugares a que tem direito o socio na archibancada especial só poderão ser occupados pelo socio ou pessoa
de sua familia.
Art. 33. Os presentes estatutos só poderão ser reformados dPpois de passado o prazo do dez armos contados do db de sua
approvaç:lo pelo Governo Imperial.
·A commissão de rerlacção.- M. P. Bastos Junior.- João Baptis·
ta Rodrigues. -José Moreim da Costa Lima.

DECRETO N. 6;)00- DE f

-

DE MARÇO DE

1877.

Approva, com modilicaçõrs, os estatutos da Companhia Prc·
vidcneia das F:unilias.

A Princcza ImpCJrial Rc.s-entr, crn Nome do Imperador, Attemlcnrlo ao que: rr·querru a Comp:m!Jia
Providencia das Familias dcvidanwJlc representada
e de conformidade com o parecer tia Secção dos Negodos do Imperio rio Consl'!ho de Estado, exarado
em Consulta de 2 de Outubro ultimo, Ha por bem Approvar seus estatutos e autorizai-a a funccionar com as
modilicaçücc;, que com este baixam, assignallas por
Thomaz .José Coelho de Almeitla, do Con~elho de Sua
Il'lagcstade o Imperador, l\linistro c Secretario Je Estado llo3 Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras
Publicas, que assim o teuha entendido c faça'executar.
Palacio do H.io tle J<.~neiro em 1 :.!c tllarço de 1877, ü6. 0
da Imlcpendencia c do lmpcrio.
PRI~CEZA

DIPEHIAL

fiEGE~TE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
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EXECUTIYO •

.l\lodUlcnçiães n que se ref"ere o Dec••eto
n. 0 GUOO desta data.

I.
No art. 2.• act·esccntc-se no fim- precedendo approvação do Governo.

11.
No llm do ar L. 3. •, depois das palavr;1S- vinte c um
annos - acrcsccnlc··Se -ficando sujei lo á (lisposição
do art. 2.• da Lei !l. 0 20í0 de 28 de Setembro de 1871
do capitulo u.• do B.egulamcnto n. o 21:Jl> de 13 de Novembro de !872.
II!.
Nollmdo art. 4.• acrcscr.ntc-se-mctliantc appro·
v ação do Governo.

lY.
No art. 7. O, depois da palavra- maioria- acres ..
cento-se- absoluta.

v.
No art. H, depois da palavra- cobrarà- acrescente-se- por uma só vez.

vr.
No fim da pl'imeira oração do art. 17, depois da palavra- social- acresccn te-se- c o rnstan te será distribuído como dividendo pdos accionisbs.

YI!.
No fim do nrt. 18 acrcsrcntc-sc- nenhum dos
mcm!Jros da Dircetoria poder:t ser eleito ou acdamallo
para qualqncr destes lugares.

YlH.
1\'o fim do art. 2:3 arrcs.:cntc-sc o sct;·uinte- Aretrilmição fixa de trcs millesim:1s partes do capit;ll mareado aos Dircctnr1'S scrü dcduzilla dos lucros sol'iacs c
nunea do ('apitai da Companhia.
P:llacio do Hio de Jnnr~iro nm 1 de Marco (]C 1877.Thoma::: José Coel/10 de Almeida.

=
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ACTOS DO PODF.n

Estatutos da Companhia Previdencia das
Familias.
Art. 1. • l<ica creada nesta Côrtc, uma Companhia anonyma
·com o titulo de- Previdcncia das Famílias-, comprchendcudo
Ires sec~~ões :
1. o Serviço cscraYo.
2. o Serviço !inc.
3. 0 (;rcat;ão de scniço rlc illf(CHno~.
Art. 2. 0 A dura~:ão da Companhia scrú de 2o annos, c só poderá ser dissolvirla aulcs, se tiver prejuizos superiores a um
terço do seu capital, ou nos casos tio art. 2\Ja do Codigo Criminal c mais leis dr1 Impcrio, polleurlo esse prazo ser prorogado
por deliheraçilo da assembléa I(Cral dos acciouistas.
A !"L. 3. o 0.; Iins da em preza >ão :
1. 0 Alugar de partieülarcs I' cmnprar, de prcfercucia, por conta
IH·opria, e:;cravos aptos p:1ra todo;; os mi,;tercs do servit;n
domestico, para alugai-o:; a quem dcllcs preeisar, mediante as
condições consignarla'i nos presentes estatutos c no regulaHielllo interno qi!c f(ir formulado para sua boa execução.
2. 0 A:lt[uil·ir, dc11Lro ou f:ira do Imperio, trabalhadores proprios para os serviços de c:llnpo, e Cl'i:ulos aptos para o serviço
domestico, mediante coutraclos; usufruindo por elles a commissão que fôr eslatuhla no regulamento interno da Companhia.
Para os trabalhadores e criados vindos de fóra do lmperio
a cmpreza solicitará 1lo Governo Imperial os favores concellirlos por leis aos immigrantl's.
.
3. 0 Arlquirir por meio •'c pt·npo~la feita ao Governo Imperial
o uunwro •le ingenuos, tle amhos ~~~ sexns, tJIIC Jludcr reccher,
p:~ra ctlucal-os á sua custa, eusinamlo-ll"'s a lc1·, e·;crcvcr
e cnntar, U1a otl!cio rnecanico c todos os mislct·es do serviço
domc,;tico.
A Companhia em compensação das vantag-ens otrcrccidas aos
iu~enuos usufruirá os serviços dos mesmos até a idade de 2L
auuos.
Do pro!lúlo annual !los scniços <le catla um serão deduzidos
10 °/ 0 para cnn3titnir-lhps um pcculio, que lhes será cntre~ue
quando colllpletat· aquclla illade; St'ndo a t[Uantia tlcrluzida
li~va•la a uma conta l'<HTenle yeueeni!o os juro,; anuuaes
deli 0 f 0 •
Art. 4. 0 O 1'.1pital da c'mprrza sPrá de cem contos de réis
(100: 000$000) dL· ir lido em 2. OUll acçiks de e i ncoenta mil róis
(50$000) cada nnn, c pÜ1le st~r elevado ao triplo por deliberação !la as,cmbléa ~era I resp<'CliYa.
Art. 5. 0 A prinll ira chamada elo capital será de 20 °/0 (108000
por acç:1o) c a~ outras restantes de 10 ~ó (iíSOOO por acção), guard.,ndo-:;c o intcrv.111o de 30 dias <'ntre uma c outra chamada.
Os an11uncios respe..th·os serão feitos com anteeedr~nl'ia pdo
menos, de:; dias uos jornac.; rlc maior circular~:1o da Crlrtc.
Art. li. 0 O capital da Cmnpauhia será emp'regado na edul'a•
ç~~ de ingcnuos, na importa<,::io <lc trailalhadóres, na acf}niS!\;ao, compra e YCnrla rlc e'ct·avos, pnr :~orna JHOpna c de par·
ll•:ularcs, no pagamento rios alngucis adiantados de fJUC tratam
o~ :u:.ts. 17 c 20, nas dcspezas da iustallaçã.o c custeio da Assocraçao.
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Art. '7 .• A administração cornpor-sr.-ha de tres Direclores nonwados por maioria de votos da asscmhléa geral, coro a pxccpção do t{UC dt!lcrmina o art. 23 das di:;posiçõcs trausitori:ls
dos prest•ntes estallltos, e scr:ln annualmcnte sulJstituidos po1·
um tcr•:.o á sorte, podeudo ser reeleilos.
Art. ·s.• Compete á l>ircctori:J nomear o Gerente, Guardalivros c demah cmpregatlo~; tlemillil-os e remunera l-os conforme o seu mcrc~cimento respecl.ivo, podendo gratificar o Gerentt~ com uma porcentagem dos lucros serncstraes, que não
exceda a 10%; elaborar o rcgulan1cnto interno fia Associação,
convocar a assernbléa geral, propôr-lhe as alterações que julgar
conveni:mtes no> presentes c,;tatutos c todos os tlcmais actos
da g~sl5.o como em causa propria.
AI-L. \1." Compett: ao Gerent.~ a tlirccç.ão de tmlo o srni(o intemo da CompaBhia, a hoa marc!Ja e rcgularidatk do mesmo,
o acondicionamento e distribuição dos eseravos em alojamentos
separados, segundo os seus sexos e tudo finalmcute que fõr relativo ao recebimento dos alugueis, pagamentos ele despezas,
dcrcnllo diariamente prest:w contas ao llirector tlc srmana de
todas as operações c!fcctuada3, e das propostas rccebid:Js para
os aln!.~neis.
Art. 'to. Do rendimento dos cscraros perlcn~cntes á ompreza
lir:u·-sc-ha scmestralnwntc uma t(uo!a de iS oj 0 , a lim de se1·
destinada a um fundo de emaucipaç:lo que sera applicado, por
meio de ~;nrtcio {1 li llertação dos mesmos cscra vos que tiverem
HJ allllOS df' SCI'I'IC.O.
A ri. H. "'a loc":1ç:lo de scrvit;os de cseravns por conta tlc
terceii'O a Companhia collrará de eada localal·io a quantia de
:.l$000 de comluis'ião, além do alu~uel COIHcncionaolo, e no easo
t{UC o e.,cravo não sirva ao locatario potlerá ser sul.Jstituido por
outro dentro dt• prazn !lC oito dia•; sem nora conHuissão. Na
loe~ç.~o tk seniços tle cri:Hlos se ~·xi~irá. tio localal'io a quantia
ole ii.<;I.JüO de emumissão, que sera •lelluzitl:J no primeiro pagalllC!lto !'cito ao me:;mn criado.
Tanto cs eriados cnmo os es•~ravos t.crão uma ratlemcta na
1{\ial scr;1o l:iut:.:u\ns: cu BOIIIt', idadt•, na•·ionalirl:<tlt~ c comportaliH~!ILI), mc:!iaute i~1fnrnwçõcs prestadas pelos loeatarios, c
f('lt~ ser:-w tomad:~:', IIH.:nsalmcnt·J por um empregatlo de coHlian~:l da Compau:1ia.
Art. 12. Os calnao:; im;10rtados fJCia empreza poderão ser
cPnidos a p~l·Licnlares coJ!I totlth os ouus c vantageus dos rcr,pedi';os l'nBiractos de cu,~·aj:uncnto e mais a COII!Illissão t:OII•
\'!'Bl'ÍOHada.

Art .• 13. A Comp1uhia adiantará ao-; senhores dos escravos que
a\w:·ar 111!1 anno ou ma h tios alu;!nPis, um:~ vez que o prcçt• c ou ..
vcuha á atllJiinistração, c q:w os ruesaw.~ escravos sejam ;.:eguros
t·o:t:ra risco de morte, t\evellllo a apuliec do se;;uro ser traus11~rida a Clllpreza.
Art. l·L ~i o caso de mnrt~ rlc algmn olos ~scravos, cujos
alnguúis tc11ham sitio pa.•:w·; ;Hii:tnta:los, os SPnhores ~;prão ohri·
gad:J.3 :t indemnizar a Companhia tla quantia t[UC lhe for dcvi<la
sou as cautelas que su:;?;~o~rir it Hircc.toria. Uo mesmo mutlo se
proco~dcrá no c:1so rle m·olw;tia qne impo;•,ihilite o c~crayo tlc
tmlnlhar, uma Yer. que rlcpoi; tl<~ rcstabelccitlo não regresse
rara o ser\·it/l da cn1preza.
Art. W. No casn de atlo,~ccrcm o; escravos alugados pl'la Companhia, porlcl·á ella tratai-os por cotlla tle ~~cus senhores, uma
wz que estes ussim o resolvam por cscripto, depois do a viso que
recelwrcm.
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Art. 1G. Os escravos pertencentes á cmprcza serão immctlla·
tamcnte seguros na companhia que fôr escolhida pela di·
recção.
Art. 17. Da impOI'tancia dos lucros liqui1IO'> de cada semestre
se deduzirão 10% para o fumlo 1le reserva, o l(ual é exclusiva·
mente destinado para fawr face ás pcrd~s 1lu capital sodal. Os
divi1l1~ntlos serão pagos 110s mezcs de Janeiro c Julho de cada
:JIIIIfl uo csniptorio 1la Compauhia.
N:lo se plul,•rá faw1· 1listrihui1::1o de llidllenllos cmqnanto o
r.apital soeial 11Psfalcado em \Írtlllle de perdas não fôr integral·
Illl'llle rcstailelecil!o.
Os aecionislas s~to rcsponsaveis pelo \·alor das acçües que lhe
forem distribuídas.
A ri. 18. No llcl'urso do mez 1lc .Julho on Agosto de ca1Ja anuo
lerá l11gar a reunião da assembléa geral para scr·lll!• presente o
rclatorio da Dirccturia, halanço c inventario respectivos a fim
de serem approvallos esses documentos.
A assemhléa geral será prcsidi1la por um accionista JlO!'Suidot•
de 150 acções on mais nomca1lo pela mesma assernhlúa em •·ada
reunião. Emquanto não ror aeclamado o Presilletltl', os tt·ahalhos preliminares serão diri;.:i•los pelo llircctor ma i~ i1lo<:o.
O Presidente da a<,semoléa geral convidará para Secretarias
dons accionistas.
Art. t!l. A assemhléa (!cral jnl;::ar-~c·ha constitui•la estando
)lrcseutcs tantos accionistas quanto~ representarem Jl'll' suas acl;fips a maioria 1la Companhia. Todas as deliocraçües serno toma·
das it plnralidalle 11l~ yotos dos <lCcioni:üas presentes, sc111lo avotat;:1o por c:<crulinio ~eercto, conl~ulo ca1la yotu por dnco
aCI,~(kS.

Art. 2.1. Quando a assemhléa geral não pnder funccionar por
falta de numero marcado no artigo antcee!lcnte, cnnvocar-sc·ha
scg~m<l.a reunião que se julgará conslituida com o numero de
accwmstas que comparecer.
Art. 21. Nas renniües cxtraortlinarias não se poderá tratar de
ohjecto extranho aos fins de sua convocação.
At'l.. 22. São attrihuições da asscmbléa geral :
L• Tomar conhecimento de todos os ucgocios e occurrencias
!la Companhia.
2." Eleger a Direetoria c dcmittil·a no caso de provaria mal·
versação.
3. 0 RcsoiYer qualtyucr duvida sobre a interpretação dos prc·
sentes estatutos c sua alteração sujeita á approvação !lo Governo.

Art. 21. Os ineot·poratlores da Comp:mhia, Dr. Nuno Alvarr~s
l'creir:t c Souza, AH!(usto Corrb LJu•·ão e Joaquim José Moreira
Molltl'it·n, em retribuição de seus sl'rviços eomo iniciallnres c
oq:a:lizadores desta emprez~t, ,;erf\o )Hircxecpçüo 1lo art. 7.", ns
Dircctores, durante o 1." qninqueuio, c peiTdll'rão mensalBwnte cada um trcs millesitl!a'i parir-; do eapital snbsnipto c
mai; 5 °/ 0 ~los lur•t:os li'Jui•los, IJUanllo P:tcederem a 12 "/ 0 ao
anuo. Os !'tgnatanos approvam e'tes estatutos. t1\io de Janeiro, 22 de Agosto de 1816.
(Seguem-se as assignatnras.)
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DECRETO N. 6õ0l -

DE

1

DE MAllÇO DE

1877 ..

Declara que entre ns agencias que a Companhia- The Gnardian J1ire arHI Life Assur:mee Limilcd- Lem de estabelecér
âeve-se comprehendcr tlma na capital do Imperio.

A Princcza Imperial Regente, c:n~ Nomp, tio lmrcratlor,
Atlcndcntlo ao que requereu a Companhia- Tlw Guarrlian Firo aml Life Assurancc Limitcd-Jia por bem
Declarar que entre as agcnt:ias quo a mc~ma Companhia
foi ;mLOrJzatl:l a estabelecer em virtudn do Decreto
11. {i1ll,8 de 30 de lkzemllro tle 1876 tlevr-sc eomprehonder uma na capital do lmporiu-, á qual são applicavcis
as clausulas que baixaram com o citado uocreto.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho tlo Sua
l\lagc~taclc o Imperador, :Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pulllicns, assim o tenha cntend ido e faça executar. Pala cio
do llio tlc Janeiro em i de :Março de 1877, 56. o da
Inllcpcndcncia c do lmperio.
0

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coêlho de Almeida.

DECRETO N. 6:i02

-DI<:

i

DE MARÇO DE

187j.

Concede privilegio a Ralph C. Dillon para preparar o san::uc
do gado, segundo o prot'csso de sua invenção.

A Princeza Imperial Regente, em Nome <lo Impel'atlor, Atten,len<lo ao que rr~qtwnu Ralph C. Dillon,
o Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda c Soberania Nacional, Ha por bem Conceder-lhe
privilegio por iO nnnos para preparar e vender o sangue
do Q'ado, nas Provincias tle S. Pt~tlro c Santa Catharin:t,
segundo o processo que declara ter inventado c euja tlcscripção foi depositada no Archivo Publico ; obrigando-
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se o supplicante a est:~bcleenr um:t fal1rica p::tt'::t semelhnnte fim, na primnira dnquellas províncias, dentro do
prazo de seis mezcs, contados dr'st:l data.
Thomaz José Coelho (]8 Almri1la, do Conselho de Sua
Magestadc o Imperador, 1\linistro e Secretario de ::stado
1los Negodos da AgTieultura, Commercio c Oliras l'tiblicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palaeio do lHo de Janeiro em l Jc l\larço ue 18i7, m3. o
da lndepcnclencia c do lmpcrio.

PR.INCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. ü:J03- DE t

DE

MAnço m: 1877.

Concede privilegio a José Ferraro para fabricar marmorc c mo·
saico segundo o processo de sua invenção.

A Princeza Imperial Regenté, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu José Ferraro, e Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e
Soberania Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por oito annos para fabri::ar marmore e mosaico segundo o processo que declara ter inventado, e cuja descripção depositou no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho <lc Almeida, do Conselho de Sua
Mngestade o lmperndnr, 1\lini,tro c Secretario de Es!ado
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenlw entcn,Jido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em l de M~rço de 1877, U6. • da Independencia e do lmpcrio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thoma.z Josc1 Coelho de Almeida.

i:.J5

EXECUTIVO.

DECRETO N.

();_)Q:i.-DE

l

DE MARÇO DE

1877.

Concede privilegio a Antoinette Fraisant para fabricar e vender
calçado articulado de sua invenção.

A Prinreza Imperial Urgente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requrreu Antoinette Fra isan t, e Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador ua Corôa, Soberania e
Fazenda Naciona I, lia por bem Conccd6lr-lhc privilegio
por oito annos para fabricar c vefl(lcr cal\ado articulado
:Je st~a invenção, conforme a llcst.:ripç.ão quc dcposi Lou
no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, rio Conselho tle Sua
Mé!gcslalle o Imperador, Ministro eSeeretario de Est:ltlo
dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em i de l\larço de 1877, õ6." da
Independencia e do Imperio.
PRINCEZA Il\IPEHIAL REGENTE.
Thomaz· José Coelho de Almeidn.

DECRETO N. ü:iO:i -

nE

l

DE MAnço DE

1877.

concede permissão a Dencdicto de Almeida Torres para explorar
ouro e outros metaes nas terras da fazenda de Santa Luzia,
sita no município da Campanha, da Província de Minas Gnracs·

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que reqncrcu Benedic.to de Almriua
Torres, Ha por bem Conceder-lhe permi~são, por dous
annos, para explorar ouro e outros metacs nas terras
da fazenda lle Sant:~ Luzia, s'tta no munieípio ria Campanha da Província tlo Minas Gcraos, mc1liantc as
clausu'tas que com este baixam assignadas por Thomaz
José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 1\lagestade
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o Imperador, Ministro c Sccreta:io de Estado) dos_ Ncg-ocios da Agricultura, C_nmmrrciO c Obras I U!llrea~,
que assim o tenha entc:nuHlo c faça executar. 1 alac10
do R io de Janeiro em i de l\lar ço de ,1877, tiü. o da Indrpcndcncia c do Imperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
T!tomr1::; Jost! Coelho de Almeida.
Clnusulns n que se ••ef"(>r•e o Decreto n. 0

o:;o~

destu data.

r.
Fica concedido o prazo de llous annos a Denctlieto de
Almeida Torres para cx:pl_orar ouro c outros metars nas
tenas da fazenda de Santa Luzia, sita no município da
Campanha, Província de 1\Jinas Geraes.
11.
As explorações poderão ser feitas por qualquer dos
modos recommendados pela sciencia. As que se ti r e rem
de fazer em terrenos possuiilos por meio de sondagens,
cavas, poços, galerias subterraneas ou a céo aberto não
poderão ser cx:ccutatlas sem autorização cscripta dos
proprirtarios.
Se esta, porl·.m, lhe fôr· negada, poderá ser supprida
pela Presidencia da proYincia, mediante fiança prestada
pelo concession:1rio, que nspondcrú pela indemnizJção
de todos og prcjuizos, )Wrdas e dnmnos causado~ aos
propril'tarios.
Para a concessão de scmdllanlc supprimento o Presidente da província, por etlil~es, intimará os proprietarios para, dentro do prazo razo:nef que marc,tr, aprcS('Illarcm os motivos de su:t oppo;;i<;ão c requererem o
(}Ue julgarem ncccssario a !:em de seu direito.

IH.
O Presidente (l:l proYincia concederá ou neg·arú o
suprrimento requerido ú Yi~ta das razues ex)JCIHiiJas

EXECUTIVO,

pelos proprietarios ou á revelia destes, der,laramlo os
funt.l:lmeutos de sua decisão, da qual poderão os in teressndos recorrer para o 1\Iinis te rio da Agrieultura,
Commct·cio c Obras Publicas.
Este recurso, porém, sómcnte será recebido no e!Teito
devolutivo.

IV.
Deliberada a concessão do supprimcnto'da licenç~,
proce:ler-se-lta immediatamentc á avaliação da fiança do
QUC trata a Clausula 2. a OU da indemnizar;ão dos prl'jU izos
alleg-a<los pelo;; proprietarios pot· meio d.e arbitro:' qne
serão uomuadns, dous pelo eoncessionarto e dnus pl'los
proprietarios. Se houver empate, serú deciditlo por um
!'i. o arbitro, nomeado pelo Presidente da provint:ia.
Se os terrenos pertencerem ao Estado, o ti." arhitro
será nomeado pelo Juiz de Direito. J•roreritlo o laudo,
o conccssionario será obrigado a e!Tecluar no prazo
de oito dias o dcposilo da fiança ou pagamento da importancin, em que fôr arbil.~atla a indemnização, sem
o que não lhe st>rá concetlido o supprimcnto da
licença.

v.
A indemnização de que tra La a ela nsula precedcn te será
devida ainda quando as explorações forem feitas em
terrenos de propt·iedJdc do eoneessionario ou do E~
tatlo, uma vez que della possa provir damno ou prejuiw aos proprietarios confron tantes.
VI.

Serú ig-ualmente ollrigatlo a .rcstallclccrt· 5 sua custa
o curso natural das aguas que tiver tlu desviar do Si'U
leito pela necessidade dos trabalhos tia rxplor~IÇâo. Si o
desvio dr,sJs aguas prejudicar a terceiro não lhe será
pcrmittido effectual-o sem licença <leste, que poderá
ser suppritla, mediante in<lcmnização, na fúrma estabelecida na clausula 4."
VII.
Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de
pantanos ou estagnação de aguas, que possam prejudicar
-PARTE U.
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a saude dos moradores da circumvizinhança, o conccssionario será obrigado a dcseccar os terrenos alagados! restituindo-os a seu an ligo estado.

VIII.
As pesquiza~ rle minas por meio rle cavas, poços ou
g:1lerias nos tcrJ·cnos desta concessão não terão lugar:
1. o Sob os etlifleios c a {;) melros de sua eirnuurcrcncia, salvo na ultima hypothc~c, sómcnte com eonsenlimcnto expresso c por cscriplo do respectivo proprirt:uio. Este consrntimcnto não poderá St'l' wppriLlo
pela Presi(lcncia da província;
2. o Nos eaminlws c estradas publicas c a lO metros
de cada lado de!lcs;
3. o Nas povoações.

IX.
O roncessionario farú levantar planta:; geologicas e
topographicas elos terrenos explorados com perfis, que
demonstrem, tanto quanto pcrmittircm os trabalhos
que tiver feito, a supcrpllsição das camadas mineracs
e remcttcrá as ditas plantas, por intermedio da Presidencia da província, á mencionada Secretaria acompanhadas:
i. o De amostras dos mesmos mineraes e das Yariedades
das camadas de terras ;
2. o De uma descripção minuciosa da possança das
minas, dos terrenos de domínio publico e particular
neccssarios á mineração, com designação dos proprietarios, das edificações nelles existen tcs e do uso ou emprego a que são destinados.
Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para
o transporte dos proL!uctos da mineração e qual a distancia entre cada uma das minas e os povoados mais
proximos.

X.
Satisfeitas as clausulas deste decreto, scr-lhc-ha concedida autorização p:na lanar as minas por clle
descobertas nos lugares desi~nados, de accôrdo r-om as
Leis e contlições que o Governo julg-:~r conveniente estabelecer no acto da conce:-são, no interesse da mineração
c em beneficio do Estado e dos particulares.
Palacio do Rio de Janeiro em 1 de :Março de l877 .-

7'homa: José Coelho de Almeiàa.
<AF~Fi"d":AJ"d'
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EXECUTIVO.

DECRETO N. (itiOG-

DE

I

DE ~fARÇO DE

1877.

P!'oroga por um anuo o prazo concedido aos narõcs de Campo
Alegre e de Guararapes para organizarem uma companhia com
o fim de estabelecer um engenho central p!tra fabrico de assucar, no município do Cabo, Província de Pernambuco.

A Princcza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\Iagcstaàc o Imperador, Attcnuentlo ao que lhe rrqucrcram os
llarõ(:s ele Campo Alegre e de Guarar:qK'S, Ha por bem
Prorogar por um anno o prazo que lhe~ foi concedido
pela clausula fi.• das que baixaram com o Decreto n.
0~38 de 28 de Junho do anuo proximo iimlo, tJara organizarem uma compmhia com o fim de eslahdecer um
engenho central para o fabrico de asmcar de canua no
municipio do Cabo, Província de Pernambuco.
Thomaz José Coelho 1le Almeida, do Conselho de Sua·
Magcstade o Imperador, 1\finislro e Secretario de Estado
::los Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publica', assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio do Rio de Janeiro em 1 de 1\lan:o de 1877,
;j(i," da Indvpcmlcncia c do Impcrio.
0

PRINCEZA 11\IPEIHAL REG ENTE.

Thomaz José Coelho de Almeilkl.

:JECRETO N. G!J07 -

DE

i

DE MARÇO DE

1877.

Proroga por um anno o prazo concedido ao Dr. Antonio Freire
de MattosBarretto e José Vieira narrctto para organizarem uma
companhia com o llm de estabelecer um en~enho central para
fabrico de assucar de canna, no município de Riaclmelo, Província de Sergipe.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperarlor, Attendcndo ao que lhe requereram o
Dr. Antonio Freire ele .Matlos Banclto e José Vieira Barretto, Ha por bem Prorogar por um anno o prazo concedido na clausula sexta das que baixaram com o Decreto
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n. 0 ü2mj de 26 de Julho do :-~nno proximo findo, para organizarem um:~ companhia co111 o fim de estabelecer um
engenho central para o LIJrico dt~ as:mcar de canna, no
município de Hiachuelo, Província de Sergipe.
Thomaz Jo!;ó Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\Iagestade o Imperador, .Mini.,tt·o e Secretario de Est:ulo
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palaciotlo
Hio rle Janeiro rm J de l\lar0o de 1877, ~iG." da rn<lependencia c do hnperio.
Pl\1:'-JCEZ!, 1.\iPEüL\.L REGE:"'TE.

Thoma::: Jost: Cocl/10 de Almeida.

D~CRETO

N. ();)03 -

nr. 1

DE lBRÇO DE

lRii.

Pruroga por mais seis mezes o prazo concedido a l\Ianoel Pinto
Novacs para organizar uma r.omp1nhia com o fim de estabelecer um engenho central para o fabrico de assucar, na freguezia de Iguapc, Provincia da Bahia.

A Princeza Imperial Hegente, em Nome de Sua Mag-cstade o Imperador, Ha por hem, Attemlendo ao que
lhe requereu Manoel Pinto Novaes, Prorogar por mais
seis mezcs, a contar da da ta em qno tt>rminar a prorl)g-ação r! e igual tempo cow·nd i:la pdo Dner<'Lo n. • Gí2i de
22 de DczcmiJro do anno proximo liwlo, o prazo
lixado na clausula (i. • cbs que b:lixar:~m com o Decreto
n. o 6147 de 10 de ~l:1rço do referido anno, para organizar uma companhia com o fim de estabelecer um engenho central p:1ra o fabrico de assucar de canna, na
frcguezia de lguapc, Província da llah[a.
Thomn José Coelho de Almeida, !lo Conselho rlc Sua
Magestade o Imperador, l\linistro c Secrdario de Est:1llo
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tcnba ent<•wlitlo c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em t de Março di~ 1877, ~G. o da
Indepcndencia e do lmperio.
PHINCEZA IMPERIAL REGENTE.

1'/iomaz José Coelho do Almeida.

EXI\CUTIYO •
DE ~IARÇO DE

. DECRETO N. 6509- DE i

!877.

Concede privilegio a Thomaz Netteship para introduzir no Imperio o systema de calr,adas
de
madeira denominado • Wkite•.
~
f
•

'

.!

A Princez~ Impcri;~l Rcgcntr, em Nome do Imperador,
Attnndcntlo ao que requereu Thomaz Nflltcship c Tendo
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e
Fa7cnda Nacional, Ha por bem Couccclcr-lhe privileg-io
po1· dez anuos para introduzir no ImpNio o systcma de
calçadas d c madeira denominado « Wki te •, ficando,
porém, esta concessão dcpemlcnte ela approração da Assembléa Geral Legislativa.
1 homaz José Co!'lho dn Almeida, do Conselho 1lc Sua
Magestade o Imperador, l\lini,;tro c Serretario de Estado
dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Pulllicas,assim o tenha entendido c faça ex:ecubr. Pal:1cio do
Hio de Janeiro em f de l\brço de !877, 56.• da lndcpcndencia c do lrnperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECUETO N. G:i!O

-DE

:l

nE

mnço

DE

1877.

Concecle permissão a João Chrysostomo de Araujo Pereira c
outros para explorarem silicatos de alnmina nos municípios
de Angra dos Reis e l'araty.

A Princrza Imperial RcgcP.lc, em Nome do Imperador,
Attcndendo ao IJUC requereram João Chrysostomo de
Araujo Pereira, João Pedro de Almeida Junior c Francisro Pe1lro de Almeida, Ha por hem CoHe••llcr-lilcs
prrmiss~o por dous annos para explonrem siliralos alnminosos nos municípios t!e Angr:1 dos Ht·is c l'araty, da
Província do Hio de Janeiro, me1liante as clausulas que
com este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho.dc
Almeida, do Conselho de Sua l\lagestade- q ri111P!fJfl90fJ
·'
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l\linistro c Secret~rio de Estatlo tios Negocios da AgTicultura, Commcrcio c Obras Pnbliras, que assim o lenha
cntenrliuo c faca executar. P:tlacio tio Rio tle Janeiro
em 1 üc l\larçÔ de 1877, (iü. o lb Indcpend.cncia e do
Imperio.

PRINCEZA UIPEI1IAL HEGENTE.
Thomcu José Coelho de Almeida.
Cluu;sulns a <J:Ue se re!'ere o Decreto n. 0 Gt»IO
desta data.

I.
E' concedido o prazo tlc tlnns :Jnnos, contatlos rlt~sta
data, para os conussimt:1rios João Chrysostomo Lle
Araujo Pereira, João Pedro de· Almeitla Junior e Francisco Pedro ue Almeiua explorarem silieatos :1luminosos
nos municípios de Angra dos Hcis c Paraty, Provinda do
Hio de Janeiro.

n.
As cxplornçõcs potlerão ser feitas por qualquer dos
motlos rccommcndados pela scicnci:i.
As que se ti verem de fazer em terrenos possuitlos,
por meio uc sontl:tg:ens, ca va:~, poços, g:1lcrias subterrancas ou a réo aberto, n:io poderão ser cxeeutatlas
sem autoriz:tção escript:t dos proprietarios. Se c;ta,
porém, lhes fúr negGda, poderá ser supprida pel:l Presidencia da provinda, mi'Ll ia nte fimça pres La da pelos
conccssionarios, que rcspoH1lerão pela indemnização de
todos os prejuízos, r;enlas c damnos causados aos prolH'ietarios.
Para concc~siio de scmclhan te supprimento, o Presidente da Província mandará, por editacs, intimat· os
proprietarios para, dentro de prazo rnzoavd, que marcar,
aprcsent:1rem os motivos d1~ sua opposição e requererem
o que julgarem nercssario a bem de Sl'll direito.

m.
O Prcsi.lent~ d:1 prrwinci:t ec.n~edrrà ou ne'!ará o sup
prim('nto requerido á Yi~\:1 das rnuLS expcnJi,Jas pdus
4
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proprictarios, ou á revelia destes, rlcclar:mclo os fundameu tos de su:t decisão, da qual por lerão os interessados
recorrer para o Ministcrio da Agricultura, Commcreio
c Obras Publie~s. Este recurso, porém, só mente será recebido nocf!dtodevolutivo.

IV.
DPI ihcrada a concessão do supprimcnto da Iiccnç:1,
Jl:lw;a de
preju izos
a!legados pelos proprieta rios por meio de arbi tros que
serão nomeados, dous pelos concessionarios e dous pelos
propri\'tarios. Se houver empate será decirl ido por um
ti." arbitro, nomeado pel<l Presirlencia da província. Se
os terrenos pertencerem ao Estado o 5. 0 arbitro será
nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, os con~
ccssionarios serão obriga([og a clfcctuar, no prazo de
oito dias, o deposito da fiança ou pagamento da importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o que
não lhes será concedido o supprimcnto da licença.

proc1~dcr-sc-ha immPdiatanJI'nle ú araliar;ãn da
que trata a clausula~- a ou da indemn ização rios

v.
A inclcmnização, de que trata a clausula preccdrn lr\
será devida ainda quando as explorações forem feita:;;
em terrenos de propriedade tios comcssionarios ou rlo
Estado, uma vez que della possa provir r.lamno ou prejui?:o aos proprietarios confrontantes.

VI.
Serão igua lmcn Ic obrig~dos a rr~t:t helcccr á sua custa
o curso natural das ~guDs que tiverem Jc desviar de seu
leito pela nccessirladc rlos lra!Jalhos Ja cxplor;u;ão.
Se o desvio rlcssas ~·guas prejudicar a terceiro, não o
poderão fazer sem licença deste, que porlcrá ser supprirla
merliante indcmnização, na fúrma cstaiJclecida na clau-

Silla <1.•

YII.
Se r]oi; trabalhos ria exploração resultar a fonnaçiio de
pantanos ou estagnação Je aguas qu;~ poss~m prejudicar
a saudn dos morar! ores da ein·umvizin!,arH;a, os cJncessionarios. serão obrigados a dcscccar os tcnenos alagados, rcstituinr.lo-os a seu antigo estado.

ACTOS DO PODER

Ylll.
As pesquizas de minas por meio de r:avas, poços ou
galerias no territorio dcst:1 roncessãonão terão lugar:
t. o Soh os cdifir.ios n a Ui metros de sua circumrcrencia, ~alvo na ultima hypothrsc, ~ómente com consentimento expresso c por cscripto do respectivo proprietario. E,;tc consentimento não po1lcrá ser supprido pela
Presidcneia da Província;
2. o Nos caminhos c estradas publicas c a lO metros
uc ca<la lado dclles;
3. o Nas povoações.

IX.
Os conccssion:nios farão levantar plantas gcologica e
topographica dos terreno;; C'\.plorados, com que fique
demonstrado, lauto l{llanto pcrmittircm os trabalhos
que tiverem fci to, a superposição das c. ama das mineraes,
c rcmclterão as uitas phntas, por intermedio do Prcsi<lrnte da província, á mencionada Sccrel:lria, acompanhadas:
L o De amostr:1s dos mesmos mincraes c das variedades das camadas de terra;
2. o De uma dcscripção minuciosa da possança das
minas. dos terrenos de domínio publico c pctrticular, necessarios à mineração, com designação dos proprietarios,
das edificações nclles exiRtentcs c do uso ou emprego a
que são destinados;
Oulrosim indicarão <JUal o meio m1is apropria1lo para
o transporte dos productos da mineração c qual a distancia entre cada uma elas minas c os povoados mais
proximos.

X.
Satisfeitas as r,lausulas ck;tc decreto, scr-lhrs-ha conrcclida a·utorização para lavrar as lllinas pot· cllus dcscollrrtas n<Js lugar1·s Llesig-na:los, de ar:cúrdo com ;1s leis c
cond Íliõc•s que o Govemo julgar con venien 1 e estabelecer
no acl.o tla ronce~sâo no intl'l"r:s~c da mill<'rar.:io n Clll 111'nelil'io do Estado e <los p:1rlicu!ar~·s.
"
Palacio do llio rk Janeiro, 1 du l\Iarço de ·1811.Thomaz José Coelho lle Almeir[iz.
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DECRETO N.

msu -DE

t oE MARço

DE

:1877.

Concedo autorizaç;1o a Antonio Augusto Teixeira e José Joaquim
de Oliveira Hcis para explorarem carvão de pedra e outros
minC'racs no rio 1\Iambucaba, municípios de Angra dos Reis e
Paraty, Província do Rio de Janeiro.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impr,rador,
Attentlcndo ao que requereram Antonio Augusto Teixeira c José Joaquim de Oliveira Reis, lia por bem Conceder-lhes autoi·iz,lção por dons annos para explorarem
carvão de pedra e outros mineraes nas bacias do rio
MamhucaiJa, c Angra dos Reis c Paraty, na Província
do Rio de Janeiro, mediante as clausulas que com este
baixam, assignadas por Thomaz José Coelho tle Almeida,
do Conselho de Sua l\lagestade o Imperador, l\linistro e
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 1 de 1\ldrÇ o
ele 1877, 56. 0 ela Indepenclencia e do Imperio.
PRINCEZA Il\IPERIAL llEGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
Clausulas a

fJUC

se ref"ere o Decreto n
desta data.

.o

o:; II

J.
E' conccditlo o prazo de dous annos, contados desta
d<Jta, a AntonioAugustoTcixeira cJoséJoaquimdcOiiYeira Heis para explorarem carvão de pedra e outros milleracs nas bacias do rio l\lambucaba c seus afllunlllcs c
coulluentes nol-1 municípios de Angra dos Reis tl Paraty,
Província do Rio de Janeiro, sem prejuízo de terceiro.

Ir.
A-; explorações poderão ser fdtas por qualrJucr Jos
morlos recomrnendados pl'la seiencia. As que se tiverem
de fazer em terrenos possuídos por meio de sonrl:Jgcns,
raYas, ji(JÇOS, galcriassubterraneas ou a ct!o aiJCrto não
JlOdn<1'> ser execut<Hbs sem a utorízação esc ri pta dos proJlrielarios.

=
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Se esta, porém, lhrs for negada, poderá ser supprida
pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada
pelos concessionarios que responderão pela indcmnização de todos os prejUizos, perdas c Llamnos causados
aos propr·ietarios.
Pura concessão de semelhante supprimento, o Presidente da Província mandar~, por cd i taes, in limar os proprietarios para ·dentro do prazo razoavel que marcar
a prescntarem os motivos de sua opposição c rrf}nrrerem
o que j ulgarcm nccessario a bem uc seu uircilo.

III.
O Presidente da Pr·ovincia concederá ou negará o
supprirncnto requerido á Yista das razões cxpentlidas
JWio~ propr·ictarios ou :í revl'lia <lc;;tc~, declarando os
fundamentos de ~ua llt-cisão, tia qual potl<~t·ão os ínteress:tdos recorrerp:u·a o ~lini~tcrio da Agdcultura, Commcrcio e Obras Puhlieas. E5te recurso, porém, só mente
será recebido no ciTei to Llevo lu ti vo.

lV.
Deliberada a concessão do supprimento da licença,
Jlroecder-se-ha imnwd i·• l't mente á ava I iação da fiança
de que trata a clau~ub 2." ou da imlemnização dos prejuizlls atlcgados pelos proprietarios por meio de arhi lros que serão nomea los, dous pelos concession:1rios,
t~ dous pPio;; propriPlarios. Se houver empate será decidido por um ti." arbitro, flt)lllcaclo pelo PrPsillcnte rla
Província. Se os terrenos pertencerem ao Estado o 5. •
arbitro será nonwado pelo Juiz lle Direito. Pr11fcrido o
lau;lo, os concessionnios serão obl'igados a clfeeluar no
pr,tzo tle oito dias, o tlepo,ito tla tianç1 ou pagamento da
importaneia em que l'ôr arbitrada a indcmnização, sem
o que não lhes será concedido o supprimento da licença.

v.
A inucmnização, tle que trata a clausula precctlrnte,
devida ainda qunwlo as explorações forem feitas
em tcneuos tlc proprit•tlade dos concessionarios ou do
Estado, uma vez que udla pu~sa provir damno ou prejuiza aos proprielar ios confrontantes.
ser~
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VI.
Serão igualmcntc.obrigallos a estabelecer á sua custa o
curso natural das ~guas que tiverem de desviar de seu
leito pela necessiLiade dos trabalhos da exploração.
Se o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não
poderão fazer sem licença deste, que tJoderá ser supprida
mediante indemnização na fórma estabelecida na clausula [j,, a

VII.
Se dos trabalhos da exploração resultar a formação 1le
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saulle dos moradores da circumvizinhança, os concesgionarios serão obrigados a deseccar os terrenos ala·
gados restituindo-os a seu antigo estado.
VIII.

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou
galeri:•s no territorio desta concessão, não terão lugar:
:l. o Sob os eclilicios e ele Hi ml'lros de sua circumferenr.ia, salvo na ultima hypothese, sómen te com consentimento expresso e por escripto do respectivo proprietario. Este consentimento não poderá ser supprido
pela Presidencia da Província ;
2." Nos caminhos e estradas publicas c a dez metros
de cada lado dellcs;
3. o Nas povoações.

IX.
Os concessionarios farão levantar· plantas geolo~·ica c
lopographiea dos lerTenos explorados com que fique demonstrado, tanto quanto per·mittircm os trabalhos que
ti\'Crem feito, a superposição Lias eamadas mineraes e remetterão as ditas plantas por inlermcdio do Presidente
da Província ú mencionada Secretaria acompanhadas:
Lo de amostras dos mesmos mincracs e das variedades
das camadas de terr;~s; 2. o ele uma descripção minueiosa
da possança das minas, dos terrenos de dominio publico
o particular, necessarios á miner;1ção, com desiqnação
dos proprielar·ios, das ü(lifieações nelles existentes c do
uso ou emprego a que são destinados.
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Outt·osim indicarão qual o meio mais apropr·iatlo para
o transporte llos product0s da mineração c qual a distancia entre cada uma das minas c os povoados mais proximos.

X.
Satisfci tas as clawmlas deste decreto, scr·-lhcs-ha conce1li1la autorização para lavrar as minas por cllcs deseobertns nos lu~ares designa1lü~, de accônlo com ns leis c
eomlições que o Governo julgar conveniente esta hclccer
no aeto da concessão no interes~e tla mineração, e em
beneficio do Estado c dos par ticularcs.
Palacio rio Hio 1lc JanPiro em i de Marco de 1877.Thomaz José Coelho de Almeida.
•

DECRETO N.

mn2-

nE

t3

DE

1\IARço

nE

1877.

Concede autorização á Companhia " A Nacional» para fundar
nesta Curte uma Sociedade !le seguros mutuos contra o risco
de morte, sob o titulo "A Equitaliva Brazileira "• c approva,
com motlificaçõcs, não s<Í os respectivo csstatutos, corno a reforma de algumas distlosiçõcs dos da mesma Companhia.

Attendcndo ao que Me requereu a Dircr;toria da Companhia-A. Nacional,- c Tendo ouvido a Scrção de Fazenda 1lo Conselho de Estado, Hei por bem Conceder autorização á mesma Companhia para fundar nesta CÔI'te
uma !::iocied<Hle de Sl'guros mutuos rontra o risco tlr,
morte soh o titulo ele-- A Equitativa Brazileira,-e Approvar não só os rcspectiros c.~Litutos, como :1 reforma
que em algumas dispo:>ições dos seus tcv1; a Comp:mhia
de fazer em conscquencia da funllação da di ta Sociedade;
n'um c n'outro caso, por(~m, com as seguintes molli!icaçõcs.
Quanto á reforma dos estatutos ll:t Companhia , A
Nacional. •
I.

Art. 1~, ~ L" Depois da palavra • Associaçõc;; » da
emenda proposta, intercalem-~e as seguintes •e no~ 4,. •
do mesmo artigo a palavra «1\clatorio, etc.~; o mais como
está na emenda.
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li.
Art. 23. Supprimam-se as palavras-o qual exercerá,
etc. - atú o fim, pan que fique subsistindo o artigo dos
esta tu to~ como foi approvado pelo Decreto n. • !'i!lt.i9 de
21 de Julho de 1876.
Quanto aos estatutos da Sociedade -A Equitativa Brazileira.

I.
1
Art.&." Em vez de-uma terça parte-diga-se-duas
terças partes-; e depois da;; palavras-Divida tmhliea
gera L _:_acresceu tem-se as seguiu tcs- ou pro v ineial,
quando gozem dos mesmos privih•gios, ou em bilhetes
do Thesouro, ou em letras hypothecarias de Bancos de
credito real que tenham a garantia do Governo; sendo
a esL:olha desses títulos do prudente arbítrio da Direcção.

H.
Art. !J.•n."2. Em vezde-ouporseusGerentes,diga-se-por seu Gerente.

III.

.

Art. H. Substitua-se pelo seguinte:
Como excepção do art. ll." ficará a Directoria tia Companhia «A Nacional» encarregada provisoriamente ~la
administração da Sociedade « A Equitativa Brazilcira •,
atú que esta, reunindo ao menos cincoenta associados,
possa eleger o seu conselho fiscal.
IV.
Art. 12, n." 4. Supprimam-se as palavras« por sua
conta.»

v.
c

Art. 12, n." ti. Em vez de «por um terço • diga-se
por um decimo. •

VI.
Art. f 3, paragrapho unico. Acrescente-se no fim do
paragra.pllO o seguinte « que não poderá ser o Gerente,

HiO
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nem qualquer dos membros do conselho fiseal desta
Associação, nem da Dlrcctoria e gerencia da Companhia
• A Nacional. •
VIl.

Art. 17, n.• L Depois das palavras« ser apresentado • intercalem-se as seguiutes • dentro Je • ; c supprima-sc a palavra «depois. »
VIII.
Art. 19, n.• ü. Suhstitua-~e pelo seguinte:
Os sini,tros que occorrerem serão pagos em dinheiro
depois da liquidaç;io de ca(la triennio. O pagamento se
ef!l~etuar·á intcgrallllcnte si as for·(;as da caixa o p(~rrnit
tirem; no caso contrario far-sc-ha um r<Jteio proporcional á contribuição dos associados com direito a esse
pagamento.
IX.

Art. 19, n. • 6. Substitua-se pelo seguinte:
O associado é obrigado a apresentar certidão de vida
do segurado, e si este fór escravo tambem a da matricula especial, dentro de trcs mezcs, etc. ; o mais ~orno
está no paragrapll'O.

X.
Art. i9, n.• 7, 2.• parte. Redija-se do modo seguinte:
Esta communicação será feita, na Côrte, pela apresentação do ccrtificaJo de ol1ito tio segurado; o nas províncias, onde houver agencias, por igual ccrlilicado, que
será apresentado dentro do prazo que a agencia tiver
marcado previamente, attcndcndo ás distancias.
XI.

Art. 19, n." tO. Acresr,cntem-se no fim estas p1lavras, c se já a ntc,; não tiverem sido apresentadas, na fór. ma da condição 7. • •
XII.
Art. 20. Supprimam-sc as pala nas
Companhia c A Nacional. •

c 20
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xm.
Art. 20, paragrapho unico. Acrescente-se o seguinte:
Depois da experiencia de tres triennios poderá ~er fixado o maximo tlo dito fundo de reserva, por tleliberação da a~sembléa geral dos associados e com approvação do Governo.

XIV.
Art. 2t., 2. • parte. Acrescente-se o seguinte:
Neste caso o pagamento do seguro será feito a seus
herdeiros nccessarios, quantlo os tenha, ou á sua vi uva,
se fôr casatlo, com tanto que estes, por si ou por seus
lcgitimos representantes, façam effectivo o pagamento
tias prestações semestraes a que e~tivcr responsavcl o
associado, incumbindo-lhes as participações cxigitlas
pela clausula 7. a do art. t.9. Não haventlo herdeiros
neeessarios, nem viuva, o contracto caducará a favor
da Companhia. ,

XV.
Art. 22. Redija-se deste modo:
A Companhia- A Nacional-, para atten<ler ás despczas de administração, cobrará uma commis.;ão de 3 a
:i "lo sobre as prestações annuaes, c na razão do valor
destas, a qual commissão será lixada pela Direcção e
::tpprovada pela assembléa geral, e poderá ser alterada
dentro destes limites, como a mesma assembléa julgar
conveniente.

XVI.
Art. 25. Substitua-se pelo seguinte:
Os presentes estatutos só poderão ser alterados:
~ L o Por proposta do conselho fiscal ou da gerencia, de aceôrdo com o referido conselho.
~ 2. o Ou por indicação dos associados em assembléa
geral, sendo assignada pelo mesmo numero que se exige
no art. t.2, n.• õ, para a convocação extraordinaria da
di ta :1sscmbléa.
Em qualquer dos dous casos, a alleração deverá ser
dccidicla em assembléa ge1·al, para esse linr convocada
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extraordinariamente, achando-se representados dous
trrcos dos associados residentes no Rio de Janeiro e em
Nic.theroy, c sulnnettida ú approvação do Go\'erno Imperial.

XVII.
Al't. 26. Supprima-se cstearti~o.
O Barão de CoLegipe, tlo Conselho tle Sua l\lap:r,stadc
o Impera:lor, Senador do Imperio, l\1 in istro c Secretario de Estado dos Negocias úa Fazenda e Presidente
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça exeeutar. Palaeio do l\io de Janeiro em
13 de .Março de 1877, 5(i. o da Independcncia c do Imper i o.

PIHNCEZA Jl\IPEBIAL HEGENTE.

Bariio de Cotegipc •.

Estatutos da Associaoúo de seguros mutuos contra orisco
de morte-·-A Equitativa Brazileira.
CAPITULO I.
n~ Fnt, CAPITAL E PRAZO D.~ ASSOCUÇ:Í:O.

Art. :1. • Fiea instituída nesta Côl'le, onde terá sua so!1lc, uma
Assocl\ção de seguros mutuPs, denominada • A Equitativa
nrazileira n, cujo lim é celebt·ar contractos de seguros contra
o risco de. morte de pessoas livres ou escravas, de :Jmbos os
sexos, subordinados ás disposições c clausulas dos presentes
estatutos.
At·t. 2. o A Associação dur~rá por 2:S annos, con!ados da data
da autorização 1lo Gnvemo Impf'rial.
O seu capital será constituido com as contribuições dos
associados que tenham subscri !JLo, ou forem subscrevendo os
presentes estatutos. As 'uas operacõcs !Jollerão sct· celchradas
nao sómenlc na capital, como em qna quct' provinda do Impcrio.
Art. 3. 0 Todo o individuo nacional ou estr·angciro, ach:mdosc no gozo dos seus direitos civi~, poderá celebrat' sr~uros na
Associi!ção, l}uet' de sua vida, quer da de escr:n·os, srjam estes
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ou de sua propriedade ou a elle hypothecados, uma vez que se
sujeite ao pagamento da!. prestações e despezas coustantcs destes
estatutos.
Paragrapho unico. No exercício de sua attribuição a gerencia
da Associação terá a faculdade de rejeitar qualquer seguro, sem
que esteja obrigado a explicar a razão por que o faz •.
CAPITULO li.
D,\ C!lNVEUSÃO DOS CAPITAES ll.\ AS:,OCIAÇÃ.O.

Art. 4. 0 Dos capitaes recebidos pela Associaç~o. provenientes
das prestaçtkS pag-as pelos associados, uma tel'l:a parte será
im:nediat:unentc convertida em apolice5 da 1livi1la puhli<'a
1-(eral, c as outras duas terças p;utes rc1·olhidas ao Banco 1lo
B•·azil, ou em outro de recoullccillo credito.
Paragrapho uuico. Sempre que ~e teilh:-~ 1lc fawr pag-amentos
ao•; assol'.iados,ou como i111lemnização !lo SC!-(IIl'n,ou 1:omo distt·ibuiçrto de dividendo, será de pt·cfereucia retit·atlo o dinheiro de
posil.ado nos haucos. QuandO,J)()l'ém, 11ão seja este suflicicntc, e
sómcntc para os Iins acima indicados, poderão as apolir.es ser
vendidas ou dadas em pagamento, conforme entender e deliberar o conselho fiscal.
CAPITULO 111.
DA.. ADMINISTRAÇÃO liA ASSOCIAÇÃO.

Art. !S. o A administração dos 1icgocios !la Assoeiação será
commcttida:
1. o A um conselho fiscal, eleito nos termos do art. 6. 0 , ao
qual, na qualidade de mandatarios dos associados, competirá a
administração exclusiva dos capilnes 1la Associação.
2.o A uma gercncia representada c cxcrcitla pela Companhia
"A Nacional , ou por seus Gerentes, a qual fica encarregada 1lo
desenvolvimento pratico das operações da Associação, da dh·ecção de todo o serviço e da escolha dos empregados necessarios.
Art. 6. o O conselho fiscal será composto de trcs membros
eleitos pela assembléa geral d'entre os associados residentes ua
CôrLe ou em Nictheroy.
Art. 7. o Compete ao conselho fiscal:
1. o Inspcccionar os actos da gerencia, e todas as operações da
Associação.
2. 0 Propôr á assembléa geral dos associados quaCSIJUCr medidas que entender de utilidade á Msociaçfto.
Art. 8, 0 O conselho fiscal reunir·se·ha ordinariamente uma
Vl·Z por me7. e cxtraol'llinariamcnte, sempre que o reclamem os
intet·csscs da Associação.
Art. 9. o 05 membt·os do conselho fiscal servirão por trcs
annos, porlendo, por(~m, ser reeleitos.
Art. 10. A assembléa geral dos associados mareará em sua
primeir:-~ •·emtião o houorario com que deve ser rctribnillo 11
conselho fiscal.
=
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Art. 11. Como excepçao tio art. 6. • farão parte do Jll'imeiro
consdho fiscal, até 31 dt~ llezembr·o tle 1879, os trcs primeiros
associado., que suhscrcvercm os presentes estatutos até 30
dias dcrois lle approvados pPio Goveruo Imperial.
Art. 12. Compete á gerencia :
1.• A nomea('ào e demissão de todos os empregados, fixando
lhes os ordenados ou gratificacões.
2. • Ser orgão e representante da Associação em I ui ?.O ou fóra
delle, para o que lhe ficam conferidos todos os poderes em direito necessarios, inclusive o de constituir mandatarios.
3.• Dirigir e inspeccionar todo o expediente, escripturaçao e
contabilidade da Associação, cujos livros e registros serão
sempre facultados aos assoeiados, que os queiram examinar.
~-· Occorrcr por sua conta ás dcspczas de installaç.fw, ~as tos
de escriptorin, pagamento de ordena !los aos CIIIJH'cgados e aos
agentes, publicações e impressõrs.
5. • Convot·ar· as asscmblóas ordinarias ou extraordinarias de
accôrdn on á requisição do conselho fiscal, ou quando fôr·
req1.erido por nm terco dos assoriados.
li. • Fazt>r puhlicat· os relatorios ~olne o e;;tado tia Associar.ão
c apresentai-os com os llalau<;os il cs<emblóa geral.
·

CAPITULO IV.

ASSEMDLÉA GERAL.

Art. 13. A assemhléa geral dos associarlns scro't composta
dos que livet·em pago as sua' preslat;õl's. Ell,:i Sl'rit convocada
por meio de annuncios repditlos no; jnrnaes de maior· eircnlaçào da Ctlrlc, eom o prazo Hunca menor de oito dias antes do
designado Jlara a scssào.
Paragrapho unico. As sessões ria assembléa geral serão presididas por um associado, escolhido por acclamação ou escrutínio.
Art. H. A asscmb!éa geral jnlgar-se-ha constituída achando-se t'CJlrescntarlo por si ou com procuração, pelo menos, um
terço de associar! os residentes na Curte e em Nictheroy.
Não cornparec<'nrlo Psse numero designar-se-Ita outro rlia
pel~ ruo do eslabr~lecirlo no :wl igo antec!'dcntc, c enlão funceiouara a assemblea geral com os associaJos que estiverem presentes.
Parag-rapho unico. Não se arlrnitlem votos por procuração
quando se tratar rlc eleições, e em todas as reuniões os votos
serao contados pe1· capita.
Al't. ta. O Presidente da assemhléa ger:t!Pseolhcrá dons dos
associados para servirem de Secretario e EscrutarJor.
At·t. fli. A assemhléa geral ordiuaria terá lu!(:tr em .Julho rle
cada armo, e as exlraordinarias nos casos prel'istos no art. !3,
§ õ.•
.
Art. 17. E' da competencia da assembléa geral:
i.• Nomr~ar uma commissão de contas composta de ti'CS associados para examinar e dar parece•· sobl'c os balanços c t•elato·
rios da gerencia, os quaes deverão ser apresentados trinta dias
dr!pois, ern •wva sessão, para serem discutidos c votatlus.
2." El!:Jl'CI' o r:onscllto li>cal,
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3. o Julgar os balanços c relatorios da gerencia c o parecer
da commissao de coutas.
Art. :18. Nas reuniões extraor<linarias de assembléa geral
não se poderá discutir assumptos alheio.s ao da convocaç:1o.

CAPITULO V.

CLAUSULAS DO SEGURO.

Art. t9. A Associação celebrará contractos contra o risco !lc
morte de pessoas livres ou de escravos, de ambos os sexos, obrigando-se por f:11lecimento do segurado a in!lemnizar o valor
por que elle estiver seguro, com tanto qne o associarlo tenha
observado fielmente as seguintes condições, que fazem parte
integranl!' dos estatutos:
t.a Nenhum seguro será admittido sem que o segurado tenha sido previamente examinado por medico de confiança e
nomeação da gerencia.
2. • O associado é obrigado a pagar semestralmente os premiM constantes da tabella annexa a estes estatutos, devendo a
wimeira prestação ser feita no acto cm f{Ue o contracto fôr
celebrado.
3.• Por falta de qualquer pagamento na época estipulada, o
assol!iado penlerá o direito á indemnização do seguro.
4.• Os contraetos serão sempre celebrados por tres annos. Os
associados são obrigados, sob pena de eadul:idade, ao pagalllf'llttJ inll~gral das JH'<'Staç.ues scmcstracs rios tres armos.
5.• Os sinistr·o; que oecorrerem ser·ão {lagos em dinheiro, um
anno depois da celehração do contr·aeto, coin tanto que o associado tenha p:rgo pelo menos tres prestações sernestraes.
(i. • O associado é obrigado a apresentar a cmtidão de matricula especial, sendo o segurado escravo, e certidão de vida,
sendo de pessoa livre, dentro de tres mezes, contados do dia
em que o contr·acto tiver sido feito.
Não fazendo, por cada mez que decorrer sofi'rcrá uma dednct;:io de 10 "/o nu seu contracln, caso tenha de ser iudernnizafiO. Se o segurarlo fallecer sem que a cerlirlão tenha sido
aprescul:rda, o assochulo não terá direito a indemnizaçào alguma.
7.• Os associados são obrigados a communicar á gcrencia 1la
Associação o fallecimento do seu segurado dentro do prazo impr·orogavel de 15 dias.
Esta communicação será feita por escripto, c em carta registrada no Correio.
8. • A faha 1lc ohscrvancia do paragraplro antecedente fará o
associado perder 20 °/o sobre o valor do contracto, e se a participação não tiver sido feita até tres mezes depois, caducará o
contractn.
!J. • O associado receberá uma apolice assignada por um dos
membros da gerencia, a qual deverá conter :
:1. 0 Onumerri de ordem.
2. o o nome do associado.
3. 0 O nome, côr, idade, naturalidade, filiação, resillencia,
estado e prolissãn do segurado.
i. • A época do pagamento dilS prestações.
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to. No neto de recebrr o seguro deverá o associado apresentar a certidão de obito do segurado, e sendo este escravo,
tamhern a certidão da baixa da matricula especial, ambas reconhecidas por Tabellião.
Art. 20. No fim de ·ead:t tricnnio se f:trá balanço geral da
Associa~ão c do saldo lhJuido que houver, deduzirlos 10 °/ 0
para farldo de reserva, c 20 °/o para a Companhia" A Nacional "•
far-se-ha divisão proporcional entre os associados. A'quelles,
cujos contractos estejam terminados e rJuc tenham pago as
seis prcstacões sernestraes, se pagará as suas quotas respectivas, consrr:vando-sc, porém, as dos contractos não terminados
enrno capital do triennio seguinte.
Paragrapho unico. O fundo de reserva é exclusivamente destin~do ·a fazer face ás perdas do capital social ou para substituil·o e cmquanto elle não tiver attingido. pelo menos, a
25:000~000, nenhum dividendo se poderá fazer.
Art. 2l. Toda a pessoa que estabelecei' contracto denominai'·
se-lia associado, e a pessoa sobre cuja vida o contracto fô1·
estabelecido, segurado.
O associado póde ser ao mesmo tempo segurado.
Art. 22. A Companhia" A Nncional » cohrará, para attender ás
despczas de administração, independente de outros pagamentos
uma commissüo annual de 2/3 'ó sohre o capital segurado, e
pelo tempo do contracto, a qual está incluída nas prestações
de que falia o§ 2. o do art. l.!).
CAPITULO VI.
LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.

Art. 23. A liqui~ação da Associação sô poderá ter lugar
L o Quando ter:nmar o pr:1zo de sua duracão.
2." No caso previsto no art. 27.
•
CAPITULO YII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 2~. Quacsquer duvidas entre a Associaçi!o c o associado,
e que de alguma fórma possam ser afrectas ao poder judicia·
rio, serão resiJlvidas por juizo arbitral de duas pessoas nomParlas, uma por cada parte, e no caso de discordancia, se nomeará
uma terceira, de cujas deci~õcs não ha vcr·:i mais appellação.
Art. 25. Os prcsnntcs eslat.ut.os não podrm ser alterados, sem
que -a alteração seja proposta pela grrencia, de accôrdo com o
conselho fiscal, e resolvida por dous tcrcos dos associados residentes na Côrte, e em Nietheroy, em "uma assembléa geral
para esse fim expressamente convocada.
necr_etada a alteração, será sujeita á approvação do Governo
Irnpenal,
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CAPITULO VIII.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.

Art. 25. Depois de approvados estes estatutos pelo Governo
Impei·ial, e ter feito seguros no valor de !.OO:OOOWJOO, será a
Associação installada, podendo elevar este capital em proporç:io
ao llescnvolvimento da Associação.
Art. 27 .. Se no prazo ~c trcs annos, contados da app_rov:tção
destes estatutos, não se uver segurado pelo menos tres mil VIdas,
a assembléa geral poderá decretar a liquidação da Associação.
Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1876.- Os Directores, A. A.
Jfonteiro de Bm--ros.- João Baptista llodrigues.- F. G. d'Olivei1·a
Roxo.

DECRETO N. 6513- DE 13

DE 1\IAllÇO DE

1877.

Approva a reforma de algum, artigos dos estatutos do
• Banco .Mercantil de Santos.,

Attendendo ao que Me requereu a Directoria do
«Banco Mercantil de Santos», e Tendo ouvido a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem
Approvar a reforma de alguns artigos dos esta lutos do
mesmo Banco, nos termos do projeclo que a este acompanha , e que foi adoptado pela assembléa geral dos
respectivos accionistas em sessão de lO de Noveml.Jro
de t87G.
O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Senador do Impcrio, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tri1Junal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido
c faça exccu ta r. Palacio do Rio de Janeiro aos l3 ele
Março de 1877, 56. o da Independencia c do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGEN',f,E. · · -. __
,
r .. ,. '"' ,-1I/1.·IJ I .''··
,I

.

Barão de Cotegipe.

/)

·,
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Projecto tle reforma de alguns artigos dos estatutos do Banco Mer
cantil de Santos, a quo se t·efere oDecreto n. ~ 6513 de 13 do Marco
de 1877.
ARTIGOS DOS ESTATUTOS En YIGOR
QUE SOHlllm ALTEIUÇ:Í:O.

PROJECTO

DA

REFORMA.

Art. 4. • O Banco poderá ter
Art. 4." O Banco poderá ter
na Província de S. Paulo as na Província de S. Paulo"e na
a~rncias preris!ls para o serviço praça do Rio de Janeiro as agencias precisas para o serviço de
de suas operaçues.
su~s operar.ües.
Arl. ti. o'o capital da Compa·
Art. 5. o O capital rla CoHrpanhia será de 4..000:0~0~000 di,- 11hia será de 4.00:l:OUO,~OOO, dividiilos em 20.000 acçors nonu- vididos em 20.000 acçoes de
nativas do valor de 200/lOOO cada 200/lOOO cada uma; estas acçoes
uma; estas acções serão em i l- seráo nominativas c emithdas
tidas em duas series de to.OOO pela fôrma determinada nos paaccões cada uma; as acções da ragraphos seguintes:
§ 1. o Logo que estejam reprimeira seriejá se acham e miltidas e subscriptas nas praças colhidos pelo Hanco 1.000:000 1~
de Santos e do Rio de Janeiro. tio seu capital sutJscripto, ser;lo
entregues aos rc,pectivos possuidores as acções correspondentes a esta somma.
~ 2. o O rest:l!lle do capital
autorizado será distrihuido em
seis serirs de 2.500 acçõcs cada
uma, cuja emissáo será realizada successivamcnte, quando
a nsscmhléa ger:.~l julgar conv_enientc, a preço nunca infcnor ao par.
0
Art. ().o Os ~ccionistas teráo
Arl. 6. A emissão da senunda serie só poderá ser rcali- sempre a prefcrencia na dis;.ada em virtude de resolução tribuição das acções em proda asscmbléa geral dos accio- rorção do numero dtts que posuistas, depeis que estiverem suírem; e se derem premio, será
completas todas as entradas da este levado á conta de fundo de
primeira serie, sendo as resvec- reserva.
ti vas acções distribuídas de
preferencia pelos possuidores
das da primeira scrie, em proporção das que possuírem. Se
nii.o forem tomadas em sua totalidade pelos referidos possuidores, as que restarem serão
vendidas a preço nunca inferior
ao par; e se derem algum premio, será este levado á conta
de fundo de reserva.
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ARTIGOS DOI ESTATUTOS EM VIGOR
QUE SOFFIIEM ALTERAÇÃO.
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Art. 8.o A primeira prcs- tlca supprimido.
lal;ão poderá ser suhdivtdida
em duas, sendo uma d1~ 2 1/2%
paga no. acto da subscripção, e
a outra para antes da inst:\1lação do Danr,o, o qual poderá
entrar em operações logo qu~
esteja realizada a segunda das
ditas prestações.
passa a ser 8. •
Art. 9.
passa a 9. 0 snpprimindo-~e as
Art. lO.
pn lavras : - Banco Industrial
Jllerwnl il do
passam a ser to, H, 1.2, i3 e 14.
Arts. H, U, 13, H e tei.
passa a ser 1:;, dizendo-se art. 17
Arl. !6.
em lugar de art. t8.
passa a ser art. i6.
Art. !7.
passa a ser art. !7 dizendo-se
Art. 18.
art. W em lugar de art. !6.
passa. a ser 18 acrescentando-se
Art. 1.9.
no llnal as palavras:-e pelo Gerente.
passa a ser !9, acrescentando-se
Al't. 20.
ao§ 9. 0 depois das palanassit wrç1io fina.nceil·n do Rancu - o
seguinte: - acornpauliados do
parecer da commisstio de contas.
J.rt. 21.. O Gerente, sob immediata inspecção de um Dircclor, dará expcdirntc ao serviço diariu dus negocios e operaçf)es do Banro, de accôrdo
com as deliberações da Directoria. Cada um dos Ires membros da Direcloria fará alternadamente o sPrviço.
Arts. 22 e 23.
Art. 2~. Além <lo ordenado
que fôr marcado pela Directoria,
o Gcrentr. perceberá urna commissão de .5, "lo dos lucros liIJUidos, na fôrma do art. H.
Arts. 25, 26, 27, 28 e 29.
Art. 30. Para a assembléa
geral poder constituir-se e
funccionar legalmente, é necessario:
~ L o (lu e a reun ;ão tenha
sido annunciada no Rio dr Janeiro com a antcccdencia de 20
dias, pelo menos, e de lO dias na
séde do Banco.

passa a ser 20- substi tuido pelo
seguinte:
o Gerent~ dá expediente ao
serviço diario e operacões do
13ancu, de accôrdo com 'as deliberações da Directoria, á qual
prestará contas dos seus actos
uas suas reuniões semanaes, e
todas as vezes que e!la o exigir.
passam a ser 21 e 22.
fica supprimido.

pa·-.sam a ser 23, 2'~. 25, 26 e 27.
passa a ser 28,-suhstituindo-se
o segundo pcriodu do § 2. o pelo
seguinte:
A asscmbléa geral poderá
lambem funcciouar, estando
pr•·sentes ou representados 25
nu mais acciouistas, posssuidoI'CS de 50 ou mais acções.
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§ 2. 0 Que no local, dia e hora
designadns para a reunião estejam presentes ou representados
õO accionistas pelo menos, possuidores de 20 ou mais acções
cada um.
A
asscmhléa geral poderá
larnllent funccionar, estando
presentes ou representados :JO
ou mais accionistas possuidores
de 50 ou mais acções.
passa a ser 29.
Art. 31.
passa a ser 30, substituindo-se
Art. 3:!.'
as palavras: art. 33, ~ i. 0 para
art. 31, ~i. 0
passa a ser 31, substituindo-~e
Art. 33.
as pala vr as : art. 39 para art. 37.

Arts. 3~ e a:;.
Art. 36.

passam a ser arts. 32 e 33.
passa a ser art. 34., substituindo-se as palavras: art. 2\J para
art. 2i.
passa a ser art. 35, substiArt. 37.
tuindo-se as palavras: art. 29
para art. 27.
passam a ser 36 e 37.
Arts. 38 e 30.
Art. ~o. Na primeira sessão passa a ser 38, substituído pelo
de cada reunião ordinaria da s~guinte:
assem!Jiéa geral, immediataNas reuniões ordinarias da
ml'nte depois da apresentarfio ass~m!Jl()a geral, immcdiataelo !Jalanco e do relatorio "da mcnte depois da approvação do
nirectoria', procederá a mesma halanro e relatorio da Directoasscmbléa á eleição, por maioria ria e do parecer da commissào
absoluta de votos, de uma com- de contas, procederá a mesma
missão dfl contas composta de 3 ass~mbléa geral :\ cleicão, por
accion isla'i possuidores de 50 ou maioria absoluta de vútos, de
mais accões. A esta commissão uma comm1ssao de contas,
serüu frâuqucados, sem c:xrep- composta de trcs accionistas,
ç:lo alguma, todos os livros e possuidores de õO ou mais accofres do llanco, a fim !le que rücs cada. um. A esta commisella possa proceilcr ao fiJais ~:1•J, que teni de dar o seu pare·minucioso exame c formular cer sohre o relatorio e hala nr.o
seu parecer, que será presente geral do seguinte anno bancáá assnm bléa geral em um prazo rio, scráo franquea<los, sem
que não exceda a 30 dias, para cxceprão algu·ma, todos os lique a mesma assembléa, assim vros e' eofrcs do Banco. a lim de
informada, delibere sobre a que clla possa proceder, em
gestào da Dircctoria, c appro- tempo, ao mais minucioso exavar,:1o das contas por ella apre- me. e formular o seu parecer,
senladas; e proceda logo depois que deve acompanhar o mesmo
á eleição ou suhstituição dos halanco geral e relatorio que
membros da Directoria, nos tem rfe ser apresentado á as·
casos e pela fórma determinada semhléa geral pela Directoria.
nos estatutos.
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Art. 41. Da importancia dos
lucros liquidas de cada semestn'. se deduzirão 5 a 12 °/ 0 para
o fmHlo de reserva; iO 0 /o para
a relrihuiçfio da Dirrctoria;
4 % para o Gerente; c do resto
se fará o dividendo.
Arts.

~2,

&3,

~&,~i>,

iô,

~7,

!i8.

Disposições l1'a11sito1·ias.
Art. 4\l. Por derogacão tempararia dos presentes esta tu los,
a llircctoria que t.cm de funccionar nos cinco primeiros
anuos da existcncia do Baneo
lllereantil de Santos fica desde já
compostrt dos mcrnbrçs seguintes:
.Jnsé Azurem Costa, José Ricardo Wright e Augusto da
Silva Prntes.
Art. tiO. A approvacão do~
prcsl'nle,; estatutos val,rá 1le
investidura para a DirPdoria
designada no a r ligo a n tceeLlPH·
te ; ineumhindo ao Ba1u·o In •
dustrial c )fcrcanlil do Rio de
Jan•1iro solidtar a cl i la approYação, aceitar as modi fiea1.:üi'S qnr
fnrcrn feitas pelo Governo Imperial, c impetrar as lie••nr;as
ncccs>'ai'ias para a installaç<to
dcl1nitiva c começo das opcraçücs do Banco lllercantil de Santos, mediante a eommissão de
1/2 °/ 0 do FCU capital cmitlirlo,
eouw retrilmir.fio dos serv kos
por cllr prestados á i!lellrpui:acãn do referido J:anco, Cllll'ri'IIJando·.'C ncll:t com seu nod i L"
e rapitae~.
=PARTE ti.

Pll.OJECTO n,\ R:ld'ORMA.

As listas para a clciPão da
COIII!llissão de contas, deverão
wnter seis nomrs de aecionistas
possuidores de tiO ou mais a e·
çücs. Os trcs accionislas mais
votados formar<to parte da commissüo; c na ordem do llllnlero
de votos obtidos compelirá aos
outros tres a subsli tuicüo daquelles que, na occasião" opporluna, nüo possam drsrmpenhar
o mancb to conferido pelo presente artigo.
passa a ser 3\l, redigido da se·
gninte fúrrna:
Da importancia dos lucros lif[llidos de cada s~mPslrc, se
dcduzirfio de lO a 20 "/., par[t o
fliJHlo tlc reserva; iO% para a
rrtri1Jui1:fio da lJircdoria, e do
resto se fará o diviclcndo.
pass.1m a ser arts. ~o, IH, ~2, i3,

M, u; e 4G.

Di.~posit;ucr.

tmnsito·1·ias.

Ficam subsli tuidcs pelos seguintes:
Art. f1i. Dentro 1lc 30 dias,
ennl:Hius da ~~~la •la ;tpprovaç:io da prcsenlr refonna pelo
Governo Imperial, so reunirá a
:tsscmbléa geral do; accioni~
las para prucPuer á eleicüo da
conar.issão de cont~s defcrmin~d<l n" art. :18 d.t presente
reforma dos estatutos.
Art. ~8. A actual Dircctol'ia
elo Banco lira aulori.<ada a imprtrar a ~ppronc,fíJ da prrscntc refon:1a dos e;;tatutos, r
a aecitar IJUallll!Pr lliOdificat:fío
011 Sllflj)J'('"':ill IJUI' O f;OH~I'IIO
julgai' COilVI'Ilicu[i) f:1zrr. salvo
a flypotlii'Se d•: ai terw::1o profnlllla de ~·!'~S enrd;::H's !lispnsir,ücs, easo em qnc COllYIH'.ará a
assemhka ger:1! tlos ::ceionistas, para rpo:Ólver como julga r
mais ~rlcrruado :ws interesses
sociaes.
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DECRETO N. 6514 -

DE

13 DE ~IARÇO DE 1877.

Permitte que seja transferi lia para Londres a sélle da Companhia
tclegra!Jhica Platino-nrazileira.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmpc·
rador, Attendcndo ao que rct]uercu a Companhia tclegraphica Platino-Brazilcira, e de conformidade com o
parecer da Secção dos Ncgocios llo Imperio do Conselho
de Estado, exarado em Consulta de 18 de Fevereiro do
anno passado, Ha por bem Permittir que seja transferida
para Londres a sédc da mesma Companhia c ficando
assim alteradn o art. 2. 0 dos respectivos estatutos, e sujeitando-se ella ás clausulas, que com este hJixam, a~sig
nauns por Thomaz José Coelho tlc Almeida, do Conselho
de Sua .Magestade o Imperador, l\linistro c Secretario de
Estado dos Negocios da Agricultm·a, Commcrcio c Obras
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar_ Palacio do lHo de Janeiro em 13 de l\larço de !877, 56. o
da lndependcncia e do Impcrio.
PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Clausulas a que se rerere o Decreto n. 0 6314
desta data~

'A Companhia é obrigada a ter um representante na
ctdadc do Rio de Jmeiro, com plenos poderes para, directa e definitivamente, tratar c resolver as questões que
3e suscitarem, quér com o mesmo Governo, quér com os
particulares.

11.
Na J!lesma chlaue serão pagos os dividenJ.os pertencentes aos acdonistas residentes no Imperio e aos domidliados no Hio da Prata, se assim lhes convict·.
III.

A Companhia terá um livro nc~ta l:ô!'le para as transferencias de acções que se eiiectuarem no Imperio.
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IV.
Todos os aclos, que praticar no Brazil, ficarão sujeitos
ás respectivas leis c regulamentos, e á jurisdicção de
seus Tribunaes, j udiciarios ou administrativos, sem que
em tempo algum possa a sobredita Companhia reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos.

v.
Nenhuma disposição dos mesmos estatutos será executada sem que a Companhia requeira previamente c
obtenha do Uoverno ·Imperial autorização para con linuar a funccionar no Imperio.

VI.
No caso de inobscrvancia de qualrJuer destas clausulas,
o Governo Imperial terá o direito de impôr multas de
um a cinco por cento do capital sodal, ou de cassar esta
autorização e providenciar como mais conveniente lhe
parecer sobre a execução do contracto, de que a Companhia é cessionaria.
Pala cio do 1\io de Janeiro em 13 de l\larço de 1877.Thomçr,z José Coelho de Almeida.

DECI\ETO N. G:.Hü (') -

DE

13

DE MAUÇO DE

1877.

Autoriza a José Uaxi:no Nogueira Pcnitlo para minerar ouro
no t·io Santo Antonio, l'rovincía de lllinas Geraes.

A Princeza Impet·ial Regente, em Nome uo Imperador,
Attcnclendo ao que requeren José JUaximo Nogueira
Penido, lh por bem Autorizai-o para minerar ouro no
rio Santo Antonio, lugar denominado -Castellão- município de Itabira, da Província ue Minas Gcraes, sob
(')Com o n. 0 6:St:; não houve acto algum.
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as clau~ulas que com este baixam, as~ig-na1las por
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magest.ade o Imperador, l\linistro e Secretario de Ec;t;ulo
tios Ner,ocios tia Agricultura Commercio e Obras Pu!Jlic<~s
que assim o tenha entendido e hça exceular. Palacio do
Rio de Janeiro em :1.:3 de l\larço tlc 1877, 56. • da Inúcpcndeneia c do Imperio.
PUL'-:CEZA mPEl.lL\L HF.GENTE.

Tlwmoz José Coelho de Almeida.
Clnusulas a

CJUC

se J•efere o Deck•et.o n." Ot;JIO
dcstt11 dn t:a.

I.

Ficam conccdi1l:ls a .Jooé M:1ximo Nn.<.;ncin p,~nid•l
cineuPnta datas mineracs <k 111.7:)0 braça~ qn:Jdr;I(I:Js
(GtlB,070 metros quatlrados) no rio Santo. Alltonio,
lugar denominado -C3stcllão- município de ltaiJil'êl,
da Provinda de l\linas Geraes, menciomJo em seu requerimento de 22 de Fevereiro do corrente anno.
Il.

Dentro do pr:~zo de cinco annos, cont~dos desta
1lata, o concrssionario fará medir c demr~rcar as referidas
datas e apmsentar·.·1 a respceli\'a planta :10 Presi1lcnte da
Província, qncmanclará vrriticar a cxactidão por Engen hciro de su:t confiança, correndo as uespczas do mrdição, dcmar~ação c as da vcrilicação por conta tio
concessionario.

A. mcdi~ão o demarcação tlo terreno COIH'CIIiilo,
ainda depois de vcrilicad:J, não darú tlireito ao concessionario para lavrar a mina, emquanto não proVai'
perante o Govet·n" ter empregado cll'ectivamente o capital rorrespon,lrmte a trinta contos de réis pot· data
mineral.

IV.
Findo o pt·azo de cinco annos, ~ontados tla pt·csen te <la ta, s) o collct:ssionario uão t1ver empregacto a
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somma correspondente a trinta ~:ontos de reis por
data mineral, perder·á o direito a tantas datas quantas
forem as parcellas iguaes a essa quantia, que faltarem
para perfaze l-a.

v.
Na forma do Dcereto n.o 3236 de 21 de Março de 186~,
será considerada ctfccllvamcnte empregada, c portanto
ineluirla na quantia proporcional, de que trata a clausula :3. ", a impor·tanda das despezas das seguintes
verbas:
l.a Das explorações e trabalhos preliminares para o
descobrimento ou reconhecimento da mina;
2.a DocustotlostralJalhos da medição e demarcação
dos tcnenos, levantamento da respectiva planta e sua
verilit~ação pelo Governo;
3." Da eornpra do terreno em que demorareni as Lia tas
mineraes;
L" Da acquisiç:lo, tran:-porte c collocaçiio de instrumentos c mae!Jiuas úe~tinados aos Lrabalhos da mineração;
ti. • Do transporte de Engenheiros, empregados c
trabalhadores.
Fie a entendido qnc~ nesta v•·rba não se conpr21J enderão
ns dcspezns provenientes das viagens diarias regulares e
constantes da mina pat·a qualquer povoação, ou viccver,;a, que estes intlivicluos fizerem, logo que estejam
eonduidns os cdílicios para sua resiclencia no lugar
da mitwração;
G." Das obras feit:ls, em vista <los trabalhos da mineração, tendentes a facilitar o transporte Llos productos,
e bem assim as casas tle morada, armazcns, ollicinas e
outros cdillcios imlispensaveis á em preza;
7." Da acquisição de animaes, bareos, earroças c
quaesrJuer outros vchiculos empregados nos trabalhos
da mina e no transporte tle seus produetos;
8. • Do custo dos trab3lhos cxecutauos para a lavra
ou de qualquer dcspcza feita bontt {ide para realizar definitivamente a mineração; ficando entendido que o custo
das plantações feitas pelo concessionario não será lev-do
á eonta do capital.

YI.
As provas dns hypothcscs da clausula ;~n lerior serão
:1rlmittidas bona {ide, mas o artilicio empregado para
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illudir o Governo c seus mandatarios, logo que fôr elescoberto, fará caducar a presente concessão, perdendo o
concessionario, ou quem o representar, qualquer direito
ú indemnização.

YII.
O concessionario fica obrigado :
l. • A apresentar á approvação do Governo a planta
das obras para a lavra, que tiver de fazer.
Esta planta deverá ser levantada por engenheiro rle
minas ou porpessoa reconhecidamente habilitada neste
genero de trabalhos.
Fica entendido que, o concessionario não poderá fazer
cavas, poços ou galerias para a lavra elo mineral de sua
concessão sob os edificios particulares, e a 15 metros de
circumfercncia delles, nem soh os caminhos e estra!las
publicas e a lO metros de suas mnrgens.
2. o A co !locar e conservar na direccão dos trabalhos ua
mineração engenheiro habi Ii lado ou per i to, cuja nomeação será confirmada pelo l'tlinisterio da Agricultur~1,
Commercio e Obras Publicas.
3." A pagar annualmente cinco réis por braça quadrada (~,8í metros quadrados) do terreno mineral, na
fórma do que dispõe o numero i, § L • do ::rt. 2:3 da
Lei n. o 1507 de 26 de Setembro de l867, e a entrar todos
os annos para o Thesouro Nacional com a quantia correspondente a clous por cento do producto liquido da
mineração.
4. • A sujei ta r-se ás instrucções e regulamentos que
forem expedidos para a policia das minas;
5. o A indemnizar os prejuízos causados pelos trabalhos
da mineração, que provierem de culpa ou inohservancia
elos prece i tos da scieneia e da pratica.
Esta indemnização consistirá na quantia que fôr nrhitracla pelos peritos do Governo ou em trabalhos que
forem indicadÇJS para remover ou remediar o mal cansado, ena obrigação de prover a subsistencia dos indivíduos que se inutilizarem para o trabalho c elas familias dos que fallecerem em qualquer dos casos acima
referidos ;
ü. o A dar conveniente direcção ús aguas canalisaclas
para os tralJalhos tla lavra, ou que brotarem das minas
ou galerias, de modo que não fi(Jurm estn~nadas nem
o
'
prc.judiqucm ::1 terceiro.
Seo desvio destas aguas prejudicar a terceiro o con·
cessionario pedirá préviamente o seu consentime~to.
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Se este lhe fôr negado, requererá ao Presidente da
Província o necessario supprimento, mediante fiança
prestada pelo concessionario, que responderá pelos prejuízos, perdas e clamnos causados á propriedade alheia.
Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente da Província mandará, por e<litaes, intimar os
proprietarios para dentro de prazo razoavel que marcar,
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem
o que 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 interessados
recorrer para o Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito devolutivo.
Deliberada a concessão de supprimento da licença,
proceder-se-ha immediatamente á avaliação de que trata
a clausula 7. a ou da indemnização dos prejuízos allegados
pelos proprietarios, por meio de arbitras, que serão nomeados, dous pelo concessionario e dons pelos proprietarios,
Se houver empate, será decidido por um 5. o arbitro
nomeadn pelo Presidente da Província. Se os terrenos
pertencerem ao E-tatlo, o rj. o a rhitro será nomeado pelo
Juiz de Direito. Proferido o lamlo, o roneessionario será
obrigado a effcctuar 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 supprimento da licença.
7. o A remetter semestralmente ao Governo Imperial
por intermedio do Engenheiro Fiscal e do Presidente da
Província, um relatorio circumstanciado dos trabalhos
em execução ou já concluídos e dos resultados obtidos na
mineração.
Além destes relatorios, será obrigado a prestar quaesqucr esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Governo ou por seus Delegados.
A inobservancia do que fica exposto nos ~~ i. o e 2. o da
presente clausula, será punida com as penas de diminuição do prazo da concessão por um, dous ou tres annos,
a arbítrio do Governo, e pag-amento do !lohro da quantia
rlcvida, c com a da c::ttludllade da mesma r,oncessão,
dada a reincidencia, o que tambem será applicavel á
inolJscrvancia do que se estatuc nos§~ :Lo c 4. 0 Nos ou.,
tros casos Q Governo poderá impôr multas de quzeT).t,as,
mil réis (200~000) a dous contos de rAis'(~:OOO~OOO)!
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A remctter ao Governo amostras de ouro ou de qualquer outro minrral, de catla camada que descohrit· c
das d,ivcrsas qualidades que possam ser encontradas na
mesma camada c quaesqucr fosseis que se encontrarem
nas explorações.

YHI.
O Govc·rno m:mdar:t, scrnprfJ que julgar conYcnicnte,
examinar os trabalhos da mineração de qu" se trata, c
impeceiunar o modo por que são cumpridas as clausulas
de~ ta roneessão.
O concessionario scrú ohrigado a prestar aos commissarios nomeadospQ.ra aquello fim os esclarecimentos no
descmp:mho de sua commissão c hcm assim a franquear-lhes o ingt'csso em to_! as as officinas e lugares de
trabalho.
·

IX.
Sem permissão do Govemo não po,lcrú o conccssionariu diviuir as datas minL~t·:H·~ que lhe são rorH:odhlas,
c por sua morte scns rcpn·sL~ntantcs serão obrigados a
executar rig·orosamentc esta clausula, sob pena lle perda
da concessão.
Tambem não poderá lavrar qualquer outro mineral
sem autorização expressa do Governo Imperial.

X.
CnduL~a

esta r:our:c~~ão :
L" Dci:xa111lo de exet:ntar os trahalhos preparatorios
c uc mim~ração espet:ilie;lllos . nas presentes clausulas
dentro do prazo de cim:o annos, contados desta data.
2. o Po1· :tiJnndono da mina.
3." Deixando de la vr ar a mina por mais de trinta dias,
sem causa de força m;tior, tl.cvidamcnte prov<Hla.
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos não
excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo para a
remoção das causas que a tiverem determinado.
4. o No caso de rcinciLlcncia lle infraerão a que esteja
imposta pena pecuniarla.
•
XI.
A infracção de qualquer destas c\ausubs para a qual
não se tnnli:t estalldecido prn:t especial, scrú pullida
com a multa de duzentos mil réis (2006000) a dou.~
contos dt réi-s 1,2:000fl000).
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XII.

O concessionario poderá transferir esta concessão a
uma Companhia organizatla dentro ou fóra do Imperio,
a qual ficará ipso facto subrogada em todos os direitos e
deveres que lhe competem.
Fóra desta hypothcse, só por successão legitima, por
testamento ou adjudicação para pagamento de credores,
poderá ser transmittitla a outro individuo, precedendo,
porém, permissão do Governo, que a negará se os novQs
concessionarios não possuírem os meios precisos par·a a
lavra da mina.
XIII.

Se a Companhia fôr organisatla fôra do lmpcrio, será
obr·igada a constituir no Brazil pessoa hahilitada para
representai-a, aetiva e passivamente, em Juizo ou fóra
dclle, llcando estabelecido que as questões suscitadas
entre ella e o Governo serão resolvidas no Brazil por ar],itro~, c as que se suscitarem entre ella c os particulares serão uiscutid:1s c llnfinitiv:unente resolvidas nos
tribunaes do lmpcrio, de COJJformidadc com a respectiva
legislação, se os interessados não preferirem o juizo arhi tral.
X.lV.
A decisão arbitral será dada por um só Juiz, se as
partPs accordarem no mesmo individuo ; no caso contrario porém, c:úla urna nomeará seu arbitro, sendo o
Lcn;ciro, cujo voto scrú decisivo, nomeado por aceôrdo
tle ambas as parles.
Não havendo aceôrdo, o Governo apprcsentará um c
o coacessionario outro nome de pessoas reconhet.:idamente qualificadas, e a sorte decidirá entre cllas.
XV.

O prazo desta concessão é ue cincoenta annos .a contar
<lesLa <lata.
XVI.

Ficam salvos todos os direitos de terceiro, regular~
mente verificados.
Palacio do Rio de. Janeiro rm 13 tlc l\larço dr 1877.
-Thomnz José (Àelho tle Almeida.
<AA:AP~

=
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DECRETO N.

ma 7- nr; 13

nE M.\nço nr: 1877.

Approva os estatutos da Associação- Saneamento da capital do
Imperio. ··

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impcrarallor, Attendendo ao que representaram os fundadores
da Associação denominada- Saneamento da capital do
Imperio- e de conformidade com o parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 27 de Outubro de 1876, Ha por bem
Approvar os estatutos da mesma Associação, divididos
em seis capítulos e vinte e tres artigos, fazendo-se ao
art. 22 o additamento das seguintes palavras- e fórma
de sua eleição.
No regulamento interno, a que se refere o mesmo artigo, cumpre prescrever o modo da organização da mesa
da assembléa geral dos accionistas, o modo da eleição
dos funccionarios e outros assumptos, que, segundo o
art. 27 do Decreto n. o 27H de 10 de Dezembro de 1860,
devem regular-se pcbs disposições dos caps. l.", 2. c
3." do mesmo Decreto, no q~e lhe forem applicaveis.
Qualquer alteração que se fizer nos mesmos estatutos
só poderá ser executada depois da approvação elo Governo
Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Eslatlo
dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça
e'<ecutar. Palacio do Hio ue Janeir·o em 13 de Março de
1877, 56. o da Indcpendencia e do Imperio.
0

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Antonio da Costa Pinto Silva.
Pr~jecto

<le estatutos !la Associação-Saneamento da capital tio Imperio do llrazil, fundada na cilhllle do Rio de Janeiro, soh a immetliata
proteccão tle Sua Alteza a Princeza. Imperial Regente.
CAPITl'LO I.
DOS FI~;s E DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.

Art. L 0 A Associaç~o de Saneamento da capital do Imperio
fnnlialla sob a immerliata protecçno de Sua Alteza a Princcza
Imperial Hcgcntc, tem por objedo principal: Yig-iar sobre a conseryação da saude publica, auxiliar o Governo eín todas as ques-
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lücs relativas á hygienc publica c privada, tomar e aconselhar
medidas tendentes ao melhoramento da vida, haiJi tos, costumes
do povo, sua alimentação, habitação e bem-estar.
Art. 2. o Para conseguir seus fins, a Associação promoverá o
ensino 1l:t hygienc por meio de avisos e de confrrencias publicas,
organizará manuacs sobre diiierentcs assumptos dos diversos ramos da hygien_eLe, finalmente, estabelecerá um j ornai, que propague as suas tacas..
Art. 3. o Logo que a Associação tenha confeccionado trabalhos
ácerca de seus fins, deverá publicai-os e distribuil-os gratuita·
mente.
·
CAPITULO li.

nA ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO,

Art. IL" A Associação se cúmpõe de socios fundadores, eiieetivoR, c.orrcspondentcs, honorarios e henemeritos, de qualquer nacional idade e em numero illimitado.
§ I. o S:to socios fundadores aquelles que se inscreverem até á
1lala 1la approvação dos cslalntos.
~ 2. o S~lo socius effcclivos os actuacs fundadores e os que se
inscreverem depois da referida approvação.
~ 3. 0 São socios correspondentes aquelles que, residindo fóra
da Côrte ou do Impc~io, possam por sua illustração cooperar
para os fins da Assoc1ação.
§ li.. o Socios honorarios serão a!J.nellcs que por seu reconhecido nwrito. e illustração se façam credores desl;t !listincção.
§ 5. 0 Socws benemeritos serão a!]_uelles ({Ue prestarem rr.lcvante~ serviços á Associação, ficando esses serviços ao jnizo c
apreciação do conselho.
Art. 5. o A Associa cão elegerá biem :mente: um Prcsi!lcntc,
dous Vice-Presidentes; um Secretario, dous Adjuntos, um Thesom·eiro, c mais 50 Consultores, que se divi!liriio pelas seguintes
secções:
L • Secção de hygiene publica.
2.• llita de dita privada.
3. • D~ta de ali_mrntação publica.
IL a Dita de edlficacão.
ü. a Dita de arborisação.
(j _a Dita parochial.
7.• Dita de redaceão.
R." Dita fiscal. •
!l.a Dita de estatística.
w.• Dita de climatologia.
Art.. 6. o Ca1la scccão será composta de trcs ou mais memhro
c po!]erá ser dividida; terá um relator, qur. ~ervirá taml1cm
de Presidente.
Art. 7. o A designa~ão 1los memhros das sec~.:õcs será fci
pelo Presidente na pnmcira sessão depois da eleição.
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CAPITULO III.

DA DIRECQÃO DA ASSOCIAÇÃO.

Art. 8. 0 A Associação será 11irigida por um conselho administrativo, eo1u posto dos IIICIII!Jros do art. ;;. o
Art. 9. 0 O conselho funcciouará pelo HICnos duas vezes por
mez, devendo achar-se presente; 10 mcrn!Jros.
Art. iO. Ao conselho compete:
§ L• A direcção da Associat;no, para que possa altin:;ir seus
fins.
§ 2. 0 A designação dos mcm!Jt·os das commissües parochiacs,

que o auxiliem no desempenho de seu oójccto principal.
§ 3.• A approvaç;lo dos mc~n!Jros cficctivos c corrcspOIIdcntrs,
sol! proposta !le qualquer socto.
~ ~- • Approvação, por maioria de votos, do,; socios honorarios e benemcritos, sendo a proposta assignat!a por trcs mcmiJI'os
do conselho.
~ 5.• Autorização de qnalqurr rlP-SpP-za de3ignada em seu orcamcnto c a tot11ada de ~;onlas de seu Thcsoureil·o.
•
• § ll." A nomeaeão de rrdat'tor tle seu jornal, assim como
a designação do "socio que d~ve fazer as conferencias publicas, com a indicação do as,nmpto de que se deve occupar.
~ 7. o A incumhencia, a qtwcsrrucr pessoas hahilitndas, da redacr;ão dos manuaes de hygtenc.
§ 8"" A nomeação de quaesquer empregados.
ArL U. O conselho tambcm poderá conferir, sob proposta assignada por iO membros, o titulo de Presidente honorario, como
uma grande distincção, á p~ssoa que por sua p03ieào social traga
prestigio á Associação.
•
Art. Uo A nomeat;ão dn que traia o § 2. 0 do artig-o antrredcntc será feita soh proposta da respcc.ti va sec~·ão, c as dos ~~ 5.",
G. o e 7. • apre>entadas pelos mcru hros da mesa.
Art. 13. O conselho orgauizará os programmas das qucstiicf
de concurso aos prcmios que se fundarem.
CAPITlJLO IV.

DA

ASSE~!DJ,l~A GERAL.

Art. li. A a.ssembléa geral se reunirá ordinariamente em r
mez de Dezembro de cada anuo, c cxtraordinariamrnte quandt
.convocada pelo conselho para ohjccto importante à Associação.
A assembléa geral ordinaria tratará:
§ L• Do exame de contas apresentadas pelo conselho, assin
como da approvação do orçamento annual.
§ 2. 0 Da adopção de quaesquer medidas reclamadas pelo con
selhoo
§ 3. 0 Da approvação, por acclamação, dos Presidentes r mem
bros honorarios e benerncritos apresentados pelo conselho.
§ 4.. o Da eleição dos novos funecionarios.
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Art. f5. As assemhléas geraes poderão funccionar estando
presentes pelo menos 30 associados.
Art. 16. Além das assembléas geraes ordinarias c ex~1·aordi:
narias, haverá annualmente uma sessão solemne no dia anmvcr~ario da inauguração da Associação.

CAPITULO V•

.

DAS OBRIGAÇÕES E DIHEITOS DOS SOCIOS.

Art. 17. Os membros fundadores e e!Tectivos ficam obrigados
a uma contribuição semestral de 5~000. Como joia de entl'atla
darão a quantia que lhes aprouver.
Art. 18. Estas quantias e quaesquer outras que a Associação
puder alcanear servirão para• oecorrer ás de~pezas do S'm expe·
diente, pagainenlo dos empregados, premios que se fundarem,
impressões e compras de livros.
Art. I!J. Todos os membros podcr.'io assistir :is sessões 1!0
conselho, propô r e discutir, S'1lll voto, o qun julgarem con veniente, ler na bihliotheca, consultar as actas e recebe•· um
exemplar de qualquer publicação fcila por ordem da Associaç;io.

CAPITULO VI.
DISPOSIÇÕES GEUAES.

Ar!.. 2:J. O anno da Associação é o civil e a primeira administra\;<io nomeada servirá dous annos colllpletos, cont~tlos do 1." do
Janeiro que se seguir ao mez da installação.
Art. 2i. Um jury especial julgará as memoria~ ou trabalhos
dos concursos a premios.
Instrucçües especiacs serito fritas sobre su1 organizlç<io antes
da apresentação de qualquer trabalho.
Art. 22. Uni rcgulamrnto interno marcará os clcveres c attribuiçurs tios funcciouari~s e empregados da Associaç:1o e a ordem
a guarclar nas suas sessoes.
Art. 23. Os prt'sentes estatutos e qualquer alterari\o que nelle~ se .Ozcr subirão á pre,rnça do Governo Imperia( (~eguem·se
as ass1gnaturas.)
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DECRETO N.

mas -DE

13 nE !\lAnço nE t877.

Approva, com motlillcações, os estatutos da Companhia -Ferro
Carril de Campos- e autoriza-a para funccionar.

A Pl'inceza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attenrlenrlo ao que requereu a Companhia -Ferrocarril de Campos, devidamente representada e de conformidade com o parece1· da .Secção dos Negocios do
lmperio do Conselho do Estado, oxaraLio em Consulta
tle H de Fevereiro ultimo, Ha por IJem Approvar seus
estatutos e autorizai-a a funccionar com as modificações que com este baixam assignaLias por Thomaz José
Coelho dé Almeida, do Conselho de Sua Magcstallc o Imperador, 1\linbtro c Secretario de Estado dos Negocios
da AgTieultura, Commcrcio e Obras Publicas, quo assim
o tenha entendido c faca executar. Palacio do llio de
Jancii'O em 13 de i\larço\lc 1877, tiü. o da lndepcndencia
tio lmperio.
PRINCEZA li\IPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Modlficaçiies a que se ••eCere o Decreto
n. 0 OGI8 desta data.

I.

Ao art. 3. o acrescente-se --com approvação do Go·
vcrno Imperial.
§~.o Estasacçõesdcverão ser distriiJuidas dentro do
prazo de 2 annos, consiLleran(lo-se caduca a aut.orização
feita por este decretos~ a llistriiJuição não se fizer no
prnzo fixado.
11.

Ao art. 7. aúdiL;~-,;e --.•st~ run:l•1 ~~ ex.c:nsivamenle
destinado afazer fat:c ásp:..!rdas Llo capital social ou para
suhstituii-o.
Para~rapho. Não se porlcrá fazflr, porém,distrihuição
tle dividcmdos emqnanto o capital clPsfalcallo em virtude de perdas não fdr integra !mente restabelecido.
0
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III.

Ao art. 13 acrescente-se- mas não poderá rccahir
esta eleição em nenhum dos membros da Directoria c
Commissão Fiscal.

IV.
No art.l~émvezde-chap:ls,diga-se-lista de tres
membros.

v.
Acrescente-se o seguinte:
Art. 2~. Logo que se verificar a perda ilc- meta1lc
do capital social, a Companhia se dissolverá c proce1lerá
á respl•etiva liquidação de conformidade com o que
dispõe o art. 3ti do Decreto n. o 2711 de i9 de Dezembro
de 1860 e pelo modo por que foi resolvida pela assemLléa geral.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Março de 1877.Thomaz José Coelho de Almeida.

Estatutos da Companhia de Ferro Carril
de Campos.
CAPITULO I.
ORGANIZ.lÇÃO DA COMPANIIIA.

Art. t.o Fica organizada na cidade de Campos uma Companhia
anonyma que, ~ol! a denominação de-Companhia de Ferro
Carril de Campos- durará. pelo tempo de 21 annos.
l'aragrapho unico. A Companhia considerar-se-ha instituída
depois de approvados estes estatutos pelo Governo Imperial e de
realizados 25 °/0 do seu capital.
Art. 2 ° O fim da Companhia é comprar á Emprrza de Ferro
(~anil as linhas urbanas que tem assentes c as que está asscn·
tando, material lixo c rodante, estarão c animars c bem assim
fazer acquisão do eonlracto feito com'o Governo Provinr.ial par:t
assC'n!amento de trilhos nas ruas da Cidarle, a fim de rxplorar,
por sua conta, o transporte de cargas c passageiros em confor111 idade com o referido contraeto.
Paragra.[Jho unico. O preço e condições da compra das lin.l.w.s ...
c material e tr:msferencia do coutt·acto serão estipulados en~rc, 1,!fliredoria e a Em preza e approvatlos pela asse.mblé~rgeti.il; d~ f11
accionistas, reduzindo-se á escriptura publica.· o acllordo1â i}Íl9
chegarem.

<<,'
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Art. a. 0 O capital da Companhia será llc 300:0008, dividido
em 1.500 acções de 2008 cada uma; c poderá se1· elevada a 500:ooon
quando conveniente seja maior desenvolvimento de linhas.
S t. o O augmento de capital só poderá ser resolv\do em assombléa geral, por accionistas que representem dons terços do
capital renlisado.
~ 2. o Na distribuicão de novas acções scr;lo prcfeddos os accionistas inscriptos nos·registros d:t Companhia.
Art. 4. o As entradas serão feitas á razão de lO 0 / 0 com intcrvallos nunca menores de 30 dias.
Art. t>. o A transferencia de acções só poderá ser feita depois de
realizado mais de metade do seu valor e por termo lavrado em
registro especial da Companhia.
Art. 6. o O accionista é obrigado unicamente pelo Yalor das
acções com que subscrever. Se não entrar com a prestação corre,pondente a qualquer chamada, perderá o direito ás acçücs de
que não fizer a respectiva entrada, que cahirão em comn1ioso,
podendo a Companhia ernittil-as de novo sem que tenha :t indcm·
nizal-o das entrndas feitas, que reverterão em !Jenclicio da Com·
pan!tia, salvo o caso de força maior provado perante a Dircetona.
Art. 7 .• T01los os semestres s:1 <!ará um halanco c tios lucros
liquidas que a Companhia tiver auferido se tit·araõ 12 %que pcrtencen1o aos Dit·ectorcs, em partes iguaes, COlHO remuneração do
trahalho da administra~;1o. Será levada a fundo 1lc rcset·va uma
quota dos lucros, não podendo, pu rem, emqu.mto esse fundo n:w
fôr igual á metade do capital realizado, ser esssa quota inferior a
8% dos lucros líquidos. E do restante se fará um rateio aos accio·
nistas.
CAPITULO li.
DA ASSE:VIDLI~A GERAL.

Al'l. 8. o A ass•}mlJléa geral compõe-se de todos os accionislas
possuidores de cinco on mais acçücs e como la~s insct·iptos no registro da Companhia, 60 dias antes da reuuh1o para que forem
convocados.
§ 1. o Exceptua-sc a primeira reunião se se ycrificar antes daquellc prazo, contado da inslalla(:;1o da Companhia.
~ 2. 0 O accionista de menos !lc cinco acçõc~ poderá assistir ~s
asscmhléas gcraes c tornar partC1 nos seus trabalhos com exccp~ão
das votações de qualquer natureza que sejam.
Ari. 9. 0 A asscmhh")a gernl. constitun-sc lcgalrnrntc, achando-se presentes accionistas IJliC representem umlcr~o do capital
realizado.
L 0 Quando o ohjccto 1la convocação fôr: reforma derslatutos,
augmento de capital ou liquidação da Companhia, só a assernhléa
geral poderá funccionar e dclihcrar legalmente estando presentes
accionistas que representem dons terços do capi ta I realizado.
~ 2. 0 No caso de não se reunir numero lt>g-alna pritncira convocação, ser:i a asscmhll\a geral conYocada de novo, metliando o
espaço de oito dias, pelo menos. c precedendo annuucics nos
jornaes da localidade, e deliberará então legalmente com o numero de accionistas que se reunirem 11Cssa srgul!ll!l convocação.
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Art. to. Os possuidores de mais de cinco acções terão um voto
po1· cada grupo de cinco acções que possuírem, não podendo,
porém, cada accionista ter mais de quinze votos seja qual fôr o
nu mero de acçõcs que po111uir.
Art. H. Os accionistas poderão fazer-se representar na assembléa geral por procuração. Seus procuradores, porém, só poderão tomar conhecimento e discutir os negocios e interesses da
Companhia sem com tudo puderem votar em hypothese algumaParagrapl!o unico. Seri\o admittidos c terão voto na assernbléa Ueral, exllibindo documentos ·comprobatorios de seus
direitos.
L" Os pais ou tutores, por seus filhos ou tutelados.
2. • Os maridos por suas mulheres.
3. o Os inventariantes por seus inventariados.
~.·Os socios de qualquer firma pela firma que representam.
Art. i2. As reuniões da asscmbléa geral são ordinarias c
cxtmordinarias.
São ordinarias as reuniões semestraes que se c!Tectuarão de lã
a 30 de Janeiro e de lã a 30 de Julho, para tomar conhecimento
ti? relatqrio. balanço e contas rio s~rncstre findo, apresentado pela
ll1rcctor1a e do parecer da cornrrussão fiscal sobre o mesmo ha1.11\Ço e contas c para annnalmentc eleger a Directoria c commissão fiscal que tem de 'funccionar no anno seguinte, eleição
que será feita por escrutínio em dnas listas dislinctas, com trcs
nomes cada uma e com as rubricas : Direc toria e com missão
fiscal.
As extraordinarias t{)rão lugar quando a nirectori:t julgar
pr~:cisa a convocacflo da assern!Jléa ; ou quando essa convocat.;;Jo
fôf pedida por acc'ionistas que representem um t{uinto do capital
realizado.
~ i." Nns reuniões cxtraordinarias não poderá a asscmbléa
Lt·atar se não do nssumpto para que foi cnnvocatla.
§ 2. 0 Se por ventura ll<lO puderem terminar os l!·ahalhos no dia
da convocação a sessão poderá continuar nos dias seguintes.
Art, Ia. A assembléa geral será presidida pelo accionista que,
para esse fim ella eleger, por acclamacão ou votação c este nomeará para Secretario um dos socios prêsentes •

••

CAPITULO

m.

Al>li!!'!JSTAÇ10 DA CO~IPANlllA.

Art. H. Para administrar os negocios da Comp:mhia haver:í
uma Dircctoria que a assernbléa geral elegerá annualmcnte em
chapa 1lc tres membros que depois de rlritos distrii.Juirão entre
si os cargos de: Presidente, Thesoureiro e Secrrtario.
§ l. o A Directoria funccionará por tempo de tres annos, podendo ser reeleita por uma ou mais vezes.
§ 2. o Para eligivel á Directoria, deverá o accionista possuir
pelo mrnos cinco acções competentemente inscriptas no registro
da Companhia.
Art. !5. No caso de impedimento de algum dos Dirrctorcs será
elle suhstituido por um dos membros da cornmissão fisca I, que a
DiredOria designar, a\ é a primeira reunião da assembléa geral
em que será eleito o •rue faltar.
=PARTE 11,
23
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Art. !ti. Compete á Direc!oria:
1. o Representai· a Companhia em todos os seus netos.
2. ° Comprar, vender, demaJHlar e s~::r demandada, e exercer a
geral administracão com plenos podert'!l (JUC sem rrserva algum;t
I hc 8ào conferido"s, como em causa propna, pela Companhia com
o facto da eleição.
3. o Fiscalisar a rigorosa observancia destes estatutos e promovrr, quanto em si caiba a' prosperidade da Companhia.
~.o Apresentar por inlermcdio dr sru Presidente á asscmhléa
g~rnl, o relatorio semestral do rstado da Companhia r. o rcspccu,-o .balanço com o parecer da Comntissão Fiscal, á !JUal será
previamente su.bmetlido com lodos os esclarecimentos precisos.
ü. o Convocar as assemhléas gPraes ordinarias e extraordinarias
n:ts hypothcscs da srguwla parte do art. !.2.
o.• Nomt'ar e dcmítttr o Gerente e arbitrar-lhe ordenado, dando
disso conta á asscmhléa geral.
7.• Arrecadar mensalmente o saldo do rendimento da COill!Janllia e tomar contas ao Gerente.
Art. !.7. Para administrar o movimento e trafego da Cornpa-.
nhia, haverá um t)rrente que tomará a seu cargo, sob as vistas e
de accõrdo com a Direcloria a direcç:lo geral do serviço em todos
,,s seus !lntalhcs.
Ao t:crente corupele esprciallurn!c:
L" Admittir c dcrniltir o pessoal do serviço, submettendo á
approvação da Dirccloria o nuruoro e. vencimento dos empregados.
2. • Distribuir da fórma mais conycnicnte o traba h o dos tflll·
pregados.
3. • Fornecer mensalmente á Dirrctoria contas c mnppas circumstanciados da receita, despcza e movimento geral da Companhia.
~.· l'ropôr á Directoria tot!ns as medidas que julgar copvenicntes ao desenvolvimento e prosperidade da Comp:mliia. · '

·1

CAPITULO IV.
DA CO:\UIISSÃO FISC.lL,

Art. l.S. A commissão hscal será composta de tres membros
que depois de cl<)ilos annualmente pela assemhléa geral, escolherão d'entre si o relator.
'
A com missão llsc?l funceionará, como a Directoria, pelo espaço
de um armo, podendo lambem ser reei ei ta.
·
Art. !.9. A' commissão fiscal compete examinar o balanço e
contas que a llir~ctoria trm de apresentar semestralmente á
asscmblé:t geral c dar sobre e lias o seu parecer que será apresentado na mesma scss:lo em que o forem as contas. Para esse exame
à llirecloria lhe mostrará totlos os livros c documentos e lhe dará
as explicações precisas.
.·
Art. 20. Quando seja impedido algum dos membros, ou por ter
sido chamado a fazer parte da Dircctoria, ou por qualquer outro
mo ti vo, será o seu lugar preenchido por um accionista que a
commissão designar até a primeira reunião da asscmi.Jléa em que
esta elcger;i o que faltar.
Art. 21. E' incompatível o cargo de membro da conrmissão
!isca! com o de Dircctor.
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CAPíTULO V.
DISPOSIÇÕES TnANSITOHIAS.

Art. 22. A Directoria que tem de funccionar no pl'imei ro anno,
fica desde já constituída, e com todos os plenos poderes como se
fosse eleita em conformidade com os arls. H e 16, dos Srs.:
Dr . .Mmoel Coelho tle Almeida.·
Silvestre José Pereira Guimarães.
llullno Gomes de Oliveira.
E o conselho fiscal dos Srs.:
Dr. José Antonio de Carvalho .Junior.
Antero Fernandes Cassalho de Oliveira.
J. A. Coimbra.
Art. 23. 'foLias as pessoas que subscreYcrcm acções da Companhia de Ferro Carril de Campos, s<Lo obrigadas a fazer as culradas
do capilal respectivo nos termos dos arts. 4. 0 e 6.• destes eshitu' tos c a sujPitar-se ás alteraçües que o Governo Imperial 1izer no
acto da approvação tios mesmos.
(Seguem-se as assigna t uras.)

. DECRETO N.

ü519-P~

13 DE

MARÇO

DE 1877.

A_f~rova os estatutos da s9ciedade particular· Recreio Dramatico
:

1\iachuelcnse.

Attendendo ao que rcqum·eu a Dil'ectoria da Sociedade
particular Recreio Dramatico Riaclmclense e Tendo-me
·Conformado com o parecer da Secção dos Ncgocios do
Imperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de
30 de Janeiro de 1877, Hei por bem, em Nome de Sua
lUagestade o Imperador, Approvar os estatutos da referida Sociedade.
Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos não
serão postas em execução sem prévia ·approvação do
Governo Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario tle Estallo
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de
l\larço de 1877, quinquagesimo sexto da lndepen:lencia
e d.o lmperio.
PRINCEZA 11\IPEP.IAL REGENTE.

Anto11io da Costa Pinto Silva.
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d~

Sociedalle particular « Recreio Dramatico
Riachuelenso. »
CAPITULO J.
DA SOCIED;\DE E SEUS FL'\S,

Art. L o A Sociedade particular- necrrio Dramatieo lliachuelense- instituída no lugar denominado F iachuelo, freg~e
r.ia do Engt~nho Novo, tem por lim promover entre seus nssociatlus o recreio c instruct;ão por meio de reprcsentac,:êes de uramas,
tragcdia~, come11ias, etc.
Vinte annos c o tempo de sua dnraç;io.
Art. 2. o Cornpor-<e-ha de aceionistas c socios nacionacs c estrangeiros morigerados c de rceonhecida pro!Jiuadc.
Os socios são prestantes ou cnulrihuinlcs.
Art. 3. o Acdonista ó o possuidor de uma ou mais :JI.Çções c
r:.omo \acs têm direito ao gozo dos divcrlirnPntos ruediálfte uma
cont.rilmiç:ltr de tinl'n mil réis por espcetanrlo, ao dividcudo ljtW
possa lt:tVt'r e :i partilha Jirtnl dos hcns da Sociedade.
Art. 4." Prcslante é o soeio ou accionista que concorrer com o
seu talento ou aptidão para a sccna c seus arranjos c como tal se
acha isento da contrihuiç;io do artigo anterior todas as vezes
lJUe tornnr parte no~ trahalhos.
Art. õ. • Conlrihuinle I) nq11ellr IJIIC. não scrrrlo nceionista on
prcstante, cslivci' nns eondiçurs da ultima parte do art. i. 0 e
concorrer eoru mrra joia !I e v inl.r' 111 ilrüis c a contri lmil;ão de dc7.
mil réis por espectaculo, tendo dirrito a cinco cartücs de entrada
Art. 6." Para ser socio contrihuinte ou prestautc (• prccü•a
a approvação da llircctnria c Conselho, mediante proposta asslgnada por um accionista.
Art. 7.° Constituem fundo da Sociedade: vinte edous metros
de terreno :í rua D. Anna Ncry na Esta~ão do ll.iachuclo c o theatro que se está edificando no mesmo terreno, tudo no valor de
vinte contos de réis, representado por duzentas acçucs de cem
mil réis cada urna.
Art. 8. • As acçues serão pagas por meio de entrndas com intervallo de trinta dia~, sendo a primeira de vinte mil reis, quatro
de IJUinze mil réis e a ultima de vinte rni! reis, por acção.
Parngrapho unico. O accioni:-:ta que deixar de fazer quaeSIJUCr,
entradas, até a época em ljUe se fizpr a su!Jsrquente, perderá lodo
o direito ao que já tiver entrado para a sua ncr;io, cahindo c lia
por consc!!uinte em rommisso.
•
O comrnisso dns arçües nfio lilJera o aceionista impontual ela
rrsponsahilidade, até o valor nominal das acc:ües 11Ue possuir,
:pelas dividas que a Sor.iedade coutrahir para com terceiros.
Art. 9. 0 O acrionista pod1~rá po;;suir qualquer uumrro rl~
ac~uf's, com direito a bntas >cries dr l1illretes para as recitas
quantas forem as que possuir; pag~ntlo porém, tantas contribuições, na irnportancia oe cinco lllil réis rada uma, quantns
forem as series, a que ti ver direito, de bilhetes para as rc.
ocitas.
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CAPITULO li.
DA ASSEMBLÉA GERAL.

Art. lO. A assembléa geral é a reunião dos accionistas convocados com anteccdencia nunca menor de tres dias c considerar-se-lia constituída todas as vezes que se acharem reunidos
quinze accionistas.
Paragrapho unico. Se no primeiro dia de sessão não se reunir
nu mero sufiiciente de accionistas, no segundo e lia poderá funceiouar com qualquet· numrro, precedendo annuncios.
·
Exccptua-sc o caso de reunião para tratar da reforma dos Estatutos e o da liquidacão da Socie•lade, para os quaes se exige a
prPsença da maioria d'os socios e do respectivo capital, devendo a
J iLJ uida1_i:1o ser regulada pelas disp<Jsicõesdo Coil igollo Corumcrcio.
Art. H. A assembléa geral rcuui•-se ordinariamente no dia
annivcrs:uio tia installa•;:1o da Sociedade (H de Junho) para
ouvir a leitura tio rclatorio do anno findo P-" a do balanço, c
rlcger a mesa da asscmblea geral composta do Presidente e dous
S·~cretarios, os quaes não podem ser· membros da Directoria, e linalmcnte eleger a Directoria e Conselho.
Art. :12. A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamente
todas as vezes rJne dez ou mais aecionistas a requeiram : nestas
rcuuiücs, porém, st"l tratar-se-Ita do assumpto para I)UC foram
convocadas.
Art. :13. A' a~semiJ!ea geral compctr:
:1. o Eleger a mesa da asscruiJ:éa, a Dircctoria c conselho, e uma
rommissão composta de trcs membros para examinar as contas
IJHC a llirectoria apresentar· no sen rclatorin annnal;
2." Pro rogar o prazo da duraçüo da sociedade, com approvaç:1o
elo Governo, ou resolver a sua liquidação;
3. o Tomar contas á Directoria e fazer eiTectiva a rcsponsahilit!ade de seus membros, nos casos do art. 41.
CAPITLO Ili.
DAS ELEIÇÕES.

Art. 1.4. Findos os trabalhos1la L" sessão orrlinaria,o rrspertiYo
pr••sidentc da asscmhléa geral mandará de novo fazer a chamada,
nomeará os cscrutadorcs c proceder-se-lia á cl~iç~o da nova
mesa da assemhléa geral, dos membros da Direcloria e conselho,
I)UC será feila por escrutínio secreto.
Art. Hí. Conclui da a apuraçüo das cedulas, o I.. o Secretario
procedera :i leitura do resultado da elcic:to, e remclterá a cada
um dos eleitos, um ollicio, desi~nando o'cargo para que foi escolhido c convidando-o a reunir-se no dia designado pelo Presidente para o acto da posse.
Art. :16. As eleiçües serão feitas pela maioria de votos não, F>e -aJrnittindo procurações.
(' ~ - "" · ,
Art.:l7. Nenhnmaccionista terámaisde uni vo,tõ;í~li qll~l~ Of,f·
furo numero de acçües que possuir.
, •;, '·' 1-' • .·,
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CAPITULO IV.
DA AIWINISTRAÇÃO,

Art. 18. A administraçiio da Sociedade será composta de uma
Dircctoria de sete membros c de um conselho de dez, todos acdonistas.
A Directoria compõe-se de Presidente, Vice-Presidente, DirectCir
de scena, i. o Secretario, 2. o Secretario, Thesoureiro e Procurador.
Art. i\l, Os Directores ser:virão por espaco de um anno.
Art. 20. Compete á Dircctoria:
•
L o Observar e fazer observar os presentes estatutos;
0
2. Requisitar do Presidente da assembléa ge~al a reuniiio
desta;
3. o Marcar os dias dos divertimentos da sociedade;
4.• Apresentar á assemhléa geral, na sua sessão ordinaria, um
rclatorio do estado da sociedade cum o balanço da receita c despcza do anno findo.
Art. 2L Ao Presidente compele: Dirigir os trabalhos da Directoria e Conselho, manter a ordem nas reuniões e assignar
actas e todo qualquer experlirnte com o 1." Secretario.
Art. 22. Ao Vice-Presidente compete: substituir o Presidente
em todas as suas attribuiçõcs:
Art. :t3. Ao Director de scena compete:
L o Fazer que se conserve em bom estado o predio da sociedade,
com toda a mobilia e arranjos de scena;
2. o Apresentar á Directoria, no lim de cada anuo, um inven·
tario de todos os ohjectos pertencentes á sociedade, e que se
acham sob sua immediata liscalisação;
3. o Propô r á Directoria a peça que tiver de ser representada e
distribuir os papeis de accordo com o ensaiador;
4. o Fiscalisar pela boa exccur;ão do regimento interno, approvado em assembl(•a geral, 1: finalmente presidir ás sessões na
falta do Vice-Presidente.
Art. 2!i.. Ao L o Secrdario compete:
i. o Fazer as a ctas das sessões do Conselho, os annuncios, expediente e toda a correspondcncia ;
2. 0 l\latricular os soei os c aedonistas em um livro especial, por
ellc numerado, e ruhricatlo pelo Prrsi1lente ;
3. o Lavrar os termos rle transfPrcncia das acções, assignando-as
com o vendedor e compratlor;
4. o Remetter ao Thesourciro a rcla~ão dos soei os e accionistas,
para a cobrança das joias e contrihuicües;
5. 0 Substituir o Director de scena i1a sua falta.
Art. 25. O ~-· Secretario sushtituc o t. o em todas as suas
attribuições, e a elle compete mais cxtrahir os papeis das pc1;as
que ti verem de ser representadas.
Art. 26. Ao Thcsoureiro compete:
·
•
L • Hecebcr todos os renrlimr:ntos da sociedade;
0
0
2. Informar ao L Secretario quacs os soei os e accionistas que
forei_n impontuaes no prtgamcnto da contribui~ão, a fim de não
continuarem a receber os cartões prtra os divertimcJ1tos :
3. • Pagar as contas autorizadas pela Directoria;
_4. o Re_colher a ~1m estabelecimento banca rio de confiança da
Direct~ria ou apphcar, conforme as ordens desta, os dinheiros
da sociedade ;
·
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Apresentar annualmcntc um balanço da receita c despcza

la sociedade ;

6. • O Thesoureiro poderá ter um ou mais cobradores de sua

~onflanca,

c sob sua responsabilidade, aos quacs podnrá pagar
uma co·mmissão nunca maior de 5%.
Art. 27. Ao Procurador compete:
I. o Fazer as compras autorizadas pela Directoria;
2. • Contractar o serviço dos divertimentos da sociedade, d~
.ac•)ôrrlo t·om a Directoria;
.
3. • Ajudar o Thesoureiro na cobrança.
A-t. 28. Ao Con~elho compete:
1.' Reunir-se todas as vezes que fôr convocado pelo i. • Secretario, por ordem da Administração;
2. • Uepresentnr á assembléá geral contra qualquer membro
da Directoria e Conselho que não cumpra com zelo as attrihuições do seu cargo ·
3. • Accusar torÍo e qualquer associado pera_n te a justiça do
paiz, quando defraude o cofre ou os bens da socwdade ;
~- • Requisitar a convocação da assemhléa geral cxtraordinaria todas a;; vezes que o bem social o exija.
Art. 29. Para haver sessão de Directoria e Conselho, é necessario a presença de cinco membros deste e quatro da Directoria.
Paragrapho unico. O Conselho não póde funccionar sem a
Directoria.
CAPITULO V.

DOS DIVERTIMENTOS.

Art. 30. A Sociedade dará annualmente divertimentos ou espectaculos com intervallos razoaveis.
Art. 3L Os accionistas podem convidar para os espectaculos
pessoas qualificadas c que se achem nas condicões da ultima
partP. do art. 2. •, uma vez que a serie de cartiies que lhes coube
a isso dê lugar, e sejam approvndas na forma do art. 7. o
§ L• Nenhum sacio, accionist:t ou convid~Hio terá ingresso nos
divertimentos da Socicrlade, sem apresentar o seu respectivo cartão assignado pP!o L 0 Sect·ctario.
~ 2. 0 Os carl.õPs para divertimentos são intransfrrivcis.
Art. 32. Todas as pessoas que concorrerem aos diverlimentoq
da Sociedado devem portnr-sc segundo os preceitos da hoa f'llncarão. A Dircctoria providenciará nos casos de infraccão conforme
ilwlhor entender.
·
.
CAPITULíl VI.
DOS DIVIDENDOS E FUNDO DE llF:SEI:VA.

Ar!:. 33. As ~obras que tiver a Sociedade ronsliluirão um fundo
de t:escrva para ser applicado em reparos llo predio, moveis, scenat·ws, e ~c,
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Art. 3i. Quando em caixa existir, como fundo de reserva
quantia superior a 10 •;. do capital da Sociedade, será o excesso
repartido em dividendo pelos accionistas.

CAPITULO VII.

DISPOSIÇÕES CER.\llSo

Art. 3ti. E' expressamente prohibido á Directoria emprestar a
casa lia Socielladc e ohjcctos da mesma.
Art. 3G. A Directoria po1lerá, porúm, alugar a c~sa a cOIIl[lanhias ou sociedades particulares, uma vez que os lo~;atarios, aii'Ill
do aluguel, se obriguem a indemnizar a sociedade de !Juacscruer
estragos que solfrerem os moveis, scenario e edificio.
!f:· Art. 37. Será eliminado o socio contribuinte que não pagar
com pontualidade a quota em Ires recitas seguidas.
Art. 38. Ficam dispensados, por,;m, aquelles qne estiverem
ausentrs, de luto pPsatlo ou dorntes, uma vez que fa~am a devida
communicação ao L 0 Secretario.
Art. 39. Nenhum accionista pod!lr:i tr:msferii' a sua ac~~o ou
arc;iles, sem !(l!C previamente tenha ohli1!0 a ~pprova~:1o dn eauclidato nas conlli1;ücs do art. 2. 0
Art. iO. A ordem dos rliverlimentos e a distribuicão dos cartões para ellcs, ficam sujeitas ao regimento interno approYado
em assemhléa geral e SO'b a imrnediata Jiscalisação do Jlirretor de
scena.
Art. M. A Directoria nilo poderá fazer despezas superiores á
receita e ao saldo que tiver a sociedade, sem autorização da
assernbléa geral, soh pena de Jicarem seus membros responsaveis pelas dividas que contrahirem em nome da Sociedade.
Art. 42. Por morte de qualquer accionista a Directoria poderá
comprar e amortizar a acção que lhe pertencer, uma vez que o
seu herdeiro não se ache nas condições de ser accionisla.
Art. i3. Findo o prazo da duração da Sociedade, não sendo elle
prorogado, a assembléa geral determinará o modo de se fazer a
liquidação e partilha dos bens da Sociedade pelos accionistas c xis·
tentes na razão das acçücs (fUC possuírem.
Rio de Janeiro, 23 do Agosto de :1.876. (Seguem-se as aii\signaturas.)

:l8;)
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DECRETO N.

13~20

-

DE

!3

DE MARÇO DE

1877.

Applica ao serviço do plano automator da Em preza de carris de
ferro denominada "de Santa Thereza" o Regulamento de 26
de Abril de 1857.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcndo ao que requereu a Emprcza de carris de
ft~lTO tlcnominada «de Santa Thereza », lia por bem
que, para a lis,-;alisação da segurança, conservação e polic.in do plano automator, construido pela dita emprcza,
seja observ:ulo, no que fôr applieavel, o Regulamento
a pprovado pelo Decreto n." l!J:JO de 20 de Abril de 18:l7.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sna
l\lagestade o Imperador,l\linislro e Set:retario de Estado
dos Negocios da Agrit:ultura, Commercio e Obras Publica~, assim o tenha entendido c fnça executar. Palario do Rio de JanPiro em 1.3 de 1\Iarço de 1877, 5()." da
1lltll'pendcncia c do Imperio.
PHINCEZA IMPEHIAL HEGENTE.

Tftoma:. Jost: Cocllio de . tlmlid11.

DECRETO N.

6~i2i -DE

!3

DE MARÇO DE

:l877.

Proroga por um anuo o prazo concedido ao Bn.rão de Aracajú,
Francisco Corrêa Dantas e Francisco Lncino do Prado para organizarem uma Companhia com o fim de estabelecer um engenho central para fabrico de assucar de canna, no mnnicipio u:1.
Divina Pastora, Provincia de Sergipe.

A Princcz'l Impcrialltegcnte, em Nome tlo Impera1lor,
Attendendo ao que lhe rcq11creram o Barão de Aracajú,
Francisco Corrôa Dantas e Francisco Lucino do Prado,
Ha por bem prorogar pot· um anno o prazo que lhes foi
concedido pela clausula 6. a das que ]Jaixaram com o
Decreto n." 6298 de 23 de Agosto do anno proximo
findo para organizarem uma Companhia com o fim de
=
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estabelecer um engenho central para o fabrico de assucar
de canna no municipio tla Divina Pastora, Província de
Sergipe.
Thomaz José Coelho de Almeida. do Conselho de Sua
~lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negados da Ag-ricultura, Commercio e Obras P~I
hlicas, a~sim o tenha cntentlido c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em l3 de Março de 1877, :m. o da Indcpentlenci:l c do lmperio.
PlU~CEZA

IMPERIAL REGENTE.

Thomrtz José Coelho de Almcidn.

DECRETO N. 6ã22 -

DE

13

DE lllARÇO DE

1877.

Approva os estatutos da Cornpanhia-Previdencia c Economiae autoriza a funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendemlo ao que requereu a Companhia- Prevideneia e Economia·,- devidamente representada, e de
conformidade ·com o parecer da Secção dos Negocios
do Impelio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
r! c 2!3 de l~cvereiro ultimo, lia por bem Approvar os est1tutos d:~ mesma Companhia c autorizai-a a funccionar,
e!Tcctuando nelles as alterações que com este baixam,
assignadas por Thomaz José Coelho ue Almeirla, do
Conselho de Sua Magestaclc o lmperadot', Ministro c Secretario de Estado dos Ne·gocios da Agricultura, Com~
mcrcio e Obras Puhlieos, que assim o tcnhalentendi<lo c
faça executar. Palacio tio lHo de Janeiro em i3 de
Março de 1877, ã6. o da lndepcnucncia c do Impcrio.
PniNCE'7,A l?IIPRIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
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I.
No fim da L • parte do art. 13 addite-se - e provinciaes que oiTerecerem as mesmas garantias, os títulos
do Tltcsouro c as letras hypothccarias de estabclceimen Los de credito real q~w tenham a referida garantia.

li.
O art. H) fica suhstituido pelo srp;uintc : A primeira Directoria 1lurará lrcs .1nnos c no lim !lelles será
annualmente substituído aquelle de seus membros indi(·ado pela sorte, de modo que no fim de outros tres
<1 n nos se ache renovada na sua totalidade, continuando
dahi em diante sempre annualmente a substituição por
ordem de antiguidade.

III.

O art. 17 fica assim redigido.- o Presidente scrã
eleito de tres em tres annos pela assembléa geral e poderã ser destituído sobre representação da Directoria.

IV.
No fim do~ L • do art. 30 acrescente-se: -ficando
sujeitas á approvação do Governo quaescruer alterações ou reformas que se fizerem.

v.
Ao~ 2 :• do al't. 32 addite-se- excepto nos casos tln
que trata o~ L" deste artigo, nos quaes é indispensavcl
a condição do capital exigido para constituir a assemhléa.
VI.

O art. 40 deve ser assim rctligid.o :-Será Gerente da
Companhia nos primeiros tres annos o sen ineorporador
José Joaquim de Ahreu, que no fim Llcs:oe periodo sujcitar-se-ha á reeleicão.
.
VII.
Ficam supprimiLlos os arts. H c 42.
Palacio do Rio 1lc Janeiro em l3 de l\larço tlc l8i7.Tltomaz José Coellto de Almeida.
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Estatutos da Companhia- Previdencia e
Economia.
CAPITULO I.
OnllA_l"IZ,\0:\0 DA r.ü~IPANHIA, SEUS FINS, CAPITAl. F. llURAÇÃO,

Art. L" Fica organizada nesta C1rtl} uma Companhia soh o
titulo- Previt!Pneia. e EGonoruia -, IJUP tlurará por rsp:u:o ·,Jp
trinta aunos, contados da data da ap11rovaç:io dos cslalulos.
Art. 2." A Companhia tem por Jirn fomeeer capim verde par:t
forragem de anim:1es, plantanclo-o ou adt[Uirindo-o no Munieipiu
Neutro ou na Provincia do Hiu de .Janeiro, corno julgar convnnicn te.
Art. 3. 0 Para realizar seu fim, a Companhia estabelecer-se-lia
com um capital de 300:00:Jf!OO:J (trczHntos contos de réis, divillido por trcs mil accões de cem mil r\lis cada urna.
Art. 4.. 0 A primeii·a chamada de capital será de 20 °/o, e as demais de :10 °/0 , com intcrvallos nunca menores 1lc trinta dias d•~
urna a outra precedendo annuncios com oito dias pelo menos de
antecedencia.
Art. ti. o O capital da Companhia-Previdencia e Economia, srr:i
empregado:
~ i. • Na acquisição de terrenos parn; plantar;ão de capim, ou
do mesmo capim, segundo fôr convemente.
~ 2. 0 Na acquisição de bens de toda ç qualquer natureza, mo·
,.e1s ou semoventes que forem necessanos ou convenientes para
a realização da Companhia.
Art. 6. o A Companhia não dará começo no emprego do capital sem que esteja realizada a primeira entrada.

CAPITULO 11.
DOS ACCIONISTAS, WAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS,

Art. 7. o E' reputado accionigta da Comp:mhia-PrcYitlenci:\
e Economia, todo aquelle que subscrever os presenteg rstatnlog,
c_om um numero certo de acções, ficamlo entendido que por este
modo os approva.
Art. 8. o O accionista responde pelo nlor tln suas acções, n
desde que elle não ac111lir a tJUalt[ner chamada nas épocas marcadas incorr-erá em commisso, perdendo o direito a qualquer entrada que haja realizado.
Art. 9. 0 As accões da Companhia-Previdencia e Economia, dão
direito aos Iucrôs liquidos verificados pelos balanços semestraes
aos bens adquiridos no pcriodo de sua existcncia, e aos prorluctos da venda destes quando se haja de liquidar a Companhia.
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CAPITULO JII,
DA HECEITA, DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA DA COJ\!PANIUA.

Art. 10. A receita da Companllia-Previdencia e Economia
resulta :
Do producto da venda do capim verde, como fôr julgado conveniente.
At·t. U. Scr;í feita semestralmente a distrihuiç:1o dos dividcttdos que deverá sallir dos lucros liquidos provenientes de
operações eJTectivamentc concluídas nos respectivos scmestr·cs.
Art. !2. As dcspczas da Companhia-Providencia c Economia,
constam do seguinte :
~ L o As dc~pczas necc~sarias t!:t fmHiação tia Com panli ia
scr:lo feitas á cu :ta do capital, c por ordem tia Oircctoria, e ser;\
ittrlcmnizado logo que os rendimentos da Companhia o pcrmilb m.
~ 2. 0 As dcspczas com o pagamento dos lwnorarios á adminis-

trac:1o c venciruentos dos empregados da Companhia, comprclirlidcndo-se lambem nestas o rxpcdicntc.
~ 3. o As rlespczas ncccssarias ou julgadas convenientes pela
llirectoria para o andamento regular c interesse da Companhia.
At·t. !3. Dos lucros li<JUi1los derlnzir-sc-lt.'ío annualmcnte G"/.,
para fundo de re01crva. Este fundo é destinado a fazer facr, á
perda ou subslituiç:io do capital da emprem, sendo couverlit.b
em apolices geracs da divida intrrna funrlada.
A deducç;1o cessa, chegando o fundo a 20 "/o do capital realizado.

CAPITULO IV.
DA Am!INISTt\AÇÃO DA COJIPA:'illU C SEUS El!PHEGADOS.

Art. H. A Companhia será gerida por trcs Dircclorcs c um
Gerente, eleitos prla assenrhléa geral dos accionistas.
Art. HS. A substituição da Dircctoria será feita ao flm do~
prirueiros cinco annos da durat;fto ela Companhia, por meio dn
Ullla lista que deverá conter dons nomes dos dons JJirectores
et11 exercício c um novo.
•·· No llm do sexto anno por lista de dons nomes que livcrctu
complelado cinco annos em cxcrcicio, c outro novo.
i\' o sctirno c nos se~o:uintcs annos proseguir-se-IJa :i reuova~Uo
annual, sempre pela segunda parte.
Art. 16. Os Direclores c snpplenlcs sulJstituidos não podcrao
srr reeleitos, dentro do primeiro allllo, eontndo do t!ia d:t suhslituir_;ão.
Art. !7. Sob a immcdiata insprcr;ão da Directoria funccionará um Gerente eleito pela asscmblea geral, por maioria absoluta de votos, o qual será conservado no exerc1cio de suas funcções emquanto bem administrar os negocios da Companhia e
não se provar que haja commettido malversação c julgado pela
assembléa geral.
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Art. 18. N;lo se admittir:lo votos por procurador na eleição
de Direclores c Gerentes.
Art. 19. No impedimrmto ou falb de qualquer Director, será
chamar! o para substitui l-o accionista rrue a cornmissão liscal de
consulht.; julgar hauilitarlo, o •rua! exercerá o cargo até a .rn·il.ndra reunião da assemuléa geral, na qual se fa.ri a clrJção
dclinitiva, podendo esta recaliir sobre o accionista ji em cxercicio.
Art. 20. Haverá uma co:nmisslo fiscal composta de tres accionistas ele; tos p,l:t as>rllll lllú·t geral, para examinar os negocios da Companhia até ao dia llrz de cada mez, ou extraordinariamente se o julgar conveniente.
Art. 21. A' Oirectoria compete:
§ l.. ° Fiscalisar a ohscnanc.ia das regras destes estatutos.
~ 2. 0 Dar ao Gerente as ordens rrnc forem convenientes a bem
da Companhia;
·§ 3. • Exigir do G~rentc, quand,J julgar conveniente, informações sobre os negocios ela Companhia;
§ "'·" Apresentar á asscmhle:t grral o rclalorio annual das
lr·ans:lCr;ues da Gmnpanlih, acompanhado rlo rcsprctivo halanr:o.
~ ü. o Convocar a ass<~iltiJi,\a geral, quando 11111 v h la de assuwptos de illlJHirlaneia IICcessil~" ouvir a opiniüo desta.
§ 6. o Rcprescnt:u a Companhia em todas as suas tr<tusacçõcs.
~ 7. o EnYiar <i eommbsão !isca I, com a possivel brevidacle, o
halimço scmrslral fc•·.hatlo au, 30 de Junho c 31 de Dezembro,
acon1 p:mhado do reJa turio da Companhia, para esta dar o parecer.
·
Art. 22. Carla membro rla Dircctoria é obrigado a possuir pelo
menos cincocula acçues, das rJtwes não poclcrá dispôr emquanto
exercer o dito cargo, c sú depois !lo exame <lo contas.
Art. 2:3. Ao f~Jrcnte co;npelc:
~ l. 0 Dirigir tudo o rJUC se refere á plantação de capim, córte
c venda rlo uwsmo, assim como os estâhclccimen tos.
§ 2. 0 Nomear os cmprrgarlos ncccssarios ao andamento do
cstahelcciJuento, marcar-lhes o.~ vcucimcutos, podendo demillil-os, dando de tudo conhecimento pot· escripto á IHrcctoria.
§ 3. 0 Examinar c resolver, sob approvação da Directoria, qualIJUCr proposta rJue se rclira :is suas attribuiçucs.
t"

CAPITULO V.
DA ASSE~WLI;.\ GERAL DA CO::UPANHIA.

Art. 2~. A assemhléa geral da Companhia-Previdcncia c Economia, é a reunião dos seus accionistas, c corno tacs inscriplo>
no rc~istro da mesma, <lous mczes pelo menos antes da reunião
ordinaria ou extraordinaria.
Art. 25. As transfcrcncias dns acçües da Companhia ficarão
suspensas dentro dos oito dias que precederem á rcuniao da
assemhléa geral.
.
Art. 26. A assembléa geral po•.lcrá deliberar, achando-se presente a maioria de seus aecionistas, representando um quarto
das acçues erni ttirlas.
Art. 27. Paragrapho uuiro. Quando porém o objccto da
convocação fOr a reforma dos estatutos, a deliberação de r}UC
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trata a ultima parte do art. !1. 0 , a assemhléa gt'ral srí potlcrà resolver estando presentes accionistas que representem pelo menos
metade do capital em i ttido.
Art. 28. As deliberações da asscmbléa geral são por maioria
de votos presentes, conferindo cada cinco acções o rlireito de
u111 ; mio podendo, po•·ém, nenhum accionista ter mais de cinco
votos, qualquer que seja o nunlcro que possua.
Art. 2!1. Os possuidores de menos de cinr.o acçõcs poderão
a~sistir à Assembléa Geral e tomar parte nas discussões, mas não
poderão ·votar.
Art. 30. A' assemhléa geral compete:
§ L 0 Alterar ou reformar os estatutos.
~ 2. o Approvar, modilicar ou rejeitar o regulamento interno.
~ 3. o Julgar as contas i! a Companhia, llepois t!e cxaminallas por
uma com missão nomeada nrl hoc pela mesma assem bléa geral.
~ rl." Hcsolvcr sohre a lir1uirlar;;lo da cnmpa11hia, que tcr;i
l11gar perdida a m.cladc do capital realizado ou nos teruws
t.lo Codigo CommcrcJal.
Art. 31. As sessões da asscmhlóa geral serão prcsidi1las pelo
;u:douisla que ftir eleito por acclamar:ao ou votar;ão, c celc·
JJI·ar-se-ll;to cxtraordinari:ttncntc nos casos seguintes:
~ i, o Quando suJ. reunião fôr requerida por um numero de
accionistas que representem 2/3 llas accões da Companhia.
~ 2. o Quando a llircctoria julgar necessario e de accôrdo com
o disposto no art. 21, § t>. o
Art. 32. A convocarão ordinaria ou extraordinaria da asscmblt!a geral se fará"" por annuncios puhlil'ados nos jornacs
tres vezes feguidas, com oito dias rle a::ttccedcncia ao marcado
para a reunião.
~ I. o Quando o fim da reuniào da asscmbléa geral fôr a rcforrna dos estatutos, ella só funccionará legalmente, estando
represrntada pelo menos por accionistas que possuam metade
do eapital emittido.
·
§ 2. o Quando a assembléa geral não puder deliberar por falta
tle numero, far-sc-ha nova convocação declarando-se os motivos desta, e nesta segunda convocação os accionistas pre~cntcs, qualquer que seja o numero, constituirão numero legal
para deliberar.
Art. 33. Todos os livros c cofrl!!; ria Companhia, sem reserva
alguma, serão fran!Tuca.dos á commissão de contas para que
possa proceder a nnnuctoso exame e dar o seu parecer, que
será presente á assemblóa geral dentro de 30 dias.

CAPITULO YI.
DISPÔSIÇÕES GERAES.

Art. 3L A Companhia, logo que estejam preenchidas todas
as formalidades legaes , annunciará o começo de su<ts operações.
Art. 3:>. Emquanlo não forem applicadas ao objeclo especial
lla Companhia, as quantias recebidas serão depositadas no Banco,
que merecer confiança á Dit·ectoria, guardandO-se unicamente
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nos cofres da Companhia o dinheiro preciso para o pagamento
das despezas de escriptorio e eusteio da mesma. ,
Art. 36. Cada membro da Directoria e o Gerente vencerão
como honorario 3:6001'?000 annnaes. E mais :; %sobre os lucros
liquidas da Companhia toda vez que o dividendo exceda de
i2 ~ó para seus accionistas.
Art. 37. Não será distrihuitlo dividendo algum, emquanto o
rapital, desfalcado em virtude de perdas occorridas, não fôr
integralmente restabelecido.
Art. 38. Dissolvida a Companllia, sua liquidação se fará segundo as regras do [Cocligo l:omrncrcial.

G.\PITULO VII.

DISPOSIÇÕES THAXSITORIAS.

Arl. 3!1. Approvados pelo l:ovcl'lln Imperial os prrsPnlcs ,.,_
!atutos, convocar-se-lia logo Ulll:t reuni:ín cxtraonlinaria il;t
assrmbléa geral p:1ra procPilcr-sc ;i cleir:;lo tia Dircctoria c col!tnlissáo Jiscal c consnllas.
Art. 40. Com cxccpr,ão tln :~r!. 17. o ini.ciatlor da Companhia
Providencia e Economh, Jnsi~ Joaquim de Abreu, será o St'\1
Grrcnte na fórma do art. H e qu() sPrá consrrvarlo no rxr'l'cicio d() suas funct;:ties Cllli[Uanto Büo ~c provar 111al vcrsa~:io,
c scr:i julgado em assemblt•a geral.
Art. ~I. Ao iniciador e funrlatlor .José Jo~tJUim <!c AJ,n•u,
conferir-se-lia corno prenlio de scn tmhalho, 200 acçucs hcIWliciarias <lo numero t!e 3.000 que constituem o capital, as
quaes considcrar-sc-h:1o dcs<lc logo realizadas rm torlo o seu
valor, e gozarão de todas as vantagcnJ tfue olicrccerem estes estatutos.
Paragrapho unico. Ao outro funclallor, Manoel Fcrnanrles Barecllos, senlo concedidas cem acçü,~s nas mesmas condir:õcs c
·
direitos que as de t[\IC trata.;:~ art. 41.
Art. ~2. De acc<irrlo com os interesses da Companhia, o sr'U
fundador José .Joaquim r!() Ahrcu f[U() appmva mn totlas as
~uas partes estes estatutos, rcscrva->c o direito de propor a
Birectoria que deverá servir nos primeiros cinco annos ,~~;
sua duraçiio.
Os signatarios dos presentes estatutos que os approvnm Pln
loclas as suas partrs autorizam ao iniciador Josó .Joaquim 11•~
Ahrcu a rrt[l!erer ao _novrrno Imprrial, approvação dos esta tu to.>
tia Companlua, Prevtdcneta c Economia.
Rio de Janeiro, 28 de Novembro de· !876 .

.:-r..:J\:J·\I:-. J \./V' .r-
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DECRETO N. 6523- DE 13 m: niAnço

DE

{877.

sif/

Resolve duvidas sobJ'C a in!elli~cnc:a do Decreto n.•
de 10
de Dezembro 1le 1873, que marcou os~ limites da nova parochia
de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo.

Hei por bem, em Nome de Sua M:~g-cstade o ImJlerador, para a in telli~cnci:-~ c execução do art. L •
do Decreto n. o ti~í9 de 10 de Dn1:crnbro de 1.873, c
Tendo ouvido o Reverendo Bispo Diocesano. Declarar
que a ponte, a que se refere o ílnal daquelle artigo,
eom a errada denomin:-~ção (!e-Ponte do 1\lacaranã-, é
a que, na rua Je s·. Francisco ·xavit!r, liea á entrada
de .Villa Jzabel, c é a lerceir:t existente ness:J. rua,
a conta r do lugar Seg-unda-feira.
Antonio ua Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
lllagestaue o Imperador, Ministro c Secretario de E~tado
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido e
faça ex.ewtar. Palacio do lHo de Janeiro em :l3 de
1\larço de :l877, 56. o da Inucpendencia e do Imperio.

PRINCEZA IMPElHAL REGENTE.

Antonio da Costa Pinto Silva.

PECHETO N. G:.ili-D~ 13 DE ~L\nço DE 1.877.
Approva os novos estatutos da ~ssocia<;ão Dramalica e Beneficente dos Artistas Portug·uczes.

Attcndcn(lo ao que requereu a Dirrctoria rla Associa"
ção Dr:unatica c Beneficente dos Arti;;taR Portuguczes,
e Tendo-me conformado com o p:trct:cr tla Sccçiio dos
Neg-ocios (to lmperio do Con,!'lho tln Estado, <'Xararlo
!llll Con,nlta rle '27 de Novemhro 1le H>7H, Hei por hem, em
Nome dr~ Sua l\lagestaue o lmpera(lor, Approvar os novos
Estatutos da referida SocicdaJe, a qual passa a dcnomin:tr-.'P " Associação Beneficente dos Artistas Portu·
guezes.

o
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Quacsrrucr alterações que se fizerem nos .estatutos,
não serão postas em execução sem prévia approvação do
Governo Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho de Sna Ma~cstade o Imperador, J\linistro e Secretario de E~tatlo
dos Negocias do lmpcrio, assim o tenha cn tcnllulo c
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de
1\Iarço de 1877, 56. o da Indcpcmlencia c do Impcrio.

PRINCEZA IJ.\IPERIAL REG ENTE.

Antonio da Costa Pinto Silva.

Estatutos da Associaeao B~neftcente dos Artistas Portuguezes.
CAPITULO I

DA ASSOCL\Ç;\0 E SEUS FINS.

Art. Lo A Associação particular portu;:nr7.:l installatla no Rio
<lc Janeiro em 26 de Maio de 1863, sob o titulo- Associarão dos
A rtistns Portn~uezcs-regitla pelos regulamentos pa rticul;; res refcrcllllndos pelas Autoridades policiaes em 2ti de .I ui h o de I86:i,
n que obteve a saner,:lo do (;uycrno lruprrial pelo llcr;rcio 11. 0 \7i;J
do f.." de Abril de t871 para se poder reger por seus "~tatntns sub
o titulo-Assuciacào Oramatira. e Benclict'ntc do~ Artista:.; Pol"lu(! u<'Z<~s,-sn ppriui"<> dos srms esta lu tos, por h a ver a pral ica demoustr~do ser inexequi vel, tudo lJilC diz respeito ao ri raruatico, assi rn
t·omo os modifica e amplia em outras disposi<.:ües; c nesta conformidade passará e lia a denuru inar-se-Assouiar,ão BPncliceute
dos Artistas Portuguezes ;-contirmanrlo a cornpôr-se de numero
indeterminado de urr.rnl!ros darJuella. nadonalitlade que a ri la
qnl'iram pertencer, utua \"ez que se achern para isso nas eontlit,ües e,:!aloclecidas.
A ri. 2." A A'sociaç~o ncncilcPnl11 tios Artistas Porlug-ncms rla
qual é Pre~idcnt•~ lrunnrarin o ~lini,[rro Portli!;1H'7. rrsi<lrntc nrsta
u"orlc ou <]nem suas vczrs lizrr, l<'lll os lins rlrl.rrtnirwtlno< ncstr,;
P·lal.ntos.
~1 1. 0 Sne•~orrer·os sc1B as·;ncb,J,,s Jallos de mrios, quando
rn[t•rrnos c itupossihililnrlos de lr:11Jalhar, ou a sw•s fatuilias
tlqmis rlclles fallecidos.
§_2." Concorret· para ajurla tlo trau>pnrlf' dos socios [altos de
mriO>, que por duenles proyarem uet:l's,;idadc de se retirar Jlar::t
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fór~

d~ Côrtc on do Impcrio, e lJem as~im par~ ajuda do
funeral rio ..; que fallcrcrcm, mandando sull'ragar sua alma no
0
7. ou 30. 0 (lia de seu fallccimenlu.
~ 3 • Jt'c,tejar o anniversario nalalicio de Sua l\lagesladc Fidclissitnao Rei de l'orltlgal, qtundo isso Iu1' possível fazer-se, por meio
de um espectaculu JÍromovido pela a<lrninistracão da Socirdadc,
c dado em algum dos tllcatros da Curte em JJcitclicio da mesma
Sociedade.
~ i." Commemorar a prematura e scntid~ morte de Su~ Magestadc Fidelíssima o Senhor IJ. Pedro V, de saudosa mcmoria, por
meio de um~ missa que a mesma administr~ção mandará dizer
no annivcrsario do seu passamento c á qual a mesma administraç<to assistirá, e para o mesmo fim convidará a Legação e Consul
de Sua Magcsfade Fitlelissima c a todos os associado~.

CAPITULO li.

DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS.

Art. 3. o Pess,)a alguma será admittida a fazer parte da Socicd_adc, sem que seja previamente proposta P!Jl' algUJII socio ciTecttvo com a declaração do nome, naturalidade, Idade, estad9,
occupação c residencia do r.roposto, e sem que nella se venfiquem os seguintes requisttos:
~ t.o Ser JlOrluguez c estar no gozo d'?s seus direitos civis; .
ll 2. o Achar-se em estado de pcrfctl:t sauclc c sem defetto
~lgnrn physico que possa no futuro servir-lhe para allcgar moleslia ou impossibilidade de trabalhar;
~ 3. o Professar .meio honesto de vida e não ser menor de
H annos, salvo aprc~entantlo aulorizaç:1o por escripto de seus
pais, tnt.oms ou curadores, ou do Juizo competente, c não ser
w:lior de tiO annos.
Art. 4,o Os maiores de 50 annos s<• poderão ser admittidos se
r[uiz,.rr,m Pnlrar como rc1nida-; p:1ganJIO po1· uma sfi vez a quantia
<lc 20!ln000; em ca~o algum 11ori~m ser:! o atlmitlitlos a fazer parle
da S·•eicJI:ulc os que ti\·ercut 111ais dr liO annos.
,\ri. :;.• As proposta.-; para a adtniss:l.n de socios, logo IJUC
r~~rr~Jit rccelJidas na secrntaria da Sociccladc, s~rão suhmetlidas
pelo I. • Secretario :i comr11issão de syndicancia, que as <levoiYCJ':i com os respectivos pareceres ao mesmo Secretario dentro de
;; dia.-; o mais tardar, de,·cndo taes pareceres sar lidos c resol' idos na sc,s:1o do cons.clho em que forcllt aprcscn ta dos.
Arl. ú 0 No ca'o de suscitar-se qualrtuer <luvi!la sobre a
rapaeidalle rle alguns dos propostos. <lnvcrà a votar,:l.o nPsla parlc
sur lei la pot· rscrutinio :;rcreto. o canJli<lnlo !JUn for rcjPitaclo n:lo
JIO<I•'r:i. ~er nprrscntado para o tnPSfltO lirn durnnte o CXPrciciodo
eonsclhiJ que o tiycr r••cusa<lo, mas porlcrà ser reconsiderado o
pan·ccr, provando-se ter haYi<lo cng~110 ou inexaclid:lo na informaç:1o.
Art.. 7. 0 Logo que a prssoa proposta p~ra ser socio ftJr .. aPtmJ-··-·:---"ada, n 1." Scernlarin lhn dar:i disso sd.~ncia pot· j;.'ieripto ~,lj.m
·
de I]Ue ella, denlro<le 30dias coula!lns da data .tés~~Cj.Ju\~unli4l,\ C'I;J.•.
caçao, sal.tsfaça a rcstwctiva joia c diploma sob·.IIé1a. de licar
' 1 <-,
H'lll eiT!'itO :t aJlprovaçno.
.-;:,,
)
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CAPITULO III.
DA CL.\SSIFICAC,ÃO DOS ASSOCIADOS.

Art. 8. 0 A Sociednde compõe-se das scguintC's classes de socios:
Fundadores, Contribuintes ou Uemidos, Elfcctivos, llonorarios,
I3emfeitores e Bcnemeritos.
§ t.• São Fundadores touos os socios que como taes já estejam
reconhecidos.
§ 2. o Ser:\ o Effectivos aquellcs que co :no lacs já cxhlrm c os
mais que forem admitlidos nns condiçücs para isso cxif:idas.
§ 3. o Serão llonorarios aqucllas pcs~oas a quem já tivrrcrn sitio
conferiuos esses títulos, c mais as que, nüo podendo llrrlcnccr á
Sociedade, lhe fizerem serviços que mereçam tal ~i tu lo.
§ 6..• Serüo llcmfeilores os estrangeiros que Já goznm desse
titulo e mais os que Hzerem uonativos á Sociedade ua irnportancta de 300jjOOO, ou lhe prestarem serviços 11ue possam ser
csli rnados cru tal va lo r.
~5. 0 Scr:lo llcncmct·ilo>, Titulo este IJUC pPrtencc cxclusi\·nmcntc
aos socios effcctiyos, aquelles s0cios que ja estão de posse de tal
titulo, e os mais qne o merecerem por serviços reconlrecidos relevantes e sendo assim considcr;ulos :
L o Os prestados por tres annos como memhro do conselho
administrativo, uma vez que tenha comparecido a 18, pelo
menos, das suas sessões annuars.
·
2." Os que forem gra tnitamentr prestados á Sociedade por l\lrdicos, Pharmaceuticos, Advogndos c Procnrnrlorcsquando estimarlos
os serviços dos Medicos e Advoga dos em 500NOOO, e os dos Pharmaceuticos e Procuradores em 3uu~ooo.
3. 0 Os donativos que montnrern á quantia de 300i)Oú0 em dinheiro ou em valor que lhe rorrcsponda, entendendo-~e como
tal não só a dispensa de ~or:corrus nessa irnportancia, quando feita
11or aquelles que se acharem no ca~o de os reccLcr, eomo a dcsisteucia do favor que eslc~ estatutos concedem no§ 5. o do art. !4,
quando feita igualmrule por :liJitellcs que rsliverem nns casos (]C
os gozar, um:t vez que, 1111t''r· em Ulll•, IJUér em outro eas;>, nrto
tenham familia.
Art. 9. 0 Os socios Jlencntrritos terão assento nas sossões do
conselho e com ellcs poucr:1o discutir sobre qualquer ma teria sem
ter voto.
CAPITULO IV.
DAS JOIAS, MENS.\LIDADES E REmSSUES.

Art. 10. Para os socio.~ gozarrm dos henrf1cios que lhe!! con•
cedem estes estatutos 1~os ~~L" r1 2." do art. 2. 0 den~r:lo; de r;onformidade com o disposto no.:n·L 7.", entrar para a Soei0L1atle com
a joia de 2Ui)OOO, se suas idades n~o r,xcrdcrcm a 3ii annos e com
a de 30iJOOU se forem ma iores de 35 annos e não passarem de 50, e
!Jern assim com a quantia de iKliOU pcJ,,s seus diplomas, c com as
mensalidades taml>cm tle :l!;ono q ur, 1'111 qualrJUl'l' das idades
acima declaradas, d<'YI,r!to p:1gar rm uu!lr·a mrnos tle tritnP~trcs
adiantauos, ainda que eslPjam sendo soccorridos pela Sociedade.
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Art. H. A pessoa que, no ac to de entrar para a Sociedade, quizer
remir a~ suas mcnsalitlados, o poderá fazer pagando por cllas e
por uma SÓ VCZ a quantia de !20U000; Se a reuüssiio porém fôr
rf'qiiPrida,depois do peticionario ser socio, pagará os mesmos
120,~000, levando-se-lhe em conta metade das mensalidades que tiver pago; exceptuam-se aquelles soei os que tizerem parte da Socie!bde na data da promulgaç:io destes estatutos, que poderão
remir-se pela l[Uantia de i00U000 SOh as mesrnas COllllieões adnw,
declaradas, mas ern caso algum se poderá remir aquelle· que tiver
recebido qualquer quantia da SocieMde sem que della a
indemnize e sem que esteja quite,. havendo recebido esta quantia
como benclicio: dcvenrlo ser consillerado quite tanto para este
cll"eilo como para qnalt[ucr outro acto da Associação o socio que
nã.o dever mais do que o trimestre que estiver correndo e que
outras dividas não tenha para com a Sociedade.
CAPITULO V.

' DOS ASSOCIADOS.
DOS DEVEUES
Art. 13. E' dever de todo o socio, além do que lho prescreve

o art.

10 :

§ !..° Cumprir e exigir que srjam cumpridos fielmente os pre-

scn tes Esta tu tos e os regulamentos que delles emanarem ;
§ 2. 0 Tratar com toda a urbauidade não sú os funccionarios da
Sociedade como os outros seus consocios no desempenho de funcçõcs sociacs ;
§ 3,o Comparecer ás sessües das asscmhll~as gr.r~es que forem
legalmente convocadas; portar-se com toda a tlccencia e rc~;pcito
nos actos publicos da Sociedade e exercer com zelo e Hdelidade os
cargos para que fôr eleito. ou nomeado, rlos quae& só poderá
escusar-se no caso de reeleição ou impossibilidade com prova
daria;
§ 4. o Participar por escripto ao i. o Secretario quando mudar
de residencia, de nome ou de estado, e bem assim quando tiver de
ausentar-se para fóra da Côrte, Provinci<> ou do Imperio, quér
essa ausencia seja ou não temporaria; devendo quando regressar fazer igual participaç:lo .•·om declaração do dia da sua
chegada e lugar da sua rcsidcncia.
CAPITULO VI.
DOS JllltE!TOS DOS ASSOCIADOS,

Art. H. Todo o socio tem direito aos soccorros garantidos
nestes estatutos e pela maneira ncll~seS[H~cilleada, uma vez que
se ~ehc quite com a Sodctlatlc c nas mais contliçües para isso neccssaria~, bem eomo :
§ 1. o A remir as suas mcnsalitlarles quando lhe aprouver,
segundo o estabelecido a tal respeito no art. 11;
§ 2. o A indemnizar a Sociedade, por uma ou mais vezes e
cmquanto vivo fôr, de todas as quantias que della tiver recebido;
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§ a.n A propõr por escripto ao conselho adi)Jinistrativo as medidas que julgar convmuenll·s a hem dos mtercsses gcraes da
Sociedade, e a. dirigir-lhe qualquer queixa ou representação a
bem dos seus direitos;
~ ll.. o A requerer a C!Jnvoca~ão. de qua.lquer assemp_léa geral
extraordinaria quando JUlgar UHlispeus:tvcl essa reun1ao a hem
dos mesmos seus direitos ou dos interesses geraes da Socirdadr, e
logo que tal requisição seja feit~ por escripto com declaração f)os
motivos e apoiada por 20 ass1g11aturas, pelo menos, de mcws
quites, não lhe poden~o e!D t~l caso ser a convocação negada
nem espaçada por ma1s de .10. d1as;
~ t;, 0 A deixar de satisfazer as suas mensalidades quando se ausentar para qualquer lugar onde não possa ser soccorrido pela
Sociedade e por todo o tempo que durar essa auscncia, com tanto
que tenha feito a devida participação, não tendo neste caso direito
a soccorro, nem sna familia á peus~1o, se o socio fallecer durante a
ausenda ou dentro de um semestre depois de seu regresso, contado da data do recebimento da cmnmunieação na secretaria da
Sociedade; não ser:1o considcra<los ausfntcs os ~oc~os que, Plubora
estejam tcmporanamente fura tia sede da Sociedade, tenham
prevenido o pontual eumpri111C'nlo de seus deveres.
Art. l.ts. Podcr5o votar e ser votados nos casus estabelecidos
nestes estatutos, excepto:
§ 1.. o Os que estiverem percebendo qualquer beneficencia da
Sociedade;
§ 2. o Os que não csliYerem no gozo dos seus direitos civis e
sociars;
§ 3. o Os menores de 1.8 annos ·
§ ll.. o Os que forem empregados na Sociedade e perceberem
por isso qualquer retribuição 11ecuniaria.

CAPITULO VII.
DAS PENAS DOS

ASSOCIADO~,

Art. 16. O socio que abandonar, sem causa reconhecida ou justificada, o lugar para que tiver 'ido eleito ou nomeado, ou qtw,
participando amencia, não a etrectuar, nem dessa occurrencia
prevemr logo á Sociedade, alóm de licar sujei to ao que a este ultimo respeito dispõe o art. 17, srrá owu nome, conjuuctamenle com
o facto que se der, pnhlie:ulo nu rcl:1 torio a~nual c norar-se-ha
essa circumstancia no seu assenl:nnento tJUC fará com <JlW júmais
lhe possa ser conferido o li tu lo ue lkuerucrilo.
Art. i7. O socio que se retirar para fóra da Côrtc, da capital
da Província dol\io de Janeiro ou do Impcrio, sem fazer a competente participação, nüo gozar:i !lo direito que lhe confere o~ 5. o
do art. lll.; assim como ser:i ohri:;:ado a satisfazer todas as nwnsalrdades que em virtude da auscncia pa rtieipada tiver deixado de
pagar, urna vez que se reconheça nfto haver elle c1Icc1uado tal
auspncia ou ter rl'~rcssndo antcrionncnte á <lata eru que a
participação, que a tal reSilcite>lizer, F11· recebitla na secretaria <1 a
Sociedade; devendo ser considerado em divida dessas IlHlllsalidades emquanto as p:lo satislizrr, c mesmo sa tisfazcmlo-as, n;1 o
terá direito a soccorro algum senão seis nwzrs depois de as haver
pago, achando-se para isso nas 111ais rontlicurs nccessarias.
Art. IM. O socio que, não estando coiisid()Fado ausente, se
atrazar seis mezcs no pagamento de suas mensalidades se reputará desligado da Sociedade; ser-lhe-ha porém permiltido, dentrg
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do prazo nunca ~uperior a 12 mezes, sol ver o seu debito c rehaver a sua qualidade de ~ocio se, achanrlo-~c para isso nas condições iwlispens:wcis, provar que foi forr;atlo a esse atrazo por
motivos independentes de sua vontade; devendo em tal cnso o
IJagamento ser sempre feito integralmente; e, ainda assim, só seis
mezes depois de estar novamente quite, poderá ser soccorrido
pela S"cicdarle.
Art. i9. Perdem os direitos d~ socios e já mais poderão voltar
a fázer parte da Sociedade ou drlla reclamar cousa alguma:
~ L• Os que se cntregare.n ao vicio da embriaguez ou deixarem sem motivo attendivel de entregar-se ao trabalho, e não se
corrigirem depois de serem admoestados pela administracão;
§ 2. 0 Os que ~offrerem sentença por crirn~s que attestem immoralidade, depravação ou outra qualquer mdole reprovada;
~ 3." Os que extraviarem rJualqucr quantia ou ohjccto da
Sodedade, f{uér uma qUt'r oulra cousa lhes tenha ou não sido
con!iarla e mnda que rlellas a indemnizem por si ou por terceiros, amigavel ou judicialmente;
~ ~-· o, que por informações inexactas forem admittidos ao
gremio social fóra das condicões L" e 3. 8 do art. 3. 0 ;
§ 5. • Os que se reconhecer· terem sido admittidos fóra elas condições do§ í!. • do art. 3. •, não poderão ser privados de seus direitos de socios desde que a infracção desse paragrapho não se
·verifique dentro do prazo de i2 mezes contados da data da sua
admissão.

CAPITULO Vlii.
DA FAMILIA DOS ASSOCIADOS,

Art. 20. São reconhecidas como pessoas da familla do socio e
com direito á pensão que por Iallecimento do mesmo socio lbe
pertencer emquanto nada houver publico contra a sua honradez
e comportamento:
§ L • A vi uva em quanto se conservar nesse estado;
~ í!." A~ filhas legitimas ou legitimadas emiJUanto solteiras;
~ 3. o Os 1llhos legitimo.> ou legitimados ate a idade de H.
annos ;
~ ~- • As mãis, sendo viu vas e emquanto•nesse estado.
Art. 21.. A pensão será sempre consider~da como pertencendo
metade á viuva c mr-tadc aos filhos, repartidamente, c nesta conforrnidadr. será distri buirla desde a sua concessão ; se porem
houver vi uva sem filhos ou vir~e-versa, será toda para aquelles
que existirem na data do fallecimento do socio ou naquclla em
que a requererem.
Art. 22. As pensões não são transferiveis de uns para outros,
cessando com os primeiros pensionistas instituídos, e revertendo p:m1 a Sociedade acruellas cujos direi tos forem caducando:
serão dad~s na o1:dem estabelecida nos paragraphos do art. 20,
e de ronforrnitlarle com o disposto no art. 21, e, sómentr no caso
dos soei os não deixarem Yiuva nem filhos que as possam receber,
seráo cllas dadas a suas mãis.
Art. 23. Se alguma viuva pensionista für priYarla da. pensão
que estiver percebend•) em consequcncia.• do seu máo comportamento, passará es'a importancia a ser distribuída pelos lil hos,
se os tiYer, e se acharem inscriptos como pensionistas, do contrario renrtcrá para a Sociedade.
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CAPITULO IX.
DOS CORPOS QUE REl'ltESENTAM A SOCIEDADE.

Art. 2'~. S;io rorp•)S reprrôrntanlcs da Socicdatle IJ.Uantlo hgalmcn te oonstituidos:
L" A assembléa geral ;
2. 0 o conselho administrativo.

CAPITULO X.
Art. 21l. A assembléa geral é a reunião de tollos os socios
eiTectivos da Sociedade que se acharem quites, nunca em nun:cro menor de t;O, no aclo dclla Sf'f conYoc~da, o t[ue terá. lugar ordinariamente trcs yczcs no anuo, c rxtraordinariamcntc
sem prc que o ]J('rn social o exija, ou quando fúr rcqurritla a ~ua
convocaç;lo, tle confnnJJidadc mm tl disposto JHJ ~~."do art. H.
Art. 26. As rcuniües ordinari~s das asscmbléas ~eraes tcr;1o
lu~ ar nos di~s :lO, 21l e 30 de J~nciro de catla anno, devendo a primeira dest~s rPuniürs ser drstiuada :l aprPscnlaç:lo do relatorio
c balanço respectivo. ;l rkit.::ln tla cotumiss;to dn rontas e da
nova IJircctoria P :to julganJcntn drssas mes1uas clr'ir;ües; a !'C•
gunda á tliscuss:to do p~rccer da sobredita commiss:to c á das
propostas, queixas ou reprcscntacõcs que se apresentarem; c a
terceira á posse sórnente da no\·a ~Ídmiuistracão.
Art. 27. Se no dia c hora marvados c :Ínnuncbtlos para a
reunião de rrualrJucr :tsscnthlh grral nào se reunir numero
sulliciente de sovios par;t a cousti tu ir, será c lia novamente convocada para oito dias rlrpois o mais tardar; podendo nesta
segunda reunião funcl'ionar com o numero de sodos que ~e achar
reunido, nunca mcuor de 25, uma hora depois da marcada.
Art. 28. Compdc :i a~semiJl(·rr i;eral:
§ L• Ouvir a leitnm da ada rla sua ultima scss:to; approvar
a sua rcdacr;ão ou f'JJtriHlal-a, de eonformidadc com o que se
tiver pass:1do na se~~:to a tJne clla disser respeito;
~ 2." AppmvaJ',altr~rar ou rrjeit:tr as proposl.asaprrscntadas
pela adruinistrar::to ou por •tuai•Jucr soeio, n:lo tornando cnnho·
eimento d:HJUP!l~s fJllr não forem feitas tlo acct•rdo com as
disposições coutidas nestes •'>la tu l.os;
§ 3.' Ouvir as qurixas dos associados que para ella recorrerem, discutil-as c julgai-as tlclinitivamcnte;
§ 4. 0 Eleger o eonscll10 administrativo e a commissão de 3
membros para dar parrcer sola·c o rcl:'llorio c co!J.tas annuacs, de
conformidade com o art. tü ;
§ 5.• Autorizar a reforma total ou parcial rios estatulos dentro
dos limites. rnarcatlns no art. H7 e !lla!'car as bases em que Pila
deve srr fetta, submcttcndo-a clepms a apprnvar:;to rio Govcl'llo;
0
~.o.
Determina!' a fórnw tia liqnidar;to d·rr SLiciedade dr:
a~cordo com o dtsp~~sto nestes estatutos quando imperiosas
c~rc~mstanctas o ext!nm; ohs,rvando-se o qne a tal rrsprito
dtspoem o Decreto n. 0 ,27H de Hl do Dezembro de iStlO e o Codirro
Commercial.
o
Art. 29. Nas asscmhléas g-rraes, convocarias extraordinariamente, só se tratará do o!Jjecto t{UC tiver motivado a convo·
cação.
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CAPITULO XI.
DA Am!INISTRAÇÃ,O .?:H SOCIEDADE.

Art. 30. A administrar:1o da Soeicrlarlc é conG~da a um consrllw de 21 mcn:brus, teiulo clilre si urna Diredoria composta
de Presidente, Vice-Presidente, 1. o c 2. 0 Srcret:rrios, Thesourciro
r. Procurador, cuja Uirectoria é competente para rlar execução a
todas as rleliheracõcs do mesmo conselho c das assemhlbs geracs,
para assignar diplomas, autoriza~ões, procuraçücs on requcrimrnto~ t[llC tenham de suhit· a qua !quer dos poderf's rlo Estado ; serão
pori'~tll exerptuados da assignatura das ant0l'i7.a~<Jrs c proeuraçürs
o Tlrrsourl'iro c Procurador, quando ellas contiverem poderes
que lhes sejam outorgados.
.
Art. 31. O conselho administrntivo eleito dirccta c discriminadamente prla a~semhlí•a geral, prla maneira detr-rrninatla no
capitnlo iH, deverá reunir-se ord inariamentc duas yrzcs no mcr.,
c rxtraordinariarnente quando as eircumstamias o exi~ircm c
fór para isso prévi:uncnte convidado prlo Presidente. Será solidariamrnte responsavel por todas as suas deliberações c no seu
excreicio compele-lhe:
§ 1. 0 E!eg-cr na primeira sess:1o, que celebrar depois de sua posse,
as cotliJilissürs de que trata o capitulo :1:1;
~ 2." !lar as precisas instrucr;ürs p.1ra a hoa rxccur,ão rlo~ lí. 0
rio ~rt. 2." c pruYitlcnciar so!Jn: lu tio mais rfUC ao mesmo Jim
disser respeito ;
~ 3. o Attender ás queixas, represenbçües ou proposta<; dos
assoGiarlos c resolvei-as como o !Jem social lhe aconselhar e mr
de justiça.
~ -i. o Autoriz~r torhs as dcsprzas rb Sodc<la<ln qno execderem
a quantia de 80j)OOO, c que f,orern requisitadas por meio de petliflos
feitos pelo !. 0 Secretario; osquars pedidos só poder:"io ser satisfri1os pelo Thcsourciro depois de compclcntcmcnte despachatlos pelo
Prcsiden te ;
§ 5. 0 Tomar contas ao Thcsonreiro no fi111 dr: cada um trimestre ou em rfua!fJrwr outra occa:;i:"io fJUC o lw11r sor~i~ I lhe :rco!IS<'·
!Ire a fazel-o, e approval-as ou rcproyal-as depois de ottvir a laJ
respeito a commiss:1o de Jinarwas :
§ li. 0 Observar que o Jllt'snio TÍlrsourciro n:lo conserve em
srn potlrr quantia maior 1!<1 t[1W a marr-:ula no ~ 3. 0 do art. 42,
ordenando rtnr srja rt•cnllrida a tJII:tlqunr· B:rnt~o. rm conta corrente eom a Sociedade. a que r.xecderüt[lll'lla impurt:mcia, d'ondc
poderá sr1· retirada qualqtu•r quantia neers-:aria pam se lhe dar
qua !quer applicação, ser feita sempre por meio d() ehrqnes assignado' pl'!o mrsrno Thcsoureiro e visados pelo Presidente c L"
:;eerelario, preccrlrmdo autorizar·:"io rlo cnnselllo;
§ 7." Suspt~wler rpralrprr~r df) · srus ""'"' hrns rru:tndn para isso
se dcr~m HJOL.ivm que prcjurlirptcm a Assor:i:H;:Io; d()-VCIIdo convocar IllllltedJamente a ~sscm!Jib geral para r lia tomar conhecimento do facto c sobre ellt• resolver como fúr dr justiça;
~ 8. o Nomear os cmprr:.:ados tJur: forem inrlispcnsavris á hoa
marr-lw dn scrvi~o tb Assor·i:11·:1o: rnarr::1r-llws as suas n!Jri:.wr~'H:s
c os s~us vcwiu1éntos c susprillrh;J.os ou d·~nrilti!-os·rJnandn "n:1o
Clllllfli"I!"O'fll r:nm os seus rlrvr•rrs;
.~ 9. o Toinar rr•nhccim_enloJ rins scni~ns pr~slarlos :í Sociednrlfl
confomJ•' o •rue a tal respeito dispüPIJJ os parngrapllos do ad. s.•,
e lllandar ta>s:Jr os respecth-os diplomas aos oocios <JU•} se ac!Ja·
rem comprel1endidos nessas dispo,i~ües;
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3 lO. lllandar i\(n:tlmnntn passar os comprlentcs títulos aos
socios que se acharem comprclwndidos no art. l::l, Jogo que cllcs
os requeiram·;
~ H. Autorizar o Prcsirlentc a convocar as asscmbléas gcracs
extraordinari:ts, todas cs vczrs t[UC o bem social o exigir ou forem rP,I{IlCridas de conformit!:ule com o disposto no ~ ~.o do
art. H;
§ 12. Organizar o rrgimento interno para rcgularisar as sessões
do ConstJ!ho c das assembléas grrars, pondo-o em execu~:lo depois de aprrovado pela assrmbléa geral;
§ 13. Contraclar um medico para o serviço da Associaç:lo
qnando julgar eonvenicnte, de conformidade com as circumstancias que determinarem tal coutracto;
§ f~. Drrnantlar c ser dcmauclrrdn, em casos de extrema necessidade, para o rJUC lhe s:lo couft'ridos lodos os poderes em direito
Jlt'l'lll i ttitlos ;
~ f:i. Dar inte1·prctacão :ís disposiçües dos estatutos, quando
so!Jre alguma de lias se· susci la rem duvidas, sujeitando a aprcci~ção, quf1 a tal rcgprito Jizc1', á approvação da asgemllh!a gemi
na sua primeira rrunifto, solil'itanrlo do Governo a intcrrweVH;:lo
aHlhenl.iea. tJUantlo n:1osrli111ilar :i applieaç:to de algum caso particular c tiver por fim cstahrlecrr rrgra geral ;
~ 16. Providenciar uos casos rPpentinos c urgentes sobre
qualquer circmnstancia que se dér c na o estiver prevenida nestes
estatutos;
~ 17. Não consentir que sejam adiados de umas para outras
scssürs os pareceres rcla li vos á conccss:lo de soccorro.•, sejam clles
de que natureza forem ; c suspender a continuação dos mesmos
soccorros quando chegar ao seu conhecimento estarem elles
sendo prestados indevidamente;
§ 1.8. Promover por todos os meio' ao seu alcance o augmento
desta Associação; executar e fazer executar os presentes esta tutos e os regulamentos que delles emanarem.
Art. 32. O conselho administrativo não J?Oderá funccionar
sem que se ache reunida, pelo menos, a mawria absoluta dos
memhros determinados no art.. 31, para este fim deve elle conservar-se sempre completo com al}uclle numero, chamando
iuunediatamente os snpptentes preeisus para prrcncherem as vagas que se derem, de aecilnlo com o •Iuc determina o capitulo 1.7.
Art. 33. As dclihcrarncs tlo conselho administrativo serão
scnlpre tornadas pt)!a JII:Í:ioria dos Yolos dos rnmnhros presP,nlcs,
St~lltlO as suas St'SsGrs ct•lchradas ua srcrelaria da Sodcdadc, e
a r I las podem assistir q uarsrt \liT soei os como silu pies cspcdatlorcs.
•
Art. 3-í. O~ meiPhros tio Crmsrlho Adminislractivo tlrvem cntr:Jr rnra a caixa tia Assot~inr,:lo, ail' ;i sr~"nntla srss:1o tlcrois tlc
sua posse, com as sr~u intt•s joias:- l'rPsidcntr 3o:~ooo, Vit'.c-l'rrsideHie 2tl~'·OUO, L" c 2. 0 S•~ndaHos, Thcsnurciro e l'rot•.nratlor
2rWlOO, catla um, c catla um tamhcm tloo; outrr_,s nwml•ros lt>~ooa;
sr'ndo considerado t'Oiun tenrlo rcllnnt:i;lt!o o seu respectivo t•ar:.:o
arJucllc· que não o !lzcr alt'• á quarl.a srss:lo, e eha1uado, portanto, o rr:spflctivo supplcnlc pano sullslituir.
Art. 35. Os supplentrs. qur fornm chamatlns a tornar possr, fi.
ca111 obr1.gatlos á joia c mais disposi•;•irs tio artigo anterior urua
vez que 1sso trnlia hrgar ató ao dia 30 do m()z tle Junho; para
aquelles, porüm, rJUC forrm en1Jli1SS1tlos do 1.. 0 ile Julho e111
diante, li~a livre fazerem ou n<IO esse pagamento, m~s, n:\o o fn:wndo, nao lhrs St,ra contado o anno para o caso •rue dctcrmiua a
disposição L" do~ ti. o do art. 8. o
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CAPITULO XII.
DAS ATTRinUIÇÕES E DEVEUES DOS MEMDUOS DA DIRECTOUIA.

Do Presidente.

Art. 36. O Presidente será consiilrrndo o chef!1 da Sor.irdarlc, e
além dos direitos rrue lhe são conferidos por estes esta lutos c prlo
regimento interno, compete-lhe :
§ i. ° Convocar n assemblúa geral para as suas reuniões ordiJWr·ias c cxtraordinarias, c tJllanrlo rstns lhe pamcrrcm nrccssnri:ts ou forrm requeridas por lrPs lllf'Jilhr"s dn ronsPlho no
menos; presidir üs rcuuiüPS em aeto [li'CJlar:ltorio, a[!'· que sr1
constitua a mesa dclinitiYa, ria qual não poder:w fazer parte os
membros do consrlho c da Dircctoria, e quaf'squcr empregados
ria Assoei.1ç:1o. O Prcsirlcnle rla assrm!Jlht srr:i pro1Joslo c
apprO\'atlo pot· acelamar.:ão, c, depois de ocntpar o Sl'll lugar,
proporá lambem do mesmo modo os outros mf'ttlhro., da mesa;
§ 2. n Presidir ás reuniõe& llo conselho c lia Directuria;
~ 3. 0 Dar andamento, na falta de reunião llo conselho ou no
inlervalto das suas sessões, a todos os negucios que forem urgentrs, informando de tudo ao mesmo Conselho na sua primeira
rPnnião;
~ ft." Dirigir a ordem dos trahalhos na fôrma determinaria
nestes estatutos o no regimento interno ; dar destino ao expediente, estabelecer e esclarecer a maneii-a das discussões c votacões;
~ 5. o Manter a ordem em todas as sessões e suspendel-as ou
adiai-as quando ella se achar alterada e não forem attendidas
as suas observações a tal respeito ·
§ 6. 0 Rubricar todos os livros da Sociedade depoisdecompetentemente numerados, c de abertos e encerrados por meio de
termos assignados pelo l. 0 Secretario ;
~ 7. o Examinar o estado dos trabalhos da secretaria e thesouraria e providenciar sobre as faltas e irregularidades que encontrar, de accônlo com os rcspretivos· chefes;
§ 8. o Autorizar indepcndentollc intervenção do conselho todas
as dr~przas 'JUC forem urgrulcs e não cxcrllcrcm a quantia
dn Sll.'OOO;
§ !1." 1\Jimdar pas5ar as certidões rcrJIH'ridas pelos socios e dar-

lhes ,·~icneia das dnl illcrar:tlrs do consr·lho qne disserem respeito
a ~lll:ti•Jucr requerimento, proposta on r2prescntnç~1u por elles
1ctlas;
~ W. Despachar todos os papeis que não dependam de dcliberat.::lo tio conselho, c ordenar tJUC se cuntpram as delibera\ües
tonr:1das no conselho, ru!Jricando e datando os seus llcspaclws;
~ H. Ordenar a entrega rias hcnclicrncias logo quo qualquer
soda as rPclarnc c tenha li irrito a rccr!Jcl-as;
~ !.2. Organizar c aprcsr'ntar á asscmhlóa, na sua primeira
rcmti:lo orLiiuaria, nm relalorio ctrcumslaucinrlo de todos os
tra bal fios e or:cune ncias do a 11110 sol'ia I, acmn panhanllo-o rio
h:llanr,o geral r> dos mappas discriminatiYos rle totlo o movimenltl d:t Sor~irdadc durante o a uno;
~ 13. Cu111prir c I:m'r cumprir ftclmrml.c estes estatutos e o
rrgirucnto interno; velar sobre tudo que disser respeito á Sociedarlc c attender da melhor maneira possiypl a todas as reclamações q.ue lhe fizerem.
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Art. 37. O Presidente não poderá convoc:tr assembléa geral
extraordinaria sem aulorizar;:"lo do conselho, salvo o caso ti e não
poder elle funccionar, pot· lltWltltter motivo, ou, truando drpois
de trcs convocacües seguidas para se reunir, o não Jizcr, ou ainda
por náo querer· prestar-se a autorizai-a contra disposição expressa.
Art. 3fl. Na falta do Prrsirlcntc ou rlr quem Jegnllllenlr o
substitua, dando-sn la! oceu t't"t'llt~ia. r.tn dua;; sr;:sücs ~rguidas do
conselho, u 111 dos mcm b1·ns da IJirt'cl.oria p<'!a ordem cslalwlr.dda no art. 3t ou o Conselheiro mais votado que estiver presente
ou aqucllc que a sorte designar, no caso de haver mais de um
com a mesma votnçii.o, assumirü interinamente a prcsidcncia, e
quét' o conselho rstcja ou n;lo completo, resolverá a convocaçã.o
cxtraordinaria df'!lc ou mesmo da assembléa geral, se as circumstancias o exigirem.

Do Vice-Presidente.
Art. 39. o Vice-Presidente sn!Jstilnc o Presidente em todos os
seus impedimentos, c nesse cxet·ctcio r.a!Jcm-lhc as mesmas attribuicües conferidas :iqurllc; tlcwwlo por conseguinte comparecer á todas as ~essües do consrllio e das assenthléas geraes e
prestar-se alé111 disto ao desempenho das commissões para 1rue
túr designado pelo conselho ou pelo Presidente.
.

Do l. 0 Sccrct ario.
Art. 40. O t. o Secrebrio ô o chefe tla secretaria e alóm das
determinadas nestes estatutos c no regimento interno, colllpete·lhc:
0
· ~ L ::ill"l.Jstituir o Prcsitlcntl3 em todos os seus actns no caso
de que simultaucauJCHlo se dê a sua falta c a do \"icc-Prcsirlenlc;
§ 2. 0 Annunciar por alguma das folhas rliarias de maior circula~ão em nome setuprc do l'resirlcntc, c fazer pela mesma
fórma constar por meio de llvisos particulares ás pessoas competentes, os dias, lugares c horas das scssiics, tanto do conselho
conw das assciJihlóas gcracs;
~ 3.° Fazer a leitura das ar.bs r do expediente c rctligir totla
a correspondencia da Sociedade, que assignará e f;.rá expedir por
inlermedio dos agentes;
~ 1..° Fazer os pedidos de tudo mais que fôr preciso para a escripturaç;1o c expediente, c lavrar as ordens para pagamentos
ou entrega de dinheiro, de cnnfurmidatle com o (rue o Conselho
ou o Presidente ordenar a tal rcsp•~ilo;
~ r;_ 0 Passar as ccrticlücs que forem requeridas pelos socios,
precedendo despacho do Pr()sidentc; por cada uma cohrará 2aooo
tfUC entregará ao Tltcsourciro c lhe carref(ará em receita;
§ 6.° Conservar na melhor ordeiiJ o archivo da secretaria, pelo
qual será imrnediatarnenta rcsponsavel ; não· r:on~cntindo que
della saia papel algum em original sem ser lançado em protocolo para e-sc fim destinado, e org1niz1do com t.leclarar,ão da
data da sahida, prssoa a 'lltt'lll f<'n· entregue e sua volta tluando
clla se c!Tcctu.1r;
~ 7 _" l'rovitlcnciar parJ. que a malricula dos socios seja feita
pela ordem chronologica das suas entradas e que della conste
com clareza tudo que disser respeito aos mesmos socios;
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§ 8.• Inventariar, em livro e~pecialmontc rfestinado a esse Jlm,
os moveis, apoliccs c tudo mais que pertencer á Assodaç:1o; fazer com que a cscriptur·a~::to sr, t:onscrve sempre em dia e preparar com todas as informações precisas os ncgocios que liYerom de ser suhmettidos á deliboraç;io do· conselho;
§ !J. o Cumprir totlos 0s despachos do Presidente e ortlcns qne
pelo mesmo Presidente ou pelo conselho lhe forem dadas, e
prPstar-sc ao rlcscmpcnllo das com tnissiics cspcciacs para que
fôr designado pelo mesmo conselho ou nomeado pelo l'rcsidoute.

Do 2. 0 Sccreim·io.
Art. ~L Ao 2. o Srcrctario, fJÍlc snhslitnir:i o L o nos s•'ns
impcdim.~ntos t.crnporarios, menos quanto ás fuuc~ücs de Presidente c Vice-Presidente, compete:
~ L • A redacção c registro das actas, as quacs devem conter
o cxtracto das scssiies;
§ 2. 0 O redstro de Lo1las as propostas que se :l[JI'l'srnlarent
para a :Jdrnissã,o de socins, tJll•) llt'v••riio st·r chronulof,dratHPIILfl
nlltllcradas nnles de rrtHrttidas á comtui<são de syndi~aneia;
§ 3. o Coarlj uvar o L 0 Secretario no que. fôr preeiso, c prestar-se ao flescrnpcnho das comnüssües p:ua tJUe fôr designado
ou nomeado.

JJo 7'hcsourciro.
Art. lJ,2. Ao Thcsourciro, que é o chefe da Thcsonraria e odcpositario de to1los os dinhl'iro:;, ti tnlos c ohjcdos de valor que
prrlcnça lll á Associ:u;;to e rstejaHI sob a sua guarda ou dos seus
prepostos, compele :
•
f§ :1. 0 Arrecadar c fazer arrecadar, sob sna responsabilidade,
tudo qua11to nos termos rio artigo aciJlla pcrtencPr á A,;sociaç:lo
e tjue n;lo seja do uso c servilju da sccrdaria c lhcsouraria; sendo
tam!Jrm rcsponsavel por tudo quanto da mesma Associaç:1o receber ou receberem os srus agrHIP.s·;
~- 2. 0 Proc9dcr ou mandar l•roccdt'r :i eobranf:a das joias, mensalidades, dtplomas e quarsqucr outras quantias que por algum
tHnlo prrtcn~arn á Soeil'dadl', procedendo dircdamcntc á dos
jurus das apoliccs mediaule a eOH!pctentc antorizaçi1o.
~ 3. ~ Rccoll!cr a algnrn cstahelcd:ncnlo l1ancario qnc goze
lle maiOr credtlo, c em conta concnle coru a Assoeiaç:1o, todo o
dinheiro que fôr recebendo, c empregar em apolices da di \·ida
llllhlica, lliC1liantc tambcrn a competente autorizac:1o, a' quantias
que a isso poderem ser applicadas sem prcj11izo das dPspezas
urgentes, para as tJuaes conseryará em seu puder a q uanlia
de i :OOOjiOOO;
§ 4. 0 Entreg-ar a quem comprlir as quantias precisas para beneilccneias, enterro,-; c mais despP-zas da Associaç:1o, urna VC'Z
que ellas sejamlrr;almrntc rcqnisi\adas, c f:JZPI' dirrctamente o
pagamento aos pensio;tislas da Sociedade t•cla fórma deterlllinatla
110 art. úi;
§ t). 0 l'ropôn:o!J sua rcsponsaiJilitlallr um ou ma i:; agentes para
fazr;rem a cohmw;a, aos quae' allonar:i a purccnlagc•u que f•k
arbttrada pelo couselho na raz:io uuuea maior de dez por ceulo
das llli'Hsalidadcs IJUC cobrarem, sendo cowo tacs couside radas
as rcmi~s(\cs na parte IJllü disserem respeito üs JUCSHWS· HH'nsalidades;
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§ 6. 0 Apresentar no conselho, :t!é ao dia ti de todos os mezcs,

mÍ1 resumo do movimento da caixa relativo ao mcz anterior, c

de tres em trcs mezes com l1~lancete documeutado fie toda a
recPita e dcsp1•za 1lessc trrnro, e no fim do anuo o balanço geral
que l]r,ve acompanhar o rclaturio .:
~ 7. o Prestar-se a ria r verbalmente ou ror cscripto to1la~ as
informações, que lhe forou1 pcd1da~, rclat1vas á thcsourar~a,.e
uão entregar quantia alguma supenor a SOfíOOO sem ser autonzada pelo conselho, lavrada :t ordem pelo L o Secretario c com
o- Cumpra-se- do l'rcsidcnk.

Do l'rucw·atlor.
Art. 43. O Procurador tem por dever:
. § t.o Desempenhar com, zelo e assiduidade todas as diligencias
ou commissões de que for encarregado pelo conselho ou pelo
l'rrsidente ·
~ 2.° Cuidar do funeral dos soei os que fallccerem, quando forem ellcs mandados fazer directamente pela Associação, e das
missas que por alma dos mesmos se mandarem dizer no setimo
ou trigesimo dia de seu fallecimento;
§ 3. o Prestar-se ao desempenho da com missão que lhe é determinada no art. 45.
C A P I T U L:o X I I I •
DAS

comnssõEs.

· Art. 4L Além da commissão de contas de que tr~ta o §4. 0 do
art. 29, que tem por dcnr e:\amiuar o rclalorio c contas respectivas, que deverá ser aprrst•ul:ulo ua st•gunda scss;1n onlinaria da assemhléa geral, par:t dar s,,iJrn 11111 '" 011 tras pa rcccr cirr:urnstanciado, para o IJIW poderá ··~;a minai· todos os livros da
st:cri'Laria c thcsouraria, c com pulsar todos os documcutos que
julgar· nccessarios, haverá 111ais trcs permanentr·s que se dcnomiuarüo- IIospitaleira,dc Syndic~ncia e do Fiuamas - s•·wlo
•·st:t ultima composta do Vice-Presidente, quanuo"n:lo eslin~r
·~:-;crccndu o lngar de Prcsitleutc, do 2. 0 Secretario c do l'rontrador.
Art. 45. A com missão ilospitaiC'ira será composta de seis mcmIJros. e terá :t seu cargo:
~ L o A distrihui\:ão dos soeronos aos soei os enfermos tfiiC os
n:clamarem, CITHluanlo morarem dr>ntro dos limites dos cami·
nhos de ferro urhanos da C0rte e 1'\ictllcroy;
~ 2. 0 Inf?nnar sohrc tjur_ixa_s ou rciH'Psculaçõrs rruc os mesmos
Pnf,•rmos hzcrrm em retarao a f:llb dos rrsw~etivos SOI"t'.orrns ·
§ 3." RPI]llisitar que Sl'j;l.nl os dilos enfcmtos rx~tuin:tdos pPit;
JtH)I]i~o da. Soeicdatlr qnando julgar nceessario, e suspeJHii'r :ts
l•rnelretmcws aquPII••s a fjlll'lll 1:11nhem cnt:•ttdt•r cst:li'Prll Pilas
s••udo prestadas indcvirlam•Jnlc, i11formanrlo disto por cscriplu ao
eonsellw.
Art. 4fi. As IJcnclicPncias, a_ IJIIe tiv••rrm dirrilo os so1·ins q11c
se rr1·olhcrrm a tjll:tlqucr lt••spt!al ou easa ti•• sau!lt•, lltl'S sPr;lo
~·nl.n·gues ou;\ sua faruilia, sll a ti\·pn:•ut; Ho casn porém de a 11:ío
tPrlllll, receher:lo logo tflltl tivl'r•·Jn alta. JJtCdiantc doeurneHIO
comprohati1·o tio lelliJl•J tfll•' liouverelll.rstado em tratamento,
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depois de ter a commissfío respectiva procedido ás competentes
iwlag:wõcs.
Art. '!,7. A com missão de syndicancia será composta de nove
membros c compele· lhe:
~ L o Vcrilicar se as pessoas propostas para soei os lôm os requisitos exigidos pelos p:uagraphos dos arts. 3. 0 c~.·, e_ dar
p1recer a tal rcspctto por escnpto, com declaração dos motivos,
«Jnando aqncllcs forem desfavoravcis;
~ 2. 0 Arhitrar a idade dos propostos quawlo não se conformar
eom a~ llcclarnrõcs respectivas e n:ln forem cllas justilicatlas;
devendo em t:lt caso Jicai· a arhilrio que a commiss:1o lizer, servindo para lodos os aclos posteriores relativos ao proposto.
Art. 48. A" com missão de linanças compete:
~ :1.. o Examinar os balancetes trimensaes do Thcsoureiro e
dar parecer sohre elles, tendo em vista no cxarnr. se a primeira
parte da disposiç:1o do § ~-o do art. 42 tem sido lielmente executada, para no caso contrariO chamar a atlenção do conselho i
§ 2. o Dar tambem parecer sobre todas as propostas, queixas,
rr.prcsentacões e requerimentos que forem aprrscntados em conselho, relaiivos ao recebimento e dispendio dos dinheiros da Associacão;
§ a:• Propôr todas as medidas que julgar conveniente tanto
para melhor economia e tlscalisação dos dinheiros da Associação,
eomo para augmento do seu capital.

CAPITULO XIV.
DOS SOCCORROS

E1I GERAL.

Art. ~9. P3ra os beneficios de que tratam os §~ 1.0 e 2. o do
art. 2. 0 se ohscrvará o scguintn:
~ L 0 Ao socio. que seis mczcs tlepois de cn tr:u para a Socicrlade,
ft•r ac01umeltido de alguma rnnlestia que o prive de trabalhar,
sPr:i dada a ltenelicmtcia tlc 20i)OOU 1uensacs em dnas prestacücs
adianladas, uu1a vez que a re•Jueira e prove estar «Jnite co1Í1 a
Assoriaç:lO, a qual hcnelicrntia lhe será contada da data em que o
rcs[Jectivo re•111crinwnto fcJr apresentado na secretaria da mesma
A ~soci:H:~o; cessará logo que o Hwsmo soei o se rcstahelecPr e será
de 3Ui!UUO rucnsaes para os que forem hencllJeritos; não devendo
entender-se o l:tlJSO de sris mrzrs acima tlrclaratlo corn aquelles
sot:ius «JUC, no caso de reinar ulg-uma epideulia, forem dclla alararlos;
~ 2." Ao soei o, qur. seis mezcs lambem tlcpois de r,n Lrar para a
Socirdatle, salvo o caso do desastre, Jicar em comeqne11eia de moles tia illlpossihilitado de havrr o'> meios d~ snh~islencin on quP
por :•nnçada idarl•~ on nl.'-:nlll nulro 111oliyn jn''" Fll· Jl<'la A•l111 i 11isl rndo r"nll<itli•n.do inY:! I itln, :~:r•r:i ti:Jda. 1111 n ::r• dr• sr• :11'11:1 r
110

g"í'.<~

dn-;

S('.IIS dirPii 1_1S ~or·ia~~~·, :1 npn..:;jo dr~ f.':},~ 1 1P0 llti'TIS:lPS~

'1'"11 ;;r•r:í. p:v~:t rll'pois ri•~ ,~enr:ida; r:•·s·rnra s•~ nr:onterl'r
c•'S':\1' tam!rem os ntofiyns da invnlidn.dl', e serü dr ;:!:I:SIYI!J lllf'nsacs
pr11":1 :lfJUCIIr: sodu qnn fr)r hmH'mrrit.o;
~ 3. o A' f:u11ilia tio s11eio qne fa][pcr,r seis mrzcs, prlo mf)nos.
1
tlrpois <]C Plllrar par~t a ~o•:irtLtd••, scr:t <!afia a )tClJl:\«l. r,lt~, ·10 1~.000 1, I ; • ·'
Hu·nsaPs, se u fallet:Hio rturanle a sua nda, elll,l1at ;r da tia la tia
proHJttlgaçãu destes f'slatulo;:, n:1r) t ivrr recllJil!r) •]uaul ia algtllll:t
a
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da Sociedade, ou, caso a tenha recebido, a tiver indemnizado;
devendo aquella pensao ser de 1.5;)000 mensaes se a farn Ula fôr de
socio benemerito, bem como ser cxceptuado do lapso dos seis
mezes acima declarado o socio que fallecer de algum desastre
ou do alguma epidemia que por acaso estiver grassando;
§ q,, o O socio, que por mo! estia provar necessidade de retirar-se
para fóra da Côrte, da capital da Província do Rio de .Janeiro ou
do Imperio, será para esse 11tH auxiliado pela Associação com
uma quantia dada por uma só vrz, se a refruisitar e estiver no
gozo dos seus direitos soeiaes e justificar a sua applica~·ão com o
respectivo passaporte, guia ou qualt[lll'r outro documento; a dita
quantia, distrilmida pela maneira snguinle e mantlarla dar pelo
conselho ou pelo Presidenlt~, s•~rá : dP 20,"000. se a rctiratla tivnr
lugar para fóra ila Côrl.c ou da capi ta I da l'rovincia do Hio de
Janeiro, mas n;1o exceder os litnitrs tlrsla província; de 4()~000
se flJI· para fóra tla Província do Hio de .Janeiro, was tlenlro do
Imperio, e de !00/!0UO se fl!r para fora do 1m p~rio.
~ õ. 0 Para ajuda do funrral do sor:io t[llf' fallecrr rm rrualqurr
época tltmlro dos lrmilrs Jllarcrrdos nu.~ L" do art. <11>, e uma vez
que o obilo n;lo se drr em algnru hospital onde o Ialler·itlo estivesse ern lratam,'nto, será applica:la a tplantia t!r 40,~000, quér
esse encargo seja dado á Socir<Jade, fJ!H)r seja feilo JH'Ia fatnilia
ou algum amigo do finado, sr aquollcs a rrquisitarem a tcu1po 1le
lhes ser ella cntrt•gue anlPs do r:orpu ser dado ú St'Jlllltura, devendo, além tlisto e rm •tna.ltJI!Cl' cireurnstancia eut que se rlê o
fa.llecimcnlo do socio, mandar a. arlrninbtra<;ão snlfraga.r sua
alnra por meio de uma missa rcsada, que mandará dizer no
setimo ou lrigesimo dia da sua morte c para a qual convitl:n:í o
Prcsitlenle naú só a todos os associados como a família do Iinatlo
se a tiver.
Art. 50. As pensões 1lc que trata o 3 :l. o do art. 49 st.i serão estabelecidas quando a Sot·iedadr possuir 80 contos de réis pelo mt·uo·s
CJll apolices da divida pn!Jlica; para garantia pori~m das famílias
dos associados fica-lltl'S estahelreitlo o direito de srrern ellas
consideradas pensionistas da Sorirdadc, desde que os prcsentts
estatutos forem proJttnlg:itlos, para Jl')tkrem entrar 110 gozo
das suas rrspecliv~s prnscws, sn as rctfltr~rcrcnt, quando fort~lll
ellas es!aiJrtrddas, as •1uaPs súrnt•nlc lhes ser;1o contadas tlrssa
data em diante; drwcmlo depois de ahcrto o pagameuto tias ditas
pensões, ser ellas co!lsirleratlas em I]Ualqner tempo que furem
rcr]ucridas, más sóuJr!lt<: atfcntlitlas ria tlala etn que o !'CIJUt•rimentoquc as solicit:uftJr apres,•nlado na secretaria da Asstwiarno
onde depois de vrneidas, s ·rito e lias pag-as aos proprins, st;ns
procuradores, tutores ou eu ratlores, legalmente an torizatlos,
mediante as cautelas que a talrrspeilt) u conselho .iulgar convcnien te eslabclrcer,, t:mlo p:na .a ]Jtt;l fisealisaç;lo destes pagantrnlos
como para garanlta dos pcnstonts!as.
Art. tH. São rlocnrnentos .iuslifle:l tiYOS tia pensão as respectivas
certidões de olJito, do 1:as~me;r!o r rll' ]J:tpt.isrno; os lltJCHrneutos
eomprovativos rla.lrg-il.imillarle rlos Jilltns, l]'uanrlo fnrern elles
naturaf's, r. o~ a ttr~slatlns de rmHlnela "" snltl'it·as ou ,-iuras; r
:i Yista destes rlornrllf'llfo~ 11~ "rtiPIII qnP r·nrn[let.ir a ra 1:1 Ulll.
srl!n!ldn tJSf'll Psl:rtln.·w:n JlPdPrá p·•r pr·i!ll'i)'in :tl":lllll spr lll'!{arla
a p••ns:lo.
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CAPITt:LO X V.
ll1 L\Pl'l'AJ. DA A~SOCIA!JÃO E lJE SU.\ IIECEITA E DESJ.>~;ZA E QUAN•
'!'lAS DESTINAD.\S A CAPITALISAlt.

Art. õ2. O capital da As.;or.iaç::io será formado das apoliccs
r[Ul' clla po~suc, das qne no futuro puder adquirir, dos moveis
que gnarnccC'm a sua sccrrtar ia r1 thrsouraria e dos saldos que
11a data da pmmHigação tlestrs Psh lutos existirem nas caixas
Pspreiacs de que tr:Jtatll os :~rl>. :JG, 7G c 77 dos e'tatutos approYados pelo lleercto n." 4713 dn 1." de ALril de !871, os quaesscr:l." ennvcrtidos naqHrlles tilu]r.s.
Art. 53. A receita da AssocirH::io sct·:i. composta de tod.1s as
itnporlaHcias rJUC os socios pagarr111 proyeukntes das suas coth,:u;ü<'S, c !llais: das .inias da adtllinislra\:;lo, rio; juros rias a poli•··"' r rios rlinhciros n·r:nllirdos :10s Jl:mr-os, do importe das ccrLid,-•cs c rios donativos, legar! os c h•'uclir:ios rl~ qualquer naturPza.
Art. f.i~. sno quantias dcstiuarlas para angmento do capital:
~ 1." As joias dll cn tradas de soei os;
~ 2. 0 As joias dos wenrhros do eon:<elho;
~ 3. o 0,; donativos lrgarlns c sohras <k Leneficios promovidos;
~ 4. o O produ cto rle rrurissfw>~.
Art. ;;:;, São rruan tias destinadas para occorrer ás despczas da
Assor:iado:
~ i." ··o, juros rl:1.s apoliccs c rle qualquer rru:wlia que se dcll""ile tlr>s Bancos;
~ ~-" Asaunuirlarlcs rlnssnrios;
~ :\." O pr·odudo rlus diplun1:\s e rptacsrrnPr outras yerhas cxlraordinarias qnr s1: prorno\·:1111.
Art. nG. As apoliers, que a Socirrl:uln po~suir, só pnclerii.o ser
transferirias para o lim tlc soccorrrr os srns soeios cnl'ernros c
in validos e os seus pensionista;;; isto pori:tn s(• porlcr:í. t<•r lu:.;at·
''""'o o Hlt.irnn dos rceur·sos rln que a SociPdarlc tivrr rle law.:ar
111:1o c rlr-puis rle se proceder eo1110 dr Lcnnina o artigo scguinlr,
c ai11da assinrn:lo se f:ll':i scHt pn!Yia autorizar::! o da asseruhléa
g-rr:li que para cssr. lilll g,·•r:i. esp.'r:i:JtmcntP coÚYocarla, c não s,~
julgar:i rnuslilnirla corn nJcnos de ;;o sur-ios quitrs que cmnpuzr~rcnl a Socicrlarlc, sal v o o caso t!n, Cll1 rh1as r.0nvor~ar:ü8s sc:.;tr ida:<, n:lo s.~ reunir aqnr~llc lllllllet·o, podendo cntrw ·na terceira drlil:rrar r:om os soeios 'Jllr ;;e apresPnt:ucm.
Art. m. S•~ nenn tccPr. prn· 'JnalrJw•r ein:ntnslancia, que arer.Pita ri:\ ~nl'irdarlr, n:-w rlirgn" p:1ra fazct· face ás suas •lrsp•,zas
c.n111 ns I>PWficencia.-;, o cunsrlho :~rltninistratii'O, drpnis de ouYir a ''"lllllli>:;:"w de linanr.:.:ls a tal l'l'spcitn, ratrar:i igualmrntcsohre l.uda' as yerllas de dPspcza, IJUI' a COIII[IO!'Iarcrn, a purr:cul:l~nrll 1[111! fi>r 11\'CI,SSnl'Í:t C pr,lo triiJ[lll IJIIC l:llllhf'lll fr'>r p!'l'f'ÍSO
par~ CIJUilihrar a rc1:cil.a _cnrn a drspeza; fazendo, poréu:, coH3tat· 1ssu prenamcntc aos wtcressados.
CAPITGLO XYI.
110 Pl\OCESSO EI.EITOllAL.
Art. ;;g_ Conclnidos os trabalhos 1le rp1e !.rata o art. 26, o l're ....
ria assrmhll-a e<~nYidar;i a rlous dos associados presrnles
para lnntarcrn part.r: nos trahalhos da P!Pir;:1o, c sendo approvaàu&
por accl:una~<lo, occuparão os seus lugares.
27
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§ f.. o Rm seguiria fará procctler :lreccp~ão rlns listas, ns lfuars
!levem ser depositadas ua ul'lla 111~los proprios votan trs á proporr fio que para esse !im forr111 sendo elian1ados pelo t.• Srcrdario.
·· ~ 2. 0 <.:ada um dos vuta11lcs ó o!lri~~do, JJO acto de sct· cllan1ado
c antes de depositar na urna a sua lista, a a prcsenbr ao Prcsidcute da mesa o reei Lo com 'ItW prove estar quite alé o lim do
ultimo tri:::~estre dccorritlo.
§ 3. o As chamadas não excederão a Ires, e serão todas eiTcctuadas pelo livro de prcsen~as c segundo a ordem da cseriptura~ão
feita pelos proprios votantes, e CC?lli<J não póde ser adlllitli<l<J a
votar quem no dito livro n;1o csttvcr assignado, se pcnuitlir<i
que, até ao momento ' '1 comcçat· a ulli111a clia1nada, assi~IIP!Il
aquelles socios <]UC, cslaudo prcseutcs, não o tiverem ainda
feito.
§ 4. 0 Duas serão as listas q1w os volantrs devem drpositar na
urna, uma contendo tres HOIIJes, teudo por fóra a iudicaçào seguiu te- Contas,- c a outra- Administrar,;io,- ro11!endo Yinte
t' um nomes preeeilidos d:•s drsi~na.f.'ÜI'S dos eargos para <(IW forem eseolhidos c pPia ordclll dPsignada no art. 30, d<~VPJH!o os
110111es dedarados, l:mlo 1'111 Ullla como rrn outra lista, ser de
~ot:ins IJUI' sn aehem 1'111 rslado dr Pi<'gi l>ilidade.
~ 5.• Concluida :t ultillla eli:un:ula, dará a wrsa prineipio ao
apuramento das listas reechidas; o apnramenlo corne<:ar;i
srmpre pel~s IJUC <lisscrrnt n·speito á contmissJo de cont:;s, c
depois de ser confront:tdu o lllllltCro de todas as listas recebidas
co111 o dos volantes, fazendo a 1nrsa totlo o possível para t]Ue taes
apura~ürs li<fUem concluidas 110 tnesn~o dia.
§ 6. o Não Sl'rlo contadas al(uellas l1stas I]UC se acharem dentro
de cnveloppcs em numero superior a uma; apuranrlo-sn. !las que
tivercmnu111ero excedente, sú até o da respectiva eleic:lo, desprezados os accrcscidns.
•
§ 7. 0 Se não fôr possível conrluircm-se no mesmo dia as apuraçües, Iavra1·-se-ha disso competente termo com todas as dcdaraeücs necessarias, o qual depois de assignado por toda a mesa será,
com as listas que ficarem ror a pura r e as notas da apnrac;lo feita,
guardado na uma qne srr;i feeiJa<la, larra<la () rnl,rirnd:l no sru
rotulo por to<la :1 mrsa, licanrlo as dJaYes rm poder do l'r<'Sidcute
c escrutadores até o dia seguiu te rm lfl!e deycm illlprcterivclmente continuar as ditas :qmra~0cs; procndcndo-sn de igual
fórma nos suLscrrtlC!l!es, se aiuda JJ:t<luelle nao se puderem cllas
concluir.
~ 8. o Termina rias as a pnt·ar,•ir.s. rrcon hreirlo o rr·snllado das
ell'it.:õcs, e resolYida pela asSl'IIIIM~a tjn:d<Jnet· du\·ida I[HC oecorra, o Presidente lH'oclamar;i ''s drilos, a catla um dos I]Ua,•s se
eon11nunieará por escr1plo a sua <'icir.:io para que Yeuharu LOHJ:tr
JIOSSC no dia IJUe para ella fúr drsigniulo.
~ \J.• Para a elciç:1o do PresidPnte e do Thrsnurriro !Jneeess:~
rio o concurso da maioria absolnla fie votos; para os Liemais
c:irgos é bastante ;t maioria rclat i Ya. s,~ no Lu rseru linio ncn lmm
rios eleitos para os dons cnr~os outiYer maioria allsolula, procerlersc-!Ja a segundo cserutinio, ao qual concorrer:-lo sótiiPnte os dous
mais votad<JS. Para execudio <leste paragra pho as J istas dos elcg-rnrlos pam o conselho deycr:io conter dl'Signadamr nl.l' us IIOIII<'S
!los socios para Presidente c Tht·sonrrirn, srndo os dos 111ais iudistinctameutc Pseriptos. (ls outros lngarrs do wusl'lho ser;io
prrendli<los por vota<;:io <Ir seus JIII'III!Jros, feita logo drpnis de
em po-;sad os.
Em lodos os casos de Clllpa f c d<~ yolos a snrle dedtlirá.
§ W. A mesa ó COHIJielPHle, lauto para procPdrr a este
sorteio, couw para clcdtlit· s•J!Jrc as duYitlas t]ue se sus~i-
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ta rem durante o processo eleitoral ; das suas decisões, porém,
llavcrá recurso para a assembléa geral, que delle tomará conhe·
cimento r. decidirá irnmediatamente, se estiver reunida em nu·
mero sufficiente para deliberar, ou no caso contrario, logo que
assim se constit.üa.
~ H. A reeleição é perrnittida com excepção unica do Thesou·
re1ro. que deverá ser substituído annualmente, e só um anno
depois po1lerá o sacio, que tiver exercido esse cargo, voltar a
desempenhai-o, podendo, entretanto, sem interrupqão, passar a
exercer qua Iquer outro.
Da commissão de contas lambem não JlOderá fazer parte socio
algum que pertença á administração que as prestar, ou a clla
pertencesse uo anno a que taes contas tlisscrem respeito.
CAPITULO XVII.
DAS V.\GAS E MODO

DI~

AS PREE:'iCIIER.

Art. õ!J. Considerar-se-ha vago qualquer dos lugares do con•
se lho administratiVO, quando algum dos seus membros falleccr,
rrsignar o cargo, passar a ser soccorritlo pela Socicdatle, estiver
preso, envolvido em algum processo crime, deixar de comparecer
srguidamente a tres das suas sessões, ou não satisfizer a joia
marr-a da no art. 3~, dentro do prazo no mesmo artigo estipulado.
Art. 60. As vagas que, por qualqu~>r dos motivos tleclarados no
artigo autcrio1·, se derem no conselho atlluinistrativo, com ex·
eepr;;1o tia do l'r"sidente e Tllesuureiro, serão suppridas pelos
respectivos supplentes, segundo a ordem da sua votação, ou conforme a sorte designar para aquelles que tiverem igual numero
de votos.
Art. 61. Süo supplentes do conselho administrativo os immerlialos em votos na ordem de cada um tios respectivos cargos,
urna vez que não tenham menos de cinco dos mesmos votos; se
porém acontecer, rm qualquer eleição, não se apurarem supplentf's ou ser o numero dos apurados insulliciente para as vagas tjne
se der·em, será sem perda de tempo convocada a reunião extraordinal'ia da assernbléa geral para ella elcl-(er dons supplcntrs
para eada uma rlas vagas ou tios rargos da Directoria, e cinco
pt'lo menos para os tlous outros liJCmbros do conselho.
Art. ü2. Nu easo de dar-se a falta tio Presidente e Thcsourciro
por impedimento temporario, será a daquelle preenchida pelo
Vice-Presidente como seu substituto legal, e a deste por quem o
conselho, d'entre os seus membros, nomear interinJiuentc para
o substituir.
CAPITULO XVIII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 63. A Associação não poder;i. contrahir emprcstimo algum,
fazer juncrão comqualiJUCr outra, uma vez tJUe tenha de
perder o seu noine c a s11a autonomi:r, e mesmo conservando-os
so o poder:\ fazer por ficliiJcração tia assemhléa geral constituída
t.:um dons terços da totalitlade dos seus assodatlos quites.

IIPIIl
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Art. 61. Os membros do corpo sccnico r! c que trata o art. 9. •
dos estatutos approvados pP!o Decreto n." 4íi3 do L" de Ahril de
1871 o que agora se reformam, Jicarào sendo consiucrados sodns
elf•'•~tivos da Associnç:1oc com direito a todas as nnl:l!-(PIIS rJUC
eslPs estatutos concertem a rslcs associ:1dos. uma Ycz que fl'om
avantr p.1gucrn as snas rPspecl iYas JIH'Jisaliti:Hlcs e so Sllj•'ilCIII
ás mais tlisposiçücs que a rcspeilo tios sucio; c !fedi vos os estatu los cstahelcccm.
Art. ():}. O exercício rio conselho adnlinislralivo s(> tPrmina
qtwnrlo tomar posse o novo, o rrual será feito no te111po para isso
Hwrc·tdo, salvoclrcunlslandas i111prnvisl:ts, devendo ler lng:tr
na occasi:1o ua (H>ssc a vrrilkar.::lo dos li tu los c saldos e111 dinheiro l'.xislcnt•'S, do 'lllC se l:tvrar:l o rPspcdivo lermo •JUC s••rdrá
de descarga ao Thesuureiro que cutrl'g~r c de carga au rJllC rccchcr.
Art. ü6. A Assor~i~cão só porlerá ser rlissolvida se rlrp•lis rle esgotados, como o ultinio dns rPr·ursos, l!ous terços do SI' li rapil:d,
se reconhecer não poder c!la mais preencher os seus Jins: nesta
conformidade cntr:n:l em lirtuidaç:ío depois da delil>cra<:ão da
:tssrmi.Jll'a gcr:ll e da lirJUi·!aç:lo ser:i encarregada uma •~olllmiss:h>
cleil:t pPla IIIPSIJI:t asscmhléa g-eral, r pela fórma seguinte:
~ L o Tudo quanto restar :i. SoeJrdadc nessa occasião, depois tlr)
s:ttisfl'ilas as sn:1s rli\'idas, SI' ;:s lin•r, será rntrC'gue em apr>lices
da rliYi<la pnhlica :i Socil'd:tdr• J>ortu~(ucza de nenelb:mcia, ou a
qualquer outra desta mesma n:tturcza que oiiereça melhores garantias eorn a nbri~a•;ão expressa de ~pplicar e lia o rcnclilll''utu
das mrstuas apolicPs, eom Lutla a igualdade, aos pcnsionisl.:ts que
nrssa uccasi:lo csliYPI'<'HI sendo so1·corridos pela liquidanli',
CllHJl!alllo cll!'s vivos J'oi'Cill;
§:L" l'io e:1so de qu~ os pcnsionist~s IJUr existirem ncssaoer~
si~o, sejam em numero I~ o !iluitadorfliC os juros das apolir~r~,•tue
restem a )iquidaç:lo, sej~m de soiH':t p~ra aspPIIS,->cs que lhPS s:io
garantidas pelos~~ 2." c 3." do art. 4\l. tir~r-se-h:io :ts :tpolil'es
para isto ncecssarias que serno r'Htrc~ucs para o lim rlcrlarado
no p~ragrapl1o :llltelior, e as outJ·asscr:to d:tdas Sl~IHO!IIIS algum
ao estahclccimenlo que lolllar a si artucllc encargo: rleveJHio ser
preferido, na falta do pri1ur•iro, o que linr por lim l<l'illc.ipal o
suslc11lo c educaç:lo dos urph:ios dr·sva lidos.
Art. ü7. Os p~csontcs l'slalulos, divididos em i8 capítulos o
67 artigos, substi Luir:lo os 1[118 furám approv~dos rei" !J:•t•rrlo
n." 4713 do t.• de Abril rk 1871. c podrr:1o ir SI' lido rdol'lli:Hics
á proporçüo que a. pratica fúr deuwnstrando os tiefl'itos ,, !a1~1111as
•tue ncllrs lwltvercHJ, 111as Hllnea antes de serem duranlc 11111
anuo, pelo utcno,:, executados e111 todas ns suas <lispnsir:ües !Jcncficenles; c em (fl.l:th[urr rcronnn que se llics f:11:a scr:io >'f'IIIPfl!
PXccptuados os Iins ria So::iPtf:tde (' o motlo uâ sua lirptidnr::ío,
e~pccilir:ailos nos arts. ::l. 0 c 6(), os lJll:lCS não poder;! o ,;e r a llcr:Hios,
nao podendo ontros11n !leulllllll:t a.llcrac:1o se lhes f;~z·'r s~'t;;w
pela f(}J'(lla. nos I!ICSIIIOSesl;tlulus dctení'1inarln, JIOIIl ,;pr Jl"st:t
e 111 execuçüo sem que seja clla approva<la }JC!o Governo 1111 pcrial.
Rio de Janeiro, 30 de S<'l•'mbro de l8iü.
(~cgucm-sa as a>signabras.)
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DECRETO N. 6;}25

-DE

f 3 DE

1\IARÇO DE

1877

o

Concede privilegio a .Tolm Wetson para a machina de sua in·
vcnç.ão, destinada á rx.trac~ão de ouro e diamantes.

A Pt·inccza Imperial Rr~ente, em Nome do Imperador,
AttPndendo ao que requereu John W etson, c de conformírlarle com o parccr-r do Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberania c F~,zenda Nacional, lia por hem Concerler-lhe prlvilefo+iO por oito annos, para fahricar e
vrrulcr a maehína de sua inv,,nção, destinada á extracção
ele ouro c di;nnantr.s, segundo a de,;cripção o r.lescuho
I!UC ticam arcltívado~.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do Sna
1\lagestatle o Imperador, l\liuistro c Secretario de Estado elos Neg-ocios da Agricultnr:-~, Curnmcrcio e Obr:-~s
J>u!Jlicas, assim o lenha ontcuditlo e faça executar. Palaeio elo Hio do Janeiro em 13 de l\larço ue i877, t>ü. • tia
Inrlependencia e elo lmpcrio.
J>IUl\'CEZA I:\IPEIUAL HEGENTE.

Thomaz Jose' Coelho de Almeida.

DECll ETO N. ():j2G- DI' 13 DE MARÇO DE 1877 o
Concede a José Carlos de Alarnbaryr.uz privilegio para o apparc·
lho de sua invenção denominado- Conchyliador mccanieo.

A Pri nceza Imperial Regente, em Nome do lm prrador,
Attendendo ~:o que requereu José Carlos rle Alambary
Luz e Tcntlo ouvido o Conselheiro Procurador da Corc'la,
Soberania e Fazl'mla Nacional, Ha por bem Conccrlcr-lhe
privilegio por oito annos, para fabricar e vender o apparelho rlc sua invonção r.Ienominado- Conchyliador mcc:anieo -,destinado á extracção do marisr:o, segundo a
dPscripção c desenho que depositou no Arehívo Publico.
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho tlc Sua
l\lagestade o Imperador, 1\Iinistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Olm1s l'ubl icas, as si rn o tenha en 1cndido c faça execu Lar. Pa laeio
do 1\io de Janeiro em 1.3 de 1\larço de 1877, ü6." da ludcpendencia e do Imperio.
PRINCEZA I.MPERIAL REGENTE.

ThlJmaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6ti27-DE

1.3

DE MARÇO DE

1877.

Concede privilegio a Antonio José Pereira de S. Thiago para o
processo de sua invenção destinado a colorir lã.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmpc·raclor, Attendendo ao que requereu Antonio José Pereira de S. Thiago, c Tendo ouvido o Conscllwiro Procurador da Coróa, Soberania c Fazemla N<lClonal, lia
por hem Conceder-lhe privilegio por oito annos para o
processo de sua invenção, destinado a colorir lã, segundo a dcscripção que depositou no Arcldvo PuiJlico.
Thomaz José Coelho ele Almeida, do Conselho de Sua
Magestadc o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras
PuiJli\:as, assim o tenha cntcnd irJ o c faça executar. PaIaeio do Hio de Janeiro em 13 de Março de t877, ~6. •
da lndependencia e do Impcrio.
PRINCEZA 11\IPElUAL REGENTE.

Thoma:: José Coelho de Almeida.

t:n:GUTIVO.

DECRETO N. Gü28 -

DE

13

Df~ ~L\RÇO DE

1877.

Approva os rs!atntos c autoriza a funccionar a Companllia-Acl.ivichdc-, orgaHizada na Provincia de S. Pedro p:tra o,servic;o
de Jrchoqucs.
'

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendr.ndo ao que rcqncí·cn a Companhia Actividi!dr,
Ol'g:nlizatla na cidade do Hio Grandt~, da Provinda de S.
Pe)dro, para o sc'rviçotle reboque, e de conformidade com
o parecer da Secção dos Negoeiosdo Irnperio do Cow:dho
ele Estado, exar:H.loern Con<ulta tlc ~~D de Janriro ultimo,
na JlOI' hem Approvar os e,;tatntosdallWSIU:t Companhia
~~Autorizai-a n funel'ionar, e!Tt•rluando ll''''''s :1s allent0ÕD.' que com este bai:xam, :1ssi.•m:ulas IJ•11' Thomaz Josó
Coelho de~ Almeida, do Consl'!ho de Su:t 1\[age,;tarle o Imperador, Ministro c Secretario de E~t:cdo dos Negocios
da Agrieultura, CommercioeObras Pul,licas, que assim
o tc•nha cntcmliuo e faca execnlar. Palae~o do Hio de
Janeiro em 13 t!e l\larço' ele 18i7, !'jÜ, da Imlependencia
I' do Jmprrio.
0

PRiNCEZA BIPELHAL IIEGENTE.
Jo~d

Thomaz
Clnu~õ~uln"'

Coelho de .tlmeül,t.

n que se rerere o Decreto n."
desta

o:;~f!il

cla~u.

I.

Art. H. ~ i. • Depois <la p:llavra-annualmentr-:H:ri'SI'enle-se-na primeira reunião-( o mais como l'sl;'t).
li.

Art. 17. Em vez de-Na

asscmhló:~ g-c'ral-ili~r:t-sr

:'\:1 primeira asscm!Jiéa gcr:d-(o mais CIJ!llo l'slá).

111.
,\ri. :::;, En1 lw.!·ar de:-pl'erc•dc~JIIn,-l,~ia-~c·-,·nr
llla i' l'lllllo e•.<l:'i.!.
l'al:H:io do Hin de .T:inl'iro c'lll 1:: de· ~f:lr·c·o clt• l~íi.
--1'/llil/lll:: ./tm; Coei/to r/e .llmcitht.
·
!'I·Sflitllolo•JIIe~-(o
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Estatutos da CompanhL1 -- Actividade.
DA COMP.\i\"IlÜ E SEUS riX,,

Art. Lo A Companllia ActiYidaLlc irrá sna s!•rl'3 ncsla f'ida,Je
do Hio GrandP, ú scn lim fazr·r CO.Jll um ou rnais vapores n servit;.n
de rebocagem iudistinctamcnln ;lI orlas a~ riHharc:a;ürs n:ll'ionaes
e estrangeiras <111 longocnrso c eahotagcm na harr:L dt•st;: !'roYincia c no,; ancoradouros tio· Hio Grandr, rlc S. Jos1~ do t\orle c de
qualquer outro porto, transpnrl:tl' pa;;sageiros e carg;!s para o
in tt·rior da Província c f(Jra de lia.
Art. 2. 0 O primeiro vapor destinado ao serviço intlir.ndo, ser:í
o dL•nominatlo JIImwet JJiaúo, que a Companhia acaba de adrjni1·ir,
que é de lotação de cento c oitenta toneladas e de for~a tlc oi·
trnta cavallos.
Art. 3. 0 A durar,ão da Companl:i:t srrá pnr tempo tle dez (lO)
annos, a contar da rLda da appro\·ar;:1o desles estatutos, podendo SL'r antes di:.;solvi1la lla!lll,,_,c us easos previstos no Corli~o
COIHmrrcial, ou havendo prcjuiz"s que absorvam BH'tadc tlu
capital ora constituído.
Art. r... o O capibl da Cnmp~nlii~. ú de duzentos contos rlc rNs
(200:000(1000), dividido em duzentas acçücs de um eonlo de réis
cada uma, tra11sfnri v ris á vontade rio prnprietario I] IH' clflYPr;i
prPfcrir o que fflr aedouist.1, cum prévia conununica~üo á lllrectoria da Companhia.
Este capital J)otlcrü ser ang-mcnla1lo se assim f\1r preciso c mediante approvação do (inverno.
Art. 5. 0 Os accionistas sú srr;Io rrSJ10lls.wcis pelo valor tl~s
suas acçücs, e estas só poderão sl'r transferidas depois IJUC oc
achem realizados 2i>% do scn valor.
Art. 6. 0 A Companhia pn1ler:i. eomcr:nr a funccionar lo~o qnc
estes estatutos furem approvados e se achem realizados :!5% do
seu capital.
.
Art. 7. 0 A primeira chnrn~,Ja do capilal será de 2;;o;, c as tlr·
mais de l.O %. com intcrvallos nuw·.a lll''uorrs tle 30 dias, e precedendo annuncios com anlicipar,ão de 8 ti ias pelo menos.
Art. 8. 0 O at:eionisla 11110 tlr•nlro de trinta. dias, conl:'dos tia.
data tlosannnncios, dt•ixar:icn·alizaras suas entradas, tlcixar:i.
til' ser aeeionisla IJ prrdcr:í o din·i to ás quotas com LJUC tive1·
entrado, as quaes ficarão a. beneficio tla cn1prrza.
A morte 01~ fallcncia Jc um aecionista 11üo obriga a liiJllillat;:"io
da Comp:mlua.
DAS ASSEMDL!~AS GEHAES.

Art. ·!l. 0 Asscmhléas g'Pracs ordinarias terão lu((ar cada SPis
e as extraordinarias quando a Directoria julgar eouvPmente. convocai-as ou lhe forem requeridas por um numero ,[c
acclonistas !{Ue representem a qnarta parb do capital.
l'aragrapho unieo. A mesa r!a :t'SPinliléa geral comptJr·se-ha
de um Presidente c tlous :-e("retario.; clritos annualnH!ntc para
esse llw. A cleiç:1o da HJr:<a tl:t assf'miMa geral não poderá recahir em membro> da IHrcctoria ou no Gerente.
n~czcs,
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Art. !O. A assemhléa geral considcrar-se-ha C'!lnstituida e
poderá deliberar desde que se achem presentes accionistas que
representem mais de um terço do capitnl.
Art. H. A's assemhléas gcracs compete:
:1. o Eleger :mnuahnrntc os Dircctores e seus ~upplrnles, os
IJHaes 1leverão srr aecionistas de vinte acçücs pelo 111enos.
2." Exonerar os Dircctorcs ou supplcntes, hasendo para isso
·causa rnotiva!la.
3." Examinar as contas que lhe forem apresentadas pelos DirPetorcs c rrsolYcr sobre c lias.
4. 0 A ntorizar os Dirrctores a fazer as despczas extra.ordinarias
para as quacs n:io estrjam autorizados por estes esta tu tos.
t.í. • Votar os dividendos que llouvercru de ser distrihuidos, e
rrsolver sobre todas as propostas ou indicar,ücs que llw forem
;1 presenladas pelos Dircctores para a !Joa marcha da emprrza.
DA

IJIIIEGÇÃO.

Art. !2. A Companhia será llirigida ·por uma Dircctnria composta tle tres memlJros e eleita pela assemblüa geral dos accionistas.
~ L" A Dircctoria será renovada annua!mente pela te r\a
pari c, e durante o prazo de um armo não poder;l ser n~C'Ieilo o
lJircclor substiluitlo. A ordem da substituição será regulada pela
:rnliguitla!le, e er11 igualdade desta 11cla sorte.
~ 2. o us mrmhros da Dirccloria entre si elegerão um Presidente e um Secretario.
~ 3. 0 O cargo de Director é i~rnto de qualquer retribuição.
Art. l3. A 1Hrectoria compele rcrjuercr o que fôr dP intcrPssc
:i l;ourpanhia, reprcsrntando-rt perante as autoridades; esc(• I hcr
o llereutc, Guarda-livros e 111ais Clllprcga!los, 111:trear srus nrdrJiaclos, inspeccionar a csr:riptur:t~:;1o, arrecadar os dinl1ciros ;
apresentar semr·stralmcnte o inventario e balanco da CompaJIIIia, prestar contas no fim de cada semestre, aco1Í1panlwndu-as
de um J'elatorio circumstanciado, estabelecer c cuntnclar a
taxa devida pela 1'e1Jocagrrn, autorizar a de~peza com rrparos,
n:io excedendo a 3:000~UOO. Nas quantias superiores scrfw consultaclos os accionistns.
Art. H. A Directoria será eleita por eserutinin sccrcl•), á.
maioria ahsoluta d•~ votos. Pelo mesmo modo se eleger;io os
trl's snpplrn!es dos Dircctores, os quac~ 11:10 podcr:lo ser rce!Pifos rlrmtro elo 11rir11riro anno contado do dia da ~u!Jslilni<.;:-,o.
,\rt. 15. Soh :1 illllnl'diala inspr'CI]:io da Dircdoria fnHr:eionar:i. um Gerente que clla liOIIWanl c dcmiltirá Jivrerncnlc.
Art. 16. Ao Gerente incumbe dirig-ir as OJII'rações da Companhia c providenciar sobre a regularidade tlclla, prestando semlii'C rigorosa obediencia á Directoria.
·
Paragrapho unico. O Gerente será suhstituido em seus impedimentos pelo Director que o Presidente designar.
CONSELHO FISCAL.

---·

priOr

Art. i7. Na assembléa grral ordinaria de cada: á
qla~
ger-se-ha por escrutinio sccre to e maioria absoíu l\l\ a,cl. \~otl:l~ fi I
um conselh.o fisc~.l compo.'>to de tres accionista~~üe 'possuam
ti'!'~ ou mais acçocs, servmdo de relator a1}U~lle que entre si
dcsJ;Inarem.
rr ' '
•

-................
C;/.~·
''
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Art. l8. Compete ao conselho fiscal:
§ L• Superintender nos aclos da Bircctoria.
§ 2. • Examinar a cscripturação da Companhia, para o que a 01rectoria lhe franqueará todos o~ livros c do1:t11nentos comproh~
t.orios da receita e despeza, suhminist.rando-lhe sem reserva
todas as informacões. que elle re1ruisitar.
Apresenta r á ãssem!Jléa get·al dos accionistas, nas reunwcs
ordmarias, o seu parecer sobre a gestão da Directoria, durante
o anno findo, e lambem sobre quaesqucr negocias concernentes
á Companhia.
FUNDO

DI~

RESERVA E DIVIDENDOS.

Art. 19. O fundo de reserva será f11rmado de lO •;. dos lucros
lic{uidos de cada semestrr, verificados pelos respectivos balanços.
l'aragrapho unico. o fundo rle reserva é ex~.lusivamentc drstinado para fazer face ás· perdas do c~pital social, ou para suhslituil-o.
Art. 20. Serão distribuídos aos ar-cionistas em dividendos
sernestraes, pagos nos mPzrs de J~nciro e Julho de cada anno,
os lucros líquidos provcniPntcs das operacües cfl'cctivamenle
concluidas denh·o do respectivo setncstrc. c ~tepois de deduzido
o fundo de rrserva na flirn1a rio arti,<:;o anterior.
Paragrapho unico. Se o capital social se achar desfalcado em
virtude de perdas, não se fará rlistrilmiç:lo alguma <le rlividenrlos, em quanto o mesmo capital n;lo for integralmente restaumdo.
Art. 21. As quantias que formarem o fundo de resen·a serão
der•ositadas em qualquer cstai.Jclccimcnto bancario da província.

Art. 22. Não serão adrnittidos votos por procuracão para a
eleição dos Directorcs c seus supplent,•s, nem par[L mêtnhros rlo
conselho fiscal, nem para qualtruer outro cargo que entenda ~.:om
a gcrencia ou admimstraçao da Companhia.
Art. 23. A liquidaç;1o da Companhia em qualquer dos casos
figurados no art. 3. • se fará pela fúr111a prescripta no Codigo do
Cornmercio.
Art. 2~. O premio dos salvados· no caso de abandono do navio
e carga será regulado pela disposição <lo art. 735 do Cndig-o Commercial; nos outros easos por arhilratuento perante o Juiz do
Commcrcio.
Art. 25. Todos os casos n:io previstos nestes estatutos serão
resolvidos na conformi1ladc d~s leis rio ItnpPrio e ·seus regulamentos, e na falta destas pelas prcccrlcn!es disposicões de idcn'
ticas associar.ões.
Art. 26. Ã cada ac~·:l.o corrf'spotllle um Yolo, mas nenhum
aceionista ler:í mais de gP,(C votos.
Art. 27. Os aiJaixoassignadns oht·ig:uu-sr prlo numrro de acçõcs
que subscreveram, sujritando·st~ a todas as disposi~(ips dos prosr-ntcs estatutos qnr, apprnva111, ''illlf'Pdi'Jtdo ao< Srs. P. 1'. Limu
P lirnncisl'o Anl.onio d1~ lllt'rn. pl,•ito~ p01IPI'I'~ para I'I'IJIII'rrr do
GoYrrno ltn [li_! ria 1 :1 appl'<>\'al_::.o dos IIJ''Siiii'S f'sla tu tos" para. :u:Pita.J'Cm as altct·~,.,; .. s ou utudifÍI'a,·<•rs 'fllC o li!''~IIJO Gowrno 1111~
llzer.
.
"
llio Granrl". Ji tl<' A~"slo ''" tx;G. (~~'f;lli'Jil·S(' :-ts a<<ignaturas.)
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DECRETO N. Gti29-DE 13 DE

MARÇO

DE 1877.

Autoriza João Rodrigues Lins e Emilio·xavier Sobreira de Mello
para organizarem uma Qompanbia sob a denominação deConstructor:l. mutua e econõniica -, destinada. a construir
predios, eapprova os" respectivos estatutos, com alterações.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attemlendo ao que requereram João Rodrigues Lins e
Emilio Xavier Sobreira de .l\lello, c de conformillade
com o parecer da Secção dos Negocias do lmperio do
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 31 de
J:meiro ultimo, Ha por hem Conceder-lhes autorização para organizarem dentro do lmperio uma Companhia sob a denominação de-Constructora mutua
e economica-, destinada a construir prcdios nesta
capital, e approvar os respectivos estatutos, efl'ectuando-se nelles as alterações que t:om este baixam assignadas por· Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho
de Sua l\Iagestade o Imperador, 1\Iinistro e Secretat·io
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer·cio c
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Jnneiro em 13 de Marco
de 1877, 56. o da Indepcmlencia c do lmperio.
·
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Allernçó'ies n que se ref'ere o Decreto n. 0
desta dnb•.

6~~9

I.
0

No fim do art. 8. acrescente-se-fica enten<lido
que a liquidação se fará de accôruo com as Llisposi~ões
do

Codigo Commercial.

JI.
Ao art. ::n in fine addile-~e- P s1~r:t pi'I'Sidida pelo
:1c1:ioni;;tn que fôr ac:elamado na ocl'a~i:io, rom ~~\:1'1\pc;ão
dos funeeion:~rio.~ que per·ante a Conqnnhia tiVI'I'l'llt dt•
nspuudcr por aclo~ tlc :,;ua gestão,
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III.
Ao art. 34 acrescente-se no tlm- Não se effectuantlo
a reunião da assernbléa geral por falta do numero lle
accionistas acima indicado, rcalizar-se-ha a nova reunião
com os que acudirem á segunda chamada.

IV.
O art. 38 fica nssim rc:ligi1lo- Tem direito a votar
na cleiçfío da Dircctoria todo o accionista que houver
rcaliz:1do as chamadas até então feitas, mas seu voto
será intlividual, qualquer que seja o numero de aeções
que possuir, não se allmittindo, porém, procuradores
para esta eleição.

v.
O art. m; fica suiJstituitlo pelo seguinte-. Da impor-

: anda liquida da renda se deduzirão 4 °/. para os incot·-

pol·adores, seus her<leiros ou suceessores: 5 "/. par a
fundo de reserva; r~ •t" para pagamento das gratilicaçõPs
ilo~ Directores, distribuindo-se o restante pelos accion isla s se mestra Imente, na proporção de suas acções,
nos dias ·lixados pela asscm!Jléa geral, não excedendo de
um mez, depois do semestre vr•neido.
O fundo de reserva é exclu~ivamente destinado n
fazer far~c ás perdas do capital social desfalcado ou para
subs.tituil-o, e será convertido em apolices da divida
pn blica geral ou provi nciaps <Jilanrlo estas goznrem dos
pr ivi le.a:ios concctli1los áquellas; em bilhetes elo Thesomo
Nacional, letras hypolhccarias de estabelecimentos <lo
credito real que tiverem garantia do Estado, uanuo-Stl
a mesma applicação aos saldos de que trata o art. 58.
VI.
O art. 56 fica redigido uo seguinte modo- Não se
fariio dividendos emquanto o capital social, desfalcado
em virtude de perdas, não fôr integrahnenlc rtJstabelecido.
VII.
0 art. u7 SUpprill1:1·SC'.

EXECUTIVO.
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VIII.

O art. t.m fica substituiuo paio seguintr- Os incorporadores da Companhia e signatarios uos estatutos terão
<lircito, cada um delles, a uma porcentagem que fôr·
tixatla pela asscmbléa geral dos accionistas, deduzida da
rcnJa liquida verilicada em cada semestre.
Palacio do Rio de Janeiro em J3 de JUarço de 1877.7'homaz José Coelho de Almeida.

Estatutos ua Companhia-Construclora Mutua Economica.
CAPITULO T.
DA COniPANiliA, SUA DENOMINAÇÃO, Sl~DE E OIIGANIZAÇÃO.

Art. :1.. o Fic:t crcatl:t sob a denominação de- Construclora
111\ltua e economica- uma Companhia anonyma c limitada, cuja
sctle será n:t c:tpital do lmpcrio.
1'.1'!.. 2. 0 O capital limitado drsta Cornp:tnhia será de dez mil
contos, divididos em aeçõcs de iOONOOO eada Ulll:t rcalizaveis em
prrstaçücs de 3%, lliCtliaudo d'cutrc nma c outra o espaço nunca
menor de 30 dias, exc·epto a pri!HPir:\ prestação que srrá de'I.O "lo.
Art. 3." O capital ria Companhia poderá ser elevado até o
quintuplo, uma vez que assim srja rlrliheraf!o em assemliléa
gct ai de ::cciouistas c autorizado pelo Governo nos termos da
lc~islac<lo em vigor.
'Art. .,1.° Cada accionista responde e é obrigado pelo valor
integral de suasacçües e ern todo <'i:aso, lllCSIIIO no de ainda se
11:1o haverem realizado todas as chama1las, é ohrigado a cobrir o
pas>-ivo ria Companhia at.ó a concurrcncia !la1;nclle Yalor.
Art. 1>." Os n~gndos da CulnJiaBI!ia srr:lo dirigidos por um
c.on,.;clho ~.clrninistralivo, eon1pnslo de um Presidente, um ~ecre
lario, um Thesuurriro e tres con:;clheiro,;, toúos eleitos annualmen1c em assemhléa geral de accionislas.
Art. 6. 0 Os fundos ou capitaes da Companhia ~er:1o deposita1los
rrn untlJaneo qne será designado pelo conselho adwiuistratho
JicniHIO os men!IJros do conselho rcspnnsavcis por IJualquer
prejuizo que dessa escolha possa resultar.
Art. 7. 0 A Companhia durará 50 annos; mas antes desse
prazo e em qualquer tempo po1lerá entrar em Iiquirlacüo:
1\ L o Se occorrerem circn!llstancias que tornem iu]possivcl o
seu desenvolvimento e progresso.
§ 2." ~e depois de um qui!HJuennio se verificar que os lucros
nfw cobrem as despczas e n:1o deixa111 conscguintcmente interesse algnrn para o capital associado.
Art. 8. 0 Ern qualquer dos casos do artigo antecedente á
liquidaçitO da Companhia preeederá deliberação tomada em
assernhléa geral de accionistas em que esteja representado mais
de % do capital realizado.
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CAPITULO IJ.
DOS ACCIONISTAS, SUAS OBRHlAÇÕF.S E DIREITOS.

Art. 9. ~ Ser;1o considerados accionistas da Companhia todos
os possuidores de acçõcs, seja qual fôr o numero destas.
Art. lO. E' dever dos accionistas:
§ !. 0 Entregar no cofre ria Co111panhia ou no lugar designado
nos rcsprctivus annuneios, a iu1portancia das cllamadas até
completar o valor nonlinall!as act;ürs.
52." O aceionista tJLW, passados oito dias depois do ultimo dia
marcado para recepção da importancia das chamadas, náo
houver entregue a quantia que lhe tocar, será eliminado, reHrtcndo em beneficio da Companhia a irnportancia das chamadas
anteriores que houver realizado, não justificando força maior.
~ 3. o A pena antecedente será relevada se o accionista provar
a falta em razão de força maior :'. juizo da Directoria, que
deverá attender á importancia das chamadas já realizadas e á
{lontualidade anterior do accionista, no caso da relevação da
pena ficará o accionista sujeito ao pagamento de juros que
ser<lo o> da praça e contados desde o primeiro dia marcado
para a recepção da chamada, ou se preferir por circumstancias
independentPs de sua Yontallc. a receber integralmente as entrarias realizadas, sem dividendo algum que pur ventura tiver
dado a Companhia até a esta data.
~ 4. • Servir os cargos da Companhia para que fôr regularmente elrito e tiver as habilitações exigidas por e~tes estatutos.
Art. U. Serão direitos dos accionistas:
§ L o Tomar parte nas reuniões da assembléa geral da Companhia, nellas votar e ser votados para quaesquer cargos de sua
administração, para que estejam habilitados.
' .
§ 2. o Tomar parte na resoluçáo das questões cujo conhecimento
pertenr.a á assembtéa geral, rmittindo o seu parecer quando o
tfUCira" fazer e votando a final livremente.
Nas decisões da assembléa geral nenhum accionista poderá
usar da palavra sobre um mesmo assumpto por mais de tres
vems.
~ 3. o Receber a parte do dividendo que lhes competir !la época
Hxada por estes estatutos.
~ ~." Preferir a qualquer pessoa não accionista no gozo das
vantagens que a Companhia tem por lim proporcionar.
Art. 12. O direito de votar que por estes estatutos é garantitlo aos accionistas será exercido em relacão ao numero de ar~cocs
Jl:!Ssadas, dando cada cinco ac~ües direito a um voto, nentium
accionista porém deixara de ter um voto, ainda que o numero
de suas acr;ões seja .menor de cinco e nem mais de dez, ainda que
excedam ellas de cmcoenta.
CAPITULO III.
AD~.UNJgTI\A.I_ÃO

DA CO~!PANIIA.

Art. 13. A Companhia será administrada:
1. 0 Por uma Dir••ctoria.
2. 0 l•ur Ulll Gerente.
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Art. H.. A Directoria será eleita por maioria rel:ltiva de votos
em assembléa ~:era! de accionistas. durará dous annos e se com·
porá:
De um Presidente.
Um Secretario.
Um Thcsoureiro.
Trcs Directores.
E um Gerr,ntc, que poderá ser um dos Directores.
·
Art. t5. O Gerente será da mesma fórma eleito e terá as~ento
na Directoria á IJUal é suhordiundo e prestar·á contas, podendo
recorTer das decisões da Direcloria para a assembléa geral.
§ t." A' Directoria co111pete:
CUIIJflrir c fazer cumprir cstrict;uncntc estrs estatutos.
§ 2." Consrul.ir ou n:·w consentir IJUe o Gr•reu te encete os
trabalhos, 1far execuç<lo ao IJUC é ueressario a stta autorização
11os termos da<tes estatutos; os trabalhos desta natureza que,
estando em andamento, deverem ser suspensos por qualquer
occnrrencia, o poderão ser pela Dircctoria.
~ 3." Fi~calisar a cserilltnrar;:lo e tollJar as providencias que
Clllrntlcr co!lvcnienl.c para a rcgnlarisar.
§ 4. o Crcar· os empregos neccssarios para o desempenho do fim
a que ~e propõe a Cumpanllia.
~ 5. 0 Aprl'senlar um relatorio semestralmente das, operações
da Co1npanhia e hem assim o balanço de sua rer:eita e despeza.
~ 6.• Hepre~entar a Companhia em todos os actos ou relações,
<Ju{•r· pnhlicns 11u é r privadas.
~ 7." Crcar ageucias liliaes nas r:apitacs das províncias e em
outros lugares em que convenha aos interesses da Companhia.
Art. 16. Ao-Presidente da Directoria especialmente com.pete:
~ L o !'residi!' ás sessões da Dircctol'ia e asscrnbléa geral dos
aeeionistas.
§ 2.o.Convocnr or·dinaria e extraordinariamente a Directoria
c a asscmhléa geral do> accionistas.
§ 3. 0 Zelar na guarda destes estatutos e pela economia e direitos dn Companhia.
Art. i7. Ao Secretario especialmente r:ompete:
t. 0 Escrever em livro distincto as actas das sessões da Dircctoria c da assembléa geral dos accionistas e tcl-os em boa
guarda ;

2 ." Escrever quaesqucr actos, despachos, oficios c correspon<lcncia da Compauhia deixando de tudo cópias, que guardará
eneMicmadas em ordem c srgnrança ;
3. o Fazpr· a eseriptnração e eontahilidade da Companhia,
co til O i'CU Guarda-livros, pelo que pcreebcrá, além das vantagens
qui' llto COillflClo como Secretario, uma g;·atificarão que lhe será
arbitrada pela Dircdoria, c approvada pela assemlrléa geral
de accionistas.
Art. 18. A Dircr.toria poderá crear o lugar de Guarda-livros,
nrste caoo as fnncçües proprias deste cargo e as que a Ilude o~ 3. o
do artigo antcc<'dente scr:lo por ellc exercidas, vencendo tamlrem
a gratilir.ação de que trata o n!esmo paragrapho.
Art. 19. O Tlwsoureiro é o guarda llel de lodos os capilaes da
Companhia c por ollrs responde, devendo por isso caucionar a
Cu111panllia antPs.rlc entrar no cxerdcio do cargo, valores rquiYaiPnlcs :10 arhilrado pela llirccloria. Esta eaur;:io r'ousistirá rw
rlrposito em um Jmnr:o designado pela asse111h!éa geJ·:d tle aecionistas, f'lll apolices da divida puhlica geral ou provincial ou em
acçücs de,ta Com panlria, seguido esse deposi lo das formalirladcs
Jcg-a<'s JHJecssarias, para que rossa ler o caracter de penhor
rucrcautil c garante :i Companhia.
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Art. 20. A importancia da caução de que trata o artigo
antecedente será regul::ula pelo tfue deva existir em pOtll:r uu
TIJesourriro.
Art. 2L Os fundos da Companhia scr:lo em regra recolhidos
a um banco existente á co<e<lllia da lliredoria e approva•;:io tla
assembli:a geral de acdotlislas e Ctll Jllldt~r do Thesoureiro sri
permanecerá a quan lia tplC a llirrctoria julgar neccssaria para
o andamento dos trahallios da COIItp;wllia e qw1 assi111 autorizar.
Art. 22. Os fundos tlrp0si b!los no h:meo o scr;"io cut conta
corrente de simplns rlPposito rctiraveis wl libitwn; mas para
serem retira!los, dcvnú o cllctfUt1 ser dado pelo Thesoureiro,
ruhricarlo pelo l'rcsidcntn n J!Pio Dirct:tor tle SPJuana.
Art. 23. Em caso IH'nlinm podcr:ltl l'resirlf!ntc autorizar a
rcliratla de fundo tJXcrtlcnltJ ao autorizado pela Dirrctoria; ou
qu:t ntln .1lgum caso uccorrcr 1[\ll) tome w•ecssaria quantia maior,
o l'rrsilkntc reunirá extraordinariaJnPnlc a Directoria para esta
autorizar a sahida da. irnportancia precisa.
Art. 2L Os Directores far:1o semana e ~o que tocar este serviço
compete:
§ L o Inspeccionar as ohras em andamento por conta da Compau h ia.
§ 2. 0 Ruhricar com o Prrsitlenl() o~ chrques 1lo Thcsourciro
contra o hanco drpositnrio d11s tlinhr:iros da Companhia. e p!"tr o
seu visto se achar eonfomtc Cllt lodus us t.locutuentos de despeza,
sem o que n~o potleriio ser pn~:ns.
Arl. 25. AoUcrPntc comprle:
~ l." Propftr :'t llirPdoria JH's,.:oa para S<~rvir de Guartla-livros,
se fur resolvida a sua crt'aç;lo e dtJ elltprrg-atlos das obras, ag-eut•·s,
caixrJros de cscript<t. r.o!Jranr,a, c to• los os outros ncce,.::-:arios.
§ 2. 0 .íomcar JlOI'l!~iro, serventes, guardas c uulros cntprcgados
(]e i~ual cate~oria.

officiac~ para a~ obras.
Propur o chefe dos I<:ngenlteiro' c os suhalterDos.
§ 5. Inspeccionar diariaJncntc a eontahilidade e escripturat;ão
da Companhia, <lirigil-a e fazer <JUC so observe nellas a inaior
cl:ueza e precisüo.
§ 6.'' Visitar o mais frrqncnl0mcnle <Jne f.Jr possivcl as ohras
crn andamento por conta rh Co:np:tnlti:t, e to111ar to•Jas as providcnt:ias prrcis:ts para evitar os altus''' () ext1·avios.
§ 7.". l'espetli•· os cmpreg-ad''·" _IPI<' forem tle sua nomração e
s11spen1lrr os de nomcat:.:l.o tia lltrectona, eommunicando essa
ocr~urrcnda c o mo ti I' O l(llP. a ltonvcr tlctrrminado ao l'nJsiclcnle
para cite deliberar CtJIIVtH:anrlo a Di•·celoria se o caso assim o

§ 3.° Contractar r admiti ir mr.'>tr."s c
~ !1. 0
0

exigir·.

s

8. o Cumprir c fazer •~Htnprir fi:~ltncnte a~ •lccisüc.; da Dirce·
to ria c as tli,cposi<;üt~s tkst.,·s esta In los, podendn cnl.rctan to
susrcntlrr as excell<':1•"S !la-; !llCSill:tS llPiihrraeürs ~e a'~i111 julrrar
conveniente aos inti;rcs,os da Companhia, o <[IJC irnm~tliatnme~tlc
participará ao Presidente, para con1·ocar a Dirccloria extraordinariamente para tlelibcrar sobre o t:aso, c a asscmhltia geral
de accinnista.s se tliscor·larrm l'ill ~e~unrlrt decisão.
Art. 26. O Gerente ser:i 'uilstitnido ern s •us intpcdimrnlos por
pP>soa ele sua conllant,;a., apta p'lra il~m tlesc:npcnhar as.funcrües
de que é clla revestitla a juizo tia Diredoria.
•
A"rt. 27. l.lo mesmo modo ser;l•J !'Uil:.;tit.uitlns os outros cmpre·
g'atlos, sendo os sub4itutos nom•·ailos ou pela. Llirecto1·ia ou pelo
llerente, conforme tocar a este uu •tqudh o provimento do
emprego.
Art. 28. O Prcsí<lcnte s~rá.. snbstituido pelo Secretario e na
falta deste pelo Director mais antigo.
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O Thesoureiro por pessoa de sua confiança approvada pela Directnria.
Ar·t. 29. Cada um dos Din~ctores, inclusive o Prcsidentf', terá.
direito ao dividendo de 200 accõcs beneficiarias em quauto durar
o ~eu mandato.
•
E o Thesonrciro terá. além disto a uma gratificação arbitrada
pela llirectoria.
,\rt. 30. Os demais rmprrg-atlos, e.xcrpto os Engenhriros e Gerente da Companhia, pcrcehcrão as gra tilicaçücs tJUC lhes for·em
arbitrada~ pelo Gerente e :1pprovadas pela Directoria.
Art. 31. O Gerentr,, Engenhriros, e outros empreg;1tlo,s de
igual categoria pcrcf'hcrão :1s g'r:tt.illcaçües qu" lhes_forem arbitradas pela ilirectoria e approvadas pela assembiea geral de
accioni~tas.

A1·t. :!2. Os vencimentos tlc que tratam os artigos antccetlentes
não poderão ser alterados sob 1•roposta alguma sem preceder
autorização expressa da assembiéa geral de accionistas.

CAPITULO IV.

DA ASSEl\IBLÉA GEhAL DE ACCfOl'ílSTAS,

Art. 33. A assemhléa geral dos accionistas (• a !'()União de
todos qu:mtos iegalmP-nte possuírem acçücs da Companhia.
Art. 3'~. A assemhli'a Ç!"eral dos accionistas se julgará constituiria para tleliherar desde que se acl1arem reunidos mais de 2/3
dos possuidores das acções cmittitlas. ou que representem a
mesma impnrtancia do capibl realizado.
Art. a;,. E' da compctencia exclusiva do Presidente a convocação da assemhléa geral; essa convocação por(~m 11óde ser requerida por qualcjuer membro da wrsma Directoria, inclusive o
Gerente, e se o requerimento fôr approvado por ma i~ de dons a
convol'aÇão não po.lerá ser recm•ada, excepto o caso do art. 25, §
8. o, que bastará a participação do Gerente.
'
Art. 36. O Gerente tendo requrrido c não tendo ~ido a pprovarlo
pela Dircctoria ou por nrnhum membro da 1110Sma a convocação
da asscn1blea geral, poderá fazêl-o extraordinariamente, para
I{Ueixar·se rla llircctoria, on reclalllar providf'ncias nrcrssarias
ao bom desempenho das funcçücs que lhe tiverem sido ICcnsarlas
pela Directoria, servindo nrstc c~so d() Pr,~sidrnlc da :t'~cm!Jiéa
o accionisla possuitlor de maior numero de acçücs, que se apresentar.
Art. 37. A assemhléa geral será convorarla orrlinariamente:
§ L o l'am eleit;no de sons Directorrs, de don'i e111 dous annos e
no di,, que fOr marcado pt'la Dircctoria, devendo ser seis mezes·
antes de findo o seu mandato.
§ 2. o Para ouvir o relatorio semestral da Dircctoria c tomar· lhe
as respectivas contas.
§ 3. • Para resolver q:ualquer duvitla occorrente epara exercer
qualquer acto que seJa de sua jurisdic~ão, na c<mformidade
destes esta tu tos.
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CAPITULO V.
DAS ELEIÇÕES DA COJdPA:'iiiJA.

Art. 38. Tem direito a. votar na eleição da Directoria., todo o
accionista que houver realizado todas as chamadas até então
feitas, mas o voto será individ.ual seja qual· fôr ~ numero de
acçues possuídas, podendo, porém, ser dado por escnpto em carta
fechada, sellaJa e reconhecida a letra.
·
Art. 39. São degiveis:
I. o Para membros da Directoria os accionistas residentes nesta
capital e que possuírem mais_de 200 acções;
. .
2. 0 Para membro da com missão de contas, qualquer accwmsta
que possua 50 acções e seja residente nesta Côrte;
3." Para outros quaesquer encargos ou com missões especiacs,
os accionistas que destas forem julgados dignos pelos respectivos
votantes.
A.rt. &o. O processo eleitoral será previamente deterrn_inado
em regulamento dado pela Dirtctoria provisuria, que será composta dos incorporadores da Companhia c Ires maiores accionist~s; os quaes d'cntre si elegerão o Presidente, o Secretario,
Thcsoureiro e o Gerente.
Art. U. Esta Directoria limitar-se-ha a promover a incorQOração e reconhecimento da Companhia ptllo Governo e obtido
este almo, convocará logo a assembléa geral, para proceder-se á
eleiç~o regular. de sua primeira Directoria, que funccionará por
um biennlo. ·;
CAPITULO VI.
FI~S

DA COMPANHL\.

Art. .1.2. A Companhia" Constructora mr lua.-economica "• tem
ftor fim a construcçao de ca~as urbanas, sub-urbanas e rusticas,
para alugar., vender ou por conta de outrem conforme os artigos
seguintes.
Art. 43. As construcções poderão ser feitas:
i. o Por conta da Companhia e em ter1·enos, cujo dominio
dire!Ho ou in!lirecto possa adquiri•·;
2. o Por conta de terceiros, adiantando á Companhia. os capiLaes,
nos termos dos éon tractos;
3. o Por conta de terceiros, fornecendo estes 05 capitaes por
prestaçces e aiilda conforme o contracto;
4.. o l'or conta do t;overno em rrualquer das .hypotheses dos
numeros antecedentes.
Art. U. Nenlm~na obra, quér por conta da Companhia, quér
por conta de terce1ro, será emprehendida sem que primeiro seja
levantada a plnnta ~espe~tiva e feito o competente or<;amento.
Art. 45. Para mais fac• I, regular c liel execu~;ão dos tr·abal!ws que .tem de f:~zcr a Companhia, terá esta um dos principaes
En~enhe1ros arclutectos ao sr,u serviço, e mai& os operarios,
Sl!rvenles, offic1aes e uutrus auxiliares e bem assim olficinas c
ma teriaes que se torna1·em precisos.
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Art. ~6. Nas plantas para edificação das casas por conta da
Companhia, terá o Engenheiro em conta que sejam respeitadas as
condicões hygienicas, que taes edificios sejam o quanto possível
devidâmente confortaveis, com ag1:1a potavel, gaz ~ara illuminação, apparelhos de esjloto e despeJO, ficando além disso terreno
para um jardim e pomar, que na entrega das casas aos particulares deverão ficar plantados, para o que terá a Companhia
viveiros separados.
Art. f.J.7. As casa~ edificadas por conta de terceiro serão construidas exactamente segundo as plantas e planos fornecidos pelo
interessado, se este não prefe ir incumbir o seu levantamento ao
Engenheiro da Companhia, que deverá ter prompta uma collecção, o mais modllrna possível; caso em que depois de prompta
lhe será apresentada para approval-a.
Art • .&.8. A Companhia poderá, para melhor preencher as con·
<lições a que se propõe, fazer a acquisição por compra, ou aforamento perpetuo, quando a venda não seja possível, de terrenos
urbanos, sub-urbanos ou rustico$, para serem vendidos depois de
medidos e demarcados conforme convier aos interesses da
Companhia e forem pretendidos.
Art • .&.9. As casas construídas pela Companhia e que houverem de ser vendidas, o serão com um lucro liquido de :1.0 %,
nunca mais, sobre o preço por que ficar á Companhia.
§ :1.. o o preço da venda poderá ser pago em prestações con·
forme as tabeflas annexas.
§ 2.o se o adquirente quizer pagar de uma só vez o preço do
predio, ou em qualquer tempo pagar todas as prestações que
restarem, gozara de um beneficiO de 5% sobre o total que em·
holsar a Companhia, abatendo-se os juros a contar do restante.
Art. 50. No caso de pagamento por prestações, dada a falta de
cumprimento deste em relação a tres prestações, se considerará
todas as restantes vencidas e a Companhia fará executar o devedor usando da acção competente para fazer vender o predio e
do seu valor deduzir o pagamento integral que lhe fôr devido,
entregando ao devedor o restante se o houver, deduzidas todas
as despezas.
Paragrapho unico. Fica livre ao adquirente que por quaesquer
cireumstancias se achar impedido de continuar os pagamentos
contractados, a venda do predio, com tanto· que seja a Companhia
prevenida e dê o seu consenso, neste caso a venda poderá ser
feita publicamente em leilão ou particularmente por mtermedio
do c~rretor,, quér directamente pelo adquirente; ficando este
em todo o caso obrigado ao integral pagamento da Companhia.
Art. 51. A Companhia se reservará sempre a hypotheca espe·
cial sobre o predio que vender para haver o pagamento em
prestações e não eutregará ao _adquirente sem que esteja lavrada
e assignada a competente escnptura.
Art. 52. Gastos com a planta, escripturas e outras diligencias
eivis e judiciarias, pagamento de impostos, etc. correrão por conta
da Companhia e do adquirent~ na razão para aquella de um terço
~deste dons terços; mas serao adiantados pela primeira, para
lepois ser acrescentado no CUhto do predio.
Art. 53. Fica intei_ramente VP.dado á Directoria o emprego de
~apitaes da Companhia em outro fim que não sejam os e~
rrestes estatutos, e nem mesmo com autorização d
~emlí{i'a ~,
~era! de accio~ista.:;, poderá fazel-o sob pen~ , !Wld~\lj «llA G4 A.t · •
1cto, e indemmzaçao ao cofre de qualquer pre IZQ IQJJl\dis~ e
'''4/f.
~rovenha.
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CAPITULO VII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. li\. Seis mezes depois de h:werem começndo as opPraçties
da Companhia, reunir-sr-ha :~, assembléa ~era! de accionistas
para ou vir a exposição dos trabalhos realizados e procedrr ao
exame e apurarnento das r.ontas; procPdendo-se da mesma fórma
d'ahi em diante no fim de cada semestre.
Art. 55. Da importancia liquida dos lucros se dPduzirá 5% para
fundos de reserva e 5% para a mortizn ção das acções henefie ia ria~,
do saldo que ficar se tirará o dividendo que terá sido fix:1do
pela Directoria e approvado pela assembléa geral de acciouistas,
levando-se o remanPscente dos lucros que ainda ficar á conta
especial de lucros e prrdas.
Art. 56. Se o fundo ~ocial fôr desfalcado em virtude de
prejuízos attendidos pela assemb 1éa grral e o fundo de rrserva
bem como a importancia do credito de conta especial de lucros
e perdas não chegar para cohrir o dcllcit, serf10 suspensos os di·
videndos, até que seja coberto o mesmo deficit.
Art.• 57. Quando a imporlanf'ia elos funel••s de rrsrrva fôr
igual :10 valor tias entradas •·rrehi«Jas c qnanelo as ncçiíes bcnr•
ficiarias estiverem aniOI'I izatlas, o~ dividendos SCI'àO proporcionaps á totalidade dos lucros realizados, dos quacs se deduzirá
sómente 3% para a conta esrwcial 1le lncro'i c perdas.
Art. !)8. O"' saldos das contas de lucros c perdas, quatulo o
respectivo rrellito excede•· de elons terços 1ln valor lln capital
realizaelo, será cmpreg-atlo rm apolicl's ela di viela publica, qne
constituirá mais uma garantia do mesmo car1ital.
Art !>9. Os incorpor:ulorl's desta Companhia c autores elos
· presentes estatutos terão elireitu, c a assembléa geral de accionistas lhes mandará-em remuneração de seus serviços-<'11·
li'CAar a cada um quinhentas acções beneficiarias, qnc com as
demais el<·sta cspccie, serão consillt'radas como addicionaes ás
do capital lixado no art. 2. • destes estatutos .
. Rio .de Janeiro, 16 de Outubro tlc 1876. (Seguem-se as ass•gnaturas.)
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Tnbellas n

CJUe

se rererem

011

estatutos.

Entrada
pm·a cada mez.

Valor do predio.

I' ara

Por l.2 mezcs :
i conto de réis ............................. .
2

•.

. ...

o •• o •••••• o ••••••••• o

o •••

E assim por •Jiantc servindo de lllllltiplicando
a preslaçao de H!ll eonto de réis c por multiplica•
dor o valor do prcdio.
·
Pur 2 annos ·
Para l. conto de réis ............................ .
2
···············•••••••·••••r•
Pór 3 annos:
:1. conto de réis •..•...•.........•........•..
))

))

2
õ

•

))

........................... ..

Por 4 annos :
:1. conto de réis ............................. .
2
))

))

))

l'
))

))

...................... , ..... ..

õ
........................... ..
Por 5 annos:
:1. conto de réis ........................... ..
2
ü

))

........................... .

))

l'or ü aunos:
:1. conto de réis ............................ ..
2
............................ .
r;Por 7 annos: }) •····•···•···•··············•
i conto de réis ............................ .
2

............................ .

Por 8 annos :
:1. eonlo !11) réi~ ............................ .
~

))

2

))

............................ .

))

2
5

))

))

20~780

411\:í(i()
:1.03~~00

l8t'6oO

37j!200
ib1960

Hí,~G!Jil
31,~:\HO

•••••••••

78WlõO.
))
))

H5H70

:l!Jraw

4ít;0lU

))

581)ti80
73fl:l50

·····························

))
7
8
!J
Por H nnnos:
:1. conto de réis ............................ ..
2
)) ........................... ..
3
•
.. .......................... .
Por U annos:
:1. conto de réis ..... : ....................... .
25
))))
))a ·············•····
···········
•••••••.•••••••
))

))

23,~840
'~7ll68o
H9~200

........................... ..

••••••

li
))
))

õoas4o

3\fl\!20
8í!j8JO

o ••

Por l.O annos :
i coulo de réis ............................ .
))

28Wi20
H2,~100

o ••••••••

5
)) ..
P<lr !J annos:
i contu de réis ............................ .

2
3
4
õ

36~060

72M20
180,)300

03ijUU:J

fj

))

ta.~~4o

i02.\680

ot. • • • • • o • • • • • •

88l)020
1025590
H7i!360
i32~.03J

l3.'í81ifl
27fjli80

U6:J20
!3HHII

26ij280
65/l700
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Entrada
Valor do predio.
t>ara cada me::.
Por !3 annos :
12~560
Para l conto de réis ............................ .
))
••••·•·••••·•·•••••••••••••••
39!1
•})
>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por H annos:
t conto de réis .••. o • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • •
))

~

))

5

))

))

))
•

))

)

................. o ............ .

))
)) .................. ···········
Por iã annos :
i conto de réis............. . ............. .
2
))
)) ............................ .
5
>>
n
•• • • •· •• •• • • •., •• • ••• ••• •••• •
Por 16 annos :
t conto de réis ............................. .
2
))
)) •..... o~.
o

ü

)J

))

O

o o ••••••••••••• o •• •

o . o . o o O o o o o o o o 0 0 o o I o ' O O o •o O O

Por 17 annos :
I conto de réis ........................... .
2
5

))

})

o •••• •••••• •••••••• ••••••••••

Por 18 annos :

I conto de réis............................ ..
2
)) .....................•.......
5
))
)) •••····· ...•.. ·····o······· ..

2iiSi2tl
3i~680

!2J)Oã0
2~(1100

Bon25o
IIH670
2a()a~o

58n3;;o
11(1230

22a.\6o

tlü~lüO

10fj8!lã
2lfj790
Uii$175
l.O,~ã9l)

21(1190
t>2[1945

Por 19 annos :
I conto de réis ....... ·· ................... .
))
))

>

2
5

))
....... ··········. ········ .. .
))
............................ .
Por 20 annos :
t conto de réis.............................

IO~OSí

2

20(1168

3

, • .&,

))
))

•
))
•
•
•
•
•
•
>

,
»

"
"

>

5
6
7
8
9
lO
15
20
25
30
35
4.0
4.5
50
5ã
60
l.OO
150
2\JO

>

))

))
))

))

"

>

• • • • • • • • • • .. • • • •

• ••••••• -...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

405336

• . . . . • . . •• • • . • • • . •. . . . • . • • • . .

50~120

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

60!)1184

,

• ••••• . •. •. . . . • . . ••• . ••. .. •••

>

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

'i0 1~ii28
80.'jü72

•
•

••.•.••..• , . . • • . •. . . . . • • • • • • .
• • • • . • • . • . . . • • • • .. • • .. • • • • . .

IOil~SiO

>

• • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • .. • • • • ••

15lfl21i0

>

• • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • .. • • • •

2:Jl~li80

))
"

..... ' .. • .. .. .. • • .. .. .. • .. . • •
• . • • . . • . • • • • . • • • • • . •• • • • • • •. •

252[1100
3:J2,)ã20

>

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •

!JO~itíü

•

3:;~{!\140

........... o • • . . • • • • • • • • . . • • •
» • . • • . . • . • . • . • • • • • . • • • • . • •.• • •

40üfl360
4.5tifl7MO
51H(j200
5ií4.,\620

»

»

.. • • .. • • • .. • • • .. .. . • • • • • • • • • •

))

))
))

• • • • • • . •. . • . • • . • • • . . • . • • • •• . •
••. •• ••••••• . • . • ••. . . . . • •• . .
• . ... . . . . • • •. • . • . .. • •.. . . . • . .
• • • • . • . • • • . .. . • • .. . • . • . • • . • • •
• • • .. • • • • • . • • • • .. • . .. • • • • .. ..

"

30(1252

.............................

60~(18í0
1:008[1~00
I : 5!2~600

2:01()~800

Para se saber uma casa quanto custa, seja qual fôr o valor,
isto é, quanto deve pa~rar-se por mez, tome na tabella que escolher a entrada de l:OOOjjOOO e multiplique pelo numero ou
importancia do predio, e o quociente mostraní a entrada de
cadtl me~.
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EX.ItCUTIVO,

DECRETO N. 6ll30- DE 13

DE IIARÇO DE

1877.

Proroga o prazo da duração da Companhia de desobstrucç11o da
foz do rio S. Goncalo, na Provincia de S. Pedro.
··

A Princeza Impeeial Regente, em Nom~ do Imperador, Attendendo ao que requereu a Companhia de
desobstrucção da foz do rio S. Gonçalo, estahelcciua
na cidade de Pelotas , da província de S. Pedro e
devidamente representada, Ha por hem prorogar por
tres annos, contados desta data, o prazo de duração
da mesma Companhia, sob a clausula, porém, de que
elle não poderá exceder ao que houver sido fixado
pela Presidencia da mencionada Província para a conclusão dos trabalhos á cargo daquella empreza.
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, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em t:3 de Março de
1877, 56. o da Independencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DE ".:RETO N. 6331 -

DE

13

DE ~IARÇO DE

!877.

Proroga o prazo do prjy_H~gio concedido a Antonio Aurelio Alvares da Silva para usar de um liquido destinado a clarificar
o assucar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Aurelio Alvares
da Silva e de conformidade com o parecer uo Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Naeional, Ha por bem Prorogar por mais quatro annos o
prazo de oito fixado no Decreto n. o 6473 de 18 de Janeiro do corrente anno, em virtude do qual foi conce-

232

AGTOS DO PODER

dido privilegio para usar de um liquido de sua invenção, destinatlo á clarificação do assucar e solidilicação
do mesmo liquido.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagrstade o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o t~nha entemlilln e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em !3 de 1\larço de !877, 56. •
da Indepcudencia e do Impcrio.
PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6ti32- DE 30

Í>E 1\IARÇÓ DE

!877.

Autoriza a incorporação de uma sociedade anonyma denominada
clllutua Auxiliar", e Approva com modificações os respectivos

•fãlüf<ís:Attendendo ao que lUe requereram João Alves Pinheiro de Carvalho c João Evan.a-elista Vianna, e Tendo
ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei
por bem autorizar a incorporação da sociedade anonyma
que os supplicantes pr<'ttmdcm estabelecer nesta cillade
sob a denominação de «l\futua Auxiliar., a qual se regerá
pelos estatutos que com este baixam, fazendo-se-lhes as
seguintes modilica(.'ões:
Art. 5. • O§ 6,. • deverá fiear nssim redig-ido:
Emprestnr aos as~ociados sobre penhores de ouro,
prata e pedras preciosas ató dous terços do valor desses
objcctos, nos limites do antrrior.
Art. 12. Substitua-se pelo seguinte:
O fundo de reserva será coinertitlo em Lilhetes do
Thcsouro ou apolices da divida publica, ou deposita do
em conta corrente a juros, em banco ou estabelecimento
de credito.
Art. 17, i 3. • Supprima-se este p:1ragrapho.
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Art. 17, § !). 0 SnlJstitua-se pelo scguillle:
Couvocar a a~:se111bléu gcnl ordinaria, bem como, UI}
accôrdo com o Comc!ho Fiscal as extraordinarias,
quando o rntender neccssario, ou todns as vezes que
requerido fôr por um numero de socios representando,
pelo menos, u.n terço do capital sub,;cripto.
Art. 18. Em lugar de -servirão de garantia,diga-se:- srrvihio tambem de garantia.
Art. :1.9. Substitua-se por este:
Em remuneração de seus serviços será cada Direetot·
rctrilmido com um ordenado nunca maior de 4:000SOOO
que será marcado pela assembléa geral dos associados
quando eleger a primeira Direc;toria, podendo a mesma
assembléa alterar o dito ordenado para menos.
Art. 23. Onde diz-de que trata o artigo das clausulas- preencha-se a lacuna:- de que trata o art. 27
das c}tusulas.
A~: ~4. Substitua-se pelo seguinte:
Como remuneração de seu trabalho perceberão:- o
Gerente um ordenado até 500b000 mensaes e o subGerente até 4006000 mensaes, sendo estes ordenados
m::trcados pela assembléa geral dos associados que os
poderá alterar para menos.
Art. 25. Substitun-se pelo seguinte:
Compôr-se-ha o Conselho Fiscal de cinco membros
eleitos d'entre os associados pela assemlJiéa geral, durando suas funcções por tres annos, podendo ser dous
de seus mrmbros reeleitos. Se forem em maior numero
ficarão os dous mais votados, decidindo a sorte em caso
de igua Idade.
Art. 34. Substitua-se pelo soguinte:
A assembléa geral dos associados poderá, se o julgar
acertado, conl'cdcr uma retribuição aos mr~mbros cUectivos do Conselho Fiscal depois da primeira liquidação
annual, com tanto que a dita retrilmição seja tirada do
remnnesccnte dos- gastos da administraç5o- e não
exceda de vinte por cento.
Art. l,3, § 4." Acrescentem-se as s~guintes palavras- nos termos do art 2ZL
Art. 46. Supprima-se a segunda parte do art. 46
desde as palavras- c tem a faculdadrJ de transferir, ctr;.
Art. l,7. Supprima·sc este ar·tigo.
Art. "'8. Em lugal' de-exccpção feita do art. 47 c
as clnusulas, etc.- diga-se: -excepção feita das clausulas, ele.
Art. '!9. Supprirna-se este artigo.
=o PARTE II.
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Art. õO. Substitua-se pelo seguinte:
Por derogação transitoria nos presentes estatutos a
primeit·a gerencia se comporá tlc João Alves I>inlwiro
de Carvalho, como Gerente, e de João Evangelista
Vianna como sub-Gerente, que deverão ser membros
da associação.
Clausulas doe tltulos dos associados.

Art. 4. • Elimine-se deste artigo a palavra-duplo.Art. 7 .•, § 3. • Substitua-se pelo seguinte :
Por falta de pagamento de qualquer quota de emprestimo ou adiant.amento dentro do prazo fixado no art.
17 nos casos do~ 5. •, art. 5. o dos estatutos.
Art. 8. o, § 2. o Redija-se a primeira parte deste modo :
Healizar com pontua !idade, nas épocas que determinar-se no contracto, as entradas ou prestações a que
se obrigar, pena de multa de um por cento ao mez sobre
cada prestação ou entrada em falta até seis mezes tla
impon tua !idade.
O mais como está no paragrapho.
Art. H. Em vez de-os seguintes auxilios-diga-se:os auxílios de que trata o art. õ. o dos estatutos; e supprin;tam-se os paragra phos.
Art. !6. Substitua-se pelo seguinte:
Os emprestimos ou adiantamentos serão effe.ctuados
pelo maximo prazo de um anno a premio proporcional
ao tempo e ao risco, c não excedendo de oito por cento
annualmente ou dons terços por cento ao mez, amortização correspondente, sendo as indemnizações realizadas na fórma que se convencionar.
Art. 17. Substitua-se por este:
O associado que deixar de satisfazer qualquer quota
de emprestimo, pagará mensalmente mais cincoenta
por cento por taxa de juro estipulado até o !8. o mcz
do contracto ou transacção.
Fintlo este pl'azo, a associação U!'ará contr·á elle dos
meios que a lei lhe faculta, perdendo o retardatario as
entradas que houver realizado e não podendo mais em
tempo algum fazer parte da associação.
Art. f9. Supprimam-sc as palavras- c apolices da
divida publica.
At·t. 25. Supprima-se este artigo.
Art. 26. Supprimam-se as palavras finaes deste artigo- ficando ao associado, etc.
·
· ·
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Art. 27. Supprima-se a palavra- annualmente -,
e em lugar- de seis por cento-diga-se- cinco por
cento.-0 mais como está no artigo.
O B1rão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Senador do lmperio, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do 'I'hesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30
de Março de 1877, õ6. o da Indepcndefia e do Imperio.
PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE.

Barão de Cotegipe.

Esta!utos da Associacão-Mutua Auxiliar.
CAPITULO I.
FORMAÇÃO, DURAÇÃO, FINS E OPERAÇÕES.

Art. I. ° Com os capitaes dos associados .i á inscriptos e que
se inscreverem, fica incorporada uma associação de auxilios e
beneficios mutuos denominada- Associat;ão 1\lutua Auxiliar.
Art. 2." A séde da Associação é na cidade do Rio de Janeiro,
podendo estabelecer agencias e flliaes nas capitaes das províncias
do Imperi.o.
Art. 3. o A administração da Associação será composta de uma
Directoria e uma Gerencia, inspeccionadas por um conselho
flscal.
Art. 4. 0 A duração da Associação será de 30 annos, contados
do dia em que começar suas operações na fórma do art. 51.
Paragrapbo unico. Este prazo poderá ser prorogado por deliberação da assembléa geral dos associados e com approvação
do Governo Imperial.
Art. 5. 0 A Associação tem por 11m facilitar a todas as pessoas,
sem distinccão de classe, que nella se inscreverem na fi:rma
dos arts. 2.ó e 3. 0 das clausulas dos Titulos de associados, mediante contractos effectuados por prestações unicas ou parciaes,
os seguintes beneflcios e aux11ios:
§ J.• Emprestar aos associados que forem empregados publicas, militares, pensionistas do Estado ou do 1\lonte Pio, ou
áquelles que tenham rendimento certo, até seis mezes de seus
ordenados, soldos, prnsões ou rendas.
... ·-· ....
§ 2. o Descontar bilhetes ou vales passados pelos . pãfrões ou-:·· '·
chefes de operarias associados.
.
. : ,... \I\. f I ;i, l' I
1,
§ 3. 0 Emprestar, sob flança, quantias atA urn..,'c~ilto de téls ,; ·ff /.
(I:OOOno<JO) aos associados nílo compreheftli.di)&
§V
'/~;

n

no
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236

ACTOS DO PODER

§ ~. 0 Emprestar sobre penhores de ouro, prata c pedra~ preciosas até dous terços de seu valor e sobre tilulos da ·uivirla
publica.
~ 5. o Emprestar, por excrpr,:1o, em falta de outra garantia,
até o valor !la entrada rraljz:tda pelo nssociado.
~ 6. o Prestar fiança mensal rir alug1!eis de casa a<_:Js associados,
em relação au valor das entradas realizadas do capttal que cada
um houver subscripto.
Ar·t. 6. 0 Em duas secções serão rlividitlas as opPta~ões da Associação, uma- a de conh·actos, por ondn serão feilas as inscripções, os recebimentos de propostas de auxilios, as liquidaçües e
em geral a contabilidade; e outra que será denominada Caixt~
popltlar. por onde serão realizadas as transacções do movimento
de fundos.

CAPITULO li.
CAPITAl,, DIVIDE:.'!DO E FUNDO DE I\ESEUVA.

Art. 7.° Constituirá o capital da. Associação rlas quantias que
realizarem os associados por conta dos valores sul.Jscriptos em
seus contractos.
Art. 8. o Os capitaes da Associa~~ o serão empregados nos auxilios e operaçúPS de que trata o art. 5." c paragrapllos.
Art. 9. 0 O anno social será .contado do !lia L 0 de .lnnriro a
31 de Dezembro, época em que serão calculados os dividendos
annuaes ~rn relação ás prestações e ao tempo em que foram
realizadas por cada um assodado.
Art. l.O. Constituirão os dividendos annuaes:
L o nos juros dos cmprcslitHOS ou dos de qualquer transacção
eiTectuada durante o auno.
·
2. 0 Das multas pagas prlog impontuacs durante o mesmo período na fórma do art. l.7 da;; Clausulas tios titulas.
Art. H. Constituirá o flmdo de reserva:
:1.. 0 Da importaneia de 21J % rle!luzidos dos lucros verificados
annualmentc.
2. 0 Das multas pagas pelos impontuaes sobre as entradas de
capital na fórrna tlo art. !\.o ~ 2. o das Claum/rrs.
3. 0 llo valor dos contractos caducados na fórma do art. 7. 0
§~ L o, 2. o c 3. o das Clausulas.
Art. 12. O fundo de reserva será convertido em titulos gar:mtidos.

CAPITULO Ili.
DIREGTORIA.

Art. 13. A Directoria da Associação será composta de tres
associa rios, e suas funcçües durarão por tres annos, podendo
ser reeleita.
Art. 14. A eleição da Directoria será feita em escrutínio secreto, por maioria relativa de votos, e em listas de tres nomes.
Art. 15. Formada a Dircctoria, esta escolherá d'entrc si o
Presidente e Secretario.
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Art. 16. Em caso de morte, renuncia, molestia ou ausencia
prolongada de um dos Directorrs, os restantes convidarão um
associado para substituil-o temporariamente ou até a primeira
reunião da assembléa geral, na qual se procedcr{t á respectiva
elricão.
P<i'ragrapho unico. A ansencia não justificada de um Director
por 111ais de um mcz importa rrnnncia.
Art. f7. São obrigacües n attrihuicües da Directoria:
~ L" Velar pelo exn"cto cumprimento !los presentes estatut~•,
~ 2. 0 Nomear r, dr.mitlir· o Gernntn c Suh-Uercntc, e por fi posta da Gerencia a!lmittir os empregados nccessarios, 111< i·cando-1 hes os respectivos vencimentos.
~ 3. 0 Dadas circumstancias cspecines, consentir ou não qnc a
Gcrencia realizfl certas operaç(lrs, qne julgar inconvenientes,
apezar de pcrrniltidas pt•los cst.ttutos.
§ !~o o Hrprrscntar a Associação ern g-emi.
~ 1í.° Fazer depositar no cstahelcdmcnto hancario, que fôr
escolhido de accôrdo com o mnselho fiscal, os fuudos da Associação.
~ 6." Fazer cada um de seus membros allernadamcnte semana junto a Gcrencia, devendo rubricar as propostas de auxílios prdidos pelos associados, os cheques de retirarias de dinheiros e os titulas de associados, na fórma do art. f>. 0 das
Clrmsnlas.
§ 7. o Crc~r onde fôr conveniente, sob pror>osta do Gerente,
agrncias c filiaes da Associarão.
'
8. o Confeccionar com o Gerente e rle acctirdo com o conselho fiscal o rcg-ula111ento interno da A~soriar;;1o.
~ !J. o Convocar a asscmhlóa g-eral onlinaria e, rlc accôrdo com
o conselho fi~cal, as extraordinarias, quando enten1ler nccessario ou fôr requerido por um numero de associados, que represente pelo menos um terço do capital subscripto.
~ ffl. Apresentar, por intr,rmedio rlo seu PrPsitlente, ao conselho fiscal os halaneetes mrmacs e bem a'sim os ba lanco~ c
rei a torir.s annuos, f]Ue !levam ser sul11nettidos á appruvaçifo !la
a~sem hléa çrern 1.
~ H. O Presidente apresentará nas sessões mensaes do consr-tho fiscal nma exposição feita pelo Gerente das operaçües que
foram realizadas no mmr. anterior, assistindo á mesma sessão
com voto consultivo apenas.
· § J2. Ter um livro especial 1le snas actas a cargo do Secretario.
Art. J8. Os Dircctorrs 11\ll'ante ma administração não poderão contrahir· compromissos de espede alg-uma com a Associar,.ão,
e serno rcspom•aveh pPios actos qu~ nessa qualidade pratirarrm até seis mrzcs dPpois rlc retira1los. e os capi!acs rp1c houverem suhscripto c rca lizarlo servirão llc g-arantia á sua grst.<1o.
Art. J9. Em remuncracão de seus scrvicos cada Dircdor srrá
retrihuido com um ordenado nunca IÍiaior de quatro contos de
réis (4:00üf!OOO) aunuaes.

*

CAPITULO IV.
GERENCIA.

Art. 20. A Gerencht da Associação será exercida por um Ge·
rente e um Sub-GerenteArt. 21. Compete ao Gerente:
§ L" Confeccionar, dr. accõrdo com a Dircctoria, o regula·
mcnto interno da Associar,:no.

238

AC'l'OS DO PODER

§ 2. 0 Propôr á Directoria a nomeação dos empregados e seus
vencimentos.
§ 3.° Cumprir e fazer cumprir as ordens da Directoria.
~ 4... 0 Propôr á Directoria a creação de agencias e filiaes da
Associação onde julgar conveniente.
§ 5. o Assignar todos os papeis e documentos da Associação.
§ 6. 0 Organizar uma e•pusição das operações mensaes e o balancete respectivo para Jerem presentes á Oirectoria e conselho
fiscal, e bem assim os relatorios e balanços annuos.
§ 7. o Receber, dar o devido andamento e fazer etrectivas as
propostas dos associados.
~ 8. o Superintender a to:las as operações da Associação e especialmente ao trabalho da contabilidade em geral.
§ 9." Ter em devida ordem a escripturacão da Associação e
patentear á Directoria e comelho fiscal todas as vezes que forem
exigidos os livros e mais documentos.
§ 10. Propôr á Directoria as medidas que julgar convenientes
aos interesses e engrandecimento da Associação.
Art. 22. Cornl?ete ao Sub-Gerente:
§ I. o Substitutr e exercer todas as attribuições e obrigações
do Gerente em ~eu impedimento.
§ 2. o Como chefe da Cai.ra rwpular dirigir o seu movimento,
exercendo as funccões de Thesoureiro.
§ 3. o Syndicar s'obre as propostas que forem apresentadas
pelos associados.
§ ~.o Cooperar com o Gerente para o engrandecimento e prosperidade da associação. ·
Art. 23. Por meio do producto da contribuição paga pelos
associados, sob o titulo de gastos de administração, de que trata
o art.
das Clausulas, fará a Gerencia todas as despezas da
Associação.
At·t. 2~. Como remuneração de seu trabalho perceberão: o
Gerente o ordenado de quinhentos mil réis mensaes e o Sub·
Gerente o de quatrocentos mil réis e mais a gratificação tambe:n
mensal de cem mil réis, por accumular o lugar de Thesoureiro.

l:APITULO

v.·

CONSELHO FISCA.Lo

Art. iã. Compôr-se-ha o conselho fiscal de cinco membros,
eleitos d'entre os associado~ pela assembléa geral, e suasfuncções
durarão por tres annos, podendo qualquer membro ser reeletto.
Art. 26. A eleição <to conselho fiscal será feita em escrutínio
secreto, por maioria relativa de votos, e em listas de oito nomes,
servindo os tres menos votados de supplentes.
Paragrapho unico. Em caso de empate a sorte decidirá.
.
Art. 27. Os membros do conselho fiscal escolherão d'entre SI
o Presidente, Vice-Presidente e Secrelario.
Paragrapho nnico. Na ausencia on impossibilidade do Presidcn te e Vice-Presidente, far;i suas vezes o Secretario.
Art. 28. O conselho fiscal poderá funccionar e deliberar com
tres membros pt·csPntcs.
Art. 2\J. o eouselhu !isca! reunir-se-ha mensalmente no dia
3 ou no subsetfuentc, se este fôr impedido, para o fim de que
trata o ~ L o do art. 31.
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Art. 30. Em caso de morte, ausencia prolongada ou demissão
de qualquer membro do conselho fiscal, será este substituído pelo
supplente mais votado.
Art. 31. São attribuicões do conselho fiscal :
§ 1. o Tomar conheciiÍ1ento .das operações verificadas mensal·
mente pela Associação e de tudo quanto fôr relativo á mesma.
§ SI. o Resolver as difficuldades ou .,Jesaccôrdos que possam
haver entre a Directoria e Gerencia ou entre estas e os associados.
§ 3.• Exigir da Directoriá a convocação da assembl~a geral
extraordinaria, quando qualquer membro da Directoria ou Gerencia houver infringido os presentes estatutos, ou commettido
alguma falta prejudicial aos interesses da Associação.
Reunida a assembléa geral apresentará o I' residente do conselho fiscal a informação, e, sendo ella :1ceita e approvada, será
demittido o membro ou membros da Directoria ou Gerencia e
incontineute nomeado ou eleito o substituto.
No caso da Directoria excusar-se á convocação da assembléa
geral, o conselho fiscal paderà fazel-a.
§ .t,. o Examinar e dar parecer sobre os relatorios e balanços
que a Directoria tenha de apresentar annualmente á assembléa
geral.
~ 5. o Verificar e examinar, quando entender conveniente, os
liV'ros e mais documentos, exercendo a mais severa fiscalisação
a bem dos interesses da Associação.
§ 6. o Aconselhar e auxiliar eflicazmente á Directoria.
~ 7. o Ter um livro especial, a cargo do Secretario, onde serão
lavradas as actas de suas sessões com as resoluções e decisões
tomadas e essas actas serüo assignadas pelos presentes.
Art. 32. O Presidente e Secretario do conselho fiscal assigna.
rão os termos de abt~rtura e encerramento dos livros da Associação, excepto daquelles que são preceituados pelo Codigo
Commercial.
Art. 33. Os membros da Directoria, Gerencia e empregados
da Associação não poderão ser membros nem ter voto no conselho fiscal.
Art. 34.. Depois de pagas as despezas da Associação perceberá
cnda membro elfectivo do conselho fiscal 20 % sobre os remanescentes dos gastos de administração.
CAPITULO VI.
ÀSSEMBLÉAS GERAÉS,

Art. 38. A assembiêa geral da Associação será composta dos
as,;ociados, representando por si ou por procuradores um deeilllo do capital sulJscripto, e dessa fôrma se julgará constituida.
Art. 36. Além da sessão ordinaria, que terá lugar em 1aneiro
de cada anno, poderão haver reuniões extraordinarias, quando
Iorcm convocadas pela Directoria, pelo conselho fiscal na fór·
ma do art. 3i § 3. 0 ou requeridas por associados, que representem um terço do capital subscripto.
Art. 37. Na sessão ordinaria de Janeiro a Directoria apresent:u á o relataria e balanço das operações da Associação e o parecer
do conselho fiscal á assembléa geral a lim de serem approvados ou não.
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Na mesma reunião, se fôr época propria, se procederá á eléição
da Directoria c conselho fiscal.
Art. 39. A assembléa ~('ral será convoc:ula por meio de
cditaes publicados nos jornacs durante trcs dias comecutivos,
·com anticípacão de oito dias da t•poca lll:trcada.
Art. ~0. QÚanelo a asseull1léa ~~>ral n:io puder funccionar por
não se achar reprrscntado o valor iucl;cado no art. 3:;, far-sc-lw.
nova ronvocacão co111 as fm·,;;alid:Hles do artig-o anterior, ua qual
se deliberará éom o,; associaelus prc·sentes.
Art. U. Nas reuniões extraonlinarias não Se poderá tratar de
objecto alhrio á convocação. Qualqu<'r proposta, cnt:io apresentada, ficará sobre a mrsa para ser considerada em outra sessão, para isso expressalllrn te convocada.
Art. 42. Nenhnm associado lerá mai.;do que um voto.
Paragrapho unico. Admitteeu-sc votos por procuração, salvo
em eleiciio da Directoria ou do consrlho liscal.
Art. 43. Competeá.asscmhléa f::Cral:
§ L o o exame e approvação do balanço e rclatorio annual da
Dircctoria e o parecer do conselho fiscal •
.~ 2. o Alterar ou reformar oo; esta tu tos sob proposta da Dircctoria, de accôrdo com o conselho fiscal, suhrnettcnclo as altcracões ou reformas á approvaç:t'l do Governo I1aprrial.
• § 3. o Rr.solver sobre a liquidnç:'IO da Associa~ão, se, em algum
tempo, n:1o pueler hem prc'enchel' os srus fins.
§ r~.o Eleger triennalmcntc a Dircctoria e conselho fiscal.
~ 5. 0 Resolver sobre todas as propostas que lhe forem apresentadas dentro da esphera dos prescnt·)S estatutos.
CAPITULO VII.
D!SPOSIÇÕilS CERAES.

Art. 4~. As clausulas dos titu!os de a.~socirulns fazem parto intl\grante elos prcsl\nles rstalnlns, r são oilrigatorias, tanto para a
As-;ocilção, como para os associado:.;-IHUlnarios.
Art. 45. Os empregados e l'l'fli'C>!~Iltanii'S ela Associação presta•
rão fiança idonea e são individualmente rcsponsavcis pelos abusos que commettcrern no excreicio de s1ws funcções.
Art. 46. Os membros da pri1Hcira Gerenci.l só poderão ser
demittidos pela assembléa geral dos assoeiados, c têm a faeuhladc
do transferir S>'US direitos, cargos e funcr,ões a pessoas que rennam as ncces>arias condições; não poelcrão, porém, fazPr abandono total dos devrrrs que lhes impocm os presentes estatutos,
nem retirar-se definitivamente da Associ:lcão; senão depois de
decorridos dons meze~ do dia em que as pessoas por ell~s propostas, aceitas pela Directoria e conselho fiscal, tenham tomaclo
posse do resprctivo cargo.
.
Art. !i.7. Os iniciadores da icléa e fundadores da Associação,
que são João Alves Pinheiro de Carvalho e Joiio Evangelista
Vianna, perceherão, corno compensacâo· de seu trabalho, emquanto durar a Associação, cinco por ce'nto cada um sohre as contribuições a que são obrigados os associados para gastos de admini.çtl·ação.
Art. 48. Os presentes estatutos, cxccpcão feita do art. 47, e as
clausulas dos titulos de associwlos poriPrãÓ ser rl-ltrrados na fór:ma
do§ 2. 0 do art. ~3, por drliberar,ã" da ;Jssembléa geral dos associados n approvaç:1o do Governo Imperial.
Art. 4.9. l'or cxcepção c sórnente em seu interesse poclcr:i a
Associação faze~ transacções com pessoas estranhas a ella.
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DISPOSIÇÜES TllANSITORIAS,

•

Art. üO~ Por dcrognç:lo transltori:t nos presentes estatutos
coulpôr-se-ha a primeira administração dos seguintes senhores:

Conselho Fiscal.
Presidente- Capitão de Mar· e Guerm Antonio llfanoel Fernandes.
Vicc-Presitlcnb)- CPronel Francisw .\ugusto ti c Lima e Silva.
Secretario- José Fl'rreira de Sampaio.
-Tenente ·Coronel Francisco de Barros Accioli de
VogaesVasconcrllos.
Tenente-Coronel Luiz Francisco Leal.
Evaristo de Albuquerque Galvão.
Supplentes - Pedro Guedes tlr. Carvalho.
José Egidio de Oliveira Dello.

~

l

Direct01·ia.
Presidente -llr. Antonio Joaquim de Senna.
Secretario- Luiz Gonçalves ria. Silva Filho.
Dr. Ludgero da Bocha Ferreira Lapa.
Gcrrmdrt.

'

Gerente- João Alves Pinheiro de Carvalho.
Sub-Gerente- ~oão Evangelista Vianna.
Art. tH. A A~sociação Mnturr. Au.xilim·, depois de approv:1rlos
por llrercto do Governo Irnpcl'ial os presentes rstatntos c clausulas dos titulas de associados, julgar-se-lla installada e cnnsfituida para começar snas operações, logo que o capital snbscrJ pfo fúr de cem co ritos ti e róis, devendo SUS[lf'nder suas
operaç.õrs se, derois dos cinco prinwiros annos. o dito capital
n:lo attingir :i. quantia de quatrocentos contns de rl'is.
Art. !í2. Os subscriptnres adiante assign:Hios aceitam os prl)-,
sentes estatutos e srguinlcs clausulas dos titulas de associados
<la Associação l'rfutua Au.xilim·, corno nssociarlos mutuari0s da
mesma e autorizam desde jiJ os iniciadores drsta idéa a impetrarem do Govemo Impcrird a approvaÇão dos ditos estatutos e clausulas, e carta de autorizacão p1ra funccionar, aceitantlo as alterações ou supprr>ssõcs que'' o Governo Imperial julgar conveniente
fazer; e dão-lhes poderes para assignar todos os actos neccssarios
para este -fim até o legal estabelecimento da Associação.
Rio de Janéiro, 25 de Abril de 1876,- (Seguexn--se ãf,'~§~~~~~~~ ,·
turas.}
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Clausulas dos titulos de associados da Associação - Mntua Auxiliar.
Art. 1.• Toda a pessoa que inscrever-se na- Associação Mutna
Auxiliar- denominar-se-lia associado-mutuario, e como tal sujeito a todas as obrigações e vantagens estipuladas nos estatutos.
Art. 2. 0 us conlractos scr:1n efTectuados por prazo, IIUI?Ca
menor, rir. cinco annos c suas liquidações serão feitas por qumquennics.
Art. 3." O mini mo com que cada as'Ociado póde subscrever-se
é de 50~000, quér para as contribuições unieas, quér para f!S an·
nuaes, sendo-lhe facultado pagar estas em prestações nas epocas
que determinar no contracto.
Art. 4. o A entrada na Associação c os deveres a que os contractos obrigam seus interessados constarão de um duplo titulo
assignado pelo associado e pela a•lmin•stração.
Art. 5. o O titulo de associallo deverá conter:
,
L 0 O numero de ordem.
2. • o uome e o apellido do associado, domicilio c naturalidade.
3." O va!OI' do capital subscripto e o da contribuição feita on a
faze1·, e, se fôr por annuidades e estas pagas em prestações rncnsaes, o numero e valor dcllas e a época ou épocas em que devam
ser realizadas.
4." O ohjcclo, condições, tempo c termo do contracto.
5. 0 A época da liquidação.
6. 0 A data e a assignatura do associado e da administração.
7. 0 No verso as presentes clausulas.
Art. 6. 0 No caso de se perder ou inutilizar algum titulo o intcressarlo poderá reclam3 r nutro por cscripto á administração,
declarando a causa da perda ou detrimento.
Ficará nullo o titulo anterior c o reclamante pagará as dcspezas
do novo.
Art. 7. 0 Os effeitos do compromisso dos contractos cessam p~ra
a Associação nos seguintes cnsos:
§ L 0 Por morte do assocwdo.
~ 2. 0 Por falta de pagàmento da annuidade ou annuidadcs
além do prazo estipulado no~ 2. 0 do art. 8." deslas clausulns.
~ 3. o Por falta de pagamento de qualquer quota de ernprcstimo
ou adiantamento, além do prazo fixado no art. 17.
Art. 8. o Ao associado, na tlu[lla qualidade de contribuinte c
mutuario, occorre os seguintes deveres:
§ L" Auxiliar a A~sociaçüo, concorrendo com todos os ~en.;
esforços para seu engranrlccimento e preenchimento de seus Iins.
§ 2. 0 _Realizar com pontualidade nas épocas que detern)iiWI'
em seu contracto as entradas ou prestações, a tJUe se obngou,
solo pena de pagar a multa de tlous pm· cento (2 %) ao mez soiH'C
cada uma em Lrlta, até seis mezcs da data da primeir<t impontualidade. Findo este prazo pe1·derá o associado o direito ás quantias com que já houver cont1 ibuido.
§ 3." l'ieste caso caducará o contracto; mas, sendo o associado devedor à Ass11ciação por transacções ou auxilios. por
ella prestados, continuará ohrigado a satisfa,zer a dilierença
entre o valor de suas entradas e os corupromissos conll·ahidos.
Art .. 9. 0 O ~ssociado nas con~lições do paragrapho antPccdcnte 111correra nas conseqnencJas da coacç:lo legal para. o
cumprimento dos compromissos que houver contrahido, saJYo
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provando caso de força maior a juizo da Gerencia, que, de
accôrdo com a Directoria, lhe concederá urna móra.
Art. iO. O associado incurso em multa por falta de pontualidade no pagamento de suas prestações de capital ou quotas
de emprestimo,;, não poderá ser auxtliado sem que tenha regularizado ar1uelles compromissos.
Art. H. A Assuciaçào garante aos associados, além dos dividendos annuaes, correspondentes a seus capitaes, e dos lucros
quinquennaes, os seguintes auxílios:
§ 1. o Emprestar aos associados que forem emprêgados publicos, militares, pensionistas do Estado ou do lllonte Pio, ou
áquelles que tenham rendi menlo certo, até seis mezes de seus
ordPnatlos, soldos, pensões on rendas.
~ 2.o Descontar bilhetes ou vales passados pelos patrões ou
chefes de opera rios associados.
~ 3. 0 Emprestar, sob fiança, quantias até um conto de réis
(I:OI}OtiOUO) aos associa1lo~ n:lo cornpi'Chendidos no~ 1. 0
~ r,. o Emprestar sobre penhores de ouro, prata e pedras preciosas até dous terços (2/3) de seu valor sobre titulos da divida
publica.
.
~ IS. o Emprestar, por excepção, em falta de outra garantia,
até o valor da entrada realizada pelo associado.
~ I), o Prestar fiança mensal de alugueis de casa aos associados
em relação ao valor· das entradas realizadas do capital que
cada um houver subscriplo.
Art. 12. Para que o as,ociado possa gozar de algum dos auxi li os acima indicados, é necessario que haja realizado pelo
menos cincoenta por cc.nto (5il%) dn sua entrada annua.
Art. 13. Os auxílios do que tratam os ~~ t.• e 2. 0 do art. H,
serào fdtos na proporçãO do quadruplo do valor do capital
suiJscriplo pelo associado, com tanto que a importancia total
do emprestimo não exceda a seis mezes de seus ordenados,
soldos, rtc.
Art. t'í. Os auxílios aos associados serão prestados por conta
dos capitaes de seus respectivos quinquennws.
Art. l5. Os emprestimos tio ~ 1. o do at·t. H, além de serem
elfectuados sob garantia do capital, que cada associado houver
realizado, ser~o lambem sobre os ordenados, soldos, pensões
ou rendas, para o que o mutuario passara procuração especial
e irrevogavel ou com poderes de procurador em causa propria
ao Gerente, a fim deste receber as quotas correspondentes ao
numero de mezes por que tiver sido contrahido o emprestimo.
Paragrapho unico. No caso de ser maiot· o ordenado, soldo,
pensão ou renda do que a quota devida n1ens'l.lmente pelo ernpre:;timo, o associad<J recebera, no acto de elfectuar-se a
transaccão, um gamnte ou Vllle da importancia restante, para
lhe ser ·pago no dia nelle indicado.
Art. 16. Os emprestimos ou adiantamentos serão elfectuados
pelo rnaximo prazo de um anno ao premio de um por cento
mensal e amortização correspondente, e as indemnizações serão
realizadas na fórma que fôr convencionada.
Art. 17. O associado que deixar de satisfazer qualquer quota
de emprcstimo pagará mensalmente a multa de deus por
cento ( 2 %) sobre cada uma até o decimo oi ta v o mez da
data da transacção, prazo este improrogavel, findo o qual a
Assodacão lançara m:lo dos meios tpte julgar convenientes ou
o~ que :Í, lei I he faculta para seu JH'OIIIpto embotco, perdendo
neste caso o muluar·io as entradas que houva r·ealizado por
conta do seu contracto e ticat·á inhibido de em qualquer tempo
fazer transacções com a Associação.
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Art. 18. Todas as transaceücs coní a Associar.ão serão ciTectuadas por propostas assig1Údas pelo associado"-mutuario com
as declarações necessarias, e realiz~r-se-hão por meio de letras
c por documentos <In c•;~!';1o r1u~wlo forem sobre garantia de
m·dcnados, soldos, pensões ou rendas.
Art. :I!J. Os empre~timos sobre penhores- de ouro, prata,
pedras preciosas e apolices da divida puhlica serão eJTecl.ua<io>
na mesma conformidade elos demais auxi li os. Os penhores ser:! o
venrlidos em.leilã.o mr,rcantil logo que finde o prazo clP- dezoito
mezes da data da transacção, entregando-se o saldo, se o
houver, a quem de direito fôr, depois de liquidada toda a divida, podendo ser resgatados alé o actu do leilão.
Art. 20. O quinqui>nnio do compromisso social é sempre
eompleto p:ua sua Jiqui!laç~o e srrá contado do dia 1. o rle Janeiro do anno em que sn fiZCJ' o priu1eiro pagamento, qualquer
!JUe seja o mez em que fôr e!Icctuaclo.
Art.. 21. Na época do termo dos contractos, proceder-se-lia á
littuidaçáo respectiva no principio c_lo anno seguinte e deyerá
estar prompta em 30 d~ Junho IH'OXtrno, em CUJa data começará
a tl.istribuiçlio dos capttaes e lucros existentes.
,út. 2í!. Os contractos dos a~sociados em divina at1~ 31 de
llezembro do anno de sua liquidação passarão a ser liquidados
110 anno seguinte.
Art. 23. Os dividendos annuaes dos associados em divida
p0r auxílios rrcehidos ser-lhPs-háo creditados em conta, como
garantia de seus deilltos, e sú lhes ser:1o entregues rruaudo se
adwre;n quites.
Art. U. Annualmentl' ~té 31 de Janeiro deverão os associados
provar sua existcncia até 31 de llezenl!u·o do!anuo anterior, a lim
de podrrrm receber os dividendos que lhes competir, os quacs
serão distribuídos do 1. 0 r\e Fevereiro em !lia11te.
Paragrapho unico. A lalta d~ certith1o de vida imp:)r[a a
caducidade do contracto.
Art. 25. Por fallrcimcnto de qualquer mutuario em rlivirl:t
por auxílios recchiilos, seus herdeiros ou rcpre.;entantes llearau
sem respons!lbilidarl~ alguma para ~om a Associação, si o fallccido não dcJXar me1os com que sattsfazcl-a.
Art. 26. A administraçáo da Assoe' ação poderá recusar auxílios e a admis~ã" de qualquer assocb!lo ·em patentear os motivos
da recusa, Hcando .ao associado o direito de retirar os capitacs
que houver realizado.
Art. 2.7. Para a ttenrl er aos gastos· de administraç(io cada assél·
ciado pagnrá a taxa de (2 %l dous por cento annualmen te sohre a
sua annuidade e de (ti~ó)seis por cento sobre :1s contrillui~.ües
unicas, além de (1~000) mil réis por cada titulo de associndo e dos
sellos devidos á Fazenda Nacional.
Para o mesmo fim pagará o mutuario ('~%)meio por cento
sobre o valor mensal de qualquer transacção que efiectuar.
Rio de Janeiro, 21; do Abril de l8i6.- (Seguem-se as assignatnras.)
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DECRETO N. 6533- DE 30 DE

MARÇO DE

:1877 •

.Approva os estatutos da Sociedade União Beneficente
D. Pedro li.

Attendendo ao que requereu a Directoria <la Sociedade
União Beneficente D. Pedro 11, e Conformando-me com
o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 18 de DezemiJt·o
do nnno proximopassado,Hei por bcm,em NomedeSua
l\Iag-estade o Imperador, Approvar os estatut.os da mesma Sociedade.
Qu:~csryuer alterações que se fizerem nos estatutos não
sct·:io postas em execução sem prévia approvação do Govrrno Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, .Ministro e Secretario <le Estado
dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça
ex.ccutar. P;llacio do Rio de Janeiro em 30 de Março
de 1877, 56. • da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA ll\IPERIAL HEGENTE.
Antonio drt Costrt PintiJ Sill'll.

Estalutns 1ia Societlade União Beneliceole
D. Peiii'O 11.
CAPITULO I.
llA SOC!EllADE Z SEUS FI:SS,

Art. t.• A Sociedade União Beneficente D. Pedro II compüe·se
de illimitado numero de homen3 e senhoras quP. a. e lia queiram
pertencer, reconhecida que seja a sua honestidade, e tem por fim
soccorrer seus llJembros, quando enfermos e impo>'sihilibdos
de trabalhar, ou falleccndo contribuir para os seus funeraes.
Divide-se em duas classes que são: a dos socios, aos quaes compete a administração exclu>iva da sociedade, e compõe-se d,e
fundadores, effectivos, henemerilos e bemfeitores; e a das soe ias
ás quaes não competindo a administração social, poderão ser empregadas em com missões espPciaes, compondo-se tambem de fundadoras, eiJectivas, benemeritas e bemfeitoras.

ACTOS DO PODER

Art. 2. 0 Para ser socio desta sociedade exige-se:
§ L 0 Ser livre e bem morigerado;
.
§ 2. 0 Estar no goso de perfeita saude, sem pronuncia de qualidade alguma, e não ser maior de 40 annos·, nem menor
de IH;
§ 3. o Morar nas immediações dos seguintes lugares: Botafogo.
Andarahy e Nictheroy para o centro da côrte;
S. 4. 0 O soei o maior de 40 annos só poderá entrar remido.

CAPITULO li.
DA ADI\IISSÃO !lOS

sacros,

Art. 3. o Para serem admittidos soei os, ou sacias da socicdadc,
precederão propostas enviadas ao t. o Secretario, as•ignadas pelos
proponentes, contendo os nomes, idade, estado, occupação c residencia certa dos propostos.
Art. 4. 0 As propostas srrão Jirlr.s em sessão do conselho pelo
L o Secretario, despachando-as o Presidente para serem remethdas
á eommissão de syndicancia.
Art. 5. 0 As propostas, sob que a commissão synrlicar, deverão
ser enviadas ao 1. 0 Secretario ct'lnjunctamente com o parecer,
que rleve ser assignado pPios membros da commissão, e lido em
conselho para entrar em discussão e ser votado por maioria dos
sacias presentes.
Art. 6. 0 Logo que o candidato fôr approvado, deverá, no prazo
de 30 dias, contribuir. com a joia de õt)OOO e 1~000 de diploma,
tendo de 2l a 40 annos de idade, ficando sujeito ao pagamento de
3nooo por 0trimestre adiantado.
Art. 7- Lo~ro que a sociedade tenha realizado o fundo perma·
nente de (õ:OOOHOOO) cinco contos de réis, dará começo ás benelicenr~ias; sendo asjoias de que trata o artigo antecedente elevadas

a to~ooo.

ArL 8- o Serão considerados soei os fundadores todos aquelles
que entraram para a sociedade durante o primeiro anuo de sua
fundação.
.
CAPITULO III.

DOS DEVERES DOS

Sacros.

r· Art. 9. 0 E' dever de todo sacio cumprir e fazer cumprir os

presentes estatutos, c:
§ i. o Ser pontual no pagamento de suas mensalidades~ i. 0 A_ce~tar e exercer. com _zelo c dignidade todos
cargos
ou comm1s~oes para que for ele rto ou nomeado não podendo dei·
Jes esquivar.-s~ sem ser por justos motivos; '
§ 3.': l'ai'~H;Ipar· por eseripto ar, L" Secr·etar·io, logo que mude
de resrdencra; e coucorrer com a sua pes,;ua para tudo quanto
fôr a bem da sociedade.

os
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r.APITULO IY.
!lOS lllfiEITOS DOS SO :IOS.

Art. 10. Todo o socio tem direito de votar e ser~ votado para os
cargos da administração.
Excrptuam-se :
§ Lo Os qne estiverem recehenrlo hrnnfir.cncia da Sociedade r
os que rstiverem presns ou pronunciados;
§ íl. 0 Os que não estiverem quites de suas mensalidades.
Art. U. Poderão votar, mas não ser votados, os socios que n:lo
souberem ler nem escrever.
Art. B. Todo socio tem direito de representar por e~cripto
:í. nssrmhléa geral reunida, menos nos dias tle posS<) do eonsri!Jo,
contra qunlqnri' decisão 1la administra,:ão, isto qnanflo rntPnda·
fJIW rlla faltou com a devida justiça ou IJUe os pre:>entes estatutos fora 111 infringidos.
Art. f3. Para não dar lugar a questões de momento, on prssoaes, para convocações de assemhléa geral, já mais esta poderá.
ser con,·ocada sem ser por meio de urn requerimento assignado
por nunca menos de vinte socios quites, no qual se declararão os
motivos por que se pede essa convocaçao, que todavia nào poderá
ser denegada.
CAPITULO V.
DAS PENAS DOS SOCIOS EM GERAL,

Art. f4. Os socios que faltarem ao pagnmento de mas mensa·
li1lades, não terão dire1to ás beneficencias que garantem os estatuto.>, assim como o socio, uma vez desligado da sociedade, perde
o direito de socio, não podendo ser para elia proposto novamente
()m tempo algum.
Art. 15. Perdem o direito de socio:
~ :1. o Os que se entregarem ao vicio da embriaguez ou não tive·
rem meios decentes de subsistencia;
§ 2. o Us que soflrerem sentença condem na toria em processo
criminal;
§ 3. o Os que extraviarem qualquer quantia ou ohjecto rla so·
ciedade, salvo o direito á ndministra~:to de o !Javer judicialmente;
§ <i. o Os que por falsas informações tenham en Irado para a sociedade, e os que se deixarem atrazar em mais de seis mezes de
s nas mensalidades, podendo, porém, saldar seus debitas desde que
convençam a admmistração de que por justos inativo' atraz·lram-se, não t()nr]o direito á bencficencia sen:to UJH fll('Z depiJis !]()
estarem quites.
Art. !6. O socio desligado, ou que retirar-se da soci~dade,...nã.Q
poderá reclamar quantia alguma ou objecto ÇQUJ.'".:jfue bóuver --·~- ... _
entrado paraella.
. · · ~l\íC' 1 n1 1~ 1 1/.(f
.. ,~\ \ íl '
, ' ·f.

i

'
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H·:>.~

\

'"

...

2~8

ACTOS DO PODER

CAPITULO VI.
DA ADmNISTRAÇIO.

Art. !7. A sodcrladc será administrada por nm comelho rle

18 membros, inclusive um Presidente, um Vice· Presidente, L" c
2. o s,~cretario, Thrsourciro, Procurador, c :12 conselheiros, que

deliberarão em seu nome, os qunes· serão eleitos annualmentn
·pela assembléa geral de socios quite-;.
Art. !8. Compete á admini~t.ração em geral:
~ L o Hcunir-sc todns as vezes que ÍÔJ' convorada pelo L o fkcretario em nome do Prcsidculc, perdendo o rucmbro que faltn.r·
a quatro sessões consecutivas, ser~• ser por motivo de molesti_a ~~~
auscncia cornmumcada por escnpLO, o seu lugar na adJlllUIS•
traÇão;
§ 2. o Executar e fazer executar os presentes estatutos, e prestar
todos os soccorros por elles ·garantidos aos socirJS quando enfermos·
§ 3. o 'ouvir as queixas dos soei os c providenciar como für dr
justiça;
§ &.o Tomar contas ao Thesourriro no fim de todos os trimestre~, approval-as ou rejeital-as drpoi~ _d~ ouvjr ~ parecer da
com missão de contas, ou quando a admm•straçao JUlgar convrniente;
§ õ. o Rrpresentar a Sociedade rm todos os seus actos e autoriza•·
todas as despezas sociacs que lhe parecerem justa~ por meio de
um pedido do L o Secretario, dnvendo levar a rubrica do Presidente para ser pago pelo Thrsoureiro;
§ 6. o Suspender e accusar o Thesoureiro e toJo qualquer
socio, perante a justiça do paiz, quando defraudem os cofres sociaes;
§ 7. o Apresentar annualmente, pnr intermedio do seu Presidente, á assembléa geral um relatorio circurnstanciado dos trabalhos feitos durante o anno soeial;
§ 8.° Convocar assernhléas geraPs cxtraordinarias todas as
vezes que forem requeridas por 20 socios quites, assim como
quando o bem social exigir; rlcvcndo ser annunciatlas nas folhas
lllais publicas com oito dias de antecedcncia;
§ 9. 0 Demitir os soe.ius que incorrerem na p~na do art. lõ
e por i~so tornarem-se indignos de pertencer á Sociedade, dando
o 1lireeito ao socio de nppPIJar para a as>'rmhléa geral;
~ lO. Nomear as commissucs ncccssarias, rl'eutre seus membros;
§ li. Serão supplentes do con<rlho todos os socios imme<liatos
em votos, os quaes serão chamado:; na ordem de sua votação.
CAPITULO VIl.
DAS OBRIGAÇÕES D.l DIRECTORIAo

Art. !9. Compete ao Presidente:
§ I. o Observar e fazer executar as disposições destes esta.
tutos;
§ 2'. 0 Presidir ás sessões do conselho, dirigindo com imparcialidade a ordem dos trabalhos ;
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~ 3. 0 Manter a ordem e suspender a sessão, quando ella
achar-se alterada ;
~ 4. o Assignar com a Directoria todos os requerimentos que em
nome da sociedade tenham de subir á presença de qualquer autorida:le do paiz;
§;;,o Despachar todos os requerimentos que não dependam de
appronteão on rep1·ova~ão da adminislracão; assim como rubricar tÚdos os l1vros e talões, t:111to da TlH:souraria, COIIIO da ~r~
erct:;ri:J, okpt,is de numerados c abertos pur um termo, que scra
feil" pelo L" Secretario:
.
~ G. o Ordf'nar e fiscalisar os soccorros sociacs, para os soc1os
11:-1n sofl'rerem demora na recepção rlelles, não podcnd_o o.Prí'~i
d.•ti!a oppur-sc a IJUC sejam discutidas em conselho Jnf.hca<;oP:;
o a propostas que 1'<11'1'111 ti iri:~idas a hem da spciedade;
~ 7." Nomear commissücs de senlwra3 para syndicar9111 dt~ al!!llllla socia que esteja enferma.
Art. 2::1. O Presidente nfto poderá convocar assembléas geraes
I'Xlraordinarias sem autorizaeiio do'conselhu.
Art. 2!. Ao Vice·PJ'e:.idcntL: tolllllelc:
Pnragrapllo uuico. Substituir o l'rrsidrn!e ern todos os seus
iltlf•Pdirnenlos. assumindo todas ~s attribuições e rcspon~ahili~
dadP; no easo de demissão ou fallccimento do í're:;idente devera
~;:•r feita nova clciçào.
Art. 22. Compete ao L" Secretario:
~ Lo Substituir o Presideat() na falta do Vicc-Presi<lcntr, nomrando quem substitua o 2. • f'rcretario tfue passará a exercer o
;,q~ar de L o;
~ 2." .lllatricular os socio; pela ordem de sua cntt·~cla, devendo
trr um livro especial de matricula, onde conste com maxinra clareza o nome, idade, estado, profissão, naturalidade e resideucia
do s<1cio, assim eomn o nonte do proponente;
~ 3. o Registrar em um livro os nomes dus socios rruc requererem henelicencia;
~ 4. 0 Annuneiar pela imprensa, em nome do Presidente ou
eonsclho, os dias, horas e lugar das sessões ordinarias com oito
dias de antecedencia;
§ 5." Proceder crn todas as sessões á leitura do expediente e
f~zrr a ch:unaf!a do-; socius on consclhdros, sempre que o Prc- .
Sidente o ordenar;
~ 6." Expedir com maxima hrevidndn, por intermedio dos coJJra~orcs, os olficios, diplomas e mais cxpctlicnte concernente á
SOCJedafl~;

~ 7. 0 R<•spond~r por todos os docnmrntos c papeis da sociedade;
lendo sob sua gnanla c rcsponsahilidadc o archivo da Jucsma.
Art.'23. Ao 2. 0 Secretario con,pete:
~ L" Coadjuvar e substituir o 1- 0 Secretario em toilos os seus
irupcdimcntos.
§ 2. • Redigir e proceder á Ieitum das a c tas c termos de eleieão,
registrando-as no respectivo livro dentro de oito dias depois de
sua approvação.
Art. 2~. Compete ao Thesoureiro:
§ L ° Com parecer a todas as sessões a fim de prestar-se a dar
qualquer esclarecimento que fur necessario;
~ 2. 0 J\ncca1lar sob sna rrspnnsaliiliclade indivi1lual tudo
rruanto p.crtcnc~•· :í Sociedade, sendo resputl:'avcl pelos dinheiros
•Jue receber e despender;
§ 3. 0 Apresentar no fim dP. todos os trimestres ao conselho um
hal~nc•:lf; acompanhado dos respectivos e legaes documentog, que
sera SUJCito ao exame da commissão de contas, e no fim do anno

=
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social um balanço geral da receita e despoza, que será tambem
examinado por uma commissão de trcs membros eleitos em
assembléa geral ;
~ ~.·Ter um ou mais livros onde constem com a maxima clareza os nomes dos socios, suas joias, diplomag e mensalidadeg, e
ont1·o para o lançamento da receita n rlcsreza, o> fJUacs serão, dllpois de numerados, rubricados pelo Presitlente;
~ ii. • Ter em seu poder quantia não superior a cem ~1il
réis (!00(1000), depositando o excedente em um banco ou cana
l1ancaria, escolhida pela Directoria; c logo que perfaça a quantia
tle um conto de réis, será i1nmediatarnente comprada un1a
apolice da divida publica, em nome da Sodedade, devendo o
respectivo titulo ser apresentado ao conselho c lan~ado em
a cta;
~ G. • Nomear, sob sua unica responsabilidade, um ou mais
cobraflores, que serão pagos pela sociedade com a porcentagem,
no maximo, de dez por cento das mensalidades e joias que receberem, ficando elles obrigados, além da cobrança, á entrega de
todo o expediente da Sociedade.
Art. íl5. Compete ao Procurador :
~ L" Zela r os moveis e objectos da Sociedade, desempen hanrlo
com tlili!(encia todas as commissücs de rrue fôr encarregado
pPio Pre:-;Idcnte ou conselho;
~ 2." Comparecer todos os dias na sala da Sociedade para ~o
atljuvar as com missões em casos extremos.

CAPITULO

VIII.

Art. 26. O conselho elegerá d'cnlre seus me muros Ires commisslies permanentes, e serão: ele contas,j!Jospitaleira e de syndif'ancia.
Art. 27. Compete á com missão de contas:
~ ! . • Examinar e dar parecer sobre todos os balancetes, contas
c :1clos doJ;hesoureiro;
§ z.• Pr pôr ao conselho medirias uteis ao augmento do fundo
wcial, c Impedir, por IIJeio de ohserraçücs, que se gastcJR co.n
profusão os dinheiros da Sociedade.
Art. 28. A' com missão hosrita !eira compete :
~ L • Visitar os socios enfermos de oito em oito dia~. informando ao conselho por escripto sobre o estado dos mesmos, e
IJUa!Hlo, por se achamm rcstailclcci<los, po,sa1n dispeusar a be.teJiceneia;
§ 2. • Levar ao sacio enfermo a bencí1cencia marcada nestes
rstatutos, exigindo reciho, riue, passado em nome do Thesonreiro,
servirá dH garantia e descarga da com missão.
AI'!, 2~l. Compete á coiumissão de syndicancia:
~ L• Synrlicar com escrupulosa attenção e imparcialidâde
sobre os candidatos propostos, e dar seu parecer por escri pto;
§ 2.• Informar ao conselho sobre os costumes e moralidade de
qualquer &ocio.
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CAPITULO IX.
DAS BENEFICENCIAS.

Art. 30. Os sor.ios reconhecidamente necessitados, que por serem
maiores de 60 mmos ou por moles tia ficarem impossibilitados de
ttabal!J~r. serão socconidos com uma mensalidade de dez mil
róis (l.Oi!OOO) paga em urna só prestacão vencida.
Art. :H. O sacio necessitado que; adoecendo,· quizer percebe1·
a heneficencia, devrrá rel}uerer ao Presidente, juntando ao r~
•juerimento o recibo que prove estar quite de suas mensail' ades.
Art. 32. Todo sacio necessitado que rstiver enfermo, estando
l(uite de suas mensalidades, tem direito á beneficencia de que
trata o art. 30, logo que satisfaça as exigencias do art. 31.
Art. 33. Logo que o fundo social attingir a somma de dez
r.ontos de réis it0:000/;000), a hcncficencia de que trata o art. 30
passara a 2Ui!OOO.
Art. 34.. Todo sacio necessitado que estiver quite, tem direito
á quantia de 22f!OOO para seu funeral, e essa quantia sPr:i elevada
a 38f!OOOO quando o fundo social at1ingir a l.O:OOOl)OOO, srndo
ainda elevada a 50/IOOO,quanrlo o referido fundo fôr de 20:000fiO~.
Art. 35. A famil1a do sacio que fallrccr em estado de necessidade, reclamará dentro do prazo de 30 dias, a contar da data do
fallecimento do mesmo sacio, o auxilio de que trata o artigo
antecedente, perdendo todo o direito se não o Jizer no referido
prazo.

CAPITULO X.
DA ASSE~IDr.t:A

t;El\AJ ..

Art. 36. A nssemhléa ~eral.reunir-se ·hn no srgnndo domingo
tio r11cz de Outubro tle e.1da anno, para ouvir a lritnra !lo relatorio da at~ministração c do balanço geral da TIJrsournria, e clrp:r1·
a comrn1ssão de contns, que será de trcs rncmhros . .
Art. 37. A assembléa geral será presidida por UI!:. sacio acclamatlo ou eleito em cada reunião.
· O Presidente e membros da mesa da assrmbl(!a geral não poderão ser eleitos d'entre os que compõem a Directoria e o consf'lho.
Art. 38. No ultimo domingo do rnez de Outubro, a nssembl(•a,
reunir-se-lia para a com missão de contas apresentar seu parecer
I) eleger-se a administração.
Art. 39. Não é considerada assembléa ~era! a reunião menor
ele ~O socios á primeira chamada; c na segunda porém se cclelirará sessão com todo numero cxccllrntc no do conselho.
Exceptuam-se os casos de reforma dos cstntutos e liquidação da
Sociedade, para os quaes se rel]ucr a maioria dos socios, representa dos por si mesmos ou por procuradores.
A riJa compete:
~ ~." Approvar ou rejeitar as propostns aprrsentadas pola ndlllUJ,rstração, tomando medidas t]ue srjam utris á Sodrda1lr d<•
accurdo com estes <'Siatutos e cour as leis do Jwperio;
§ 2. 0 AI tender a reclamações I(Ue forem feitas contra os actos
e decisões da administrnção, julgando corno fôr de justir.a e de
accôrdo com as disposições destes estatutos.
-
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CAPITULO X!.
JJAS ELEIIJ{iES.

Art. ~O. Logo quo a ass~mbléa geral findar os seus trabalhos
o:·dinar·ios, procederá á ell'içáo Ja nova arlnlinistração.
Art. 4i. A eleição será feita por ml'itl de duas r·edulas, as flUars
r~ontcr·;1o: urna os nomes dos candidatos par:t os cargos da Jlit·cctoria dMde o· de Prnsidenlo até ao Pronrrador,.tjUC são seis,
deelarando por fór:t -Uir•~ctoria- e a outra dt•zc nomes, para
o •·onsl'lho -,as qu1cs scr;to ·~nlrPguc:; na rucsrua oecasi<io.
,\rt. ~2. U Pre:>idontc da as.;cllrill•~a geral, de aecõrdo cOilJ a
lli'"S!ll:t.norucará dons c~crutadoros, que se n~uniràn {~ mesa para
r:xaruinarcm e conferirem as cedulas e coadjtLI'areuJ a apuraç.:io.
Art. 6,3. Depois de rrcehit.las c conferi• las as cerlulas cxi~tcn tos
na uma com o numero de votantes. o Prc~itlente proccdcr:í á
eoHtagern~; findo o que, dará principio :i apurat;:1o.
Art. 44. Concluiria a apura•;~1o das ce•lulas, o 2. 0 Sccrrbrio
lavrará o termo de eleição, que s,.d a>sig-11ado pela me'a c p<'lo:;
~scrutador·rs, no qual se rleclarará o resultado da elei•·;io, e rPrnetter:i a cada um dos eleitos um otlieio dt~clarando o c:argo r, os
votos que obtiveram na elc:r;fto, c heru assim o dia, hora l' lugar·
IHil fJlH' devem reunir-se para a scss;io prcparaturia: este ollicio
~;crvid dr diploma.
~
Art. M; A urna, alórn rle fechada, scr:i lacrada c ru!Jrk:vlo o
seu rotulo pela mesa, rlistrihuindo-sc as duas chaves, a 11111 dos
rst~t"titadorPs c ao Presidente, a Jim de continuar-se no tli:l FCgninte a a1mração quando n~1o possa ser feita ou conr:luir!a
nn rnesn1o dia da eleição.
Art. 46. A f?OSse da nova administração será deflnitivnmenln
rle!ltro de !5 d1as depois da eleiç:1o, c nunca poderá ser em dia
utrl.
CAPlTULOeXII.
1'40S FUXiJUS I.JA S')C!E!l.\OE.

Art. 17. O fundo da Soci<'<i:l•lr é tudo qnanlo se possa necumulu de joias. tllf'I\Salirlarles, diplomas c rrrnissões; o qual será
euqtt·rgado em apolicts da dil·ida puhliea, apulicrs proviul"iae-;
que :.rozarern dos mcstJJUS prcvil~gius das g<'rars. hilhetPs rio The~onro e letras l!ypothecarias de bancos rle credit<:l real g-arantidos
pelo Governo; n:io potler;t'J ser vendidus, scn:1o em easo muito
cxtraordinario, com delihcrac:lo da 1wtioria da assemhléa geral
lrgalrnente constituida.
•
CAPITULO XI:I.
DISPOSIÇÕES GEHAES.

Art. 48. Será organizado pelo consrlho nm rrgimenlo interno
para boa marcha dos trabalhos e regularidarle das discussões; o
qual deve ser sempre de accôrtlo col!l estes estatutos e appruvado
pela assembléa geral.
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Art. 49. Não poder:i haver sessão do conselho sem que estejam
presentes pelo menos to memhros da administração, sendo suas
dctihcrações lomadas por maioria absoluta; suas sessões serão
feitas duas vezes pur wez, e em dias que furem marcados.
Art. 50. O eonsellw poderá adaptar mrdida.s utds á Socie:latle,
que, approvaflas pela ass~·w!Jlt~a ~~~ral, St'ràu sujpitas ;l eonsidr·raçüo do Guvcrtlu Imperial desde tiUe cunlrnllam aitcraçücs ou
cu1endas dos est1lutus.
Art. 51. Tddas as vol:H;r•t'S rlas a.;sriJJIIl1~as' craes ser:w sytllliolieas nas do conselho por escrutinio, po.lellflo as das •asscmlJléa·.; se1·nomina.es rruando assim nr requerido e approvado.
,\ri.. 1>2. A Sociedade terá toda escripluraç5o a cargo do f. 0 Srcretario. e organizada de wodo rrue confira com a do ThesouJ eiro.
Art. 53. A SociedarlcnãoJHlllt'r:! se1· dis<olvid:t scn{:o nos e::sos
previstos nus arts. 3:; c 36 do llr('rrto n." 27H d1~ Hl dr Drzcitthro
de f8üO, c n;io püdcrá fazer jn:te\:,\o r:o1a !lct:ha1na outra sem t(Ue
a issu annuam dous lerr;os da totalitladc d~ s•Jdos tJUilcs.
Art. M. No ca'o de disso I ucflo tia Sudcdadc, coufuruHJ o artigo
~nter10r, os fundos existentes nessa época, p:1~a' as rlivirla~,
scr<1o entregue~ a uma instituiçà•l pia 'JUC entao filr d1'Si~uada.
Art õtl. Tudo sacio que SI) I[HiZI'r rcn:ir de ~:uas lllCllsaltdades,
·o .Poderá fazer pagando, além da respN:liva joia, a. quaulia de
t\0{1000, tendo de idade 21. a 40 :muus, e de 40 até ti5 auuosa quantia
de 70fiOOO.
Art. 1>6. Ao soei o que, dun nte trf's annw., ti vrr p~go sem intrrrupc:1o as suas rnensalidadt·~:, ~~se quizer rciuir· de lias, leva t'so~·ha "em conta a Htelndn das IJtH: lin•r p.:go dur:tnle rslt:
tempo, caso nuuca lt•Hiia reeriJido IJ:JI:eliceucia da Sociedade.
Art. 57. A Sociedade, reunida cut a'SeiHblé~:t grral, podrr<i
conferir o titulo de benemrritoa qualqw-r su1'io 'flW a r lia lculla
prestado rt'levan tc•s serviços.
,\l"t. :;s. s~~ní eonsitlrrado llenrmrrilo l11t!o ~ocin 'Jlll' prop11zcr
para o grcmio st,cial lO e:tudidalos, lil'pni" que lofi,,, I i\'l'li'Jit
pago as respectivas joias; c rcwido o IJli" propt~;-::T 8(). t::,adidatos.
•
,\rt. 1>9. Scr:í considerado socio hc111[t'ilor lo1lo a:jurlle socio
que Jizrr um tlonativo á Socirdarlc !lunca Blf~nor de ceu1 mil
réis (fOOfiOOO) por lllllá só vo:.
Art. W. t"eultum socio trr;i tlircito á hrnrlkrur.ia qnr lhe{)
garantida pelo art. :JO, scnao Ires mrzes depois de ler pago a
snajoia de rntr~da.
Arl. 6!. Todo socio que retirar-se para fóra do muniripio
nrntro r participar a aclndnistrar;~o, ficará brnto de pagnr l''eltsa lida dcs CJIJtftH>Itto c>tivrr ausente.
A1·t. 6~. A Sociedade ter:i um rscripturario que coatljnv:Jrü,
oa fará toda a eseriptnrar;;lo sob a respons:lhilidadr du t.·· s~~el'f~
lario, r que d"';cra St~r sncio, recehrndn ordl'ltadn pagu J•Cla
Sociedade, e ohrig-arlo a estar todos os di~s nlei,:, e 1'111 lioras
111!1 rcada< prla arluJiuistraçüo, na s:tl!l d:t Sociedade para proritlcnf'iar sobre qualquer caso cxtrnordinario.
Art. 63. O Escripturario é ol1riga!lo a as~istir :'is sessões do
conselh~ e assembléas _geraes, e organizará as cscripturações da
secrrtana c thcsout·arw.
.
Art. 61. Estes estatutos, depois rlc approva,Jos prlo Governo
Imperial, serão a lei ria Sociedade ; n5o poderão ser refurmados
senão quatr1; an!1os depois de sua approvação, devendo a reforma
ser sulltucttrda a approvação do Uoverno antes de sua execução.
Sala das sessões em :11> de Outubro de !871>.
(Seguem-se as assignaturas.)
<AAF\:Pd'l:fi;AP
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DECRETO N. 6;}3\- DE 30

DE MARÇO DE

1877.

Approva com altt~raçõtJs, os novos estatutos da companhia " ~strada de ferro--'-Macahé c Campos. ;, ·-

A Princcza Imperial Regcntr, em Nome do Imperador,
Attendcmlo ao que requereu a Companhia « Estrada
de feno-Maca lu\ e Campos-D, devidamente represent:~tla, e de conformidade com o parecrr da Secção dos
Negocios do lrnperio do Conselho de Estado, exaratlo
em consulta de 20 de Dezembro ultimo, Ha por lwm
Approvar os novos estatutos da mesma Cornp:mhia, e!Tectuando-se nellcs as allcraçõPs que com este baixam,
agsignadas pur Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 1\lagrstade o lmprndor, l\Jinistro é SeCI·ctario rle E'tado dos Ne~ocios da Agricullurn, Comml'rcio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido c
faça exet~UI.ar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de .1\larço
de :1877, 56." da Iudepcndencia e do Imperlo.
PlÚNCEZ,\ ll\IPEHIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
1:\lternç<'ies a

se r•c('er•e o Deereto n. 0
· destu data.

fJUC

u;;a.~

I.

Snbstilua-se a diRpusi(,ião do nrt. 4." pela seguinte:
Fi<:a elevado a 7.500:li0060:JO o capital da companhia, c
subdi vitlido em 37.500 acções do valo!' de 2006000 cada
uma.
!)
Emquanlo, por. n, não se rcaliz:~r a emissão tle todas
as acções, poderá a colllpnnhia realiz1r, dentro ou fóra
do paiz, cmprcstimo do valur equivalente, por meio tle
títulos de prelação de duas ;;cries, os quaes vencerão ju·
ros e serão amortizados no tempo e prla fôrma, que forem
convencionados.

H.
No art. 13, supprlmam-se as palavras-quér das acções ordinarias, r1 ué r das prcferenciacs.
III.

No art. 17 eliminem-se as palavrao;-de acções onli·
narias c prefereneiacs.
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IV.
No art. 27 paragrapho unico. suhgtituam-<;e as palavras
-solvidos os compromissos resull.anles dos títulos fle
prelação e acções preferenciaes-pelas seg-uinle5: solvidos os compromissos a que estiver obrigada a companhia.

v.
Supprimam-se os arts. 28 e 29.

YI.
SubslilU3·Se o art. 30 pelo seguinte:
Pagas as despezas de que trata o~ ikdo art. 7. 0 deduzir-se-hão da rend1 liquida: i." a fiUOta de 10°/ de
que trata o art. 27; 2 .• a quota ucstinada para opagameuto de juros e da amortização estipulada dos títulos ele prelação da i. a ~erie; 3. • a flUO ta para O pagarnl'ntn de juros c amortiz~çãcr dos títulos da 2.• scric,
na fórma que fôr convencionada ; !J,. • a quota necessaria
para pagar aos accionistas dividendos, que não excederão
de (i "/.ao anno, emquanto não forem amortizados os
títulos Lle prelação. Esta gradnação será rigorosamente
olhervada, salvos os direitos adquiridos de terceiros.
Não se fará, porém, distribuição alguma dedividen,Jos
emquanto o capital social, desfalcado, ern virtude de
perdas, não fôr integralmente restabelecido.
0

VIL
Substitua-se o art. 32 pelo seguinte:
He<Jlizados os sobreditos p1gamentos o restante da
renda liquida será applicada á amortização dos títulos de
prelação.
VIII.

No_ art. 33 supprlmam-se as p1lavras-e acçõcs prcferenclaes.-

IX.
Supprlmam-se :~s p:1lavras-ordinarias, ris preferenciaes-, do art. 3~.

ACTOS DO PODER

X.
Substitua-se o art. 33 pelo seguinte:
No caso de liquiu~ção ua companhia, havenrlo obdgações passivas a sol ver serão estas classificadas, conf'onue
as preferencias estabelecidas na legislação vigente e de
accôrdo com os arts. 4.. o e 30 destes estatutos.

XI.
Substitua~se o art. 3G pelo seguinte:
A companhia podera consoli•lar a sua divida pas~iva,
convertendo-a em títulos de prelação na fórma estabelecida na ultima parte Llo art. 4. o e fazer quaesquer ope. rações de credito, que convenha, para amortizar os mesmos titulos.

XII.
O art. 37 e paragrapho unico substituam-se pelo seguinte:
Os possuidores rl'~ acções da companhia actualmente
emittidas recebet-ao em acçõ:~s, o dividenuo correspondente de amortização de que trata o n.o 2 do art.
30; estas acções, porém, não darão direito a dividendos, emquanto não forem integralmente amortizados
os títulos de prelação.
XIII.
Substitua-se o art. 38 pelo seguinte :
Estes titulos serão assignados c experlitlos pelo.~ Jlircctorr·s Lia companhia; e cmquanto não forem integralmente amortizados nenhuma altcr:Jção será fcil<l
nas condições primitivamente convencwnatlas úr~erca
dos juros c amortização dos mesmos ti tu los, sem accórdo
da companhia com os possuidores destes.

XIV.
Supprima-se o art 39.
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Março de 1877.-

Thomaz José Coelho de Almeida.
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Estatutos da Companhia Estrada dB Ferro MaBabé eCampos.
CAPITULO I.
DA COMPANHIA.

Art. L • A companhia estrada de ferro Macahé e Campos
autorizada pelo Decreto n. • &803 de f8 de Outubro de !871, tem
por objecto a construcção e exploração de uma estrada de ferro
entre as cidades tle Macahé e Campos conforme o contracto de 3 rte
l•'evereiro de !870, celebrado, nos termos da Lei n. 0 1&6-t de 16 de
Novembro de t869, entre o Governo da Província do Rio de
Janeiro e Andrew Taylor, José. Antonio dos Santos Cortiço e
Antonio Joaquim Coelho, dos quaes c a companhia cessionaria,
tendo por complemento uma linha de navegação, sem exclusão
de concurrencia, entre o porto daquella cidade e o desta Côrte ..
Art. 2. o O prazo da duração desta companhia é de 110 annos,
a contar da data do privilegio, poden.do ser legalmente prorogado.
Art. 3. • A séde da companhia é nesta Côrte, podendo estabelecP.r agencias em l\Iacahé e Campos, e em outros llOntos, que
furem julgados convenientes.
Art. i.• o capital da companhia é de õ.OOO:OOOJIOOO, dividido
em accões das quaes H-.380 do valor de 200~000 ca(ia uma estão
realizádas e 8.i96 serão emittidas com a denominação de preferenciacs e do valor de 25onooo cada uma.
CAPITULO 11.
DA ADMINISTRAÇÃO•

Al·t. õ. • A companhia é administrada por tres directores, os
quaes d'entre si nomearão o Presidente, o Secretario e o Thesoul·eiro (art. 9).
Art. G. o Os Directores exercerão o seu mandato pelo prazo de
trcs annos e serão eleitos pela assembléa geral de accionistas
da companhia, podendo ser reeleitos.
~ i." São condições essenciaes para que seja Totado para Dil'ector:
1. • A posse, pelo menos, de õO acções ordlnarias ( de 200f)OOU
cada uma) inscriptas uns livros competentes seis mezes antes
da elei~ão, com. t!lnto que possua outras tantas acções ( üO) ao
entrar em exerCiciO.
2. • A inexistencia dr. qualquer especie de interdicçãG.
~ 2: o Os Dit·ectores nã_o poderão d1sptir das acções, que devem
possmr para serem elellos, nem por qualquer modo onerai-as
om quanto exercerem o mandato, sob pena da cessacão immediata tleste.
•
~ 3.• Nos casos de impedimento tcmporario ou absoluto de
qualquer Direclor, chamarão os que estiverem em exercicio ou
o que estiver, quem o substitua, o qual tlca dependente e' sujeito ao que é disposto nos precedentes paragrapbos.
= PAI\TE II.
33
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Esta substituição nlerá ale a primeira reunião de accionistas
de assembléa geral, sejá qual for o fim da convoca~ão em cuja
assemblca será provida a vaga definitivamente.
Art. 7. 0 A' Llirectoria compete:
f. o Bem gerir os negocios da companhia e ye!ar pelo cxaclo
cumprimento dos estatutos.
2. o Nomear um Gerente de sua confiança e idoneo, ao qual
possa incumbir da direccão do serviço da companhia, se assim
convier.
•
3. o Nomear, ouvido o Gerente, os empregados absolutamente
nece~sarios ao serviro da companhia, &uspendel-os, multai-os e
demittil-os, conformê o regulamento que organizará.
4.. o Fazer escriplurar devida e rc~ularrnentc os livros da companhia.
5. 0 Examinar as contas e !Ja!anceles que o governo deve
apresentar.
6. o Distribuir os rateios, pagar os juros, e proceder ás amortizações na fórma dos arts. 27 e seguintes.
7. 0 Apresentar á assemblóa geral ordinaria de Julho de cada
anuo o balanco do a uno hancario findo e um relatorio circumstanciado á cerca da marcha e occurrcncias dos negocios da com •
lHtllhia.
8. o Prestar á com missão fiscal lorlos os esclarecimentos de
que ella c~recet· c franquear-lhe o arclliro c escripturar:üo da
com paultia, semjlre flUe clia houver de dar desempenho ·a suas
attrilmiçõns.
u. o llcsolvrr sohrr !Jil:lt'>tJHPJ' rlnvillas tJUC sr suscitem rclalirameule ao scrvico da contpanhia.
!0. Nomear uni Engenheiro de sua confianca que reUJia as
uecessarias habilitacões para fiscalisar as obras e trafegos da
!in ba ferrea.
•
H. Organizar semestra!men te de accúrdo com a eommiss:io
liscal um orçamento d~ :·.JSpeza provavel e eventual. As despezas extraordinarias de administrarão serão submetlidas á
com missão fbcal, que se as appronr õ fará constar de uma acta
que especialmente será lavrada. ·
· Art. 8. "~Os Dircctorcs sú poder:1o praticar aclos de mandato
geral.
ParagTaJJho unico. A Dirccloria s,·, poder;í resolver sobre o
entroncamento de obras tMs linhas ferrcas da compnllia, ouvindo
préviamentc a commissào fiscal c com a acquiescencia desta,
do que se lavrar·á ada especial.
Art. 9. o Os Directores são solidarios na responsabilidade do
mandato; não obstante, poder:1o dividir as attrilmict:ics do
Presidente, Secretario c Thesourciro.
•
§ 1. 0 Ao Pt·esidcnte compete presidir ;is sessões da Dircctoria,
executar as suas deliberacões e representar a companhia em
juizo e fóra dellc.
·
S 2. 0 Ao Secretario compete esct·cver as actas das sessões da
Directoria, velar mais especialmente sobre o archiYo e esc.ripturação dos livros c au thenticar as trausfercncias de accões e li·
tulos de prelação.
•
§ 3. 0 Ao Thesoureiro compete mai~ cs•Jeeialmcute velar sobre
a guarda dos. dinheiros e caixa da conJiJanlria,
Art. iO. Nenhum Director poderá contractar com a companhia
por si, nem as ociedarle de que faca parte ou da qual seja empregado, sob pe11a de nullidade de contracto, salvo havendo
autorização da assembléa geral.
Art. H. A Directoria vencerá a remuneracão lle 3% da renda
liquida da companhia, ve.rHlcada pelos !JalaÍlços bancarios: de
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modo que nunca seja inferior a iS:OOO~, nem maior de 30:000~
aunuaes a dividir pelos tres Directores.
Art. t2. A Direcloria providenciará em ordem a que sejart1
recolhidos a um hanco, em conta corrente, os dinheiros da companhia que não tenham immediata applicação.
CAPITULO lll.
DA COllMISSÃO FISCAL.

Art. ta. A commissão fiscal servirá por um anno, será eleita
na reunião ordinaria de Julho, 1l'entre os ::tccionistas possuidores
de 50 acções pelo menos, quér das acções ordinarias, ~uér da~
prerer!!ndaes, c será composta de tres membros, que dentre Sl
cscolher:io o relator.
Art. U. A' corumissã.o fiscal compete:
L 0 E:xaminar o archivc e cscripturação da companhia sempre
que o julgar conveniente, exigindo da Direcloria os precisos
esclareci11 entos (art. 7. 0 n.• 8).
2. 0 Intcr·pôr parecPr sempre que fúr ouvida e especialmente
sobr·e as contas da Directoria na gestão dos negocios a seu cargo
no anno decorrido (art. 7. • n. o 7, art. 8").
3. o Convocar a as~eruhlóa geral Ol'llinaria ou extr·aordina!'ia
sempre que, sem justa causa, deixar de o fazer a Directoria.
Art. 15. Verificado o impedimento temporario ou absoluto
de algum membro da cornmbsão fiscal, será chamado quem o
substitua d'entre os accionistas possuido:-es de 50 acções pelo
menos; o nomeado exercerá as respectivas atlrihuiçoes até a
primeira assembléa geral, que se seguir, e na qual será definitivamente provida a vaga.
Art. 16. Não podrra ser eleito membro da cornmissãü fiscal
•1uem não tiver as 50 acções inscriptas nos livros da companhia
dous mezes pelo menos antes da assembléa geral da eleição.
CAPITULO IV.
DA ASSEMDLEA GERAL,'

Art. t7. A assembléa geral se comporá de accionistas de acções
ordinarias e de preferenciaes, que pelo menos possuam lO acções,
inscriptas nos livros da companhia com antecedencia de tres
mczes, e será constituida desde que se achem presentes accionisbs que representem mais de um terço do capital realizado.
Art. i8. Podem concorrer á assembléa geral e della fazet·
parte, exhihidos os documentos comprobatorios:
L" Os inventariantes, corno representantes do espolio de que
façam parte acçües da companhia.
-··- ----2.0 Os pais, tutores e curadores por seus lllhos, tutêfa~os ef:"> -..
curatelados..
· ,1\:r!', r:.1
3. • Os martdos por suas mulheres.
.
;_ · ~ íl '- 0 ·
li
4.• Os representantes de qualquer corporaÇáP,"(IU pessoa moral,
1
por ellas.
1
_ ,
/. )~
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5. 0 Os procuradores especiaes, comtanto que sejam accionistas,
por seus mandantes.
· 6.• O socio autorizado a usar da firma social pela sor.iedade
de que faça parte.
Art. :19. A' assernhléa geral compele:
t.• Eleger a Directoria, a commis~ão fiscal e qualquer C"IDmissão especial que julgar conveniente, por mawria relativa.
i. • Resolver sobre as contas da Directoria e sohre quanto interesse aos fins e objecto da companhia.
3.• Dissolver c fazer lilrnidar a companhia quando esta solfrer
prejuízos qur, além do fundo de reserva, absorvam os dons
terços, salvo se fôr deliberada ·a rPronstitniç.ão do fundo social.
Art. 20. A assembléa geral ordinaria de accionistas terá lugar
em qualllUCr dia do mez d•) Julho de cada anno, a fim de conhecer do relatorio, balanços c pareceres que lhe forem presentes pela Directo1·ia e commissão fiscal.
Paragrapho unico. Se entender a assembléa geral nãQ poder
resolver sohre qualquer assumpto üe sua competencia, poderá
adiar a reunião para outro dia, no quindecendio subscqucnte.
Art. 21. A assemhléa geral extraordinaria poderá ter lugar
sempre 11ue a julgar necessaria a Dircctoria, a commissão tiscal ou os acciontstas que representem um quinto pelo menos
do capital.
Paragrapho unico. Nas reuniücs rxt1·aordinarias não se poderá
tratar srn~o do ohjeclo da convocação, salvo a cleicão de q te
tratam os arts. (i.", § 3. 0 e t5 c a ratincaç5o a que
refere o
art. s.•
Art. 22. A convocação quér para as asscmiJiéas geral ordinaria,
quér -vara extraordinaria Sf' rar:i por annuneios nos periollicos
rle maior circulação da corte, com antrcedcncia nunca menor
de oito dias.
~Art. 23. As assembléas ger· .:"'de accionistas serão presididas
por um accionista, que não seja Director, c que no acto fôr
acelamado ou eleito, o qual nomeará quem sirva de Secretario.
Art. 2&.. Cada dezena completa rle acçõrs dá direito a um voto,
mas, seja qual fôr o numero dP acçiies I[Ue possua o accionista
por si e como representante de outrrw , não poderá ter mais
de 10 votos.
Paragraphn unico. Nilo serão admitlidos votos por procuração,
qmwdo se tratar da elei1":1o 1lc me1r.bros da Dircetoria e da commissão fiscal.
Art. 21.i. As vola<;ües serão f~ilas- per capita- c por escrutínio secreto.
~ i. o A Yl•lnção, porém, para a ug1nenlo do fundo social c par:L
promgaçã.o do prazo da durar;ão da companhia, para reforma
de esta tu tos só poderá ser por ae~fies, estando representado
mais de metade do fundo social c ohtitl:t a 111aioria al•solula !.los
aceionistas presentes (art. 2}.)
Para a dissolução, é necessaria a prescn~a de accionistas rcpresenlanrlo 2/3 do fnnrlo social.
~ 2. 0 A rer1uerimento de qualquer accionista poderá resol\·er
a assembl<\a geral rjue as votaçücs sejam feitas por ac~õcs, nos
casos de vota~~o- pl'r capita.
.
Art. 23. Quanrlo deixem de reunir-se accionistas sumcienles
para as as~embl\~as gcraes ordinarias ou cxtraordinarias, será
convocada outra, IJ_uc se eiTcctuará IO t!ias d~poi~;, precedendo
os Hwsmos anHuncws, (art. :22) e funccwnara seJa qual fôr o
numero que se reuntr.

se
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CAPITULO V.
DO FUNDO DE RESERVA, ACÇÜF:S, TITULOS DE OBRIGAÇÃO E
DIVIDENDOS.

Art. '1.7. No fim de cada semestre deduzir-se-ha da renda liquida l.O % para furldo de reserva, que serão destinados a prover
á deterioração do material da companhia, aos riscos r. prrjuizlls
que occorrcrem.
Paragrapho unico. Solvidos os compromissos rr.sultantes dos
títulos de prclacão e acçües preferençiacs, o fundo de reserva será
reforçado com inais_ 10 %até completar a som ma rle 1.000:000,~.
complcLada a qual, será. a renda liquida diviclida pelos accionistas.
Art. 28. Asacçõcs prcferenciaes reprrsrntando rlehito da companhi:l, serão amortizaveis em Agosto e Fevereiro de cada anno,
de conformidade com os arts. 30 e 32.
Art. '1.9. A companhia poderá emittir rlentro ou fóra do paiz
ü.OOO títulos de prelação até a quantia de 2.500:000~00.
§ l. o Estes titulos serão emittidos ao par, tcr:io o valor nominal de (i00/;000 (cada um) e nel!es poderão ser estipulados
juros até 7 % ao anno.
~ 2. o Estes titulos são amortizaveis por sorteio em escala ascendente de modo a ficarem completamente amortizados no
.
prazo maximo de 30 annos.
§ 3. o Estes titulos têm vor unica garantia a renda liquida da
companhia.
Art. 30. Do IJUe restar da renda liquida depois de deduzidos
os lO %para o fundo de reserva se fará. a seguinte distribuição:
t: o Serão solvidas as obrigações relativas aos ti tu los de prelaçao (art. 29).
!. o Serão pagos os dividendos das acções prefercnciacs até 6%
ao anno.
3. o Se amortizarão as acções preferenciaes em progressão ascendente calculada a amortizacão sobre o prazo maxirno de 30
annos ctrinta annos).
•
4. o Serão pagos dividendos até %ao anno ás acções ordinarias.
Esta. graduação não podera ser alterada, devendo ser rigorosamente observada.
Art. 31. Se os lucros realizados no semestre não pcrmittirem
os pagamentos 1le que reza o precedente artigo, o defieit não será
levado á conta de compromissos do semestre subsequente.
Art. 3!. Havendo saldos da renda liquida depois de feitos os
sobreditos pa!!amentos, serão ellcs applicados á amortização dos
titulos de prelação e acçües preferenciaes em partes iguaes.
Art. 33. A Directoria poderá resgatar ti tu los de prelação e acçües preferenciaes, precedendo autorização da asscmblca geral
dos accionistas.
Art. 34. As acções ordinarias, as preferenciaes e os titulos de
prelação, serão transferíveis por termo Iancado nos livros competentes, assignando o vendedor ou cedente ·e o comprador ou cessionario. por si ou por seus legítimos representantes e especiaes
procuradores, authcnticando o Uirector Secretario.
Estas acções e títulos constarão de registros especiaes.
Art. 35. No caso de liquidação da companhia será guardada a
seguinte classificação :
t..• Serão .solvidos os titulas de prelação.
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:2. 0 Depois de solvidos estes titulo~ serão pagas as acções prc.
ferenciaes.
Art. 36. A companhia podBrá consolidar a sua divida passiva
convertendo-a em titulos de prelação c acções preferenciaes,
assim como poderá fazer qualquer operação rlc credito que convenha para amortizar os ti tu los de prelação ou as acções preferenciaes ou ambas, total ou parcialmente.
Art. 37. Fica a companhia aútorizada a elevar gradualmente
o seu capital até 7 .500:000{$000 em acções ordinarias de l!OO(jOOO,
á medida que fôr amortizando as acções preferenciaes e os títulos
de prelação de que tratam os§§ l!. o do art. 29 e 3. o do art. 30.
Paragrapbo unicn. Estas acçõPs serão distribuídas entre os
accionistas, possuidores das U.380 acções àctuaes, pro-rata, e
não terão direito a dividendos em quanto existirem em circulação títulos de prelação e acçõcs preferenciaes.
·
Art. 38. As acções ordinarias, as prcferenciaes e os titulos de
prelação serão expedidos pelos tres Oirectores.
Art: 39. A companhia não poderá reformar estes estatutos na
parte relativa aos ti tu los de prelacão e acções preferenciaes sem
prévio accôrdo com os possuidores" desses eiTeitos.
Art. ~- Ficam revogados os estatutos approvados pelo Decreto n. 0 ~803 dli 48 de Outubro de 1871, subsistindo a autoriza
ção de que trata este Decreto.
Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 1876.
(Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. üõ33-

DE

13

DE ABRIL DE

!877.

Marca o ordenado annual de cen~ vinte mil réis ao carcereiro
da cadêa da villa de Pouso-A:;;~, da Província de rtiiiias Ge~
raes.

A Princeza Imperial Regente em Nome de Sua Magestade o lmprrador, o Senhor Dom Pedro IlHa por bem
Decretar o seguinte :
Artigo unico.- Fica marcado o ordenado annual de
!20/>000 ao C3rerreiro da radêa da villa de Pouso-Alto
na Província de Minas Geraes.
'
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça assim o tenha entendido e
faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em t3 dcAbril
de 1877, 56. o da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Franci3co Januario da Gama Cergurira,
~~
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DECRETO N. 6536

-DE

13

DE ABRIL DE

1877.

Concede privilegio a Samuel Beaven para a machina de sua in·
ven~ão destinada a extinguir formigas.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao qne requereu Samue! Beaven, e de C(lflformidade com o Parecer do Consellwiro Procurador da
Coroa, Fazenda e Soberania Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por oito annos para fabricar e vender a machina que declarou ter inventado com o fim de
extinguir formigas c cuja descripção apresentou com o
respectivo desenho.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1877, 56. o da Independencia e do Imperio. ·
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho · de Almeida.

DECRETO N. 6i:i37- DE 13

DE ABRIL DE

1877.

Proroga por seis mezes o prazo concedido a Ildefonso Moreira
Sergio e outros, proprietarios da fabrica de refinação de assucar
" Dous de. Julho " para organizarem uma companhia com
de estabelecer um engenho central para fabrico de assucar na
freguezia de Pirajá, Província da Bahia.

ofim

A Princeza lmperbl Regente, em Nome de Su.a Magcstade o Imperador, Altentlendo ao.que lhe requereram Ildcfonso l\loreira Sergio, Tito Jo~é de Mello, os
Drs. José Luiz de. Almeitla Couto, Antonio Pedroso de
Albuquerque Filho c Quintino Pedreira de Cerqueira,
proprietarios da fabrica de refinação de assucar « Dous
d.e Julho»·; estabelecida no Cabrito, freguezia de Pirajá,
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Provincia da Bahia, Ha por bem Prorogar por seis mezes
o prazo que lhes foi concedido pela clausula 6. • das que
baixaram com o Decreto n. o li297 de 23 de Agosto do
anno proximo passado para organizarrm uma companhia
com o fim de estabelecer um engenho central para o
fabrico de assucar de canoa na referida freguezia.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado
dos Negocios da .Agricultura, Commercio e Obras Publica~, assim o tenha entendido e faça executa r. Palacio
do Rio de Janeiro em :1.3 de Abril de 1877, ti6. o da
lndependencia e do lmperio.
·
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6~38- DE

13

DE ABRIL DE

1877.

Proroga por seis mezes o prazo concedido á Companhia E~genho
Central de Capivary para submetter á approvação o plano e
orçamento das obras projectadas, desenhos dos apparelhos e
descripçlto dos pr<>c~ssos empregados.

A Princeza Imperial Regente~!. em Nome de Sua Magestade o Imperador, Attender ;b ao que lhe requereu
a Companhia Engenho Central de Capivary, Ha por
bem Prorogar por seis mezes o prazo que lhe foi concedido na clamula 7. • das que baixaram com o Decreto
n. o 619l de 3 de l\laio do anno proximo filido, para
submetter á approvação do Govemo o plano e orça·
mento das obras projecladas, os desenhos dos apparelhos
e a descripção dos processos empregados no fabrico de
assucar.
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, assim o tenha entendido e faca executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 13 de Abril de t877, 56. o da
Independencia e do lmperio.
PRJNCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho d~ Almeida.
~~
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DECRETO N. 6539- DE 13

DE ABRIL DE

1877.

Alte~a o § 5. o da clausula a.• do Decreto n. o 6259 de l.9 de
Julho de 1876.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmperad.or, Attendendo ao que requereu Carlos Jacob Sr.helling, concessionario da .~str~~~ de Jex.r:o _d_e_ ..S:}oªo
de Montenegro á _Lagôa VermelTüí"; na Pronncta de
s: Pedro do Rio Grande do Sul, Ha por bem alterar
o § rs.• da clausula 3." das annexas ao Decreto n.• 62tm
de :19 de Julho de 1876, de accôrdo com as que com este
baixam, assignadas por Thomnz José Coelho de Al.meida, do Conselho de Sua Magcstade o Imperador~ MInistro e Secretario ue Estado dos Negocias da Agncultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o te~ha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janetro
1Im :13 de Abril de :1877, 56.• da Independencia e do
lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE •

. Thomaz José Coelho de Almeida.
Clauablaa a que 11e ret"ere o Deereto
n.• 6S39 desta data.

I.

O prazo de oito mezes, mencionado na clausula 3. •.
§ 5.•, das annexas ao Decreto n.• 6259 de t.9 de Julho
de :1876, é -applicavel á apresentação dos estudos definitivos da :t.• secção da estrada de ferro de S. João de
Montenegro á Lagôa Vermelha.

11.
Os estudos definitivos da 2.• secção da mesma estrada,
uesde a blrra do rio Santa Clara até á Lagôa Vermelha,
serão submettidos á approvação do Governo dentro do
primeiro ann9 de construcção das obras da L • secçã,J,
sob pena de caducarem todos os favores conceoidos t:~elo
referido Decreto n.• 6259.
Palacio do Rio de faneiro em 13 de Abril de 1877.-

Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. 6540 -

DE

!3

DE ABRIL

Dl!:

!877.

Concede privilegio a Paille & Fine para extrahir diversos prO•
duçtos da ~atata doce por um processo de sua. invenção.

A Princeza Imperial Regente, em 'Nome do lmperador1 Attendendo ao que requereram Paille & Fine e
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Sobe- .
rania e Fazenda Nacional, Ha por bem Conceuer-lhes
privilegio por dez annos, para usarem do processo que
declaram ter inventado com o lim de extrahir alcohúl,
glucose e fecula das diversas espccies de batatas doces e
cuja descripção depositaram no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secretar_io de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercw e Obras
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1877, 56. • da
Independencia e- do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de 4lmeida.

OECRETO N. 6M1

-DE

13

.

DE ABRil, DE 1877
•
.

Concede autorização a Francisco de Souza Corrêa Rocha para organizar uma Companhia com a denominação de-Companhia
Fluminense de r_apé e tabaco hrazileiro do autór.:....cõrreâ
1\ocha. ·
·
·

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmperad.or,
Attendendo ao que rer1uereu Francisco de Souza Corrêa
Uocha e de conformidade com o parecer ~a Secção tlos
Negocias do Impcrio do Conselho de Estado, exarado
em C1msulta de 28 de Fevereiro ultimo, Ha por bem
cow~cder-lhc autorização p:tra organizar no lmper:"
uma Companhia para fabricar c vender rapé e tabaco
com a denominação de-Companhia Fl.uminense de
rapé e tabaco JJrazileiro do autot-Corrêa Rocha. ·

..
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magrstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
d0s Negocios da Agl'icultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, f3 ·de Abril de 1877, 56. o da lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. ();j1,2

-DE

i:J

DE AllnlL DE

1877.

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia Lactifera e
concede-lhe autorização para funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu a Companhia Lactifera, devidamente representada, e de conformidade com oparecer da Secção dos Negocios do Imperio do f.onselho de
Estado, exarado em Consulta de 2f de Dezembro ultimo,
Ha por bem Approvar os estatutos da mesma Companhia e autorizai-a para funccionar, elfectuando-se nelles
as alterações, 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, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 13 de Abril de i877, 56. o da Independencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Alterações

á

que •e rerere o Decreto n.•
desta data.

084~

I.

Art. 2. • .Supprima-se a ultima parte, desde as palavras- Dentro deste prazo, etc., até o Hm.
~~

A~t.

n.
H. Na ultima parte,

. /r:~\\~-\,~ o~ GAMA
supprimam#~~lavras

-Freando nella, etc., a-té o fim.

.

1; <B
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III.
Art. 12. Supprimam-se as palavras- para o pagamento das 000 acções do art. 48 (o mais como está).

IV.
Art. H ~ 1." SubsLituam-~e as palavras- do proprietario ou seu bastante procuradot·; por estas-llo
vendedor c comprador (o mais como está).

v.
Art. 16. A primeira. parte deste artigo fica assim
redigida :
Os accionistas são responsavcis pelo valor das acçõrs
que lhes forem distribuídas.
A segunda parte do mesmo artigo fica substi tu ida
pela seguinte:
O accionista que não realizar as entradas do capital
nos prazos determinados, pagará mais dez por cento
sobre a prestação ou divida pelo tempo correspondente
á móra.
Na terceira parte do sobredito artigo, e)ll vez de quatro Iilezes, leia-se -seis mezes (o mais como está).

VI.
Art. 33. Addite-se - Excep tuam-se os casos de reforma de estatutos, alterações de capital e liquidação
da Companhia antes do pt·azo estipulado (não sendo por
algum dos motivos em que esta é obrigatoria), para os
quaes se ex.ige o concurso da maioria do capital devidamente representado.

VII.
Art. 37. Na segunda p'Hte, depois da palavra - Gerente- acrescente-se- e commissão de contas (o mais
como está).
VIII.
Art. 39. A. primeira parte deste artigo fica assim
redi,.ida :
A'" assembléâ geral, cujo Presidente será ele i to por
a.cclamação, não podendo a escolha recahir nos membros
da Directoria ou do conselho fiscal, compete (o mais
corno está).
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Ao§ 3.• do mesmo artigo addite-se- Fica entendido
que nenhuma reforma destes estatutos serã executada
sem prévia approvação do Governo Imperial, e que a
dissolução da Companhia se farã de accôrdocorn o disposto no art. 36 do Decreto n. • 27H de 19 de Dezembro
de 1860.
IX.
Art. ~2. Depois das palavras-apolices da divida publica, fica assim redigido-ou provinciaes que gozarem
uos mesmos privilegios da!'; geraes, ou em letras hypoLhecarias de bancos de credito real, g-arantidas pelo Governo, ou ainda em bilhetes do Thesouro, a juizo da
Directoria, devendo dar-se igual appHcação aos juros
que produzirem semelhantes ti tu los.

X.
Art.
annos.

~4.

Em vez de tres annos, leia-se - cinco
XI.

Art. 48. Supprima-se.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1877.-

.Thomaz José Coelho de Almeida.

Pt·ojecto de estatu~os da Companhia Lactifera.
CAPITULO I.
DA COMI'ANIIIA, SEU FIM, OnGANIZAÇÃO E DURAÇÃO.

Art. 1. o I?ica creada na cidatlc do Rio de Janeiro uma companhia com a denominação de Companhia Lactifera e o fim de
explot'al' o commerclo do leite, tanto de vacca como de outros
auimaes, montando para isso os estabelecimentos que forem
precisos, ou realizando a fusão de todos ou da maior parte dos
existentes que se occupam des~e ramo de negocio na mesma
cidade.
Art. 2. 0 O prazo da duração da companhia, salvos os casos
previstos no art. 29iS do Codigo do Commercio e 3!S do Decreto
de 19 de Dezembro de 1860, será de 20 annos; findos os quacs
pod.erá..ser pl'Orogado se assim deliberar a assembléa gera} dos
accwmsras por dons terços de votos, c o Governo Imperial o
ap(Jrovar.
Dentro deste prazo não concederá o Governo Imperial
licença para organização de outra companhia congenere.
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Ai't. 3.o A companhi~. além da venda 1lo leite em todos os
cst.abclecimentos que inontar, obriga-se a fazer delle entrega
nos dnmicilios das pessoas que o exigirem, em qualquer ponto
da cidade c arrabaldes, c a ter durante todo o dia esse gcnero alimenticio nos pontos mai'i coiH'.orridos pela população,
em casas 01111e pos~a ser elle encontrado, puro, ou eom chá,
<:afé, chocolate, ~~te. segundo as exigcncias do publico sempre
por preço não excedente a (2a0) d uzcntos c cincoenta réis cada
garrafa de 000 gr:unmas.
Art. 4. o Para alleuder ás necessida1lcs dos enfermos, terá a
companhia vaccas alimentadas conforme os pr·eceitos da
sciencia, de modo que o seu leite encene prinCIJlios medicamentosos, como o fcrrn c outr·us, tornando a substancia, além
de alihienticia, reconstituinte do sangue ou do apparelho respiratorio.
Paragrapho unico. Terá igualmente sempre leite de jumenta
c de ovelha para os doentes do apparelho respiratorio e para os
convalescentes, bem como leite de cabra para a amamentação
das eriancas.
Art. ll.ó 1\lontar-s-e-hão os apparelhos preci~os para o fabrico
tio 1111eijo c da mantcil!a e para a uissccç:lo do leitt~ utilisando
assim tudo o que não fdr t:onsumido pela po(JUlação no tempo
de sua duraçüo crn estatlo natural.
Art. 6. 0 Para o bom exiLo das operações que se propõem nos
anLeccrlenLPs arLi~os esl'orçar-st~-ha a companhia para conseguir o melhoranwnto da rat.:a huvina na proporc:ln tiC seus trahalho~, occupamlo-se de sua criação sob as refiras mais rationaes, importando do estrangeiro, tluando suas forças o permiltirem, auimacs das melhores raças de maneira que o leite que
pretende fornecer seja produzidu em I(Uantidade l(uasi dupla
da que se consegue actualruente no paiz, e de muito melhor
qualitlade.
Art. 7. 0 Apenas estes estatutos forem approvadns, o conselho
tlirector dará todos os passos preliminares iudispensaveis para
a realização da er~preza, ciTectuamlo o~ contractos que forem
necessarios para acquisição dos estabelecimentos existente~ na
CÔI'te, que pretende fundir enm os ua companhia, e para a
criação de uma estação central (cocheira) muito proxima da
cidade e de outras, liliaes, no'> bairros tio Engenho Velho,
Andarahy, S. Chr·istovão, Engenho Novo, Cajú, Rio Comprido,
Caturnby, Cattcte, Larangeit·as, llotafogo e Jardim Bot:wico.
Será denominada Primeil·o Circnlo, a área em que estiverem
os estabelecimentos 1lcsde a Praça tia Aeelarnaçãu até n Jardim
Botanicn e a cocheira central; denominando-se Segundo Circulo
a que abranger todos os outros estabelecimentos que forem
destinados á criação dos animaes mamiferos.
•
Em. amtJos os círculos pódl'rá a companhia ter estabelecimentos exdusivamente tlt!stinados para a venda de leite nos
termos uns :•rts. 3.o e 4.0
Art. 8. o Para exeeuç.ão das dispo~içõcs dos arts. 5. o e 6. o terá
a companhia de montar um e<tabdecimento no lugar mais apropriatlu desta Cü1·te onde se preparem, o queijo, manteiga, leite
conllcnsado, etc., c bem assim de adrJnirir por compra ou arrendamento, conforme os meio<; de qne disponha e Cüuveuiencias da
empreza, os terrenos ueee-;sarios a l'l'lH'Oducção e aperfeiçoameuto dos animacs da-; raças bo,·ina, lanigera e capl'ina, e á
pastagem de tod••s os animaes em serviço ria mesma em preza quv
careçam ser apartados das cocheiras tia côrte.
Art. 9. o Em regulamento especial, organizado pelo conselho
director, precedendo e sob consulla do gerente, serllo fixadas

EXECUTIVO.

271

as bases 1mra o bom dese~:nre'!llO ~c todos !>S. trabalhos e serviços
que, soo a immediata. hscahsaçao e adi!IIIIIS~ração deste fu'!cciouario serão executados com a coadJuvaçao de um SUfJfli'ID·
tenrlent~, o qual terá a seu cargo, a_Jérn da adiJ!ini.;tl·a.ção _de
todos os estabelecimentos do Segundo Cwculo, as vanas uLr1gaçoes
que lhe forem marcadas no citado regulameuto.
.
Art. 10. Quando a companhia tiver !noutad~ cstabelecjmentos fóra da eôrte, poderá o gerente mcumbtr ao supcrmtendentc de sua rigorosa fhealisaçao como seu preposto, n~a~, não
declina por isso ~ta responsabili~ade qnç lhe cabe d~ mao an.damentu dos negoc10s da companlua, se ilCJxar de fiscahsar os dttos
cstabelecimeutos.
.
Poderá repartir com a superintendencia a execução do trabalho de modo que seja-lhe possível visitar a miudo todos os estabelecimentos.
CAPITULO H.
DO CAPITAL, ACÇÕES E ACCIONISTAS,

Art. 1.L Compííe-sc o capital da companhia llc 700:000~000
divhlidus em 3.500 acçiies de 200~000, podendo elevar-se a

:f .UotJ:0008000 ~c as IH)CI'S'idadcs n exhdr,,m, (H'el·edendo resolu·

cão da :tssembléa geral dos acciunistas e pe1·missão do Govemo
Imperial. .
·
•
A emissão das acções se fará em duas series, sendo a 1.• de
2.õ00, e a 2.a df' 1.000 acçôes.
.
As acçiies da 1.• scric sct·ão emitlidas por OC('asião da nrgani·
zação da companhia, ficando nclla incluidas as'tiOO de que trata
o art. !18.
Art. 12. As acções da La serie serã() applicadas, ao pat·, ao
pagamento dos valores l(ue a companhia adquil·ir pela compra
dos est;;.I.Jelccimentos que se occupam do mesmo ramo de negocio; para o pagamento das 500 aeçõcs do art. M!, das restantes se
reecoerão as entradas em prestações de 20 °/o pnt· mein de chamadas annunciadas uos joruaes de maior circulação, com oito
dias de antecedencia e com intervallo nunca menor de trinta dias,
de chamada a chamada.
·
Art. 13. A emii;sao da 2.a serie só Lerá lugar quando o conselho dit·ector julgar ncccssaria, a preço nunca infet·ior ao par,
preferindo-se na distribuição os aecionislas que as quizerem, na
proporção do numero 1las possuidas, sujeitas, porém, ao premio
I[Ue estejam dando no mercado, o qual premio será levado á conta
do fundo de reserva.
A!·t .. 14. Haver.á um registro_ nominal para inscripção dos
accwmstas e movunento das acçoes.
§ 1. 0 Nesse livro serão averbadas as transfcrcncia~ de
acções que não poderão ser feitas senão por termo la nado em
um livro .especial, e só depnis de realizado' 25 •;. do seu valor
nominal e por meio da assignatura do propri<'tario ou seu bastante procm·ador, ohservaudo-sc no que fór applicavcl o IJUC
dispõe o decreto n. o 2733 de 23 de Janeiro de 1861.
§ 2. o Quinze dias antes da reunião ot·dinaria da asseml:léa
geral llc:u·ão ~uspeosas as. trausferencias de acções, bem como
antes do dia annunciatfo para o pa~amento do divideudo.
Art. 15. Nem credores, ntm herdeiros rte acciunistas poderão
jamais arrestar a propriedade da companhia, e sim sómente os
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litulos que pertencerem a seus devedores ou ao acervo sobre que
tivP.rem acção.
Art. 16. A responsabilidade dos accionistas limita-se ao valor
lle suas acções.
o accionista que não realizar :Js entrarias do capital nos prazos
determinados pagará mais 21i "/o sobre a prestação em divida até
pci'fazer o primeiro mez atrasarlo; outro tanto ao começar segundo mez, c assim até IJUatro mezes.
Se decorret·em qnatt·o mezcs sem reali7.ar :1 Pntrada eonjnnctameute com a multa a que estiver ~ujeito,perllet·á em beneficio
da caixa do fundo de reserva daZcompauhia as prestações anteriormente satisfeitas sendo climina110 do numero de accioni•hs.
Paral!l'aiJiin unico. Exccptua-se o caso de força maior devidamente justificado perante o conselho director, dentro de seis
mezes contados <1!> debito em aberto.
CAPITULO lll.
DA

AmiiNISTRAÇÁO

D.l CIIJIP.\l\UIA.

Art. li. Os IIC!!Odos da eompanhia serãn administrarlos por
um gercute sob immediala dircq:ão c fiscalisaçno de um conselho direcLor.
At·L. iR. O eon~elho dil·ector será eomposlo de tres membros
que tl'emre si designarão presidente e secretario.
s~rào eleito,; pela assemhléa gemi pot· eset·ntinio secreto de
maiOI:ia de vo los d'cntre os aceionistas possuidores. deãO acçõ~s,
Jlelo menos, as quaes serão inalicnaveis durante o 'eu cxerciciu
e até a lll'estação de contas.
No ca~u de empate a sorte designará o eleito •
.\rl. 19. O gerente sct·á eleito tambem d'cntre os accionisLas
pela assembléa geral em eleiçãn e-;pecial por cscruLinio secreto
c maioria absoluta de votos, c uão poderá entrar em exercício
sem 1lcpositat' 100 acções da comp:mllia, ou seu equivalente em
apolicr)s da divida Jmblica comn penhor de sua gestao as quaes
serão inalienaveis durante ella c até a prestaçãn d,~ cont:~.s.
Art. 20. O exercido dos membros do primeiro conselho director, durará l}natro annos e lindo este prazo proee<lcr-se-ha
annualmente á nova eleição, p01lendo ser reeleitos dous de
seus membros.
At·t. 21. O exercício do eari!O do gerente durará emquauto
convier á assemhléa geral, e sú por sua expressa deliberação
será delle exonerado.
AI·t. 22. No impedimcntn tC!llJJorario do ~crente, servirá in·
terinamentc a pessoa rtuc fôr pnr cllc designada ao conselho
dii·cctot· c por e~te aceita, mas cnt todo o caso ficará respousavel
o ~crente pelo seu preposto.
At·t. 23. No impe•limeuto permanente 1\n gerente nomrará o
conselho direet.or quem o ~ubstitua at.t\ á reunião da assembléa
geral que será immelliatameme ~~onvocarla.
Assim proc~llerá igualmente SI~ a Jlessoa tle que trata o arLi~ro
antecedente u11o for de plena cunl1au•;a de tutlos os mcmb1·os do
conselho direetor .
.\rt. 2t. ti expediente tlos ncgoeio; <) serviços da com11anhia
será feito pelo gel'ente de accõn\o com as llclibcraçõc'l do conselho dircctor.
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Art. 2!S. O conselho t \ ·ector se reunirá com o gerente no
e~er·iptorio da companl11 \irdas as vezes que os negocios o exigrrem e pelo meuos uma/~ez cada semana.
Ar't. i6. O gerente terf "o to consultivo nas deliberações d(,)
consPiho director, e estas serão tomadas por maioria de votos
e escriptas em actas lavrarias em livro para isso destinado e assignadas por todos os membros presentes.
Art. 27. Ao conselho di redor compete zelar ptla estricta
execução dos eslatutos, e resnluçilcs da assemhléa ll"eral; deliberar sn bre to tios os uegocios da companhia em geral c deSilwadamente:
§ 1. • Sohrc todos os contraetos e compromissos que houverem
de ser feitos pela companhia.
§ 2. o Sobre a designação do estabelecimento l.Janeario em que
a compi111hia terá a sua C•lllla corrente.
§ 3.o Sobre a criaçãu, uomcação, demissão e vencimentos dos
empregado~ por proposta do gcn•nte.
§ 4. o ~obre a emissão da 2.• se ri e 1le acções que ficam rescr·vatlas para serem emiltidas de conrormiflade com o art. 13,
§ !i. o Sobre as despe1.as que forem ·-reclamadas pelo gerente,
su'hscrevendo o p•·esillenl.e os cher1ues que se tiverem· llc sacar
sob1·c o estabelecimento bancario em que estiverem depositarlos
os fundos da companhia.
§ 6. o Nomear rntcrinamrnte quem substitua o gerente, na
fórrna preseripla nos ans. 22 e 23, e suspendel-n, devendo nrste
caso convocar imnwdiatamente a assembléa geral, á qual pro•
porá sua cxonerat;ão.
§ 7 .• Convocar annualmentc a assembléa geral para apre.
scntação do balanço e rclalorio do gerente e extraordinariamente quando o julj!'ar conveniente.
§ 8. 0 1\larear semestralmente o divirlrnrlo e a quota do fundo
de reserva e emp1·egar cstr~ em apolices da divida publica, como
dclrrrninam ns a1·ts. IH e ~2.
§ 9. o Examinar, c approvar quanrlo conformes, os inventarios
e contas do gerentP, e ap1cseutar á assemhléa j!'rral, com relação a rstes, e á marcha gPral rios negocios da compauhia, as
obs,.rvações que julgar couYenicntes.
Art. 28. Ao gerente ria companhia compete: a administraçã.o
de todos os negocios da companhia, de accôrdo com as deliberações do conselho dircctor, e designadamente:
§ 1.• Agendar a cobrança dos rendimentos c haveres da companhia.
~ '2.° FiscaJic;ar os estabelecimentos e proprirdades da companhta, e providenciar snhre todos os serviços a seu car!I"O.
~ 3. 0 Promover a fiel rxecu\·ào dos ar'ts. 3. 0 , 4. 0 , õ.• c 6.•
destes estatutos; inspec<'ionar diariamente todos os estab!'ledmPntos e obri~rar o seu asseio e couservaçào, bem como o melhor
tratamento dos anin~:~es da companhia.
§ 4.o Depositar cliaf'iamenle as SOIIIIIlaS que receber, 110 banco
em que a companhia tiver a ~ua conta cnrTt•nte.
§ 5. 0 St~licitar d~ conselho director autorização para as despezas que prec1sar lazer.
§ 6. 0 EIIer~IUar as despezas autorizadas pelo consl'lho director.
§ 7 .• PropO•· a neaçãn, nomeação e cxoner:tção dos rmpregados superiores c snspt·ndl'l-os até deliberação definiliva do
const>lho director; os empt·egados 1le cale~roria inferior designados no regulamcrllo especial de que trata o arL 9.:";-sãn :rte--·-- ....
li\'l'e admissão e demi,siio da j!Crencia.
·~
,,
('A ff
Est~ altribuição se~á exlenslva a superinténd«çla'h&~ast~sflA,f. \
espectaes citados no dito regulamento.
',~\'
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.A.rt. 20. Compete nos memhros dn con>nlho !lircctOI' o horiorario lixo auuual !lc 2:400/)000 a carla um, além l.la g!·alilicação elo art. 41.
Paragraph-> uuico. A.o f!'ercnte compete o de 4:8008000, além
da gratificação elo dito artigo.
Art. 30. A approvação das contas pela asscmbléa geral dos
accionistas exonera o conselho elirector e o gerente de toda e
IJUalquer responsabilidade com relação ao período das contas
Julgadas.

CAPITULO IV.
D.\ ASSEMilLÉA GER.U.

Art. 31. A assembléa geral regularmente constituída representa a universalidade dos accionistas.
Têm direito a constituil-a os acdonistas possuidores de dez
ou mais acções regis\rada~ com antccedencia de tres mezes
pelo menos.
Art. 32. Para a assembléa ;;cral poeler constituir-se, e func. cionar lef!'almente· é necessar10:
§ 1. o Que a reunião tenha sido annunciada com antecedencia
ele oito dias pelos jornacs de maior cir·culação.
§ 2. 0 Que no lncal,dia e hor·a designatlns para a reunião, estrja
presente numero de ;1ccionista~ possuidore;; de dez ou mais
acções cada um IJUe represente 1/i tio capital da companhia.
Os accioni-;Las de menos de •lcz a•~çôes podem assistir ás
reuniões da assernllléa geral, ~em voto nem palavra; suas
acções não são contada~ para a representação tio capilal.
Art. 33. Não se reunintlo, ou não estando representados no
•lia desi;.mado, accioui;;tas po-;suidorcs do numero de acções
exigitlo pelo artigo antecedente, será de novo convocada a
assembléa geral J.lCl•> modo determinado no mesmo artigo, e
nesta reunião se poderá deliberar com o numero tlc membros
•Jue estiver presente.
Art. 3~ No decurso do mcz de Julho de cada anno terá
ln~tar a reunião ortlinaria da assemblé:t geral para os fins in·
dit:ados no :~rt. 39.
S 1.o As rcuniõs extraordin:u·ias da assembléa geral terão
lu;.rar em qualquer tempo quando for•·m conmcadas pelo conselho direetor, ou á requisição de um numero de accionistas
que repr .. sente pelo menos a 3. • pat·te do capital realizado da
companhia, e esteja no caso dos art;;. 31 e 32 .
. S 2. 0 ,'i os aununfios para convocação das reuniões extraorilinal'ia;; imlicar-se-ha o objecto da reunião e nestas uao se poderá
tratar e deliberar sobre mate ria extranha ao fim da convocação.
Art. 3ã. A assembléa geral será pre•i•lida por um acciouista
possuidor de 50 ou mais acçõcs nomeado pela mesma assembléa
em ca•la reunião. Os trabalhos Jll'elimiuares serão dirigidos pelo
presidente do conselho direclor, até al'har-se constiluiela a assembléa geral.
A•·t. 36. O presidente da assembléa ~:eral convillará para se('relarios dous accionistas os quacs serão incumbidos de veri·
ficar o numero de membros presentes ou representados, contar
o~ votos, fazer a apuração dos mesmos, ler o expediente, escre·
ver e assignar as actas com o presidente.
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Art. 37. As deliberações da assembléa geral serllo tomadas
por maioria de votos dos membros presentes ou re1>rescntados.
Serão admittidos a votar, com t:mto que os reprec entados
reunam os requisitos exigidos pelo art. 31, os tutores por
seus pupillt•s, os mal'idos por suas mulheres, os soei os das firmas
collet~Livas pelos seus interessados, e os procuratlores de accionistas (que só podem ser accionistas de to o ti mais acções)
pelos seus couslitulntes, exccptuando da faculdade concedida a
estes ultimos o dil·eHo de votar para eleição do conselho director, e gerente. Fica entendido que cada procurador não poderá representar mais de 10 votos em seu e alheio nome.
Art. 38. os votos serão contados da maneira seguinte : cada.
grupo de 10 acçõesdará direito a um voto, com tanto porém que
o mesmo itlllividun em caso algum tenha mal~ de 10 votos. As
votações terão lujl'ar por signaes conveucionaes, e por escrutinio secreto nas eleições, na reforma dos estatutos, nas questões
pessoaes, c quando a assemblé:i. assim resolva sobre proposta de
alguns de seus membros.
Art. 39. Compete a assembléa geral :
§ :1.. o Eleger os membros do conselho director, o gerente, e a
com missão de contas.
§ 2. o Julgar as contas annuaes depois de apresenta1las pelo
con;elho director e de ouvido o parecer da commissào de
contas.
§ 3. • Deliberar e votar sobre augmento ou redncção do fundo
so.-ial, reforma de estatutos, prorogação, e dissolução autir.ipada da com(lanhia e geralmente soure todos os casos não previstos; com tanto que as suas resoluções não vão de encontro
aos presentes estatutos.
Art. 40. Na IJrimcira sessão de cada reunião da assrmbléa
geral, depois da apresentação das contas do gerente e do relatorio do conselho director, proccrlt:rá a mesma asscmllléa á
eleição, por maioria de votos, de uma commbsào de cuntas
COIIIJJOSta de tres ac•:ionistas que possuam, pelo menos 20
acções. A e~sa commissão serão franqueados sem excepçào al~uiila todos os livros da companhia, e ministradas todas as infor·mações que exigir a fim tle que ella Jlossa proceder ao mais
mjnucioso exame e formular o parecer que ~era presente á asserullléa I(Cral em prazo uao excettente de 30 dias, para que a
me'>ma assembléa assim informada dclíllcr·e sobr·e a gestão dos
ncgocios da companhia, e :tpprovação d:is contas apresentadas;
e proceda logo dt~pois a eleição ou substitui~ão dos membros do
conselho director· ou do gerente, dada a hypothese de fraude,
dó lo ou negligencia culpavel, nus casos e pela fórma lletermi·
nada nestes estatutos.
CAPITULO V.
D.l DlVISIO DOS LUCROS.

Art. 41. Nmo se distribuirão dividendos emquanto o capital
social desfalcado em virtude de perdas uão fôr integralmente
rcstabelceidn.
na reutla liquida r:m eacla0 seme~tre se dedu7.iriio :
§ 1.o Cinco por cento ( IS /ol para fundo de resrrva.
5 2. o Seis por cento ( 6 ~) para graLificação do conselho di•
recLot.
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§ 3. 0 0 resto qnando este não exceda a 12 •;. ao ann'~ !lo capital
realizado, será dividido pelos accionistas na proporção de suas
entradas ; e rxcedenelo tira r-~e-ha dess~ excesso uma terça
parte para gratificação do f!"Prentc, ficando as outras duas partes
para angmento do dividendo.
Art. 6.2. O fundo de reserva é exclusivamente destinado para
fazer face ás perdas rio capital social c suhstituil-o. A sua accumulaçãfl não cPssará em e1uanto elle nflo attingir á som ma equivalente ao capital realizado da coni11anhia; c a sua importancia
deverá ser empregaria em apulires da divirJa pnblira, de juros lle
6% ao anno, lwm como o producto dos divitlcndos semestraes
r1ue destas a po !ices se fe\1' recebcnelo.
Art. 6.3. O anno social será contado do 1. o de~ .Julho a 30 ele
Junho rto anno seguinte : os rlividen!los se.rão pagos nos mezcs
de Janeiro e Julho de cacla anno na sécle d:1 companhia.
Art. 44. Os dividendos que nao forem reclamados dentro elo
prazo de tres annos contaelos lia data em que houver começad•1
o seu 11agamento presct·evcm em benelic i o da caixa do fundo de
reserva.
CA.l'ITt;LO VI.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 45. Fica o con~elho dircctor anlorizado Jlara requerer ao
Governo Imperial tndas as medirias !Jlle jnll(a I' convcnieutes a
bem da prosperidade ua companhia; para dcmanrlar e ser demanda !lo, e finalmente, par:l exerr:er livre e p-eral administração
com plenos porlercs, nos qnaes drvem se consieler:n· comprehen•lidos e outorgados. todos, inclusive os poderes em causa
propria.
Art. 46. Verilicanrlo-se qualquer das hypothcscs rle lli~solnção
d:l companhia, proredeT-St:-ha á liquidação de conformidade
com o que fôr rlcliherado pela assemhléa geral, a qnal couser\'ará os mc~mos poderes que t.inh:l antPrionnente, C<;pecialmente
quanto ao direito de approvar as contas da liquidação e dar a
respectiva quitação.
No caso de nomeação lle liquidantes cessam os poderes do
conselho llirector.
Art. 47. Se a agsembléa geral não chegar :t reunir-se para o
fim inrlicalln no artigo antecedente, nu reunindo-se na o dc•liberai'
sobre o morto pPio qual se deverá proceder á liquidação, incumbe ao conselho rlirector promovei-a jndici:1lmente na fórma
dos arts. 3'1% e 353 do codigo commercial.
CAl'lTULO VII.
DlSFOSIÇÕES 'fRANSITORJAS.

ArL. 48. Serlio conferirias ao iniciador e or~anizador !la cm}lreza José Feneira 1la Silva l'into, quinhent:ls (1100) acÇÜI''> consideraclas com tortas as swas entradas pagas, tit·a.Ias das 3.1100 c1ue
constituem o capital nominal, como pagamento de seu trabalho
e compensação das despezas feitas : taes acções gozarão de
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torlas as vantagens rias demais acções e sü poderão ser transferidas quando realizado um •1uarto (l/4)do capital da companhia
emiLLh.lo na primeit·a seric.
Art. 49. Por derogaçãn temporaria dos presentes estatutos, o
conselho tlirectoi' que tem de funccionar nos !Jrimeiros ttuatro
annus da exi>tenda da companhia Jica desde já composto dos
mcmnros se;.:-uintes:
llanocl José ,, odri~ues.
Jo;é Augusto bevolo.
Antonio Amaldo Vieira •la Cnsta.
Art. 50. O gerente St!rá o accionista José Feneira da Silva
Pinto, o qual servirá esse cai'WJ depois de satisfeita a condição
cxi;dda peln art. 1\l (Jal'a poder entrar em exc•·cicio, e será delle
exonerado pela as~emlJiéa geral de conformidade com os arts. 21
c 40 destes esta tu tos.
Art. 51. A apr>rovação dos presentes estatutos valerá de investidura para o conselho dircctor e gerente designados nos artigo~t
amecedentcs, ficando os membros do rel'eritlo conselho dircclor constituídos prucuradores de todos os inte•·essados abaixo
assignados para re tuerer ao Governo Imperial a dita approva~ão,
bem como pa1·a consultar nas modificações que forem exigidas.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 1876.-José Ferreira da Silva
Pinto.-Manoel José Rodrigues.-José Augusto Devoto.- A.ntonio
Arnaldo Vieira da Costa,

DECRETO N.

()5~3- Dr>

13

Dg ABHll, DE

187i.

Proroga a autorização concedida a João da Costa Netto para lavrar
' W-inas de asphalto nas comarcas de Camamú e Ilhéos, na Pro·
vincia da R1hia.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcmlo ao que requereu João da Costa Netto, Ha por
bem prorogar por tres annos o prazo lixado na clausula
2.• das que baix:aram com o Decreto n.• ;J~i9l deU de
Abril de 187~, em virtude do qual foi-lhe concedida autorização para lavrar minas de asphalto nas comarcas
<lo Carnamú e Illléos, na Província da Bahia.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagcstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
1los Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do
Rio de Janeiro em !3 de Abril de 1877, 56. • da lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
t:f\:A,I'\IP~
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DECRETO N. 6M&.- DE 13 DE
I

ABRIL DE

4877.

'

Concede permissão a José Pereira Dias e Venanelo José da Silva
para e:xplorarem emwfro e outros mineraes na Província do
Rio de Janeiro.
·
·

A Princiza Imperial Regentt~, em Nome do Imperador,
ao que requereram José Pereira Dhs e
'Venancio José da Silva, Ha por bem Conceder-lhes
permissão, por dous annos, para explorarem enxofre
e oulros mineraes nos municípios de Capivary, Araruama, Barra de S. Joi::o c Cabo-Frio, da Província do
Rio de Janeiro, sob as clausulas que com este baixam,
assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do
Conselho de Sua M:1ge~tade o Imperador, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publica~, que assim o tenha entendido e faça executa r. Palaciu do Rio de Janeirl) em 13
de Abril de 1877, 156. • da Indcpcndencia e do Imperio.
Att~ndendo

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
Clau•ula-. a que se ref'ere o Decreto n.• 6344
deata data.

I.

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta
data, a Jose Pereira Dias e Venancio José da Silva, para
explorarem enxofre e outros mineraes nos munici pios
de Cnpivary, Araruama, B:lfra de S. João e Cabo-Frio,
da Província do Rio de Janeiro, sem prejuízo dos direitos de terceiro.

n.
As exploraçl:>es poderão ser feitas por qualquer dos
modos recommendados pela sciencia. As que se tiverem
de !azer em terrenos possuídos por meio de sondagens,
cavas, poços, galerias mbterraneas ou a céu aberto, não
poderão ser executadas sem autorização cscripta ·dos
proprietarios.
Se esta porém lhes fOr negada, poderá ser supprida
pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada
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pelos concessionarios que respondf'rão pela indemnização de todos os prejuízos, perdas e da mnos causados
aos proprietarios para concessão de semelhante su ppri~
mento, o Presidente da Província mandará, porellitaes,
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.
Ill.

O Presidente da Província concederã ou negará o sup.
primrnto requerido á vista das razões ex pendidas pelos
proprietarios, ou á revelia de~tes, declarando os fundamenlos de sua decisão, da qual poderão os interessados
recorrer p1ra o Ministerio da Agricultura, Cammercio
e Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente será
recebido no effeito devolutivo.

IV.
Deliberada a concessão do supprimento da licença,
immediatamente â valiação da fiança de
que traia a clausula 2. • ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos proprif'tarios por meio de arhitros
que serão nomeados dous pelos conccssiona rios e dous
pelos pr1·prietarios. Se houver empate, será decidido
por um 5. o arbitro nomeado pelo Presidente da Província. Se os terrenos pt•rtencerem ao Estado o 5. o ar·
bitro será nomeado pelo juiz de dimito.
Prorerido o laudo os conccssionarios serão obrigados a
effectuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou
pagamento da importancia em que fôr arbitrada a indem~
nização, sem o que não lhe será concedido o supprimento
da licença.
proceder~se~ha

v.
A indemnização de que trata a clausula precedenle
será devida ainda quanto as explorações forem feitas em
terrenos de propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez que della possa provir damno ou prejuizo aos proprietarios confrontantes.
VI.
Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa
o curso natural dasaguas que tiverem de desviar de seu
leito pela necessidade dos trabalhos da mineração. Se
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o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderão
fazrr sem licença dest~, que poderá ser suppr·ida mediante indemnização na fórml estabelecida na clausula 4. o

VII.

Se dos trabalhos da exploraçiio resultar a formnção de
pan la nos ou estagnação de aguas que possam pr!'jut! ie ar
a saude dos mora-Jort'S da cireumvizinhança, us conces!donarios serão obrigatlos a deseecar os terrenos alagados
restituindo·os a seu antigo estado.
VIII.
As pesqnizas de minas por meio de cavas, poços ou
galerias no territorio desta conces~ão não terão lugar:
L o Sob edificios e a HS metros de circumferencia,
salvo, na ullima hypnthr~e. són1ente com consentimento
expresso e por· esc ri plo do rcs lWdivo proprietario. Este
consentimento não poderá ser supprillo pela Presidcncia
da Pro v incia:
2. o Nos caminhos e estradas publicas e a lO metros de
cada lado delles;
3. 9 Nas povoações.
IX.
Os concessionarios farão levantar plantas geolog-icas e
topographicas dos terrenos explorados, com prrlis que
demonstrem, tanto rtnanto permittir1~m os trabalhos que
tiver feito, a superposição das camadas mineracs, e remetterão as di.tas plantas, por intcrmedio do P1·csidrnte
da Província, á mencil)nada Secretaria acompanhadas:
L o de amostras dos mesmos mineraes e das variedades
das camadas ueterra; 2. 0 tle uma discripção minuciosa
da possança das minas, dos lerreno.s de dominio publico
e particular neces:::arios á mineração, com designação
dos pr·oprietarios, das edificações nelles existentes e uo
uso ou em emprego a que são distinados.
Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para
o transporte dos productos da mineração e qual a distancia entre cada uma das minas e os povoado& mais
proximos.
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X.
Satisfeitas as clausulas deste"Decreto ser-lhes-ha concedida autorização para lavrar as minas pot· elles descobertas nos lugares designados, de accôrdo com as leis e
condições que o Governo julgar conveniente estabelecer
no acto da concessão, no interesse da mineração e em
beneficio uo Estatlo e uos parliculares.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Abril do 1877 .--·
Thomaz José C.oel!Jo de Almeida.

DECREfO N.

6;)~5

-

DE

:1.3

DE ABRIL DE

:li

Approva, com modificações, os estatutos da Compan
ficador·a da Bahia, e autoriza-a para funccioriar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, atlenJendo ao que requereu a Companhia Edificadora da BJhia, devidamente representada, e de conformida<le com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio
do Conselho de Estndo, exarado em Consulta de :1.8 de
Dezembro de 1876, Ha por bem Approvar seus estatutos
e autorizai-a a funccionar, com as modificações que com
este baixam ass·ignadas por 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, que assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em :1.3 de Abril de !877, 56." da Indepenliencia e do
Irnperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeidft.

=-

I'Al\l'B 11,

36
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Modlflcaçõell a que se ret"ere o Decreto o. •
6U4S de&ta data.

I.
Art. H>. Supprima-se a palavra mais como está).

annualmente (o

11.
Art. 20. DejJois da palavra- respom~aveis, acrescente-se- para com terceiros (o mais como está).

III.
Art. 29. Em vez de - um quarto:- leia-se- um
quinto (o mais como está).

IV.
Art. 30. Supprimam-se as palavras -de igual numero de accionistas- e substituam-se por e~tas- de
accionistas que representem, pelo menos, um quarto do
capital realizado (o mais como está).
No ultimo período depois da palavra- estatutosacrcscen Le-se- e da dissolução da sociedade (o mais
como está).

v.
Art. 31. Acrescente-se:
Nenhum dos membros da administração e do conselho fiscal poderá fazer parte da mesa da assembléa
geral.

VI.
Art. 35. §o.• Addite-se:
.
Esta deliberação será submettida á approvação do Go·
verno Impel'ia I.
Pala cio do Rio de Janeiro em i3 de Abril de t87.7 .-

Thomaz José Coelho 4e Almeidr.t.
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Estatutos da Companhia Eàificadora,
CAPITULO I.
DA COMI'ANIIIA, SUA s~;DE, FIU, DUUAÇÃO E DISSOLUÇÃO.

Art. 1. 0 A sociedade em commandita Pinto Moreira & Comp.,
organizada nesta cidade, para construcção de uma praça de
mercado ao largo do cáes Dourado, e de uma casa annexa á
mesma, fica convertida em so~it'dade anonyma, com a denominação de-Companhia Edificadora.
Art. 2. o A companhia terá sua séde nesta capital.
Art. 3. o O fim principal da companhia é proseguir na construcção da referida praça de mercado, que se denominará l\lercado do uuro, e da casa anncxa á mesma.
~ L 0 Depois de acabadas estas obras poderá a companhia emprehender outras edificações, se a assembléa gC'ral dos accionistas
assim o deliberar. A construrcão de um cáes em prolongamento
ao da praça de Riachuelo até' á mencionada praça do !\lercado
do Ouro será preferida a qualquer outra edificação.
§ 2.• Poderá a companhia entrar em operações de compra e
venda de pr·edios e terrenos.
§ 3. o Poderá, outrosim, associar-se a qualquer fabrica industrial, .ou encarregar-se de montai-a, ouvindo-se previamentea
assemhléa dos accio,,istas.
Art. 4.. o A companhia durará ~O annos, contados rla data
da approvação destes rstatutos pelo Governo Imperial, prazo
que poderá ser prorogado, se assim o deliberar a assemblca geral
dos accionistas, e o approvar o mesmo Governo.
Art. 5'. o A companhia, logo que estejam preenchidas todas as
formalidades Iegaes, annunciará o começo de suas operações.
Art. 6. o A companhia será dissolvida, no caso de perda de dous
terço~ de seu capital, se o fundo de reserva não eobrir ou inderunizar a mesma perda, e nos mais casos previstos no nrt. 335
do codigo cornmercial e art. 35 do Decreto n. 27H de !9 de Dezembro de :1860.
Art. 7. o A companhia tambcm poderá ser dissolvida, antes de
findo o prazo de sua duração, por deliberação da asscmbléa geral
dos accionistas.
Art. 8. • Deliberada a dissolução da companhia antes do pmzo
a.iustado de sua duração, ou findo este, se não fôr renovado, vender-se-lia em leilãü mercantil to<las as propriedades, terreno' e
m~tcr.ial da comp!lnhia, e, satisfeitas. todas as obrigações. della,
o hqmdo será partllhado entre os socws, na razão do capttal de
cada um.
Feita a liquidação e approvada a proposta de partilha, ne~
nhum accionista poderá mais reclamar.
CAPITULO 11.
DO CAPJT.i.L, SUA REALIZAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E DIVIDEJ:WOS, .. -· _

5oo:ooo80Ó~)d~ldioonv1;;· ·• _,.

Art. 9. 0 o capital da companhia será de
em acções de I :OOO;'JOOO cada uma e poderá S!lt\ -eleva'do até
2..ooo:ooos, se assim o deliberar a assembléa veral dos acclonlStas,
1/ ~··

Í!
~

<::,

..
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Art. 10. Terão preferencia para a distribuição das novas ac·
cões COI'respondentes ao mendon::tdo capital de 500:ooonooo os
socios da referida sociedade Pinto Moreira & Comp.: caso estes
não aceitem tae3 acções, serão estas vendidas e, se produzirem
agio, será este levado ao fundo de reserva.
Art. H. No caso da assembléa geri\ I dos accionistas resol·
ver a elevação do capital, na fórma do artigo ant,·cedente, os
accionistas então inscriptos nos registros da companhia ter;1o
preferencia na distribui1;ão das novas acções que forem emit·
tidas.
Art. i2. A distribuição das novas accões deverá ser concluiria
no prazo de um anno, contado da datá em que pela assemhléa
geral fur deliberado o augmento do capital.
Art. 13. As chamadas do capital das novas acções serão feitas
na razão de lO 0 / 0 do valor de cada uma, segundo as necessidades da companhia, .sendo os accionistas convidados por
annuncios publicados nos jornaes de maior circulação, Hl dias
antes do que r:. r marcado para eiTectuarem as respectivas entradas, devendo entre uma e ontra chamada haver um intervai lo, pelo menos de 60 dias.
Art. U.. As novas aeções não serão ncgociavcis, sem qu~
esteja realizado um quarto de seu valor.
Art. l.5. nos lucros líquidos provenientes de operações eiTecti vamente concluídas no respectivo semestre deduzir-se-Ita annualmente 5 °/0 para constituir o fundo de resf)rva, e o mais ser:i
distribuído aos accionistas em dividendos semestraes.
Art. 16. Não. terá lugar essa deducçào, sempre que o fundo
de resPrva elevar-se a iO 0 / 0 do capital realizado.
Art 17. O fundo de reserva é exclusi vam··nte destinado para
fazer far:e á perda do capital sôcial ou para substitui l-o.
Art. tS. Não se poderã fazer distribuição de dividendos, emquanto o capital wcial, desfalcado em virtude de perdas, não fôr
integralmente restabelecido.
CAPITULO Ill.
DOS Ar.GJONISTAS,

Art. !.9. São accionistas to1las as pessoas physicas ou moraes
que subscreverem ou adquirirem legalmente acções, sujeitando-se ás disposições destes estatutos.
Art. 20. Os accionistas serão responsaveis pelo valor das aeçües que possuirem.
Art. 21. O accionista que não efTectuar a sua entrada no rJ ia
marcado incorrerá na multa de 2 "/o ao mez. e a contar da data
em que devia a entrada eiTectuar-s(), até completarem-se 60 dias,
findo este prazo, perderá o direito ãs acções, por conta de cujo
capital devia fazer a dita entrada, bem corno as entradas já
feitas .. salvo força maior justificada e admittida pela dirccção e
comm1ssão fiscal, tendo, no caso de empate, o presidente da
direcção voto de qualidade.
§ L o Admittida a reclamação, o accionista retarda ta rio pagara mais 2 °/o ao mez pelo tempo que houver excedido dos
ditos 6() dias.
§ 2. o A rer:lamação e justificação devem ser feitas dentro de
30 dias, contados da data em que expirar o prazo no qual é
permittido ao accionista pagar com a multa.
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Art. 2:!. As multas, bem como o producto das acções que o
accionista retardatario perder e que serão vendidas em leilão
mercantil, p~ssarão ao fundo de reserva.
Art. 23. Se o accionista retarda ta rio recusar entregar as cautelas ou ac,:ões, a direcção as declarará incursas em commisso,
annunciará que ficam nullas e sem valor e effectuará a emissão
de outras que as substituam, para levar-se a etreito a disposi~ão
do a.rlig-o antecedente.
Art. 21. As acçóes serão nominativas, e as respectivas transferencias só serão validas s1·ndo feita> nos livros da companhia,
na presença e com assignatura do cedente e cesssionario ou
sens procurndorcs.
Art. 2ã. Cada acção é indivisível em relação à companhia
c deve ser representada po1· uma. unica pessôa, quaesquer que
sejam os contractos de que haja sido objecto.
,lrt. 26. A responsabilidade dos acclonistas é limitada ao va•
Ior das acções. que possuírem.
Art. 27. No caso de perda on extravio-de acções, a direcr,ão,
tomadas as cautelas do estylo, emilir;i outras que as substiluam.
CAPITULO IV.
DA ASSEMBJ,ÉA GEUAL.

Art. 28. A assembléa geral é a reunião dos accionistas como
làes inscriptos nos registros da companhia.
Art. 29. A assemhléa i!Cral será convocada· pela direcção, ordinariamente uma vez por anno no rnez de Janeiro, e extraordinariamente quando a direccão julgar conveniente, ou quando
a~sim o requererem, para fini designado, accionistas que representem. pelo menos, um quarto do capital realizado.
Art. 30. Para hr.ver sessão será preciso a presEnça de igual
numero de accionislas; se porém, a sessão não se realizar no dia
marcado por falta desse numero, a direcção fará nova convocaç<to para oito dias depois por annunciog publicados nos jornaes
de maior circulação, em que df'Ciarará que nesta segunda reunião
haverá sessão, qualquer que seja o numero que compareça.
Esta dispos'ção não cornprehende o caso de trat:u-sc da reforma
dos Pstatutos, porque para bso será preciso um numero 1le accionistas que represente, pelo menos, metade do capital realizado.
Art. 3!. As sessões ser~M presididas pelo acciomsta mais votado,
o qual nomeará d'entre os socios presentes dous que sirvam de
sccrctarios.
Art. 32. Nas reuniões ordinarias se tratará rle apreciar o relatorio e halanço da companhia, apresentados pela direcção; o
parecer da commissã.o liscal e as propostas que porventura apresente a direcção ou qualquer accionista: Pm SPguida se procederá
á elei~ão da direcção e commissao fiscal, que será feita por
f'scrutinio secreto e maioria relativa de votos, sendo os menos
votados supplfmtes.
Art. 33. Todos os accionistas presentes ;i sessão exercem o
direito de voto.
Os votos serão contados do modo seguinte: por uma acçãoum_ voto; por cinco acções- dous votos, e por cada cinco acções
tua 1s- outro voto, e assim por fliante, não podendo, porém, nenhum accionista ter mais de dez votos, qualquer que seja o numero de acções que possua.
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· Art. M. Nenhum accionista poderá ser eleito director~ se não
possuir pelo menos cinco acções, devidamente · registraaas nos
livros da companhia, as quaes serão inalienaveis, emquanto dU·
rarem suas funccões e até que pela assembléa geral seja julgada
a ultima conta da direcção.
Art. 35 Compete á assemhléa geral:
§ 1. o Resolver sobre a ma teria de que tratam os arts. 3. o§§ 1. o
3. o, e 7. o e 9. o
.
§ i. o Eleger a direcção e com missão fiscal.
~ 3. 0 Julgar as contas da mesma direcção;
~ i. o Approvar, emendar ou rejeitar o regimento interno por
esta organizado;
§ 5. 0 Autorizar a direcção a contrabir empreslimos e a aggra·
var os bens da companhia com qualquer onus;
§ 6. o Tomar quacsqur,r dclibcraçücs ou medidas utei s á companhia, dentro dos limites traçados por estes estatutos, para os
quaes não tenham elles dado attribuição á direcção;
§ 7. o Reformar os presentes estatutos1 reforma que só poderá
ser posta. em e.xecuçao depois de deviaamente approvada pelo
governo 1mpcnal.

CAPITULO V.
DA ADYINISTRAÇ:\(} DA COMPANlliA.

Art. 36. A companhia. será administrada por uma direcção de
dous membros nas condições do art. 34, eleitos pela assembléa
geral, os quaes servirão por dous annos e poderão ser reeleitos
Art. 37. A direcção perceberá por seu trabalho õ% dos lucros
Iiquidos, mas nunca menus de i: 200:.1S000 por anno cada um
d1rector.
Art. 38. A' direcção compete :
~ L o Convocar ordinaria. e extraordinarhmente a assembléa
. geral por meio de annunclos nos jorna~s de maior circulação,
oito dias, pelo menos, ante·s do m:ncado para a reunião.
~ i.• Apresenta.r á mesma assembléa no mez de Janeiro o
relatorio e balanço !la compa.nhia, que deverão ser entregues a
com missão fiscal, oito dias antes du marcado para reunião da
mesma assembléa.
§ 3.• Eleger entre si nm secretario c caixa.
§ ~ • Assignar os títulos e cautelas de acções, e emit
til-as.
§ 5.° Fazer as chamadas do capital.
~ 6. o Proceder á distribuicãu uos dividendos de cada semestre
em Junho e Dezembro.
•
§ 7. 0 Declarar em commisso as cautelas e acções e substituil-as
nos casos dLJS arts. 23 ,. '1.7.
§ s.o Hesolver, conjundamente com a commissão fiscal, sobre
a mnteria de que trata o art. 2l.
§ 9.• D~lenninar e regular o methodo da escripturaçao, que
será fPita com a dr.vHa clareza, e andará sempre em dia.
§ 10. Nomear e demittir os e·nprL•gados da companllia e marcar-lhes os respccti vos vencimento:;.
§_H. Organizar o regimento interno, que sujeitará á appro·
vaçao da assembléa ge1al.
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§ t!. Fazer os contractos relativos á construcção, reedificação, arrendamento, locações, compras, vendas e t~do quanto
interessar possa aos fins a que propoe-se a companhia, constan·
tes do art. 3. n e seus paragraphos.
Não poderá, porém, a direcção contrahir emprestirnos, nem
a~gravar os bens da companhia com quaesquer onus sem preVia autorização da assembléa geral.
~ !3. Representar a companhia e todos os seus direitos em
juizo e fóra delle.
Art. 39. As obras da companhia só serão feitas por emprei•
tada, convidando-se os pretendentes por annuncios nos joruaes
de maior circulação para apresentarem suas propo;tas em cartas fechadas dirigidas á direcção, que preferirá a que mais vantagens e melhores garantias oJTerecer.
Paragrapho uni co. A direcção não fará adiantamento algum
a empreiteiro, senão sob fiança, penbor, ou hypotheca.
Art. 40. Os dinheiros da companhia serão recolhidos á um
estabelecimento de credito e os pagamentos serão realizados por
cheques contra esse estabelecimento.

CAPITULO VI.
DO CONSELHO FISCAL.

Art. U. O conselho fiscal se comporá de tres accionistas elei·
tos annualmente ao mesmo tempo c pelo mesmo modo que a
direcçãO, podendo ser reeleitos.
Art. i~. A este conselho compete :
§ 1. o Dar annualmentc na reunião ordinaria da assembléa
· geral, seu parecer por escripto sobre o estado da companhia,
depoi; de examinar o relatorio e balanço que a direcção é obrigada á apresentar· lhe oito dws antes do marcado para a dita.
reunião; a escripturação da companhia e proceder ás mais averiguações que entender necessarias •
. ~ 2. o Resolver, conjundamente com a direcção, sobre a materia de que trata o art. 21.
~ 3.° Fiscalisar as tran,acções e operações da companhia, para
o que bwá o direito de, sempre que julgar necessario, examiuar toda a escriptura~;ão, os corres da companhia e pedir aos
dlrectores todos os esclarecimentos precisos.
DISPOSIÇÃO TRANSITORU..

Approvados pelo Governo Imperial estes estatutos convocar·
se-ha uma reunião extraordinaria da .assembléa geral para
proceder-se á eteit;llo da dlrt'CÇão c da com missão fiscal, deveu·
ao nessa mesma reunião submetter·se á sua approvação o regimento interno.
Bahia, 1. 0 de Julho de i871S.
(Seguem-se as assignaturas. )
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DECRETO N. 6546- DE i3

DE ABRIL DE

!877.

Approva, com alterações, a reforma dos estatutos da Companhia
Industria e Navegação do Pju_ma.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu a Companhia- Industria c
Navegação do Piuma, devidamente representada, e de
conformidade com o parecer da Secção dos Negocias do
Imprrio do Conselho de E.;tado, exarado em Consulta
de 3 de l\larço do anno proximo lindo, Ha por bem
Approvar a reforma de seus estatutos, mediante as
clausulas que com este baixam assignadas por Thomaz
José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nrgocios
da Agricullura, Commercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entendido e faça exrcutar. Palacio do Rio de
Janeiro em i3 de Abril de i877, ti6. • da Independencia
e do lmperio.

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
Tlwma~

José Coelho de Almeida.

Alteraçõei!J a que se rei"ere o Decreto n, 0 GS4G
desta dota.

I.

Ao art.
Na falta
d'entre os
reunião da

i2 acresccn le-se.
dos surplente:> a commissão fiscal es~olherá
accionislas qucni a preencha até a primeira
asscmbléa geral (o mais como está).
11.

Art. i3.
O§ :1.. • fica
substituído pelo serruinte:
Creal'
•
•
•
C'
e su ppnmtr as agennas e em pregados exteriores, marcar
o_rdcnados,_ nomear c dcmittir o_s empregados respectivos, ouvmdo 1>empre que fôr mrster ao Gerente.
Ao § 2." addite-se: autorizar o gerente para fazer as
de_spezas extraordinar ias, os contractos, as acquisições c
alienações, precedendo a respectiva autorização da assembléa geral, a emissão das acções e respectivas chamadas.
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Ao § 3. • acrescente-se: deliberar sobre o commisso
das acções, cabendo aos prejudicados recursos para a
primeira assembléa geral.
Ao§ ~. • addicione-se : tomar contas ao Gerente de
tres em tres mezes, e sempre que julgar mister para conhecimento das operações.
·
Ao§ t~.• augmente-se: e resolver sobre qualquer assumpto não previsto, sempre de conformidade com os
estatutos.
·

111.
Art. f~. Fica assim redigido:
O Presidente da commissão fiscal receberá os livros c
praticará todos os actos inhercntes a seu cargo.
O Secretario e Thcsoureiro igualmente praticarão os
a c tos que lhes forem inherentes.
A assembléa geral será presidida pelo accionista que
no acto da reunião fôr eleito por acclamação para esse
Jim ; o qual proporá á assembléa dous accionistas que
completarão a mesa.
Palacio do Rio de Janeiro em !3 de Abril de !877 . -

Thomaz José Coelho de Almeida.

Reforma dos estatutos da Companhia-Industria e Navegacão do Piuma.
Art. 1. ° Fica organizada nesta Côrte, onde terá a: séde, uma
companhia anonyma, sob a denominação de Companhia Espírito
Santo e Rio, que durará por espaço de õO annos.
Art. 2. o § 7. o Estabelecer navegação por vapores c na.vios á
vela desta Côrte para qualquer porto do interior e exterior,
conveniente :·ws interesses da Companhia, com ou sem auxilio
dos Governos Geral e Provinciaes, e executar qualquer contracto de navegação fluvial ou costeira, que faça ou tenha por
cessão.
§ 8. o Promover o engajamento de colonos para a sua colonia
c terras proprias, ou para qualquer parte do Imperio, mediante
os favores que o Governo Imperial costuma conceder.
Art. 3. o No intuito de realizar seu fim, levantará um capital
de 800:0001$000, dividido em quatro mil acções de 2005000 cada
uma, as quaes serão emittidas em quatro series de mil acções:
as subsequentes á primeira se.rão feitas sob propostas da com- .. _·missão fiscal, e approvadas pela assembléa geral, especialmente
·
convocada para esse fim.
f',~~ 11 ~ f) ,
O capital poderá ser elevado ao dobro, quando assim ~Eij~ ~Sól· •~~
vidol por mais de dous terços do capital realizado, em à.ssernbléa
gera .
; ,-:;.. ·
-PAliTE II.

r

'-..

( -~'

~37
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Art. õ. o § 3. o Tambem se effectuará a compra dos vapores e
materiaes que forem precisos; essas compras serão resolvidas
pelos accionistas em assembléa geral, e realizadas pelo Gerente
autorizado pela commissão fiscal.
Art. 8.• Paragrapho unico. Os accionlstas só poderão transferir suas acções depois que estiver realizada a quarta parte do
valor destas, devendo e3sa transferencia ser feita no registro da
Companhia e assignada pelo ven~ed.or e .comprador, ou por seus
procuradores, legalmente conshtUidos Juntamente com o Geunte.
Art. 10. Do lucro liquido verillcatlo {!Cio balanço se~nestra_l·
mente de operações, completamente ultimadas, deduzir·se-hao
5 % para fundo de reserva (que crssará de accumular logo que
chegue a (lO% do capital) e o restante constituirá o mollle dividendo, que será distribuído aos accionistas em cada semestre,
·
na proporção de suas acções.
Art. iO § 2. 0 A credito da conta de-Deterioramento- serão
levados todos os semestres 5 % do valor primitivo dos vapores
e material da Companhia, para os reparos importantes.
Art. 12. A Companhia Espírito Santo e Rio será administrada
por uma commisSilo liscal de tres accionistas, com outros tantos
supplentcs e um Gerente. Totlos serão eleitos pela assembléa
geral, de tres em tres annos, devendo ter pelo menos dez acções
os rncm bros da com missão nst:al c cincoenta o Gerente.
§ I. o A com missão Hscal escolherá seu Presidente, Secretario
c Thcsoureiro, que serão substituídos por supplentes ; o Gerente
será substituído no impedimento maior de seis mezes por um
dos membros da commissão fiscal, se fôr maior o impedimento
a assembléa geral nomeará substitutos.
§ 2. o As acções dos sete accionistas referidos serão inalienaveis
até obterem quitação de seus cargos.
Art. 13. Compete á commissão fiscal o seguinte:
§ L o Crear e supprimir as agencias e empregados exteriores,
e marcar os ordenados, nomear e demittir os empregados respectivos, ouvindo sempre que fôr mister ao Gerente.
~ 2. o Autorizar o Gerente a fazer as despezas extraordinarias
os con tractos, as acquisições e alienações, precedendo a respectiva autorização da assemhléa geral, a emissão das accões e
•
respectivas chamadas.
~ 3. 0 Deliberar sobre o commisso das acções, cabendo aos
prejudicados recursos para a primeira assembléa geral.
§ 4,. o Tomar contas ao Gerente de tres em tres mezes, e
sempre que julgar mister para conhecimento das operações.
§ ü." Resolver sobre qualquer assumpto não previsto.
Art. U. O Presidente da commissão liscal presidirá ás sessões
da assembléa geral e da commissão, e rubricará os livros,
praticará todos os mais aclos inherentes a esse cargo.
O Secretario e Thesoureiro praticarão os actos inherentcs a
seus cargos.
Art. 15. Ao Gerente compete :
§ L o Gerir e administrar em geral todos os negocias da
Companhia, resolver sobre todo o expediente, e praticar tudo
que fôr a bem dos interesses da Companhia, dar o cumprimento
ás ordens da. CO!fimissão ilscal,_ podendo recorrer para a assem·
· bléa dos acciOmstas das que nao lhe parecerem convenientes,
sendo taes assembléas por elle convocadas quando a commis·
são fiscal não o faça dentro de trinta dias.
-~ 2. o Nomear e demitlir os commandantes e capitães de na•
VI\)S! agentes e empregados no Iug:ar da séde da Companhia,
SUJeitando-a á approvação da comnussão fiscal.
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§ 3. • Cobrar e despender os dinheiros da Companhia, entregando as sobras ao Thesoureiro para serem depositadas em
banco.
§ 4..• Preparar balanços e relatorios annuaes.
Art. 20. A assembléa geral rcunir-se-ha para tomar conhe~i
mento do relatorio, balanço do anno findo, parecer da com.m~
são de exame de contas, e eleger os membros da commtssao
fiscal e seus supplentes, e o Gerente, quando tenham terminado
o tempo de seu exercício, e a commtssão de exame de contas.
Não podendo na mesma reunião resolver sobre a gestão da
commissão fiscal ou sobre qualquer assumpto de interesse social, a sessão poderá continuar nos dias seguintes.
Art. 29. Paragrapho unico. O Gerente terá um vencimento
marcado pela assembléa geral e uma porcentagem lambem por
ella determinada.
Altere-se as palavras Industria e Navegação do Piuma-porEspirito Santo e Rio-nos arts. 2, 7, 9 e 30.
(Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 65.í7 -

DE

i3

DE ABRIL ])E

1877.

Autoriza a Companhia Hamburgo Magdeburgo a funccionar no
Imperio.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu a Companhia Hamburgo Magdeburgo,devidamente representada e de conformidade com o parecer da Secção dos Negocias do
Imperio do Conselho de Estado exarado em consulta de
28 de Fevereiro ultimo. Ha por bem Autorizai-a a
funccionar no Imperio mediante as clausulas que com
este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de
Almeida, do Conselho de Sua Magestade o Imperador,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1877, 56. • da lndependencia
e do lmperio.
~RINCEZA

IMPERIAL REGENTE

Thomaz José Coelho de Almgida.
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A.lteraccles a que Me ref'ere o Decreto n. 0 SS4 ')'
desta data.

I,

A Companhia poderá estendet• suas operações á capital
do Imperio e á da Província do Rio de Janeiro, mas não
effectuará seguros de vida.

11.
Os actos praticados por suas agencias ficam sujeitos á
legislação do Impcrio, sendo decididas pelos Tribunacs
do Brazil as questões que se suscitarem entre a Companhia e os particulares residentes no mesmo lmperio.

III.
Nenhuma destas agencias poderá funccionar emIJuanto a Companhia não depositar no Thesouro Nacional ou em qualquer estabelecimento .bancario do
lmperio a quantia de dez contos de réis para garantir
as transacções que fizer na capital do Impcrio c na província.
A Companhia não poderá levantar essa quantia, emquanto não provar que se acham liquidados os seguros
ctrectuados pelas mesmas agencias.
IV.
O deposito de que falia a clausula anterior ser;\ fci to
pela Companhia, com a declaração do tim a que ü t!estinndo e de que não poderá ser levantado senão por
ordem do Presidente da Junta Commercial do districto
a que pertencer a agencia.

v.
A Companhia cumprirá as disposições da legislação
brazileit·a nu que lhe forem applicavcis, ficando sujeita
á respectiva penalidade no caso de inolJservancia ou
transgressão.

VI.
As alterações feitas nos estatutos serão communicadas ao Governo Imperial, so·b pena de multa de
200~000 a 2:0008000 e de lhe ser cassada esta concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em :1.3 de Abril de :1.877.-

Thomaz José Coelho de Almeida.
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Estatutos da Companhia de seguros contra incendios,
intitulada - llamburgo- Magdelmrgo.
SECÇÃO I.
CAI'ITULO I.

Objecto, séde, duração da Companhia.
§ l. o Debaixo da fórma :

t.:ompanhia de ~eguros contra incendios- Hamlmrgo-Magdehurgo- se tem instituido uma Companhia de accionistas, quP
tem por objecto tomar seguros contra damnos occasionadas por
fogo, relampago ou explosão.
Seguirá suas transacções encarregando-se de seguros directos,
rescguros, por· mrdinçüo de agentes ou participando com outrns
companhias de seguros.
~ 2. o A Companhia terá o seu domicilio em Hamburgo.
Os agentes geraes e especiaes, como tambem os administradores dos agentes geraes e especiaes não são mais que mandatarios
da Companhia no sentido do art. 23<1. do Codigo Commercial.
§ 3. • A Companhia dará principio á. sua gerencia depois de sr
ler feito a inscripção no registro de commercio.
A duração da Companhia é por tempo indeterminado.

SECÇÃO 11.
Capital inicial , acções e accionistas.
§ ~.· O capital inicial da Companhia se compõe de dous
milhões e meio, divididos em cinco mil acções de quinhentos
marcos cada uma.
.
§ r..• As acções pagadoras ao portador st'rão emittidas segundo
a Iormula A, no appendice, e para a sua validade requerem a
assignatura pelo menos de tres membros do conselho fiscal e do
Director, ou de quem as suas vezt'S fizer.
Com cada acção se entregarão formulas de cedulas de dividendos com talão para dez annos, segundo a norma o, no appcndice,
as quaes, findo o ultimo anuo, serão subrogadas por outras novas
contra restituição do talão.
§ 6. o As prestações sobre as acções se verificarão, depois de se
ter feito a primeira de 20 %, na maneira seguiu te :
a) A ~egunda prestação de 30% ate o 31 de Agosto de !876.
b) A terceira de 211% até o 3f. de Março de 1877.
c) A quarta de 25% até o 31 de Março de 1878.
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Os accionistas que não fizerem as prestações nos termos indicados, perderão os seus direitos que resultam da subscripção e
as prestações já feitas caducarão em favor da Companhia (art.
220 do Codigo do Commercio geral). Feita a prestaÇão de 50% se
distribuirão recibos provisionaes passados ao portador (art. 222,
§ 1.• linea 3 do Codigo Commercial geral).
~ 7. o São permittidos os pagos por inteiro, já antes do termo
indicado. A Companhia compensará os juros de~% por anno.
8. 0 As acções da Companhia Internacional de seguros contra
incendios em liquidação, 11agadas por· inl.eiro, se admittirão por
pago pelos subscriptores deste capital inicial até a importancia
total de quinhentos mil marcos e cada uma destas acções equivalerá ás duas primeiras prestações de duas acções subscriptas
na Companhia de seguros contra mcendios, titulada-Hamburgo?!Iagdeburgo.
S g, o O capital inicial, o fundo de reserva (§§ 42 e 6.3} e o
fundo de previdencia (§~ U e ~5) serão empregados em· fundos
publicos do Imperio Germa.nico ou l]e um Estado que faz parte
delle, em obrigações de cidades do interior, ou em boas obtigações primitivas feitas na Allemanha, ou em acções primitivas de
estradas de ferro de nosso paiz, e bem assim emprestados sobre
penhores bastantes, ou bypothecas sufficientes, com exclusão de
fazendas.
Só será permittido ao conselho fiscal desviar-se deste preceito
emquanto se requer para a prestação da fiança que se exigir para
obter a licença de prosegmr as O\)erações da Companhia.
As quantias cobradas por premws poder-se-hão empregar em
descontar bons saques emquanto se puder fazer sem prejudicar
o seu fim principal, isto é: o pago pontual dos damnos.
Os preceitos sobre o emprego dos fundos da Companhia não
se applicam ás quantias que no andamento das o\lerações se
acharem nas mãos de banqueiros, de outras companhias de seguros ou nas de agentes.
·
Só será permittido empregar fundos na compra de bens de
raiz nos casos em que as exigencias <las operações da Companhia, ou a preservação c a segurança de dividas activas o requererem.
§ 10. Acções perdidas são sujeitas á amortização que se requererá das autondades competentes de Hamburgo. Verificada
a valiosa amortização se e!Tectuará a emissão e deliberação de
novas acções com novos numeros pelas despezas do supplicante.
Acções estragadas passar-se-hão ao requerimento e pelas despezas do portador com os mesmos numeros.
Não terá lugar a amortizacão de cedulas de dividendo c de
•
talões perdidos (§ ~8).

s

SECÇÃO lll.

Do conselho fiscal.
' H. Um conselho fiscal que se compõe de onze membros terá
a mcumbencia de uma mesa de superintendencia e terá todos os
deveres e direitos indicados nos arts. 225, 225 a, 225 b do Codigo
Commercial, respectivo da Lei do Imperio de U de Junho de
1870, tocante ás socied~des em comrnapdjta sotJre acções e socje~
!lades aJl.onyrnas,
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§ 12. Os membros do conselho fiscal serão nomeados na assembléa geral, dos quaes cinco hão de ter o seu domicilio em
llamburgo-Altona e os outros seis em Illagdeburgo, Neustadt-Magdehurgo ou em Buckau.
I~' preciso que um dos ultimos seja membro d:t Direcção da
Companhia de seguros contra incendios de 1\lagdelmrgo.
A eleição mencionada dos membros do conselho fiscal, e a
eleição interina efiectuada do conselho fiscal mesmo no caso
indicado no ~ 16 serão registradas por um 'l'ahellião.
Os nomes de totlos os membros do conselho llscal, c dos que
são nomeados interinamente ($ 16) e bem assim os nomes dos
membros da Direcção (~ 21>) publtcar-se-hão nos periotlicos eleitos
para este fim .da Companhia (~51).
§ 13. Todos os membros do conselho fiscal hão de depositar
no poder da Companhia como fiança pela duração de seu emprego
vinte acçõcs.
Só uma conclusão da assembléa geral póde eximir de tal'
fiança.
~ U.. Não podem ser membros do conselho fiscal, senão
pessoas que podem encarregar-se pessoalmente das respectivas
funcções.
Aquelles que têm fallido ou se accommodaram com os seus credores, são mcapazes de ser membros do conselho fiscal, emquanto não tiverem satisfeito por inteiro os seus credores.
§ 15. O primeiro conselho fiscal será eleito pela duração de
um anno na asscmhléa geral constituinte, findo aquellc termo se
fará nova eleição.
Verificada esta ullima eleição se determinará a duração do
encargo do membro do conselho fiscal qu<J ha rJ.e encarregarse da superintendencia sobre o proceder da Direcção. Sobro
este ponto o conselho fiscal fará com elle uma convenção particular (§-23).- O emprego do membro superintendente acaha
ainda antes de findar o termo convencionado no momento r-m
que aquelle cessar de ser membro do conselho fiscal.
Findo o primeiro anno os membros do conselho fiscal serão
eleitos pelo termo de cinco annos.
Em cada anno retirar-se-hão dons membros do conselho fiscal,
isto é, um de cada uma das delegações, c sempre no quinto anno
se retirará tambem um membro da delegação da Companhia de
seguros contra incendios do Magdeburgo. C)
A successão na demissão ~e decidirá· nas primeiras quatro
vezes pela sorte, e depois dellas pela ancianidade no emprego.
Os rlemittidos são elegíveis.
~ 16. Todos os membros do conselho fiscal têm direito de largar o seu cargo com prévia prevenção de tres mezes.
Tomando-se vacante o cargo de um membro do conselho
fiscal por circumstancias imprevistas, o conselho fiscal lem
direito de reenchel-u entretanto pela duracão até a proxima
assembléa geral, na qual o emprego respectivo· se preencherá por
nova eleição. - O membro eleilo em tal caso deixará o seu
cargo no dia em que as funcçües de seu predecessor teriam
cessado.
~ 17. Sob proposta por escripto de accionistas que representam
pelo menos mil acções a assembléa geral poderá demittir membros do conselho fiscal, porém sómente por uma maioria de
dons terços dos votos representados na assemhléa geral.

-- :-~('.~ {\' GAM~--;_O,

('> Observação: quer dizer o membro eleito da Direó~l'\1! d~\t:rohl;:uihia
de segl!roa contr~ .incendio de Masdeburgo, con!or~e o §.l;t) \linea ••

I

I
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§ 18. O conselho fiscal tomará as suas deliberações, já seja em
plena assembléa ou I).'uma delegação.
.
Constituirá duas delegações, das quaes uma composta dos
membros que moram em Hamburgo-Altona funccionará em
Hamburgo, e a outra, consistente dos membros domiciliados em
ltlagdeburgo, Magdeburgo-Neustadt e Buckau, será convocada em
l\lagdeburgo.
O membro eleito da nirecção da Companhia de seguros contra
incendios em l\lagdeburgo terá tlireito de tomar parte nas sessões e deliberações da delegação que funccionará em Hamburgo.
As deliberações de cada uma destas duas delegações requererão
para a sua validade a approvação da outra ( 19).
~ 19. I. são em primeiro lugar attribuições ~a delegação de
Hamburgo todos os assumptos que dizem respeito á c:uxa, aos
livros e á gerencia em geral, e bem assim a nomeação dos empregados da Companhia, a& escripturações e seu expediente, o
emprego que se der ás quantias de dinheiro, a revisa.o das caixas
c dos livros e outras funcções mercantis desta classe.
11. A delegação de Magdeburgo tomará resolução em primeiro
lugar tocante ao manejo de todas as operações de seguro, isto é:
do verdadeiro ramo dos seguros com todas as disposições que lhe
perteneem, as maximas dos riscos assim especiaes como locaes,
as limitações e amplificacões reaes e Iocaes.
III. Estão sujeitos á aeliberação em pleno a convocação de
uma assembléa geral extraordinaria (§ 3,), a nomeação dos membros da Direcção, a eleição de um membro superintendente do
conselho fiscal, a formação do balanço, a distribuição dos lucros, a fixação dos dividendos c ultimamente a decisão dos pontos de discordancia entre as deliberações de ambas as delegaçõeg.
§ l!O. Cada uma das duas delegações nomeará um dos seus
membros Presidente pela duração de um anuo. Para o caso de
impedimento os membros presentes elegerão d'entre. elles um
Presidente ad hoc.
As delegações reunir-se-hão á convocação feita pelo Presidente
ou em caso que elle seja impedido, por dous dos outros membros.
A convocação da delegação ha de verificar-se sob proposta da
outra delegação, do membro superintendente do conselho geral
ou do Director.
Para tomar uma valiosa deliberação é preciso que se achem
presentes pelo menos tres membros.
As deliberações das delegações tomar-se-Mo pela maioria absoluta de votos dos membros presente~, nas quaes o Prcsirlentfl
tem voto de desempate.
Sobre as discussões e deliberacões das delegações formalizar-seha um protocolo que se assigi1ará por todos os membros presentes.
· Se mandará sem perda de tempo cópia do respectivo protocoiÕ
á outra delegação, pedindo a sua approvação. Denegando esta o
seu assenso, a delegação que tomou a deliberação respectiva
nomeará um membro ou dous para analysar á outra os motivos
correspondentes; se nisto não resultar concorde, o objecto decidir-se-ha n'uma plena assembléa (§ i!l I. 3).
§ 2i. O conselho fiscal nomeará em assembléa plena d'entre
os seus membros um Presidente e um substituto seu, as suas
funcções durarão um anno e findo este termo os mesmos membros são elegíveis pelo mesmo emprego.
Em caso que o Presidente e o seu substituto forem impedidos
o conselho fiscal nomeará um dos seus membros Presidento
ad hoc.

§ 22. Sempre qu,e se olierecem assumptos qJle dependem da
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deliberação do conselho fiscal, este se reunirá em pleno sob convocação do Presidente ou de quem suas vezes tizer, ou em caso
de impedimento do membro superintendente; mas será convocado pelo menos uma vez em cada anno alternativamente em
Hamburgo ou Magdeburgo para inteirar-se da marcha das operações e para determinar sobre occurrencias.
A com·ocação tem qué verificar-se sob proposta de tres membros do conselho fiscal, do seu membro superintendente ou do
Director.
Para tomar uma deliberaçãO valiosa se requer a presença de
seis membros pelo menos,
As deliberações do conselho tiscal se tomarão por maioria absoluta dos membros presentes; o Presidente tem voto de desempate. Os membros da Direcção não têm senão voto aconselha·
dor (§ 28).
Sobre as discussões e deliberações do conselho fiscal sempre
se formalisará um protocolo que se firmará por todos os presentes.
~ 23. O conselho fiscal encarregará a um membro da delegação de Hamburgo a supcrintcndencia continua e especial sobre
o proceder da Direcção.
Este membro superintendente nomeado pelo conselho fiscal
1lelegação perpetua representará o dito conselho em todas as
Jelações entre elle e a Direcção e em virtude do seu cargo será
autorizado e mesmo obrigado a tomar pleno conhecimento das
operacões, dos livros e do emprego das quantias de dinheiro,
velando nestes respeitos sobre a exacta observação dos preceitos respectivos c dos e~tatutos, deixando-se guiar dos apontamentos que o conselho fiscal lhe der.
A duração deste cargo, a remuneração e as demais correlações
deste membro serão estipuladas n'uma convenção separada que
se fará entre elle e o conselho fiscal. O seu ordenado consistuá
em parte n'um quinhão indeterminado (§ ~2).
Em caso de impedimento o G.onselho Fiscal nomeará em s~eu
lugar outro membro para subslituil-o.
§ ~n. I. Os outros dez membros .do conselho fiscal eleito na.
primeira assembléa geral ordinaria e depois nas outras assembléas receberão por seus empenhos como remuneração um quinhão de sete por cento do lucro neto, e em todos os casos, ainda
que não resultar lucro nenhum, urna importancia de marcos
lfuatro mil e duzentos pelo menos.
11. A demais da parte que lhes couber na dita .re.muneração
receberão o Presidente e o seu substituto uma gratificação annual, sendo a do primeiro marcos mil e a do segundo marcos
•fuinhentos.
Os Presidentes das duas delegacões receberão cada um dcllcs
uma gratificação annual de marcos trezentos.
III. A remuneração dos membros do primeiro conselho fiscal
determinar-se-ha na primeira assembléa geral ordinaria no anuo
de !877 •
. IV. )fazendo-se jornadas no interesse da Companhia c com par
tiCulandade as que se fizerem dos membros de uma delegação
para presenciarem as sessões da outra, e bem assim as que fizerem
os membros domiciliados em outros lugares para assistirem nas
eonferencias em plena assembléa, restituir-se-hão os desembolsos
paga v eis pela primeira classe de via íerrea á razão de um
marco por cada legua de ida e de volta e vinte marcos de di·
nheiro para mesa.
=PARTE 11.

38
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SECÇÃO IV.

Do Director e da Direcção.
§ 2!1. O conselho fiscal nomeará uma Direcçfio que se comporá de um Director, seu substituto e um ou mais mandatariosregedores.
§ 26. Compete á Direcção o regimen administrativo conforme
as disposições dos estatutos, as deliberações da assembléa geral
e segundo os preceitos que se lhe derem, represent~tndo a commissão administradora da Companhia com todos os direitos competentes e deveres indicados no Codigo Commercial geral da
Allemanha e na Lei do Irnperio de H de Junho de 1870 tocante
ás sociedades em commandita de accionistas, companhias de
accionistas e á Direcção de uma companhia de accionistas.
§ 27. E' do dever da Direcção para com a Companhia de conformar-se rigorosamente com as direcções que o conselho fiscal
lhe der, e fica responsavel á Companhia pela sua escrupulosa
observação .
S 28. Nas conferenciaS do consf'lho fiscal os membros da Direcção farão a rclacão em todos os assumptos do regimen admi·
nistrativo.
§ 29. A assignatura da Direceão, para ter força obrigatoria pela
Companhia, far-se-ha de dons inembros nos termos seguintes :
Companhia de seguros contra incendios Ilamburgo-Magdeburgo.
A Dirccção.
N. N.
N. N.
§ 30. Sobre a eleição do Director e do seu substituto e bem

assim sobre a dos outros membros da Direcção forrnalisar-se-ha
um protocolo por um Tabellião.
5 31. O Director ha de ser possuidor pelo menos de 20 acções,
as quaes durante o seu cargo 1Tharão como fiança nas mãos da
Companhia.
·
Tambem os outros membros da Direcção hão de ser accionistas
da Companhia. O conselho fiscal determinará o numero das
acções que cada um delles tem que depositar como fiança até o

n. 0 2\l.

Só uma deliberação da assembléa geral póde rximir desta
ohrigação.
§ 32, A duração do cargo, a remuneração, demissão e outras
relações dos membros empregados da Direcção f'stipular-se-hão
entre elles e o conselho fiscal n'uma convenção separada.

SECÇÃO V.
DAS ASSE~IBI.ÉAS GERAES,
~ 33. Em ca.da anno uma assembléa geral ordinaria ha de ter
lugar.
E' obrigação da Direcção convocai-a dentro de seis mezes depois da esp1ração do anuo economico.
!i a.\. As assembléa.s geraes extraordinarias serão convocadas
pelo Presidente 4o conselho tlsca.l, sop c:leiiberação em plem~
sessão.
·
·
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Cumpre ao Presidente fazêl-o :
a) Em caso que um numero de accionistas que representam
pelo menos mil acções o exigir.
li) Pedindo o conselho fiscal ou sob l'roposta do membro superintendente do conselho fiscal ou do Director.
A convocação se fará por annuncios publicados duas V4lzes nos_
periodicos mencionados no § 51, o primeiro dos quaes se fará
com anticipação pelo menos de t5 dias.
O objecto da assempléa geral e os assumptos que nella serão
discutidos, irão succintamente indicados nestes annuncios.
~ 35. A assembléa geral legalmente constituída representa a
totalidade de todos os accionistas.- O Presidente actual do conselho fiscal terá a presidencia nas asscmbléas gcraes.
Nas assembléas geraes ordinarias os assumptos serão tratados
na ordem seguinte:
I) Relatorio do conselho fiscal tocante ao resultado da avei·iguação do balanço oiTrrccido no anno findo para a sua examinação. Ouvido e discutido este relatorio a assemhléa geral dar:\
ou negará valiosa quitação á Direcção.
.
i) Representação das contas e do balanço do anno findo feita
pela Direcção e relatorio :particularisado do ultimo mencionado e
do estado dos negocios feitos pela Companhia.
3) Eleição dos membros do conselho fiscal.
4) IJiscussão e deliberação tocante ás propostas do conselho
fiscal ou da Direc~ão, e bem assim de outros accionistas; as ultimas hão de ser mtimadas por escripto oito dias antes da assemblea geral, o mais tardar.
S 36. Na assembléa geral terão voto aquelles possuidores de
acçües, que provarão a posse elas accües, apresentando-as no flScriptorio da Companhia dentro dos" trcs dias que antecedem {L
assembléa. Os que moram em outras cidades podem apresenlalas á Companhia de seguros contra incendios em Magdeburgo ou
na agencia della geral e principal, fazendo-o dentrodo termo que
se assignar nas convocaÇões. publicas. Feita tal apresentação se
entregará ao possuidor das acções um titulo de voto, passado ao
nome delle com indicação do numero das acçües delle apresentadas, o que lhe franqueará o ingresso na assembléa geral.
Todos os possuidores de acções que, segundo fica dito, têm voto, podem dal-o pessoalmente, ou fazer-se representar por outro
accionista que tem voto, mediante uma declaracão por escrip·
to('). Esta declaracão entregar-sc-ha :í DirecçãÕ da assembléa
geral no dia que Jh'e anteceder.
Os menores e outras pessoas que estão debaixo de tutela serão
representados pelos seus tutores; as mulheres por seus maridos,
e mstituições com faculdade juridica pelos seus representantes
legaes, ainda que estes não sejam accionistas.
As deliberações tomadas conforme os estatutos na assemblt·a
geral serão obrigatorias pelos membros que não appareccrem e
n~o fot:_em representados. e bem assim pelo conselho fiscal c pela
D1recçao.

(•) Eat~ declaração se fará approximativamente nos termos s~gninles:
Companhia de seguros contra mcendios Hambnrgo-Magdebnrgo.
Pela presente participo a V- S. que o Senhor...... é autorizado a
exercer por mim na asscmhléa go.ral, que terá lugar no .•..• as faculdades
quo en tenho pela posse de ..... acções, e as quaes posso fazer exercer
por substituto que tem voto.
N. N ......... de ......... ~ d~ !8,
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§ 37. Na assembléa geral a pos~o de cada acção subministra
um voto.
~ 38. Com excepcão dos casos especificados nos U 17, 49 e 50,
as deliberações e a's eleições da assembléa geral serão tomadas
e efTectuadas por maioria absoluta de votos. Em caso de empate
o Presideure tem voto de desempate.
Só nas eleições decidir-se-ha pela sorte tirada pela mão do
Presidente.
Se o primeiro escrutínio não der uma maioria absoluta, proceder-so-lta a segundo escrutínio forçado sobre os dous nomes
mais votados no primeiro escrutínio. Os protocolos na assemhléa geral lavrar-se-hão por um Tahellião e firmados dos membros pr·esentes do conselho fiscal e da Direcção, e bem assim
daquelles accionistas que o desejarem.

SECÇAO VI.

Da. conta annual, do balanço, do {wulo de reserva, do fnndo de prev ülencía e clct llistribuiçiio tlo.~ lucros.
~ 39. O anno calendario é tambem o anno economico da Companhia. A conla annual e o balanço far-se-hão dentro do seis
mezes depois da espiracão do anno economico e apresentados
da Direcção ao conselho fiscal para serem examinados. o
primeiro anno economico findar-se-ha no 31 de Dezembro !lo
1877.
§ 40. Na verificação da conta annual assentar-se-hão nas receitas do corrente anno economico os premios reservados dos
annos findos pelos riscos pendentes, e bem assim as reservas retidas pelos damnos ainda não determinados com precisão.
Pelo contrario, lançar·St!·hão como diminuições, a demais da
totalidade dos desembolsos feitos neste anno:
a) As reservas de premi os fixadas segundo as circumstancias
actuaes.
f1) A reserva pelos damnosjá annunciados e niio pagos, calculados segundo uma estimação proporcionada ao verisimil resultado de cada acciden te considerado de per si.
c) Heducções-se tiverem lugar-no valor dos bens de raiz e
dos moveis que pertencerem á Companhia.
d) As som mas que, segundo as deliberações do conselho fiscal
tiverem que entr·ar no fl!-ndo de remunerações pelos agentes e
empregados da Companhia.
O excedente será considerado o lucro do anno economico, c o
tlc/lcit-se tiver lugar- a perda.
Na verificação do balanço assentar-se-hão nas dividas passivas
o valor nominal da emissão feita das acções da Companhia (caJiital inicial) e o fundo de reserva existente segundo o ullin\0
balanço.
O -excedente das dividas activas ás passivas formará o lucro
neto da Companhia.
§ 4L Se no anno findo em consequencia de perdas sustidas
houver havido diminuição do capital inicial, se empregará ant!1
Lu do o lucro presr.nte para a reintegração dellc.
§ 42. Ante todas as causas abater-se-hão do lucro nelo to%
para o fuud_o de reserva; feito isto distribuir-se-ha um diviuendo de ate 20% por cada acção, do resto empregar-se-hão iO o/o
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para os quinhões indeterminados e ultimamente se fará reparticão de outro dividendo até 15 marcos por cada acção.
ba somma que sobrar assignar-se-ba uma metade ao fundo de
reserva (§ 4.4.) e a outra metade repartir-se-ha de dividendo.
.
Dos quinhões indeterminados tocará ao Presidente e ao
membro superintendente do conselho fiscal I% a cada um delles ·
e%% a cada um dos outros membros do conselho fiscal ; ·8% repartir-se-hão entre os membros da Direcção segundo a convençáo
feita entre ella c o conselho Jiscal e os 4e 0 / 0 restantes reca!Jem
no fundo de rcmuneraçfto (§ 4.0 d) destinados pelos empregados
c a gcn tcs da Companhia c para recompensa r serviços particulares
re,tos á Companhia, cuja applicação decirJir-se-ha por uma deliberação do conselho fiscal.
~ 4,3. O fundo do reserva administrar-se-lia separadamente •
. Os juros que delle resultarem lhe pertencem.Chegada que seja
á quantia de um milhão de marcos já não se augmentará mais.
~ ''· Além do fundo de reserva (§ 4.3) estahelecer-se-ha um
fundo de pt·evidencia. Tem por ohjcclo ajudar as reservas da
Companhia em accidentes não previstos c para completar os dividendos dos accionistas.
No caso que no balanço do anno findo não resultar nenhum
dividendo ou um inferior áquelle do anno qur, o precedia, sacarsc-ha do fundo de reserva a quantia necessaria para fazer-se a
repartição de um dividendo igual áquelle rio anno anterior;
mas 11:10 será pcrmittido sacar do fundo de reserva para este fim
mais da terça parte da quantia que este tem.
Se neste proc~dimento não se alcançat· um dividendo <lc 25 "/,
pelo menos apphcar-sc-lla a som ma posta de parte pelo fundo de
reserva para a distribuição de um dividendo até a importancia
indicada, ainda que esta exceder a terça parte do total do fundo
de rrserva.
§ ~5. O fundo de previdencia administrar-se-Ita separadamente
como o fundo de reserva e os juros que delle resultarem lhe
pertencem. Considerado o seu objecto indicado no~ 4,~ o seu importe fica illimitado.
·
~ ó,6. Resultanrlo perda no anno economico esta resarcir-se-ha
do fundo de reserva e sendo este tambem esgotado a perda reparar-se· lia do fundo de previdencia, e só depois de estar consumido este será permittido pôr mão no capital inicial. A reintegração do capital inicial, do fundo de reserva e do fundo de
prev1dencia se farlt no modo que vai indicado nos§~ 4.1 e 4::!.
§ 4.7. Formado o balanço o conselho fiscal determinará o dividendo que se distribuirá e feito isto pagar-se-hão immediatamente os dividendos e os quinhões.
§ 48. Fazendo-se entrega da cedula de dividendo no cscriplorio da Companhia verificar-se-ha o pagamento ao portad0r sem
que a Companhia seja obrigada a examinar o rlircito que elle
tiver de recebei-o. O lugar e o prazo do pagamento serão puhlic.amcnte annunc.iados.
Os dividendos que não forem arrecadados dentro de einco
armos a correr do dia da intimação para sua cohranca caducarão
1)111 hcncficio do fundo de reserva, ou havendo este chegado á.
quantia indicada no§ 4,3 em henelicio do fundo de previdencia.
-Se um accionista der á Companhia noticia no tempo opportuno da perda da cedula de dividendo ou do talão, esta cuidará
cmquanto fôr possível, sem tomar sobre si alguma responsabilidade, que o pagamento do dividendo ou a entrega de novas cedulas e do novo talão não se verificarem a pessoas que os pretendem sem direito. Se tal cedula de dividendo, pretendida perdida,
não fôr apresentada para sua .cob1·ança dentro de cinco annos
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depois do vencimento dos dividendos, ou em caso que a serie de
cedulas dos dividendos que vão indicados no talão pretendido
perdido não fôr exigida dentro de um anno- em taes casos as
tmportancias dos dividendos que ficavam na caixa da Companhta e respectivamente as novas cedulas do dividendo e o novo
talão serão entregues á. pessoa que declarou a perda, no acto de
apresentar a acção respectiva.

SECÇÃO VIl

Dissolnção dft Companhia.
~ 6,9, A dissolução da Companhia póde ser proposta do conselho fiscal ou de um numero de accwnistas que representam a
quinta parte do capital inicial; mas a dissolução mesma só
póde ser votada na assembléa geral convocada ad hoc por uma
maioria de dous terços das acçõcs presentes e representadas.
A demais a dissolução só terá lugar nos casos especificados no
codigo commercial geral de Allemanha e na Lei do Imperio de
H de Junho de 1870, tocante ás companhias em commandita, de
accionistas e ás companhias de accionistas1 e a dissolução da
Companhia vei'ificar-se-ha segundo os precettos que nelles vão
indicados.
A assembléa geral nomeará. as pessoas encarregadas com a liquidação e determinará as suas faculdades.

SECÇÃO VIII.

Alteraçõe.5 nas estatutos da Compan7.ia.
§ 1>0. Alterações nos estatutos podem ser deliberadas n'uma
assembléa geral, por uma maioria de dons terços dos votos presentes e representados.

SECÇÃO IX.

Annuncios publicas.
§ IH. A convocação para a assomb\éa geral e bem assim todos
os annuncios publicos e chamamentos terão a força de notificações
entregues pessoalmente, havendo-se feito duas vezes as publi·
cações respectivas nos avisos de Hamburgo, na Borsenhalle de
Hamburgo, na Gaseta ~e Magdeburgo e na Borsen:;eitung de Berlin.
-Havendo-se proced1do deste modo, nenhum accionista póde ·
pretextar ignorancia dos annuncios respectivos.
Caso gue um destes jorr~aes desconbnuar ou parecer pouco
proporcwnado para se servtr delle, o conselho fiscal ou quem
as suas vezes fizer, determinará outro em seu lugar.' ·
Todas as mudanças tocante aos jornaes da Companhia publicar•
se-hão pelas gazetas restantes.
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SECÇÃO X.
Disposição final.
§ 52. As alterações destes estatutos que se requererem para a
inscripção no registro commercial serão deliberadas no pleno
do conselho fiscal, eleito na primeira assembléa geral constituinte.

Appendlces.

A.- Formularia da acção:

Numero •••
Acção da
Companhia de seguros contra incendios «IIamburgo-!llagdeburgo. Vai: 1\larcos quinhentos.
O portado desta acção, tendo pago por inteiro marcos quinhentos, tem parte proporcionadas no fundo e no lucro da Companhia de seguros contra incendios Hamburgo- Magdeburgo,
conforme os estatutos.
Hamburgo .... de.... 18 .•
Companhia de seguros contra incendios, Ilamburgo-Magdeburgo.
Pelo conselho fiscal
O Director
N. N.

N.

N.

B.-Norma de cedula de dividendo.
Cedula de dividendo.
para a
acçiion.• ... da Co:npanhia de seguros contra inccndios Hamlmrgo-Magdeburgo pelo anno de •..•
O dividendo determinado pela Companhia de seguros contra
incendios Hamburgo-Magdeburgo pelo anno de .••.....••..•.••
será pago ao portador da presente, no acto de entregai-a no
escriptorio da Companhia em Hamburgo ou nos outros lugares
que publicamente se indicarem.
Hamburgo .... de .... 18 ..
Companhia de seguros contra incendios Jlamburgo-Magde·
burgo.
A Direcçuo.
N. N.

··~

N. N

(Facsimile).
.
--~
r~ r11
Firma do membro superintendente.
. · 1 \ ,~ 1' ' ' r
N. B. -os dividendos qee não forem arreca<I,aMl"deutro de
cinco annos a correr do dia da intimação par a ~\l.à ·cobrança
caducam em beneficio da Companhia.
, ~'·
I

'-...... )

~

-,-~

,,
1

t

,(
'

..•

''

~
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Talão.

para a acção n.

o...

da

Companhia de seguros contra incendios: Ilamburgo-1\lagdeburgo.
l?azendo-sc entrega !leste talão o portador receberá no mez
de Janeiro do anno ...•. as cedulas de dividendos sobre a acção
n. 0 •••• pelos a unos do .... até., ••• inclusivamente.
Hamburgo •.•.• de ...•• 18 ..
Companhia de seguros contra incendios Hamburgo- !llagde·
burgo.
A Direcção.
N. N.

N. N.

(Facsimilc.)
Firma do membro superintendente.
N. B.- Não senti o exigida dentro de um anno a serie de cedulas de dividendos que vão indicados no talão, este se considerará
nullo.
O folheto que precede é uma cópia impressa bem colleccionada
e achada correspondente ao pé da letra com os estatutos origiuaes da Companhia de seguros contra incendios, titulada" IIamburgo-.Magdeburgo "• entregues e depositados a ~de Abril
do anno corrente na Secretaria das Razões c Procurações do Tribunal do Commercio, nesta cidade c matriculados no mesmo dia
no registro publico do commercio aos quaes, eu o Tabellião, me
reporto, e o que attesto e certifico junto com as testemunhas assignadas em publico c razo.

Hamburgo, 19 de Outubro de 1876. -(L. S.) G. Bartcls, Di r.
Como testemunhas, Elluard Gepp.-Auu. Hamacher.
Segue a legislação do Consulado geral do Brazil.
Eu abaixo assignado attnsto que o que precede é uma tradur,ção fiel c litteral do seu original allemão que cu rubriquei c ao
qual me reporto.
·
•
Hamburgo, 28 de Outubro de 1876.- M. TV. Brasde, Traductor
juramento.
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DECRETO N.

13

DE ADBIL DE

1877.

Concede p_ri:vilegio a Lulr. llfékarsky para usar de um motor de
sua invenção.

A Prinrrza Imperial Hcgente, em Nome de Sua Mag-cstJde o Imperador, Atlemlcndo ao que requereu Luiz
Mékarsk y, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procura,dor da Corôa, Fazenda e Soberania Nacioual, Ha por IJem Coneeder-lhe privilegio por dez <Hmos
para introduzir no lmperio a machina que declarou ter
inventado com o fim de servir de força motriz, c cuja
descripção apresentou com o respectivo desenho; ficando e~ta concessão dependente tlc approvação <la Assem!Jlt:~a Geral Legislativa.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secretal'io de Estado
tios Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obt·as Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do lHo de Janeiro em 13 de Abril de 1877, 56." da lntlcpcndencia c do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.
7'homaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

av~n- DE

13 oE Anmr.

DE

1877.

IIPsdntlc o C.?~ltrac~? c~f.!JJ~tlo com l!ereira Alves, Dendaszeski
c\: Companluà Íl:lra a mhoducção e esta!Jelecimcnlo de iulmigrautcs.

Atlendendo a que Pereira Alves, Bendaszeski & Com~
panllia têm violado as clausulas 2 . ., n: e 8. ·, ultima
parte, do contr·actó celebratlo com o Govrrno Imperial,
uos termos do Decreto n."5699de 31. tle Julho de 1874;
L" importando inunig-rantes em numero inferior· ao
estipulado annualmente, e, ainda assim, sem prévia
preparação dos lotes fie terras onde pmlessem ser convenientemente estabelecidos; 2. • obdgantlo o mesmo
Governo a accommodar em colonias e terrenos nacionaes
=
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c a conceder favores a uma grande parte de tae::; immi·
grantes, quando, segundo o contt·acto, deviam estabelecer-se por sua conta os que não quizessem permanecer
nas colonias mantidas pelos emprezarios, o que importa
além de onus para o Estado, o reconhecimento tle que
não estavam nas condições ajustadas todos os immigrantes introduzidos:
Attendendo a que Pereira Alves, Bendaszeski (\: Companhia, por dcficiencia tle recursos, como. se infere do
inquerito a que se procedeu em suas colorrias Euphrasina
c Pereirn, têm deixado de promover os melhoramentos
que são indispensaveis em taes estabelec.imentos, para
assegurar a prosperidade dos colonos ahi residentes e
a vinda e accommodação de novos:
A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Usando da faculuade concedida na clausula H. O, Ha por
ln~m Rescindir o supradito co11tracto.
Thomaz José Coelho de Almcitla, <lo Conselho de Sua
l\lagrstade o lmperatlor, l\liuistro c Secretario de Esl:tdo
tlos Ncgocios da Agricultura, Crnnmerdo c Obra~ Publit:as, assim o tenha entendido e raça executar. Palacio
do l\io de Janeiro em 13 de Abril de !877, tiO." da
Independencia e do Imperio.

PJUNCEZA 11\IPERIAL REGENTE.
Thonwz José Goel!w de Almeida.

DECRETO N. mjtiO-oE 1.3

DE ABRil. DE

1877.

llcsdntle o contracto celebrado com Savino Trlpoli para a introducção e eslaiJclecimenlo de imllligrantrs.

Attendendo a que Savino Tripo ti, por carcncia de recursos e inobservancia das obrigações por elle contrahidas, està impossibilitado de cumprir o contracto celebrado com o Governo Imperial, nos termos do Decreto
n.• 5373 de 6 de. Agosto de 1.873, para a intrmlucção e
estabelecimento de immigrantes, não obst111te haver o
mesmo Governo adiantado em diversas prestaçr.es a subvenção ajustada na clausula 15. • e promovido o estal.Jelecimento de grande parte de immigrantes, que o
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referido Tripoti estava obrigado a estabelecer na colonia
Alessandra> no município de Paranaguá, província do
Paraná, A Princeza Imperial Regente, em Nome do lm·
pendor, Usando da faculdade concedida na clausula 20.•,
Ha por bem rescindir o precitado contracto c mandar
que pelos meios competentes se torne effectiva a responsabilidade ue Savino Tripoti pela hypotheca que de suas
propriedades prestou, de accôrdo com a clausula Ui. a,
para garantia do desempenho dos compromissos a que se
obrigou.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
:Magestade o lmperauor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa ..
la cio do Rio de Janeiro em :13 de Abril de l8í7, 56. o da
lndependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECI\E'l'O N. 65111

-DE 2~ DE ABRIL DE

1877.

t.:ouccde privilegio a Samuel Beaven para a machina que in•
ventou a fim de ralar mandioca.

A Princeza Imperial Regente~ em No me do Imperador,
Altcndendo ao que requereu Samuel Beaven, c de conformidade com o Parecer do Conselheiro Procurador
da Corôa, Fazenda c Soberania Nacional, Ha por bem
Conceder· lhe privilegio por oi to annos para fabricar e
vender a machina de ralar mandioca, que declarou ter
inventado e cuja descripção e desenho ex h ibiu.
Thomaz José Coelho ele Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publi·
cas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Bi o de Janeiro em 2~ de Abril de l877, 56. o da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
<AFI:f'\:f'o:f'I;AI'VI'
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DECRETO N. 61);)2-

DE

24:

DE AllUIL.DE

1877.

Concede privilegio a Samuel n,~avett para a ·inachina, tlc sua in·
· ~enÇiio destinada a arrancar' t,úc_?sá. i:;iics.'
·

A Princez~ Imperial llegentc, em Nome do Imperador, Attenrlenrlo ao que l' )(jUC'l'I.'U S:tlltUel Bt~aveu,
c tlc t:onformidade com o Pare:.;('r do Con~clheiro
Procurador da Corôa, F:1zenila c Soberania Nacional,
lia por hem Concedcr-l!Jc priri!e'.(io por oito annos para
fabrica1· e vemler a Juacltina que declarou ter inventado a fim de arranca r tMos e r a izcs, ségunLIO a dcsrripçiio e o desenho que PXhibiu.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagest:111e o Imperador, l\liuislro o Soerdario de Estado rios Negocio.> da A'"Tieullura, Commercio o Obras
Puhlieas, a~sim o tenha eu!r•wlirlo c far;a r'xccutar.
P:Jlacio uo nio de Janeiro em 2ítlo Abril de 1877, ü!i."
da lndepcndcneia e rlo Impr'rio.
1

PBI~lCEZ\

DIPEHL\L llEGENTE.

1'/toma: José Coelho de Almcidrt.

DECnETO N.

n:;:r~-nr: ~~k

nE ,\nn''· nE 1877.

Concede pfivil~gio a saumcl Uenwn para a n_J_acliina t[tW inventou com o li1n tlc rlcspiJipar c th's•·ast·aJ< caf•\ P arrt~z.

A Prin,;cza Imperial llcgentr•, em Nnnw 1lo Imperador, Altcntlenllo ao que l"f'IJU''l"eu s~l)lUCl Bt•avcn, o de
eonformillailc eom o Piircn·r do Cnn~clhr~iro frorurador
. l~a Con'\:1, Fazcn~la P ~nlwr;lllia N;rinnal, na por lwm
Conceder-lhe pnvllt'glO po1· oito annos [l:lLt fabricar c
vender a macllin:l rxue tir•clarün ler inventado a fim de
dc~p()Jpar c tJcscasr:1r eafú I' arroz, St•gnntlo a uescripçiio
e o desenho qnc aprescnto:1.
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho llc Sua
1\lage,;tadc o Imperador, .Ministro c Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Ctimmcrdo c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça eXecutar. Palacio do
llio de .Janniro em ~Y.Hlc Abril do 1877, tiü. o da Inclcpendencia c do Im per i o.
PlUNCEZA IMPElUAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida

m:c1w:ro N. cmw•. r.on~•'dP

;\.

nE

21.

IH<: Amw. nE

lR77.

a .Jm,(! Frrraro privilrg-in para Fahrical' r yrndrr la<! ri·
.1 h os p:Jr um i·,;.,;~~~,;o 1le sua imciii:<10.
·

Pt·inc•~za

[tltperial Hegcnte, •·m Nome tio Imperador,

A l.lclldentlo ao que rcqucren José Ft,rraro, e dn eonfor111 idade com o Parecer do Conselheiro Procurador tia
Cort,a, Soberania c Fazenda Nacional, lia por· IJCm Cont·et!IH·-Ihn pl'ivilcgio por oito annos para fabricar c vender
Jadrillws, seguntlo o processo que diz ter inventado para
esse fim, c r;uja desrripção depositou no Archivo l'u!JI ieo.
Thomaz .Josú Coelho tln Almeicb, do Conselho de Sua
l\lagestadn o Imperador, .Miuistro e Secretario de E~
tado dos Negocios da A!!:ricultura, CommerLio n Ohras
Pu!Jiil'as, assim o LeHIJa eu tendido e faça ext'euL:ll'.
Palacio do Hio tlc .Janeiro em 24 de Abril dP 1t)77,
~jü. o da Inrlependenci:t e do lmperio.

PlliNCEZA ll\IPElÜAL HEGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N.

mmr>- DE

24-

DE Ann1r. nE

1877.

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia "Edificação
Economica" c autoriza-a para funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, ALtendendo ao que requt3reu a Companhia « Edificação Economica » devidamente representada, e de conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de ~W
de Fevereiro ultimo, Ha por hem Approvar. SPUS estatutos e autorizai-a a funccionar mediante as clausulas
que com este baixam assignadas por Thomaz José Coelho
de Almeida, do Conselho de Sua 1\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, que assim o
tenha entendido e faça exccut:~r. Palacio do Rio de Janeiro em 24, de Abril de IR77, rm." da Jndcpcmlcnda n
1lo lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Alterac:ões a que se ref'ei"e o Decreto n."
destudata.

o:;::::

L

No§ 2.• do art. ü.", su.bstiLua-sc as palavras-- que interesse á companhia- pelas seguintes- para os lin~
sómente de que trata o art. 2. •

11.
O art. 7." fica supprimido.

lll.
·O arl. s.• fica assim redigido:
O accionista que não entrar com 3 prestação rcspecti 1"3
a qualquer chamada nas í~pocas marcadas, inconerá na
multa de I"/. ao mcz por espaço de quatro mezes, salvo
motivo provado e apreciado pela directoria, dentro d1~
sessenta dias da tlata do arntuncio.
O accionista é responsavel pelo valor nominal das
acções que lhe forelll, distribuidas,

EXECUTIVO.
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IV.

No fim do§ !J,." do art. lO, acrescente-se- nos termos do§ 2.• do art. 5."

v.
No art. !2 substitua-se a palaVI'a- annuahnentepor -semestralmente.
VI.
O §2." uo art. H fica suhstituidopclo seguinte:
No fim elo 2." anuo sahirú um dos dircctores, no 3."
outro e no 11..• o ultimo dos eleito~, se tiverem todos a
mesma antiguidade, procedendo-se a sorteio entre rlles
no 2. e~.· anno; mas se n:lo tiverem a mesma antiguidaLle, deixarão primeiro o lugar os mais antigos. Os que
forem assim retirados serão substi tu idos pelos novameu te eleitos, proccrlendo-se do mesmo mor lo nos annog
seguintes.
No§ :L • supprimam-se ns palavras- e não se provnr,
ele., até o fim; e em lugar- de lias- diga-se -e só
poderá ser exonerado por rlclihrração da asscmhléa
g·cral.
VII.
0

No art. !8 ~ 5. • supprima-sc a palaV!'a- novo.
7. • do mesmo artigo fica assim redigido:
O proprictario devedor fJUe deixar de pagar a presta~ão mensal até Hi rlias depois de vencida, incorrerá
na multa ele 5 "lo 110 L" mez, de G "I. no 2.", tle 7 •;.
llO :L", H •;. no 4.", 9 •;" 110 ~i." c 10 "/0 no fi.", praw
IJin que cahirá em commisso o conlrar:to ef'!eiii·:Hio com
a companhia, salvo o immediato pagamento das geis
prrsta(jí.les e rcspeetivas multas, ficando o fiador sónwn te responsavel pelas mensal idades.
O~

VIII.
Ao ~L • 1lo art. 2n, acrescente-se-- gual'dada a disposição da ultima parte do art. 39.
IX.

No §i. • do art. 2G, em vez de
·-nm decimo,

-•Jon~

terços --!Pia-se
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X.
Ao art. 27 in fine, adllitc-sr:
Exceptua-se o caso de que trata o paragrapho unico
do art. 22, que será olJ~ei·vado sem restricção alguma.
XI.

No art. 33 supprima-se a palavra- primeira.
XII.

O paragrapho unico do art. 1-3- começa durante o
primeiro quinquennio (o mais como está).
XIII.

Os arts. 44 e 4;; ficam supprimidos.
Palacio do lHo <le .T:.mciro em ::H de Abril. de 1811.Thomaz José Coelho de ;ilmcida.

Estatutos da Companhia "E1lificação Ec.onomica. •
CAPifULO I.
ORGANIZAÇÃO D.~ COllPANIIlA R S!WS FIXS, C.\PITAI. E

IWll.lt.:\0,

Arl. 1.° Fica organizada ncsli ~ôrt" uma companhia nnonyma sob o titulo- Etiilicn~:in •Er:onomiea- <[IIC tlllrar;i por
espaço de novro11ta annos.
Art. 2. 0 A companhia tem por fim comprar terrenos e rtlilicar pretlios por sua conta, reconstruir os 'lue possuir, para s!"!reu'
alugados ou vendidos por prcstaçücs mcthantf) as coHtli<;õrs estipuladas nestes estatutos.
.
Art. 3. 0 Para realizar seu fim, a companhia cstahclrt:cr-sr-ha
com um capital de quatro mil contos tle rNs, divididos 0111 yinlP
mil ac~.õcs tle tluztiHios mil réis t'atla nma, rcalizavris u:t ft"tnna
do art. 5. •
Art. !,. 0 As acções ser;1o !liYitlitlas em quatro series tlc t:iuco
mil acções cada uma; não se podf'ndo emitlir as acçõcs tl:t sr1·i•~
segunda antes de realizado intrgralmente o capital da serie primeira e assim successivamentc.
CAPITULO li.
D.\ REALIZAÇ:Í.O DO C.II'ITAJ, 1-: Sl"AS APPJ,ICAijÕE>.

Art. 5.• A primeira chamada do capital será tlc W "/... a scçunda de lO 0 / 0 , a terceira (~C W 0 /,., c as demais de !O "lu. •·om
mtervallos nunca menores de trinta <lias, de uma a outra chamada, precedendo annuncios com oito dias pelo menos de an trocPtlencia.
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Art. 6. • O capital da companhia- Edificação Economica, será
empregado:
§" L N:t compra do terrenos e do predios, assim como na contnwção c reconstruc~ão como melhor convenha.
§ 2." Em emprestimos com garantia, ou qualquer transacção
IJHe interesse :i companhia.
Tanto no primeiro como no srgundo caso será sempre ouvida a
1lirectoria sobre a eonvenieucia dessas operações.
CAPITULO III.
IJOS ACCIONISHS, SUAS OBRIGAÇÕES E DlllEITOS.

1\1·t. 7. o E' condição, para ser julgado acciunista da companhia,
E1lilieaç:1o Econoruica, salvo o disposto 110 .art. !!.", snh·
5f:rrvct os presentes estatutos, ficando entrnilitlo <JUO por esk
modo os approva em todos os seus artigos.
,\rt. 8." Nenhum accionista tia companhia, Edi flcaç:Lo Reonolllica, responde por Yalor maior de suas ac~ües, arl. 298 do
eodíg-o commercíal, mas, se não entrar com a pt·cst.acão rrsper,li v a a qualqui!r chamada nas (~pocas marcadas, inéorrer:i na
11111lla. ilc i "/u ~o mcz por espar,o de I(Ualro wezes, salvo motivo
prova1lo e apreciado pela dirccloria, 1lontro de 60 dias da data
do annuncio.
Art. 9." As acçõcs da Companhia, Edificarão Economica, rlão
1llreito aos lucros lirruidos verificados pelos tialanros seu1estrac~
aos bens adquiridos no período de sua existcncia c' aos productos
tia venda. rlrstrs rrnando se haja de lifruhlar a curnpanltia
(art. 29t; do codigo commereial).

CAPITULO IV.
D.\ llF.CiliTA, DI\'IDE"'IJO E I•'UNJJO IlE 1\ESEI\VA IJ.\ Co)lPl'illH.

At·L. iO. A rr,ceila da r·ou1panhia -Erlilir.ar,~o Ernuomira, r·Psnlra:
~ 1. 0 Jlo [H'oducl.o 1lo aluguel c vcnrla dos prcrlins qnr pn~·
Sll it·.

§ 2." Da accumulaçiio dos prernios do dinheiro cn1 rlcposilo.

~ 3." Dos juros incluidos nas prestacües mensaes pag·as por
to1tos os possuidores de prerlios comprados a eompanhia a
prazos.
§ ~. • Dos juros dos emprcstimos rtue a companhia fizer.
l'í t;. • De todo e qualiJuer hem IJUe a companhia possa legalmente adquirir.
·
Art. i!. Será feita semestral a distribuição rlos dividendo~,
qnc deverá saltir <los lucros li<tnidos provenientes rlc opcra1:õrs
clfectivamenle concluídas nos rcSJJcctivos semestres.
Art. 12. Dos lucros verificados annualmente deduzir-se-Ita
20 "/.,para ser applicado a novas edillcncües, e iO 0 / 0 para fundo
iiP reserva. Este fundo é destinado a fazer face á perda ou suhsLilui~ão do capital da companhia. A detlucc~o cessa chegando o
fundo a 20 •;.do capital realizado.
·

=

PARTE 11.

~0
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CAPITlTLO V.
DAS DESPEZAS Dl

r. O~!!' ANH IA.

Art. 13. As despczas da companhia-F.diya:>çiio Economica-,
dividem-se em preliminares, or~linarias c cxtraordinarias.
§ L o Comprchendem-se nas d~~spezas preliminares as 1la fundação 1la companhia, c serão feitas :í cnsta !lo capilal, o qual
será indemnizatlo, logo qne a primeira renda or!linaria chegue
para esse fim.
§ 2. o As despezas ordinaria~ são a~ que resultam do 11agamcnto
1los honorarios á administração c venl'imentos dos empregados,
comnrchendendo·se lambem nestas o expetliente.
.
~ 3. o As extraordinarias, s::io totlas aqnellas não previsl:ls e
de urgente realização, para !Jcnelleio e interesse da eompa·
uhia.

CAPITULO VI.

Art. U. A r,ompanltia -Etlitiear,ão Eeonomica-, scr:l gcl'itla
pJr uma dircctoria eleita pela ;u,scruhh~a ger:~t 1los aceioni~tas
compoila de tres mellibros que elegerá 1l'cntre si o !Jrc~illeute
r, o sel'rctario, sendo o terceiro director c c:tixa c o substituto
nato de qualqurH' dos dons prim~iros nos impedimentos •.n"!IOI'!'S
de 30 d1as; a qu:tl ser a aux1l wll:1. por uma I'Ommissao 1lc
exame e consultas composta tambem de tres men1hros, que
serào substituídos de conformidade com a lei de 2:! de AgosiO
de 1860 e da mesma fiÍrma a directoria.
c
A' eleicào da 1lir1~ctoria e conunissf1o não serão admittidos
yotos plll: procura~~ão.
~ L o Na falta de qualquer dos directores será chamado para
suh,;titnil·o o accionisla 11ue tenha os requisitos ne1·essarios, 11
qual cxerf'et·á o cargo ate li. L a rcuni:lo da assembl(•a geral, 11a
qual se fará a eleicão dl'linltiva, podendo r;.t., rccahir sohrr o
accionista já Clll exercício.
§ 2. 0 A suhstiluiç:1o dos rlir()etorns exigida pela lei tlc 22 tle
Ag-osto de i8ü0, far-sr~-ha pel:t ft'HHt<t sc~uinte :
No fim do IJUinlo anuo procc:ler->C·h::t á eleit.:ão por meio
de uma lista que deverá eouter tlous nomes tios tres direr.torcs
em exerci cio, e lllll novo_
No fim do sexto anuo, por lista de uons nome~ que ti \'e rem
completado cinco anuos em exc•·cicio, c ou tru uovo.
Ao setimo e nos seguintes annos pru,rguir-,;e-!Ja á renovaçãn
annual, sempr1~ pela st~gulltla pane.
§ 3. 0 Sob a immediala inspec~fio da directo1·ia, fnncrionar:i
um gerente eleito pela assrmbléa ge•·al por maioria absoluta
lle voto<, o qual será cou,;ervatlo no exerclcio tle suas funcl\ues
em quanto h1Jlll administrar os ncgocios tla companhia, e "n:1o
se prn\·~·· que haja commetthlo mahersa~ão c julgado pel:t
asseml.Jiea geral.
Art. 1õ. A' directoria compete:
§ L o Fiscalisar a slricta obscrvancia das regras deste~ rsta·
tu tos,

EXECUTIVO.
§ 2. 0 Reunir-se e dar seu voto quanào seja consultada pelo
gerente, ou quando julgar conveniente.
§ 3. o Exigir do gerente, sempre que julgar conveniente, informações e quaesquer esclarecimentos sobre os negocio~ da companhia.
§ 4. • Apresentar pelo orgão de seu presidente á assembléa
geral, o relatorio annual das transacções da companhia, acompanhado do respectivo balanco.
§ 5. • Convocar a assembléa geral, qu;mdo em vista de assumptos de importancia necessite ouvir a opinião desta.
§ 6. o Representar por intermedio do seu presidente a companhia em todas as suas transacções.
~ 7. • Enviar á conunissão de exame e consultas e aos accionistas, com a possível brevidade, o balanço mensal fechado até
3:1. de Dezembro, acompanhado de um rclatorio das operações da
companhia no anno que Hndar.
A1·t. :1.6. Os membros da directoria são obrigados a possuírem
pelo me11os 50 acçõcs, das quacs não poderão dispôr emquantn
exercerem os ditos cargos e só (]()pois do exame de contas.
Art. :1.7. Ao gerente compete:
~ L• Dirigir e providenciar sobre o andamento das operaçõrs
ria companhia, consultando a directoria em todos os casos mais
importantes ou quando julgar conveniente.
~ 2. • Nomear, de accôrdo com a rlirPctoria, os empreg-ados nccessarios e marcar-lhes os vencimentos, sü podendo dcmittil-os
por motivos legaes.
§ 3." Examinar e resolver, sob approvação da directoria, as
propostas ou quaesquer transacções dentro da esphera rios cstatulos e rrgularnento interno, onde especificada meu te serão ment:ionadas suas a ttribuiçiies.

C.\PITULO VII.
DAS OI'ER.\ÇÜES DA CO~IPANUIA.

Art. 18. A companhia, E!lificação Economica, no intuito !le
realizar, eJll pa1·tr, o fim designado no art. 2. 0 destes esta tu tns,
1·~tabelece as conrlicües seguintes:
§ L 0 As pessoas !jue comprarem á companhia prrrlios, paga r :lo
mensalmente o aluguel que f(\r convencionado de acci'>rdo com
o valor c capad!lade do rncsmo prcrlio c 111ais, de 6 %ali'~ lO·~
para amortizac:lo do capital.
~ 2. o Todo õ pretendente a propriet~rio apresentará sua fJropo.,ta á companhia, declarando a rua e o numero t!a casa qur
pretende.
~ 3. 0 A companhia exigirá sempre, sem distincção dr pessoa,
fia!lor idonco das prestações monsaes, o qual obrigar-se-lia <"OIIJil
principal pagador na falta da pontualitladr !lO atlancarlo.
~ 4." Quando o fiador queira eximir-se para com á companhia
ria responsabilidade a que se obrigou, qualqt1er que seja o motivo da sua retirada, prevenirá á companhia com antecedencia
tle um mez, avisando igualmente ao alianrado para apresentar
novo liador, sob pena de reputar-se uullo u·'contracto de venda .. -.-.··::-::-:§ 5." O novo pmprietario é obrigado no prazo de tres tuezes, n, A u: .
contado~ d~ dia do aviso,_ a apresentar á companhi,a.:ifoVtJ-~fl.à,~ol\1 I' 11111 1
de conformidade com o dtspos;o no~ 3. •, sob pemr:d!f.;~ê!lprthllla
a escriptura, correndo todas as despezas por contá do-I>l"etendente.
'·

.
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§ G. o Todos os impostos devidos ü Fazcuda Nacional scr:io pa-

gos por conta c ·em nome <lo proprirln.rio tlr,vcdot:. mas os

dot~ll

mrmlo1 rle quitação sú lhes scr:lo entregues rrtwndo liouvrr rc;;galado a divida ennlrahida.
§ 7." O proprictario llcwrlor qur, dPixar de pag:1 r a prcstac_::io
mensal, até quinze dias depois de vcneida, incorrerá na mulla.
ilc 10 "/o no primeiro mcz, tle 1:> "/0 110 ~c:;undo c de 20 "/o no
tercriro, c assim por diante até seis mczcs, época em que callir:í
em commisso o conlracto celelmulo com a companilb, salvo
(rJuanto a esta ultima pai-te) o irnmrdiato paga111ento d::;; seis
prestações com as i"espectivas mnllas, Jlca!lllo o fiador respousa vel pelas mensalidade~ s•irnen te.
~ 8. o Só potler:1o ser aceitos para fiadores in di vitluos de reconhecido credito, que sejam propriclario~, capitalistas ou negociantes abonados, finalmente pessoas rrtw ú direct01 ia merct:am
plena conliança .
.~ !1. 0 E' licito a qualrrucr proprictnrio tlcredor, sublocar ou
traspassar o seu direito, uma vez IJHe seu successor a-presente ::s
mesmas garantias.
§ 10. Todas a~; prcstar;õcs mrnsar~s dPvrrJo :<ct· pagas tlt'ntm
dos primeiros '10 !Iins do Jncz llltr' sr sf'gnir ao Yrneitlo no f'srriptorio da companhia.
~ 11. A t:ompanhia Jtmndar;i. insprccionnr ordinariamente uma
vez por anuo, e ex lram·din:ni;lntr 11 {I' q tt:lllclo j nlf.(a r eonn•nirnlro
a liCIUtia sua IJoa ronscrr;w;1tl, lotlus us pi·cllius tJU•' lho cstivrrent
sujPi tos por eoul.rado.
•
~ 12. Torlos os concr~rlos, tJUC forcllt nccessarios, S<'r:io fPilo~.
por conta do proprictario devctlot· e •ruantlo este Büo possa
Jazcl-os de prompto, a contpanhia potler:i tomar a si esse encar;.:o,
inclrumizantlo-sc das tlcspezas rttlC nzer c csíahclcccndo r.nm o
dito propriclario dr:vcdor o modo por fJilf' srr:i rlfcduad:t n iudcmniz:tç:1o.
§ i3. Não é permillido ao propriclario devedor fazer no respectivo predio ohras que á eompanhia parrçam d:1lllllOSas, salvn
sr~ o tempo que f~lln.r para o resgate f<•r tal lJUC a rontpauhia Jtrlo
[IOSsa vir a ser prejudicada.
-~ H. No eonlracto I! e YCIH!a drn·crão ser inseritl:\s as clausulas
de tJilr trata este artigo, ou pelo n1eno,.; tlcdarar-;-.r~ ser feita a
v ruela segundo o art. 18 c seus paragraphos •
.~ Ui. No caso de falleccr o proprirtario devedor, pndrrá o mutractn continuar coJtt us seus rcprc~cnlautcs lcgac~, uma VPY.
qnr estes aprescnte111 as mesmas garaulias c CUill]lr:tm as colldi•·ües supracitadas.
· ~ 16. N:1o ltavrr:i recurso p.1ra as c'oHtractos cruc c:thirPm t'llt
rnmruisso por falta de paga!llcnlo elo devedor.
Art. 19. A llirectoria podcr:·L vender qualquer rn·•~tlio tlrsde
IJ)II) a o!Ierta seja superior ao tn·c~o por qw1 o honvrr atlrtuiriclo,
rm caso contrario só poder:i faz•'l-o ru1 virtude de dt'lih•~rar:wda
assemhléa geral.
•

CAPITULO VIII.
IH .iSSE~IHJ.I~A t:EIIAL DA CU~IP.\XHI.\.

Art. 20. A assemhlt"•a gPral ela com·panltia-EtliJlraeão Economica-, {J a. reuniflo dos seus accionistas e como taes· iuscriptos
registro tia mesma, dons mczes pelo menos antes da reuni:1n
ol'dinaria ou extraonlinaria.
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Art. 21. As l.ransfcJ·cncias das acçües da companhia lirariio

~nspPn~:ts dentro dos oito dias que preecdcrcm á reunião da as~CJIJlilt'.:l geral.
Art. 2~. A asscrnhléa geral poderá deliberar Jrgalmeule
:t('li~IHln-sr repre<cnlallo um fJuarto das acçücs en1itlirlas.

Paragrapho unico. Quando porrm, o objccto da convocação mr
a rcrorrua dos cslalulos 011 a deliberar;ão de que trata a ui lima
pari<' do~ arts. 9. 0 P 1\l, a. ns<.emhlt'!a geral só [JOiler<i resolver
psl;liitlo prcs<'ll tes nccionisla.s IJUe reprrsontrm pelo Illrnos mel:ul<\ .J,J 1~apilal ·~mill.iilo.
Art.. 2:.:. As deliberações da ass()m!Jiéa geral s:1o por maiori.L
:1 h'olula dos \'o tos prcsen tes, conferindo cada cinco acções o dircih de um voto; não pode111lo porém nenhum dos a.ccionistas
ler nJais de cinto votos, qnaliJUCr que soja o lllllllcro de acr;ü~s
'I ur possua..
Art. 2''· Os possuidores 1le mrnos de cinco acçües, poderão
assistir ás ass!Jmbléas gcraes ~ tomar parte nas discussücs, mas
n:lo poderão votar.
Art. 2:>. A' assemhll~a gl'!·at CO!Hpclc :
§ !.."Alterar ou reformar os estatutos.
§ 2. o Approvar, morlificar ou rcjcilar!o regul:unento in temo.
~ :l." Jul~ar as coutas da cnmpanl1ia, depois de cx:uuinarlas
por uma commissão nomeada wt hoe pela lli!"Sllla :~ssemlrlé:t
"f'l':ll.
" ~ t~. o HcsoJvr,r ~ohl'<) a lii[Hirla\:rro ria companhia.
,\1"1. 2íi. As sr-ssriPs <la asscmlil1'~a geral serão presillirlas pelo
acdoni>'l.:t quo frir cl.nilo por aeclamação ou. volaç<tu, e celcbrarse-lião rxtraordinanameule !lOS casos segmnlcs:
~ 1. • Quando sua reunião fôr requerida por um numero de
ncr·ionistas que representem 2/3 das acções da companhia.
~ 2." Quauilo a dircctoria julgar 11ecessario c de acc.)rdo com
o disposto no ~ !)." do art. H>. Nas rctmi•-•cs rxtra<mlinarias da
a,;scwlJli~a geral sú se lrat:1r:i do ohjPclo para que houver sido
COilVOCúla.
Art. 27. A convocarão ordinaria ou cxtraordinaria da asseml!léa geral se fa1·:i pór annuncios publicados nos jornaes tres
vezes srguillas, com oito dias de an tcccdcncia ::w marcado para
a rennirw.
l':u·a.grapho unico. Quando a. ass•~Jnhléa geml não puder ,]elihcrar por falta dn nn11Wro, far-se-ha nova convocarão, cleclarando-S\' os mo ti \'OS d<'sla, e nesta scgnnrla convocação os
necion islas presente~, qualquer r1ue seja o seu numero, conslitnir;-to nun1ero lrgal para delihcrar.
Art. 28. Na pri lllcira sessflo de ca1la. retlllião orrlinari:t da
asscmbka geral, logo depois da a prcscnf:ae:1o do rclalorio n halanço geral, procede1·-se-ha á eleição por' maioria nhsolula tlc
votos, da commissão de contas, composta de trcs membros tirados d'entre os ciucoenta. accionistas possuidores de maior numero de a CÇ<1es.
~ :f. o Se para comptJr este grupo clcgivcl, os pnssHil!orcs menores dr igualiJUanlid~dl~ de ae<:flrs perlizcrcm lllllllOl'o ·supPrior a ciucocnla accionistas, a sorte decidirá rl'entrc estes IJUaes
· rlever<lo entrar nnquclle grupo.
§ 2. 0 O rela.torio c balanço annual (hem co1no os lwlancctcs
mcnsacs), serão pnhlieado~ e rcmcttillos ao Governo Imperi:ll,
(Lei n. 1083 de 22 de Agosto do 1860).
Art. 2!1. To1los os IiHos c cofres da. companhia, sem rescrv~
al>:uma, ser;lo frantJUe:tdos á coumüssão de contas, para que
JH!ssa proceder a minucioso exame e dar o seu parecer, que será
presente á. asscmbléa geral dentro de trinta dias.
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CAPITULO IX.

DISPOS[ÇÜES GERAES.

Art. 30. A companhia, logo que estejam preenchidas todas as
formalidades lcgaes1 annuuciará o começo de suas operações.
Art. 3f.. Os memnros da direcloria deverão possuir nunca
menos de cincoenta acções da companhia, art. 16.
Art. 32. Emquauto não forem applicadas ao objecto especial
da companhia, as quantia~ recebidas serão depositadas no banco
do Braztl, guardando-se unicamente nos cofres da comJ!anhi!L o
dinheiro preciso para o pagamento das despczas de escnptoriO c
custeio da mesma.
Art. 33. Cada membro da dircctoria, da commissão de
exame e consultas, c o gerente vencerão um honorario correspondente aos «·argos que exercerem, o qual será marcado pela
primeira assernbléa geral.
Art. 3i. A companhia será dissolvirla, ou por estar findo o
prazo l«·gal de ,sua duração, ou pr;Ia perda de !lous terços ou
mais do seu capwtl (art. 295 do codtgo commer.ctal).
Art. 35. Não será distrilmidn dividendo algum emquanto o
capital, desfalca!lo em virtude de perdas occorridas, não fôr integralmente restabelecido.
Art. 36. Os directores substiLuidos não puderão sér reeleitos
dentro do primeiro anno comado do dia da substituicão.
Art. 37. Dissolvida a companhia, sua liquidação se fará
segundo ag regras do codigo commercial.
Paragrapho uni!:o. Se, realizada a dissolução da companhia
qualquer que seja o motivo, não estiverem aio da resgatados pelos
proprietar10s devedores os respt~ctiVC1S predins, a companhia
venderá o seu direito a esses contractos, 1icando o comprallor
subrogado em os direitos da companhia.
Art. 38. A directoria procurará sem11re ultimar por meio de
arbitros todas as contestações, que se possam originar no exercido dos negocios da companhia, para o que observará a respectiva lei vigente, 1icando a directoria autorizada a demandar
e ser demandada, e para exercer livre e geral administração c
plenos poderes, nos quaes devem sem reserva alguma conside·
rar-se comprehcndidos e outorgados todos, mesmo os poderes
ern causa propria.
Art. 39. Na hypothese de ser prospero o estado da companhia,
c convir aos seus interesses e aos do publico elevar a escala de
sua& operações, requerer-se-ha o respectivo augmento do capital,
propondo-se a reforma dos estatutos na parte que fôr conveniente,
observando-se para esse 1im as fm·malidades prescriptas.
Nenhuma alteração se fará nestes estatutos sem prévia auto•
rização do Governo Imperial.
Art. <1.0. Qualquer proprietario de terrenos ou predios poderá
pro pôr á companhia a venda dos mesmos, recebendo um terço de
seu valor em acções da companhia-Edificação Economica, e orestante em moeda corrente •
.Art. 4L A~ a~ções da~as ~m ragamento de terrenos, ou pre·
dws terão dtretto ao pnmetro dividendo que se ellectuar depois
de fechada a transacção.
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Art. U. Qualquer pessoa, dando garanlia idonea, poderá
11ropôr á companhia-Edificação Economica,a edilicação de um ou
mais predios; tendo porém de realizar 1/3 do valor, segundo o
orçamento feito pelo architccto da companhia e julgado pelo Gerente e por toda a Directoria, cujo pagamento será feito no acto
de assignar o contracto com a companhia.
CAPITULO X.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.

Art. 43. Approvados pelo Governo Imperial os prcsentrs esl.atuLos, convocar-se-lia Jogo uma reuni;jo cxtranrdmaria da asselll hléa geral para proceder-se á eleicão da di rcctoria c commissito de exame c consulras pcrnianentcs 1levenf1o nesta
!'resma reunião suhmetLer-sc á sua approvação o regulamento
mtcrno.
Parafrrapho nnico. O iniciador e fundador da Companhia Edi1lcacão Economica, 1\Janoel Fernandes Barcrllos, serão seu gercnie na fórma do§ 3.• do art. llí., c art. 33 .
. Art. 41.. Ao iniciadot· da Companhia Edificação Economica,
.lllanoel Fernandes Barcellos, eonferir-se-ha como premio de seu
trahalho um numero de acçõrs bcneílciarias, que lhe será marcada pela assembléa geral na reunião de que trata o artigo anlcccdent.c nunca meno1· tle trezentas.
Art. ~o. As acçõc~ beneficiarias considerar-se-hão desde logo
realizadas em lodo o seu valor, e gozarão do todas as vantagens c direitos que estabelecem estes estatutos; e serão indcprndcntes das villle a1il que constituem o c~pital.
Os accioni~tas fumht~lores da Companhia Edificação Eronomica, assigna1tos nas listas adiante juntas, acei landú os presentes estatutos em 10 capitulos e ~5 artigos outoq.:am ao iniciador e fundador l\Janoel Fernandes Bartellos, os necessarios
[JIHieres para impett·ar do Goveruo Imperial, a sua approvação,
aceitar as emendas ou alterações que o mesmo GO\'Crno iudirar.
·
Ui o de Janeiro, 22 de Janeiro de 1877.
(Seguem-se as assignaturas.)

DECRETO N. 6556 -

DE 24 DE ABRIL DE

1877.

Pro roga, por dous anno·,, o prazo marcado ao Dr, João Baptista
Lacaille para lavrar{ minas dti carvão dé pedra e outros mincraes no rnunicipio de .1\faric~.
·

A Princcza Imperial Hegentc, em Nome do Imperndor,
Attcndendo <JO que rCrJnCrcu o Dr. João Baptista Laeaille,
Ha 1Jor bem Prorogar, por tlous annos, o prazo marcado
na clausula L • das que b:dxaram com o Decreto n." 5925
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de 24.! de Maio de 1875, em virtude do qual foi-lhe concedilla permissão para l~vrar carvão de pedra e outros
mineraes no município de Maricá.
Thomaz Jose Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras P~
IJlieas, assim o tenha entendido e faça executar. PalaciO
dô lHo de Janeiro em 211 de Abril de 1877, :56.• da lntlependcncia c do Imperio.
PlUNCEZA IMPElllAL REGENTE.
Thomaz Jose Coelho de Almeida.

DECHETO N. mm7-

DE

2

DE ~1.\io DE

1877.

lllanlla ""igorar novas(Instrueçõcs para a arma dcÍArtilharia.

A Princeza Imperial Regente Ha por hem, em Nome
do Imperador, Determinar que sejam d'ora em diante
observadas nos Corpos de Artilharia as Instrucções organisadas pelo Coronel Severiano l\lartins da Fonseca,
ficando assim revogado o Decreto n. • 5308 de lS de
Junho de 1873.
O Duque de. Cnias, Conselheiro de Estado c de
Guerra, Senador do lmperio, Marechal de ~xcreito, Presidente do Conselho uc Ministros, Ministro c Secretario de E~tado dos Ncgodos da Guerra, assim o tenha
cntcndiLlo e faça executar. Palacio do lHo tlc Janeiro
em 2 de l\laio de l87i, 5G." rla Inrlcpcndcncia c do
lmp11rio.
PRI~CEZ.\

DIPEHI:\L

i!Ei;E~TE.
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DECRETO N. ();)1:18- DE 2
Crêa

mais

DE MAIO DE

1877.

um lugal' de Juiz .de .Direito na capital da Província
do Pará.

A Princcza Imperai Regente, em Nome de Sua Mag-estade o Imperador o Senhor D. Pedro 11 Ha por bem, na
conformidade do art. 2. o do Decreto n. o ~82~ de 22 de
Novembro de 1871, decretar o seguinte:
Artigo 1.0 E' creado mais um lugar de Juiz de Direito
na capital da província do Pará.
Paragrapho unico. Os actuaes Juizes U.e Direito exercerão: o da l. a vara a juristlicção commercial; o da 2. a
a de orphãos e provedoria, o novo, cspcdalmenle, a dos
feitos 1la fazenda; e tollos a jurisrlicção civil c criminal
cumulativamente; rcvog~ulas as llisposições em contrario.
Francisco Januario da Gama Cerqucira, do Conselho
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario tlc
~stallo dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha cntendiUo
c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 2 de
Maio de 1877, õ6. 0 da Indcpendencia c do ImpCTio.
PniNCEZA IMPERIAL HEGENTE.

Francisco Jannrwio da Gwn(t Cerqneira.

DECRETO N.

mm!> - oE

2

DF. ~!AIO DE

1877.

Approva os estutlos definitivos do ramal de Itahapoana, na cs·
~rada de ferro de Can1pos á Carangola.
· ·

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcndo ao que lhe requ(}reu a Companhia da estrada
ele ferro de Campos ú Ca1·angola, Ha por bem Approvar
os estudos definitivos, rubricados pelo Chefe da Dil'ectoria das Obras Publicas, c concernentes ao ramal denominado do- Itabapoana -, a que se refere o Decreto
n. o (i36'l llr 8 dt~ NovPmbro tlc 1876; ~alvo quanto ao
Cll't::IIIH'IIIn 11:1. p:ll'lt' rl'\ali\':1 :w 1\Uil'ria\ llt' ft'l'l"\1, (\Ull
lkar:\ ~~~it'it1 a ulh•rior liqnhb(:lo.

=
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Nogocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio
tio Rio de Janeiro em 2 de l\laio de 1877, 56." da Indcpenuencia e do Imperio.

PIUNCEZA li\IPEIHAL REGENTE.
1'/10maz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6:.iGO -

DE

2 DE nL\IO DE 1877.

Pro roga por dous annos o prazo marea1lo na clausula i>. • do
Decreto n." .1\JlG de :10 de M~ n;o de ISa.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu o Coronel João Dantas
!tlartins dos Reis, concessionario da estrada de ferro
cconomica entre Alagoinhas, na Província da Bahia,
c Atabayanã; iía de Sergipe, Ha por bem prorogar por
dons annos, a contar de 30 de Março de 1876, o prazo
marcado na clausula ü." das annexasaóDecreto n.• Cl9W
de 30 de Março de 1872.
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, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2 ele Maio do
1877, 56.• da Independcncia e do lmpcrio.

PRINCEZA Il\IPEIHAL REGENTE.

Thomaz Jo:;d Coelho de Almeida.
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DECHETO N. 6561-

DE

2

DE MAIO DE

{877.

'
Approva, com alterações, os estatutos da Companhia, Progresso
de S. João do Príncipe e autoriza-a a funccionar.
A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu a Companhia Progresso de
S. João do Príncipe devidamente representada e de conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em consulta de 30
de Dezembro de !876, Ha por bem approvar seus estatutos e autorizai-a a funccionar, mediante as alterações
que com este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho
de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o Imperador,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricullura, Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 2 de Maio de !877, 56. • da Independencia e do Imperto.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Alteraçõe•n que se re('ereo Decreto n, 0 6H6l
desta data.

I.
Ao art. 3. • in fine acrescente-se- com approvação
do Governo.

11.
Ao § L o do art. 8. o depois das palavras- letras hypothecarias- addite-se- que tiverem garantia do Governo.

III.
No art. i7 em vez d.c um terço do capital diga-se- a
decima parte.

tv.
Art. 19 addite-se-os quaes serão do mesmo modo
approvados pela assembléa.
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v.
No art. 21 em vez de - menos tomarem- diga-semas não tomarão.
VI.
No do fim do art. 22 acrescente-se- os membros da
Directoria ou quaesquer empregados da r.ompanhia não.
podem fazer parte da mesa.
VII.
No :nt. 2~ arl1lil.c-se- não se admiltcm votos por
)1roc1irador para el1~ir;:'io dos membros da mesa, conselho
fiscal e commissão Lle contas.
·
VIIJ.

No art. 2!l supprimam-se as palavl\IS- quando haja,
etc., uté·o fim.

IX.
No art. 31 suhstitua-se a palavra- precedente- pelo
iG, §L •

~eguinte-

X.
Para ser collocatlo onde convier :
A Companhia se liquidarú logo que tenha perdiuo o
.fundo de reserva ou dous terços de ~eli capital.

XI,
A dissoluçãosecfTilclu~rá de ar,córdo com o que dispõe
·o :~rt. 36 do Hegulalllenlo de 19 de Dezembro de
1860.
Palacio do Rio de Janeit·o em 2 de :Maio de :1.877.'Thomaz José Coelho de Almeida.

EXECUTIVO,

Estatutos da (]ompanllia Progresso do S. João
do l'rincipe.
CAPITULO I.
CONSTITU IIJÀO DA[CO~JP.\:'\IIIA.

Art. 1. ° Com a denominação de Companhia Progresso de S.
Joao do Principe fiea estabelecida nesta vi lia uma associação
anonyma, tendo por Jim a rdilicação de um thcalro na mesma,
sob a invocação de Santa Thereza.
;\rt. 2. 0 A duração da Companhia será de 30 :mnos, podendo,
findo este prazo, pedir-se a sua continuação.
Art. 3. o O capital da Companhia se1·á de 11.í:OOOSOOO, dividido
em duas scries de 371.í acções rle 208000 cada uma, licando dcsdn
já emillida a t.• serie; podendo este capital ser elevado ao
dobro pela assembléa geral dos accionistas.
Art. <i. 0 Os accionistas são responsaveis pelo valor tias
acções que lhes forem distribuídas, e os que não realizarem o
pagamento de qualquer chamada de capital no prazo lixado,
perderão em beneficio da Companhia as presta~õcs que já tivel'Cl'l realizado, salvos os casos em 11ue se derem circumstancias
attendiveis, justilicadas perante a Dircctoria, nao excedendo
porém a demora d•1 60 dias. Neste caso pagarão a multa de
10 °/0 , que poderá ser relevada pela Directoria.
Art. :S. o A primeira chamada do capital será na razão de
21.í 0 / 0 , e as outras na mesma razão quando a Directoria julgar
necl!ssarias, porém nunca com o espaço menor de 30 dias.
Art. 6.• A Directoria será solidariamente responsavel pelos
dinheiros e mais objectos da Companhia, salvo caso de força
maior como incendio, inundação e roubo provado.
Art. 7.• Dos lucros liquidos realizados annualmente, derluzir-se-hão 25 °/0 , sendo 20 para ser repartido igualmente pelos
tres Dit·cctores em remuneração dos o nus e trabalho da admi·
nist.ração, 5 para ser levado ao fundo de reserva, c o resto
sera dividido pelos accionistas no fim do anno social.
Art.S. 0 -§ 1. o O fundo de reserva será depositado em qualquer banco 1la confiança da Directoria, ou empregado na compra de letras. hypothecarias e quaesquer fundos puhlicos g:mmtitlos; mas logo que attingir á ISO 0/ 0 do ca)1ital realizado,
cessar·á a accurnulação de que trata o artigo antecedente.
S 2. o O fundo de reserva é exclusivamente destinado para
fazer face ás perdas do capital social, ou para subslituil-o.
Art. 9,o Não se fará distribuição de dividendos emquanto o
capital social desfalcado em virtude de perdas ou despezas não
fôr integralmente restabelecido.
Art. 10. o~ dividendos serno distribuídos llepois de julgadas
as contas da Dit·cctoria pela assembléa geral de accioni;;.J,;l_~lf"'~~ ·,.
rJue trata o art. 17, precedendo annuncios para e~dlnrl.rn.'
r>
Art. 11. O anno social decorre de 1, o de Janeil'c1 á~~~ I,}~"""·
· 1 1r1:
zembro de cada anno.
. , ·:
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CAPITULO 11.

!SSEMBLÉA. GERAL.

Art. 11. A assembléà geral se comporá dos accionistas de
cinco ou mais acções legitimamente inscriptas nos rc{::istros da
Companhia pelo menos 60 dias antes do prazo marcado para a
sua reunião.
A.rt. 13. O supremo poder da Companhia será representado
pela assembléa gerali a qual se julgará legalmente constituída
sempre que por convi e da Dirrctoria, annunciado pelo!! jornaes
de maior publicidade, se reunam accionistas que estejam no
caso do artigo antecedente, representando um terço do fundo
social. Para os casos porém de liquidação da Companhia e de
reforma dos estatutos c elevação do fundo social, deverão estar
.
representados dous terços do fundo social.
Art. U. As deliberações da assemtiléa geral serão por maioria
absoluta de vótos presentes.
Art. 15. Se no dia marcado não se reunir numero sufliciente,
será a assembléa adiada para outro, que se desig11ará por meio
de annunclos com a declaração de que nesse il.ia se julgará
constituída qualquer que seja o numero dos accionistas presentes·
Art. 16. Compete á assembléa geral:
1 1. 0 Nomear a Directoria.
S 2. 0 Alterar ou reformar os estatutos, levando á approvação
do Governo.
S 3. 0 Julgar as contas da Companhia, nomeando para esse
fim a Commissão Fiscal de que trata o art. 32.
S 4. 0 Resolver sobre a sua liquidação.
Art. :1.7. A assembléa geral se deverá reunir impreterivelmente na primeira dominga do mez de Fevereiro de cada anno
para lhe ser apresentado o relatorio, balanço e contas do anuo
antecedente e eleição de novo Director; poderá, porém, reunir-se extraordinariamente toda a vez que a Directoria o julgar
conveniente, e sempre que para um fim designado lhe seja requerida esta convocação por accionistas que representem um
terço do capital realizado.
Art. :1.8. Nas reuniões extraordinarias não se permiltirão
discussão ou deliberação sobre objecto estranho ao da convocaçllo da assembléa geral.
Art. :1.9. As sessões da assembléa geral serão presididas por
um aceionista eleito ou acclamado na occasião, 'O qual nomeará um Secretario e um cscrutador d'entre os accionistas
presentes.
Art. 20. Cada cinco acções darão o direito de um voto, nenhum accionista porém, poderá ter mais de 10 votos, qualquer
que seja o numero de acçoes que possua.
Art. 21. Os accionistas de menos de cinco acções poderão
assistir aos trabalhos da assembléa geral, menos tomarem
parte em suas deliberações,
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CAPITULO Jll,
DIRECTORI.\,

.A.rt. 2i. A Companhia será administratla por um:~ Dlrectoria
de tres membros, os quaes elegerão entre si um Presidente,
sendo os outros dons um Secretario e o outro Thesourelro.
Art. 23. Os membros da Oirectoria deverão ser accionistas
pelo menos de 10 acções, as quacs serão inalienavcis durante as
suas administrações.
Art. 2t. Em todas as eleições annuaes só poderá ser a Dlrecloria alterada em um terço. decidindo a sorte qual deva ser
o Director substituhlo, e este poderá ser reeleito.
Al't. 21!. Compete á Directorir~:
~ 1. ° F~zer a acquisiçno de tudo quanto possa interessar a
Companlna.
§ 2. o Apresentar á assembléa geral o relatorio annual e
contas.
S 3. o Convocar ordinaria c extraordina.riamente a assembléa
geral.
§ 4.. o 'Per a seu cargo a administração do theatro.
~ _li.• Fazer o seu regimento interno e prover á sua íiscali·
zaçao.
Art. 26. Compete espeeielmente ao Presidente.
S :1. o Representar a Companhia em todas as suas relações
olliciaes.
§ 2. • Rubricar os livros da Companhia.
§ 3. ° Convocar os outros dons membros da Directoria para
qualttner ob,jecto de serviço, c presidir ás suas sessões.
At·t. 27. Compete especialmente ao Secretario:
~ t.o Lançar as actas de que trata o artigo antecedente das
·
sessões da Direetoria.
§ 2.• Ter a seu cargo os livros e mais papeis da Companhia.
~ 3.• Tralnr dri Ct\rrespondencia em 'todas as suas relações
publicas ou particulares.
§ 4. 0 Substituir em seus impedimentos ao Presidente.
Art. 28. Compete especialmente ao Thesoureiro:
~ 1. 0 Receber todos os dinheiros da Companhia e pagar t01lo~
os seus debitos legaes, depois do assentimento de seus collegas.
S 2. o Ter a seu cargo o li vro-cah:t da Companhia, escripturando-o em dia e· ordem, com clareza e precisão.
§ 3. o Ter em boa guarda os tlinheiros c papeis tle credito da
Companhia.
Art. 3!1. As deliberacões da Directoria serão tomadas por
dons votos uniformes dós Directorcs, quamlo haja alguma controYer5ia entre as suas opiniões.
Art. 30. Vag-ando r(ualrruer lugar de Directnr, será convidado
pelos outros dous um accionista para substitull-o, até que seja
convocada a assembléa geral para proceder á elcl~ao,
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CAPITULO IV.
DISPOSIÇÕES GEIIAES.

Art. 31. Os balanços e contas da Com(lanhia. serão fecha<las
irremessivclmcnte em 31 de Dezembro, fim de cada anno social, para que sejam apresentadas á assembléa geral de I[UC
trata o art. 17, a fim de serem julgadas por clla na IÜI'llla do
artigo precellcnte.
Art. 32. Na reunião da assemhléa geral da tn·imeira dominga
!!o mez de Fevereii'O de cada anuo, em que devem ser aprcseiiL:Illos o relatorio c balanço 1\a Companhia, deverão se1·
eleitos trcs accioni>tas com as q ualillades para Llireetores, a
fim de darem o seu parece1· sobre as contas apresentadas pela
Directoria pa1·a serem julgadas na mesma reunião da asscmbléa, que poderá ssr a<liada para o dia seguinte ou outros, conforme a accumulação de trabalhos e assumptos a tratar-se.
Art. 33. A nirectoria fica autorizada para requerer quaesqucr
medidas que julgar convenientes á Companhia.
Art. 3~. A Dircctoria fica autori1.ada para demandar c ser
tlemandalla, e exercei' livre e geral administração, tendo para
isso plenos poderes.
Art. ·35. Nilo poderão servir conjunct:uncntc na Directoria
os parentes dentro do 2.• gráo de alliuill:ulc ou 4.• de cousaguiuidade, nem tambcm os individuo.; que tiverem sociedade
entre si.
Art. 3G. Os abaixo assil(oallos aceitam os presentes estatutos, e desde já autorizani :w Sr. José Caudido Teixeira, incorporador da Companhia, para requerer ao Governo Imperial
a sua approvação c aceitar todas as altcl'açõcs tlue furem
feitas.
Villa de s. João do Principe, Província du Rio de Janeiro,
2G de Agosto de 1876.
(Seguem•sc as assignaturas.}

DECRETO N. G:.iG2- DE 2 DI':

:I!AIO DE

1877.

Transfere para a cidade de Pelotas a s6de da Companhia de
navegação a vapor-S. Pcclro.

A Pl'inceza Imperial Regente, em Nome uo Imperador,
_Attendendo ao que rcquer~u a Companhia de navegação
a vapor:-S. Pedro, deVIdamente representada, e de
conformtdade com o parecer ua Secção dos Negocias 1lo
lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
de 26 de Fevereiro do corrente anno, Ha por bem

EXECUTl\'U,

Permittir que seja transferida da cidade do Rio Grande
para a de .Pelotas a séde da mesma Companhia, ficando
assim alterado nessa parte o art. L" dos seus estatutos.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario d!l Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio
do lHo ue Janeiro em 2 de Maio de 1877, 56. • ua Indcpenucncia c uo Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

1'hom,tz Jo.sd Coelho de Almeirln.

DECRETO N. 6:563 -

DE

2

DE 1\L\10 DE

1877.

Transfcro a Ignacio Jo~i'~ Forrcir;t de !\loura a concessão feita. ao
JlJ'. Hobcrto Lanrldl c ontro para a exploração ele rnincrar~s
nl Província de S. Pedro.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
At temlcndo ao que requereu lgnacio José Ferreü·a de
Moura c á desistencia,que em seu favor lizeram o Dr. Hoherto Landell c o Tenente Coronel Pedro All"uuso 1\lalJildc, da concessão que obtiveram por Decreto n.• 5724 de
27 ue Agosto de 1874 para explorar minas de sulfurelo de
cobre e outros mineraes, nas margens do Quarahim,
entre os arroios Cagualé e C:~pivary, na Província de.
S. Pedro, Ha por bem Transl"erir ao supplicante a mencionada concessão, sob as clausulas que baixaram com
o referitlo Decreto, e Prorogar por tres annos o prazo de
que trata a seguntla das mesmas clausulas.
Thomaz José Coelho de Almeitla, do Conselho do Sua
1\lagostade o Imperador, .Ministro o Secretario <lo Estado dos Nogocios da Agricultura, Commorcio e Obras
Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do llio da Janeiro em 2 de Mal o de 1877, :Sü. • <la
Indepcndcneia c tio Imperio.
PIUNCEZA BIPELUAL P.EGENTE.

Tlwma: José Coelho rle Almeidtt.
=
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DECRETO N.

Gõô~

-

DE!) DE M:\10 DE

1877.

Approva os estatutos da Sociedade • Club Benellcente dos
Guarda-livros. •

Attendendo ao que requereu n Directoria da Sociedade
Club Beneficente dos Guarda-livros • e Conformandome eom o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do
Conselho de Estado, exaratlo em Consulta tle 2 tle Janeiro proximo findo, Hei por bem, em Nome de Sua Magestade o Imperador, Approvar os estatutos da referida
Sociedade.
Quacsquer alterações que se fizerem nos esta tu tos
não serão postas em execução sem prévia approvação tio
Governo Imperial.
Antonio da Costa Pinlo Silva, do Conselho'cle Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de ~stado
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido e
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio
de· f877, 56. o da Intlependencia e do Imperio.
«

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Antonio

d(t

Costa Pinto Silva.

Estatutos do Club Beneficente dos GuardaLivros.
CAPITULO I.
OUIJANIZAÇÃO E Fll'i~ TIA SO;;IEDADF.,

Art. I. 0 A Sociedade denominar-se-lia-· Cluh nonellcente
dos Guarda-Livros- c será composta de numero illimitado de
membros.
Art. 2. 0 São seus fins:
§ ! . o Pugnar em favor da moralida<le da clas~e, constituindo
para isso
um centro de reunião c convivencia entre seus socios;
~ 2. 0 Exercer a beneficcncia. soccorrcndo-os crn todos os casos
de necessidade (art. !'í3) ;
·
§ 3.° Contribuir para o desenvolvimento intellcctual dos
mesmos, empt·e~ando neste sentido todos os recursos na orhit~
ele suas possibihdades;

EXECUTIVO.

§ 4,.o Proporcionar-lhes as distracções que forem compativeis
com a classe dos Guarda-Livros, para o que porá á dispos1çao dos
socios os salões do Club;
§ 5. o Instituir, em tempo competente, um montepio para seus
membros, cuja organização será submettida á approvação do
Governo Imperial.

CAPITULO 11.

!lOS SOCIOS EM GERAL E SUA AmiiSSÃO.

Art. 3. 0 Haverá duas categorias de socios: e!Teclivos e honorarios.
Art. 4.. o Para ser admittido socio e!Tectivo é mister:
§ t. o Que seja de irreprehensivel conducta c illeso de culpa.
criminal;
S 2. 0 Que seja maior de 18 annos de idade;
§ 3. 0 Que seja 1. 0 ou 2. 0 Guarda-Livros, ajudante, ou negociante que já tenha exercido esta profissão;
§ 4..0 Que seja pro{losto á Directoria e devidamente approvado,
e que uma vez officmdo nesse sentido, r.ntre para os cofres sociaes com a I}Uantia de unooo, sendo iOfiOOO de joia e 1/)000 para
diploma.
Art. 5. 0 Os socios honorarios serão approvados pelas assembléa
geral nas condições do art. 26.
Art. 6. 0 Esta categoria de socios será isenta de contribuição
pecuniaria; gozará das regalias por estes estatutos conferidas,
menos beneficencia ou tomar parte nas eleições, occupar cargos
administrativos ou com missões.
Terá ingresso nas reuniões com faculdade de tomar parte nas
discussões, quando não versem sobre assumptos administrativos:
Art. 7. o A categoria de socios eliectivos comprehende tambcm
os fundadores e divide-se em benemeritos, remidos e contri·
buintes.
Art. 8. o Socios benemeritos serão os que se distinguirem, conforme o art. 27.
Art. 9. 0 Socios remidos serão os exonerados da obrigação pecuniaria, segundo o art. 29.
Art. 10. Socios contribuintes serão ,aquelles obrigados ao pa·
gamento de mensalidades.
Art. H. As propostas para socios c!Tectivos serão feitas por
socio tambem e!Tectivo, com declaração de nome, idade, estado,
nacionalidade ou naturalldade e lugar que occupar o proposto,
apresentadas á Directoria para serem approvadas em sessão ordi·
naria.
Art. ljj. As propostas para socios honorarios e beno.tntn'it-ós~ --:-:-.
serão assignadas por tres socios etrectivos e igual mel! te i4lr~~!ftA M.f ;., '
ta das á Directona, ou por iniciativa desta, qu!l1'1S a~rc~I,)Mittá A li rr (
assembléa geral, para serem approvadas (a~t.'3~~\ '\ ' 1 ·
.
/

r···,.

332

ACTOS DO PODER

CAPITULO III.
>EVERES DOS SOCIOS.

Art. f3. São deveres dos socios:

§ L o Observar estEJS estatutos ;
5 2.° Contribuir com a quautia de !!)000 mensalmente, cujo

pagamento deverá ser feito em Ll'imcstrcs adiantatlos;
§ 3. o Concorrer com propostas para admissão de soei os;
§ 4. o Aceitar e exercer com inteireza e zelo qualquer cargo
para que fôr eleito ou nomeaclo, salvo o caso de impedimento
JUStificado ou de reeleição;
§ 5. o Envidar todos os esforços em auxilio dos que estiverem
desempregados, promovendo-lhes emprego logo que neste sentido
seja comrnunicado em sessão ordinaria ou ofliciado pela Dircctoria, a quem imrnediatamentc participará sobre qualquer lugar
vago de que tenha conhecimento;
~ o.o !'orLar-se tli;.;namonte nas sessões c reuniões, evitando
eas qu eslõcs pessoaes.
Art. 14. O socio que adoecer ou se desemprega1·, ou em outro
qualquer caso de necessidade, r•rc\isto por csws cstaLutos, del'erá
incontinente officiar á Directoria, a lim de ter jus á bcncllccncia
(art. 53, §§ 1. o, 2. o, 3. o e 5. 0 )
Art. 15. Os funccionariosserão obrigados a comparecer a todas
as sessões e a olliciar á Directoria no caso de impossibilidade
(art. 23).
CAPinLO IV.
DIREITOS DOS SOCIOS.

Arl. lO. São direitos dos sodos:
§ 1. o Votar e ser votado, exceptuando-sc, porém, os que não
estiverem t{uiles com a Sociedade c os que estiverem no gozo de
bcneJicencia;
§ 2." Comparecer ás sessões e reuniões c frequentar as aulas,
excepto ás sessões economicas ;
§ 3. 0 Propôr qualquer medida a hem da Sociedade, o quo fará.
por escripto em sessão ordinaria;
§ 4. 0 Reclamar as bencficencias nos casos do necessidades previstas por estes estatutos1 requerendo a suspensão do pagamento
de suas mensalidades, ate que cessem as mesmas (art. 14) ;
§ 5. 0 Remir-se, entrando com a quantia que marca a classificação do art. 29;
§ 6. 0 Propôr os títulos de honorarios c benemeritos, desde que
os indicados estejam nas condicõcs de os merecer, observando os
arts. !iiG, 27 e 30.
•
Art. t7. Quando qualquer socio, fundado em motivos justiflcaveis1 julgar que a Directoria tem ultrapassado os limites de ~uas
attnbuições, poderá, apoiado por nove socios, requerera convocação da assembléa gepl para a devida interpellação.
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Art. 18. Pua vigorar o direito do artigo acima, é necessario
que os interpellantes estejam quites com a Sociedade c não estejam no gozo rle beneficcncia.
Art. 19. O direito á beneficencia só será facultado aos socios
um anno depois de sua approvação e pagamento de suas mensali·
dadcs.
CAPITULO V.
DAS FAI,TAI E PENAS.

Art. !O. As penas terão lugar em relação ás faltas, nos seguintes
casos:
§L o o soei o, que, scmmotivojustineavel, deixar tlc pag-ar was
mensalidade durante tres trimestres, depois de ollicialln, c n:1o
a ttcndcndo, será suspenso de seus direitos até que se torne quite;
c tJuando continue a falta de pagamento até ao prazo de um anuoserá eliminado, salvo se no Jim desse tempo satisfizer srm de,
bito, precedewlo proposta assignada por trcs membros, em IJUC
solicite a sua continuaçüo de socio.
§ 2. o O soei o que perturbar a ordem nas <I iscussõcs será admoestado pelo Prcsi<Jcnte, ·c, no caso de reincidencia, ficará snsprmso de todos os seus direitos por espaço de um rncz;
5 3. o O socio que em plena sessão proferir injuria quér em relacão á Sociedatle, quér em relacão a qualquer memhro, será
suspenso de todos os seus direitos por espaço de seis rnezes .
.A.rt. 21. A app!ic:lção da pena de snspens:1o total de direitos ou
expulsão (lo gremio da Sociedade terá lugar nos casos seguintes :
§ L 0 Quando o socio proceda com malversação em relação à
Sociedade, de que resulte damno, independente de ficar sujeito :i
acção· das leis criminaes do paiz;
~ 2. o Desde que o socio seja condemnado pelos crimes de que
tratam os artigos do Codigo Criminal, como sejam os de morte,
moeda falsa, estellinnato, roubo, bancarrota, falsificaçüo, infanticidioe outros quaesqner crimes, cuja condemnaçao exceda a seis
mezes de prisão simples;
·
§ 3. o Quando o socio tentar contra a estabilidade c fins ~o
ciacs.
Art. 22. A pena de expulsão veda por uma vez infractor de
rehabilitar-se perante a Sociedade; esta pena, porém, será appli·
cada pela assembléa geral, por proposta da nirectoria, e com recurso para o Governo Imperial, no caso de violacão ou de inobsorvancia dos estatutos.
•
Art. 23. O funccionario que faltar a tres sessões successivas
sem prévia justificação, será suspenso de suas attribuiçõcs por
dons mezcs; .no caso de reincidcncia, será demiltido do lugar;
an1.es, porém, da :~pplicação da pena no primeiro P. segundo
caso, a Directoria deverá officiar ao transgressor, convidando-o a
observar o art. li>, ficando subentendido que a pena de suspensão
poderá ser imposta pela Direeloria, c a de demissüo deverá ser
pela assemblóa geral.
Art. 2.5.. O socio gue se ausentar para fóra da Côrte sem communicar á Directot1a lica ohrigado ao pagamento de suas mensalidades, muito embora no caso de molestia.
Art. 25. Todas estas penas serão extensivas aos socios em
geral.

o
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CAPITULO VI.
IIONOR.\RIEDADE, BENEMERENCIA E REMISSÃO.

Art. 21i. U titulo de ltonorario sú será conferido a pessoas
scientificas, ou a prolissionaes que prestem gratuitamente serviços á Sociedade, como os de leccionar por espaço de dous annos.
Art. 27. O titulo de benemerito será dispensado como rcmu·
nerar.:1o ao socio que se distinguir:
~ f. • Por zelo c 1icl cumprimento no desempenho de cargqs
administrativos, exercendo-os por trcs annos, embora cargos dlversos;
§ 2. • Por espontanea cooperação em favor do incremento c
grandeza da Sociedade;
§ 3. 0 Por manifesto interesse em favor dos socios necessitados,
já promovendo-lhes emprego, já coadJUVando-os com o seu auxilio pessoal;
·
§ 4. u Por donativo á Sociedade, maior de 3008000 em dinheiro
ou 4008000 em outros valores;
§ r;. o Por haver proposto 50 soei os, sendo estes approvados;
§ 6." Por consecutivo pagamento por seis annos, durante os
quaes tenha occupado cargos, sem ter recebido beneficencia
alguma.
Art. i8; A benemerencia não exclue o socio galardoado do pagamento de suas mensalidades, salvo no caso do art. 29.
Art. 29. As remissões terão lugar mediante a quantia com que
o socio tenha de remir-se em relação á idade, e serão classificadas
do modo se~uinte;
1. o Até a Idade de 20 annos, 80$000.
2. o Idem 25, 1008000.
3.o Idem 30, 1208000.
6,. 0 Idem 35, !@8000.
5. o Idem iü, 1.608000.
6. o Idem 45, !80/1000.
7. 0 Idem 50, 200liOOO.
Art. 30. A honorariedade e benemerencia só serão conferidas
mediante proposta assignada por tres membros ou pela Dircctoria
c approvada pela assembléa geral (art. U).
CAPITULO VII.
D.i AD:\IINISTRAÇÃO E1!1 GERAL.

Art. 31. A Sociedade será administrada por uma Directoria
elc.ita annualmente pela assembléa geral e composta dos scgumtcs membros: Presidente, Vice-Presidente, 1. 0 e i." Secre•
ta rios, i. o e i. 0 Thesoureiros, Bibliothecario e Commissario
Geral.
.
Art. 32. O período administrativo terminará sempre depois de
um anno decorrido, servindo de norma a da ta da L • eleicão dos
funccionarios.
•
Art. 33. Annexa á Directoria haverá. uma commissão denominada-de Finanças e Beneficencias-que será eleita na mesma
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occasião quo a Dircctoria, c se comporá do sete membros, sendo
relator o mais votado.
Art. 34. A Directoria, como solidaria, quo é, goza da faculdade
de deliberar por si; e nestas condições sü a assemblé:1 geral é
competente para pedir-lhe contas; cabe-lhe entretanto o dever
do satisfazer qualquer explicação que seja pedida sem caracter
do interpdlação em sessão ordinaria, uma vez que não irnpli(1ue
acto administrativo.
Art. 3:;. Independente das sessões ordinarias, a Dil·ectoria é
obri"ada a reunir-se em conunum uma vez por semana, a 1im de
tratar do as·mmptos ecouomicos e administrativos.
Art. :lli. A' Directoria cumpre:
§f. o Organizar o regimento interno com a maxima brevidade,
o 11ual apresentará á asscmblúa geral para ser approvado, enviando-o depois ao Governo Imperial;
~ 2.° Conferir diplomas aos socios;
~ 3.o Propôr houotariedades e bcnemercncia~. o bcmassim
todas as medidas salutares em favor da Sociedade, cuja approvação dependerá da asscmhléa geral.
Art. 37. Ao Presidente todo o respeito é devido c ao mesmo
compete :
§ 1. 0 !'residir ás sessões ordinarias e de Dircctoria, e manter a
ordem, chamando a c lia os que a perturbarem, cabendo-lhe neste
caso o direito de retirar-lhes a palavra;
·
§ 2. o Nomear todas as com missões extraordinarias c synd icancias e substitui~·ão tcmporaria de lugar vago por impedimento de qualquer funccionario, uma vez que os immediatos se
recusem a aceitar (art. 76);
§ 3. o Autorizar a compra de objcclns quo forem necessarios á
Sociedade, pagamentos de contas e benelicencias, depois de uu·
vida a Dircctoria.
~ 4." Aprcspntar á asscmblb geral, terminado o anno adrnini>trativo, um rclatorio de todos os factos occorridos durante
esse tempo, bem como em sessão magna, para commemorar o
a uni verRario da Sociedade, discurso analogo ao acto.
Art. 38. Ao Presidente compete o voto de qualidade, no caso de
empate ; não póde, entretanto, da cadeira presidencial, tomar
parte nas discussões, salvo pedidos de explicações a que tenha
de satisfazer, ou em defesa de actos administrativos.
Art. 39. O Vice-Presidente substitue o Presidente em seu impedimento.
Art. ~O. O f.o Secretario é rcsponsavel pela Secretaria, e como
tnl cumpre-lhe:
§ f. o Organizar todo o trabalho relativo á Secretaria com clareza, tendo para isso os livros necessarios em boa ordem ;
§ 2. o Ter em dia toda a correspondencia e expediente ;
§ 3. o Confeccionar as actas e produzir a leitura das mesmas em
sessão, assignando-as com o Presidente ;
§ ~.o Archivar todos os papeis concernentes á Secretaria;
~ 5. 0 Exhibir, em sessào de prestação de contas, um relator! o
llo movimento da Secretaria, em que deve figurar o quadro de•
monstrativo das entradas, sahidas c fallecimento dos socios;
§ 6. 0 Assignar diplomas com o Presidente c Thesonrriro.
Art. 41. O Secretario assume a prcsidencia, na falta do Presidente ou Vice-Presidente.
Art. 42. Ao 2." Secretario compete :
~ :1.. o Abrir c encerrar o livro de presença;
§ 2. o Tomar apontamentos nas sessões para organização das
actas;
S a. o Escripturar o livro de matricula;
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§ r... 0 Ajudar o l. 0 Secretario c substituil-o no seu impcdiwcnto.
Art. ~3. O Tnc,ourciro é o tichlepos'tario de todos os valores c
dinheiros pertencentes á SociedMie; e como tal, unico rcsponsavcl
sujeito á pena imposta no art. 21, no caso de extravio de tlual·
tJUCr quantia ou valor dos cofres sociacs.
Art. (1(1.. Ao Thesoureiro cumpre:
§ L• ~IIectuar todos os pagamentos-c recebimentos da Sociedade, bem assim as prestações tlc bcncliccncias ordenadas pelo
Presidente ;
§ 2. • Assignar diplomas com o Presidente e Secretario;
§ 3.• Ter sempre em seu poder qualquer quantia nunca maior
de -ioonooo para tlespezas cu rf(eneia de momento da Sociedade;
~ 4.• Conservar em hna ordem c dareza a contabilidade a ~f'll
cargo, tendo para esse fim os livros ucccssarios c rubricados pelo
!'residente ;
§ 5.° Contractar um empregado para as cobranças sob suaresponsabilidade, mediante ordenado ou porcentagem que a Dire,:toria det11rrninar ;
§ 6. 0 Apresentar, em sessãn tle Dircctoria, um halll.ncete tremcstral, em resumo, da reecita c dcspcza tla Sociedade, para ser
su bmettitlo á com missão tio finanças c hcnc!iecncias; assim como
oito tlias antes da prestacfto de contas apresentar o halanco
~era I de todo o movimento (Ia Thrso.uraria para confecção do rêlalorio geral do l'rcsitlentc da Direetoria;
~ 7. 0 Hcmelter em tempo á comruisMo tlr: exame de contas torlos
os livros e documentos, bem como minislrar-lhe os esclarecimentos necessarios;
~ 8. o Apresentar ·em sessão economica, no principio lle cada
trimestre, uma lista dos socios eru atrazo;
~ !). " Prestar :i Birectoria e com missão de finanças c beneficcncias e(ualquer esclarecimento sohrc o movimento da caixa.
Art. 45. O Thesoureiro fica autorizado a recolher em Banco de
reconhecida garantia, ou no ThPsnuro Nacional, todo o dinheiro
que tiver a Sociedade acima de 500il, excluída a quantia de que
trata o~ 3. 0 do art. (l.i, podendo. desde que para isso chegue, cmprcp;al-o, ou em apolices ela divida publica, cuja compra deverá
ser feita. em nome da Socicdade e niio potlerão ser transferidas
sem approvaç:10 da assemblóa geral, ou t·m acçües c letras hypothccariasde Bancos o Soeiedadcs rio credito real, que tenham a garantia do Governo, ouvindo sempre :1. llircetoria,
Art. 46. Compete ao2. 0 Thcsoureiro auxiliar o l. 0 , todas as
vczes.que fôr para isso rcr.lamarlo, nssim como substituil-o nos
casos d-e impedimento, assumindo toda a rcsponsa!Jilidatle tlurante o tempo da sui.Jstiluiçiin,
Art. 47. São attribuicües do Dibliotltecario:
§ 1. o Arrecadar c te i em boa ordem to rios os livros pertencentes á bibliotheca, tendo para isso cs livros de registro uccessarios;
~ 2. o Assignar jornne> e ciTcctuar compra ele livros, quanrlo
autorizado pela DireclOria, dando prcfrrencia áquellcs de assumptos cemmcrciaes e cconomieos, ou outro quahiUCI' de interesse para a classe ;
~ :1. 0 Apresentar á Lirectorin, oito dias antes da prestação rle
contas, uma relação nominal tios socios tJITcrt:mtes e inventario
alphabetico ria I.Jibliothcca.
Art. 48. Fica exelu~ivamcnle soh a gn~nla e rcsponsahilidatle
do llihliothrcnrio a bihliothcca da Snci,•darle.
Art. !1!l. Ao Coll~llliSsario Geral eornpclü:
~ L o· A vigilanr.ia inlern:t tla Socir,Jade sohre a receita c despczas gcraes a seu cargo, do cru c dará conta no lim de cada mcz
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ao Thesoureiro, podendo admittir, sob sua responsabilidade, de·
poi!l de ouvir a Directoria, um empregado, pago pelos cofres sociacs·
.
§ 0 Zelar pela conservação de todos os moveis e utensilios
pertencentes á Sociedade, do que efiectuará seguro opportunamcnte, comprehendendo os livro3 da bibliotheca (sobre o que se
entenderá com o bibliothecario);
§ 3. 0 Observar e fazer observar o regulamento interno.
Art. õO. O Commissarto Geral deve1·á ter um livro em que demonstre a existencia. de todos os moveis e utensílios l?ertencentes
á Sociedade e de que annualmente extrahirá relatono para fazer
parte da prestação de contas, documento este que será annexo ao
relatorio do Thesoureiro.
Ar~. i:il. São attribuições da commissão de finanças e beneficcnctas:
§ I.. o Resolver sobre todo e qualquer assumpto concernente a finanças e beneficeneias, logo que seja consulta1a nesse sen:ido
pela Directoria, a quem apresentará os respectivos pareceres·
·
·
·
§
Dar parecer sobre pctir-õcs de beneficencias, o que deverá
fazer a Directoria, indicando sê o peticionaria está ou não no caso
de ser attendido;
§ 3.o Estudar u estado financeiro da Sociedade e neste sentido
ouvir as deliberações da Directoria. em sessões economica.s, cabendo-lhe o direito de apresentar quah1uer proposta sobre melhoramento em beneficio da Sociedade ;
§ ~.o Examinar os balancetes trimensaes da Thesouraria, a tlm
de tomar os apon tamcntos precisos para confeccão do m·c;amento;
bem assim examinar o balanco geral antes de· ser incluído na
prcsta()ão de contas;
'
~ õ. o Confeccionar o orçamento para o anuo seguinte ;
~ 6. • PropÔ I' qualquer medida importante de reconhecido
c Irei lo para augmcnto do fundo 1l:t socicclatlc;
§ 7. o Eseolher mensalmente tlous d'cntrc seus meml.n·os para
as rcspecl.ivas syndicancias.
Art. õ:l. A commissão de finanças c beneficcncias, antes de
apresentar parecer sobre qualquer petição de beneliccncia2 deverá proceder á devida syndicancia; bem assim cabe-lhe o aever
de dar seu parecer com a maxima nrev1dade sobre qualquer assumpto a respeito do qual seja consultada pela Directoria.

2:

2:•

t:APITULO VIII.
DAS BENEFICENCIAS E~t GERAl..

Art. 53. A Sociedade beneficiará seus membros (art. 2. 0 , 5f,c-)
em todos os casos de necessidades provados, conforme pPe.cei- ·
tuam estes estatutos, c s::to os seguintes :
§ L • Por moles tia ;
§ 2. • Por desemprego;
§ 3. o Por impossibilidade de adquirir meios de subsistencia;.
devida á incapacidade physica;
§ i. • Por fallecimento;
~ 5.• Por prisão.
Art. 5i. No primeiro caso, á vista do officio do petlcionario:,.
será dis(Jensada a quantia de 251$000 por mez, emquanto durar a
enfermidade do socio, que deverá ser provada por dous attestado~
=

PARTE 11.
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medicas; e quando por máo estat!O' de saude o socio tenha. de se
retirar desta capital, será coadjuvado com a quantia de 6onooo de
uma só vez, cessando todas as heneficeucias, cmquanto ausente.
Art. 55. No segundo caso, o soei o poderá perceber a mczada de
15nooo, até que se empregue, para urgencias de maiores necessidades, além do auxtlio mutuo a que tem direito, conforme o
art. 13, ~ 5. 0 e art. H.
Art. 56. No tcrceim caso, o socio perceberá a mesada de 108000
sem direito a. mais benelicencia.
Art. õ7. No quarto caso, será entregue á pessoa encarregada do
enterramento do socio a quantia de 501')000 para esse fim ; esta
clausula, porém, só lera etieito no caso <iUC o socio não tenha fallecido em hospital de ordens terceiras c benelicentcs.
Art. 58. No quinto caso , uma vez que o parecer da respectiva
commissão, quanto á origem da prisão-, lhe seja favoravcl, o socio perceberá a quantia de 208000 por mez e bem assim totlo o auxilio pessoal em tacs casos exigido, guardadas as disposições do
.
art. 21, § 2. 0
Art. õ9. Por fallecimento de qualquer socio, sua viuva, se
provar pobreza, terá direito á pensão annual de uonooo emqua~tto
se conservar neste estado c honesta ; 8c não houver viuva, port~m.
esta pensão revertet·á em favor de seus lilhos legítimos ou legitimados, sendo os varões até á idade de 15 annos e as senhoras em
quanto solteiras e honestas, se uns c outros forem necessitados, o
que deverão provar.
Art. 60. Os pensionistas dos !Jenetuerilos ·teriio direito à
quantia de monooo annuaes nas condições do art. 59.
Art. 61. Todas estas benelicencias terão lugar em vista do parecer da com missão de finanças e benclicencias e otlicios dos peticionarios, art. 14., acompanhando os respectivos attestados de
dous medicos, no caso de moi estia.
Art. 62. As beneficcncias podem ser interrompidas nos seguintes casos:
§ I." Desde que se prove que o peticionaria ou beneficiando pretextou os motivos a negados nos §§ l. •, 2. o e 3.o do art. 53, com
fim capcioso;
§ 2. o Desde que cesse a causa da necessidade do beneficiado;
§ 3.• No caso do art. 21 e seus paragrapltos, e art. 2.\;
~ 4.. o Desde que os pensionistas de um e outro sexo deixem de
corresponder ao estatuído no art. 59.
Art. 63. Todas estas beueliceneias, de que tratam os artigos
deste capitulo, só poderão entrar em vigor quando estiver constitui !lo o fundo beneficiario (art. Si) c quando o numero de
soei os_ cor.t.ribuintes se elevar a 150.
CAPITULO IX.

Art. G.&.. As reuniões da Societlatlc scr;io classificadas do sc4
guiutc modo:
1. 0 Sessões ordinarias.
2. o Assembléas geracs.
3. 0 Sessões magnas.
Art. 65. As sessijcs ordinarias lrr:io ilugar (f\linzcnalmente
para a.presenta~:io e Yota•;ilo de prop~•stas de admissrw de socios,
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bem assim leitura de pareceres das respectivas commissõesnomeadas, o outro quafquer assumpto concernente a interesse
social.
Art. 66. Nestas sessões observar-se-ha o seguinte:
~ 1. 0 Depois da verificação dos socios presentes pelo j, 0 Se•
cretario, o L• produzirá a leitura da acta da sessão anterior, que
será submettida á approvação ;
§ j.• Leitura do expediente, otTertas á Sociedade e leitura de
qualquer trabalho manuscripLo pelos socios.
Arf. 67. As assembléa$ geraes serão ordinarias e extraordina·
rias, sendo as primeiras para prestação de contas da Directoria,
eleição da commissão de exame de contas, discussão e votação
do res~ectivo parecer da referida commissão e eleição dos novos
funccionarios em cedulas.distinctas, inclusive Presidente e Secretario da assernbléa geral e commissão de finanças e beneficencias; as segundas para tratar-se de assumptos não previstos
por estes estatutos, ou quando julgue necessario a Directoria, e
no caso do art. :1.7.
Art. 68. Na assembléa geral para prestação de contas, serão
exhibidos, pelo Presidente da Directoria, o relatorio de todo o
movimento do periodo administrativo, art. 37, S!,..•; pelo i. •
Secretario o relatorio de todo o movimento da Secretaria, art. t,.O,
§ti. •, e pelo Thesoureiro o balanço geral da Thesouraria, art.!,.\,
§ 6.•

Art. 61!. As sessões magnas têm lugar para commemorar o
annlversarlo da inauguração da Sociedade e serão lntransferlveis nesse dia, podendo ser celebradas com solemnidade sem
sobrecarregar a verba de despezas.
Art. 70. Tanto nestas sessões como nas da assernbléa geral, pro·
ceder-se-ha como nas ordlnarias1 quanto á verificação de socios
resentes, pelo!.• Secretario, ele1tura das respectivas actas pelo
. •; seguindo-se nas sessões magnas a leitura do discurso analogo ao acto pelo respectivo Presidente, assim como. pelos socios e
CQnvidados inscriptos nesse sentido.
Art. 71. O menor numero de socios para. estas sessões será o
seguinte:
§ L • Para as sessões ordinarias UI socios ;
§ i.• Para as sessões de assembtéas geraes, 30 soei os quites;
§ 3.• Para as sessões magnas, qualquer numero excedente
de 30.
Art. 72. O uso da palavra em toda e qualque1· sessão será permittido tres vezes; aos signatarios de pareceres, porém, será
concedido mais uma vez. A palavra pP.la ordem deve ser sempre
concedida de preferencia ao socio que a solicite; limita-se, entretanto, ao objecto sem direito de entrar em debate.

r

CAPITULO X.
DAS VOTAÇÕES E ELEIÇÕES.

Art. 73. As votações serão por escrutinio e symbolicas; no primeiro caso para eleição dos membros da mesa da a.;sembléa
geral, Directoria, cnmrnissão de linanças e beneficencias e
comm!s.~iLo de exame de contas; no sogundo caso para qualquer
ma te na a votar.
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Art. 74.. Antes do processo eleitoral o Presidente da assembléa
geral nomeará dous escrutadores, findo o qual fará a apuração
dos votos com os respectivos I. • e 2.• Secretaries.
Art. 71:1. Os eleitos serão designados por maioria absoluta de
votos; e quando, por ventura, não fiquem preenchidos todos os
lugares, proceder·se-lm a novo escrutmio sobre os mais votados
em numero duplo aos dos cargos a preencher, prevalecendo
maioria relativa; no caso de empate, a sorte decidirá.
Art. 76. Para preenchimento de <ruaesquer vagas serão chamados os immediatos em votos; no caso de recusa precedcr-se-ha á
respectiva eleição.
CAPITULO X r.
D.\S Allf,AS, BIDL!OTHECA E PARTE 1\~CREATIVA.

Art. 77. A Socle!ladc terá abertas as aulas que a Directoria
Julgar convenientes, as quaes funccionarão opportunamente, do
conformidade com o regulamento interno.
Art. 78. A bibliotheca da Sociedade será constituída com a
acquisição de livros olfertados e bem assim com a compra das
obras indispensaveis :i classe, e estará á disposi~·:io dos sucios de
accôrdo com o regulamento interno.
,\ rt. 79. A parte recreativa consistirá nas reuniões dia rias nos
salões do Club com ingresso franco a todos os membros, leitura
•le jornaes e obras da Dihliotheca, palestra c quah{ucr outro incentivo de recreio á salutar convivcncia de todos os membros,
conforme o regulamento interno.
CAPITULO XII.
lllSPOSlÇÕES GERAES.

Art. 80. O fundo da Sociedade será constituido com todos os
rendimentos liquidos da mesma.
Paragrapho unico. Este fundo será inalienavel e illimitado.
Art. Si. Logo f{Ue o fundo de !(Ue trata o artigo precedente se
r\eve á cifra de 10:000fj, scr:í rr~erva11a esta quantia, que ficara
consfituhulo o fundo benellciario.
Art. 82. Uma vez constituído o fundo brneftciario, a Socie·
•lade porá em pratica as ltcneficcndas pecnniarias.
Art. 83. Sr.m que esteja realizado o fundo heneficiario, preva·
lece o :nt. 63.
Art. 84. Qualquet· caso não previsto por estes estatutos bem
co~o. a. abolição de qualquer. artigo que se reconheça de incompahht!Idade ante .o desenvolvunento da Sociedade e seus fins, só
podera ser rrsolv1do pela assembléa geral e com approvaç.'io do
üoverno Imperial.
Art. Si'S. Approvados pelo Governo Imperial estes estatutos, só
depois de tres annos poder:lo ser reformados, uma vez que seja
em hem da Sociedade.
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Art. 86. O Club Benelicente dos Guarda-Livros só poderá ser
disso! vido:
§ L• Findo o tempo de sua duração, que, nos termos do art. li. •
n.õ 5 do Decreto n. 0 27H de t9 de Dezembro de 186ú, é fixado em
ISO annos, salvo se a assern!Jléa geral resolver prorogal-.o e obtiver a approvação do Governo;
~ :!. • Nos mais casos previstos nos arts. 35 e 36 do citado Decreto.
Paragrapho unico. A dissolução voluntaria, antes de terminado o prazo de duração, só poderá ser resolvida em assembléa
geral e em virtude de requerimento da maioria absoluta dos socios.
Art. 87. No caso de dissolução, tudo quanto pertencer á Sociedade reverterá em favor da Instrucção Publica, depois de solvido toào o passivo da mesma.
Art. 88. Serão considerados soei os fundadores os que tiverem
comparecido ás primeiras reuniões preliminares para constituição
desta Sociedade, bem como os 11ropostos até á inauguração, nunca
excedendo, porém, ao numero de setenta ao todo.
IUo de Janeiro, 1.• de Agosto de 1876.-Francisco O. Lopes, Presidente.-José Affonso Torres, Vice-Pre,idente.-Luiz Attgusto
Fareira Guimarães, L 0 Secretario.-Alt>ai'O Frede1·ico Thedim,
2. o Secretario.-José Jlaria Rodrigues, L o Thesoureiro.-José
Benwrdo de Brito, 2. • Thesoureiro.-Estanisláo José dos Reis
Bi!Jiiotllecario.-Eilnardo Luz, Commissario Geral.

DECRETO N. 13565- DE 9

DE MAIO DE

1877.

Permitte á Companhia •Estrada de ferro de (Campos .1 Caran_gola, que prolongue o ramal de Itabapóanà. até. rio Itapemirim, na l'rovincia do Espírito Santo.

o

A Princeza Imperial Regente; em Nome do Imperador,
Attendendo ao requerimento da Companhia « Esti·ada de
ferro de Campos a Carangola,• Ha pot· bem Permittir-lhe
que prolongue, até o rio Itapemirim, nas proximidades
da villa do C1choeiro, na Província do Espirito Santo, o
ramal de Itabapoana da referida estrada, de accôrdo com
as ela usulas que com este baixam, assiguadas por Thomaz
José Coelho de Almeida, do Conselho r! e Su~ Mag-cstade o
Impcrauor, Ministro e Sccret3rio de Estado tios Negocios
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da Agricultura1 Commercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entenaido e faça executar. Pala cio do Rio de
Janeiro em 9 de Maio de 1877, 56. o da Independencia
e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Clausulas a que se ref'ere o Decret.o n. 0 6G6G
de 9 de Maio de 18')'')',

I.

As condições technicas do prolongamento do ramal de
ltabapoana até o rio ltapemirim, nas proximidades da
villa do Cachoeiro, na Província do Espírito Santo, serão,
no que fôr applicavel, as exigidas nos contractos já celebrados com o Presidente da Província do Rio de Janeiro
para a construcção da estrada de Campos a Carangola,
modificadas pelo Decreto n. o ;)822 de n de Dezembro de
187~.

li.
A Companhia mandará proceder aos estudos defini ti vos
do prolongamento do ramal, submettendo-os á approvação do Governo, antes de dar começo ás respectivas
obras.
·

Ill.

As obras do referido prolongamento serão concluídas
tres annos depois da abertura ao tt·afego do ramal de
Itabapoana, sob pena de caducidade da presente concessão.
IV.

Ao prolongamento não é applicavel a disposição do
Decreto n. o 6364. de 8 de Novembro de 1876; relativo ao
emprego do capital garantido na construcção das obras
do mesmo prolongamento. Palacio do Rio de Janeiro
em 9 de Maio ile 1877.- Thomaz José Coelho de Al·

meida,

.....

EXECUTIVO,

DECRETO N. 135üü- DE 9

DE ~IAIO DE

1877.

Approva os planos e traçado da linha de carris denominada:" •da
Copacabana •, e proroga por tres mezes o prazo para o começo
dasrespectivas obras.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attcndendo ao que requereram os herdeiros do Conde
de Lages e o Dr·. Francisco Teixeira de Magalhães,_ concessionarios da linha de carris denominada • da Copacabana», a que se refere o Decreto n.• õ785 de~ de No-·
vembro de t874, Ha por bem Approvar os planos definitivos para a construcção da referida linha, com as
modificações constantes dos mesmos planos, assignadas
pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas; e Prorogar,
por tres mezes, a datar de r., do corrente, o prazo para o
começo das respectivas obras.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Ne!!ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1877, 5ü.• da Intlependencia e do Jmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thon~az

DECRETO N. msü7-

José Coelho de Almeida.

nE

9

nE

1\Luo

nE

i877.

Concede privilegio a Georges Leonel Leclanché, para introduzir
no Impcrio"õ novo processo de fabricação de "Polos Despo·
Iarisadores. "

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu Georges Leonel Le. i
clanché, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda":::-:::-·: --~-~-
Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio, pOr ~~zê.~ (',~M~/
annos, para introduzir no Imperio.o novo pro~ 'de'
'
fabricação de c Polos Despolarisadores ~/ ~e~u1l(io a
'

.

ACTOS DO PODER

descripção. e desenho apresentados por seu procurador
Ferdinand Rodde, ficando esta concessão dependente de
approvação do Poder Legislativo.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Mageslade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do IUo de Janeiro em 9 de Maio de 1877, 56." da
lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 61)68- DE 9 DE

lUA 10 DE

1877.

Concede l!!.!_':~~~io a Antonio Pinheiro de Aguiar para fabricar
e vender ay_(l~relhos ~-ulinarios de sua invenção.

A Princeza Imperial Regente; em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu Antonio Pinheiro de Aguiar e de conformidade com o parecer do
Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania
Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por
cinco annos para fabricar e vender apparelhos destinados a usos culinarios e de outra especie, segundo a
descripção e o desenho que exhibiu.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, _Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obrás Pu·
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 9 de Maio de f.877, 56. • da In·
dependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

EXECUTIVO,

DECRETO N. 6569 - DE 9 Dli: MAitl DE 1877.
Concede privilegio a Georges Leonel Leclancbé para introduzir
no Imperio novo gerador de •Electricidadc Dynamica.»

o

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Georges Leonel Leclanché,
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
introduzir no lmperio o novo gerador de cElectricitlade
Dynamica», segundo a descripção e desenho apresentados
por seu procurador Ferdinand Rodde ; ficando esta
concessão dependente de approvação do Poder Legislativo.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Consell~o de Sua
:Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Puhlicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 9 de MaJ9 de 1877, 56. o da Independencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6570- DE 9 DE MAIO DE 1877.
Çoncede pr~yg~gio a Ernesto Merlin e Emilio Gaubert, para a
' machina de sua invenção destinada a quebrar' pedra em grandes
pedaços.

A Princeza Imperial Regente, emNomedo Imperador,
Attendendo ao que requereram Ernesto Merlin e Emilio
Gaubert, e de conformidade com o parecer do Consc~heiro Pt·ocurador da Corôa, Fazenda e Sobet·ania Nacional, Ha por b~m Conceder-lhes privilegio por dez
annos para· fabrtcarem e venderem a machina que declaram ter inventado com o fim de quebrar pedra em
grandes pedaços e cuja descriptão exbibiram com o res-

f-{CiiTo d~nbo.
= P.lRTE !1,
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Thomaz Jos~ Coelho de Almeida, 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 executa r. Pala cio
do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1877, 56." da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6571 -

DE

9

DE ~IA IO DE

1877.

c

Concede pri:v~io a Ernesto 1\Ierlin Emilio Gaubert para a
machina que inventaram a fim de furar pedra.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu Ernesto Merlin e Emílio Gaubert, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Ha por bem Conceder-lhes privilegio por dez
annos para fabricarem e venderem a machina que declaram ter inventado a fim de furar pedra, e cuja descripção apresentaram com o respectivo desenho.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Impera por, 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 9 de Maio de 1877, 56. •
da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

EXECUTIVO.

DECRETO N. 6572- DE 9

DE MAIO DE

1877.

Concede privilegio a Ernesto Merlin e Emilio Gaubert para a(m~·

~ ~}!i_na que inventaram com o fim de quebrar \pedra em pe·

quenos pedaços.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera·
dor, Attendendo ao que requereram Ernesto Merlin e
Emílio Gaubert, e de conformidade com o parecer do
Conselheiro Procurador da CorOa, Fazenda e Soberania
Nacional, Ha por bem Conceder-lhes privilegio por dez
annos para fabricarem, e venderem a machina, que declaram ter inventado, para quebrar pedra em pequenos
pedaços, segundo a descripção e o desenho que apre·
sentaram.
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, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 1\laio de 1871, 56. •
ela lndependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Alrneida.•

DECRETO N. 6573 -

DE

9

DE MAIO DE

1877.

Concede pflvilegJo a Ernesto Merlin e Emili? Gaubert para a[ma·
ehi!Ja de sua invenção, destinada a cortar) pedra para par alie·
lipipedos.
·

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereram Ernesto l\Ierlin e Emílio
Gaubert, e de conformidade com o parecer do Conselhcit·o Procurador da Corôa, Fazenda c Soberania Nacional, Ha por bem Conceder-lhes privilegio por dez
annos a fim de fabricarem e venderem a machina de
sua invenção, destinada a cortar pedra para parallelipi- ·
pedos, conforme a descripção e o desenho apresentados,
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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 Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 9 de Maio de :1.877, '56. o da Inde·
pendencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida:

DECRETO N. ü57"-

DE

9

DF. MAIO DE

1877.

Declara a entrancia da comarca do Trahiry, na Província do
Rio ·Grande do Norte.

A Princeza Imperial Regente, em Norne de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' declarada de l. • entrancia a comarca do Trahiry, creada na Província do Rio Grande
do Norte pela Lei da respectiva Assembléa n. o 800 de Ui
de Dezembro do anuo findo.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, 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 9
de Maio de :1.877, 56. • da lndependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Frmtcisco Januario da Gama Cerqueira.
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DECRETO N. 6575 -

DE

9

DE

MAIO DE

!877 •

.Marca o vencimento annual do Pro.n)(>tor Publiç,o da comarca
do Trahh·y, na Província do Rio Grande do Norte.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua :Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por.bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da comarca do
Trahiry, na Província do Rio Grande do Norte, terá o
vencimento annual de !:~008000, sendo 8008000 de
ordenado e600$000 de gratificação.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
tlo mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario do
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 9 de
Maio de 1877, 56• o da Indepcndencia e do lmperio.
PHINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Jannario da Gama Ccrqueira.

DECHETO N. 6576-

DE {) DE MAIO DE

1877.

Declara a entr:mcia da comarca de Pedro 11, na Província do
· riauhy.

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' declarada de primeira cntrancia a
comarca de Pedro 11, creada na Província do Piauhy
pela Lei da respectiva Assembléan." 892dc Ujde Junho
de

t8n;.

Francisco Januario da Gam9 Cerqueira, do Conselho .
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de
E;'llado dos Negocios da Justiça, a~sim o tenha ententhdo e faça executar·. Palacio do Rio de Janeiro em D de
Maio de 1877, 56. o da lndependencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqueira .
.A,""F\:P~
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DECRETO N. 6577- DE 9

DE MAIO DE

1877.

Muca o vencimento annual do Promotor Publico da comarca
de Pedro n, na PrÓvincia do Piauhy.

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. O Promotor Publico da comarca de
Pedro li, na Província do Piauhy, terá o vencimento
annual de !:400~000, sendo 800~000 de ordenado e
600~000 de gratificação.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de
E~tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de
Maio de :l877, 56. • da Indcpendcncia c do Impcrio.
PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE.

Francisco Januario

DECRETO N.

6~78- DE

dlt

9 DE

Gama Cerqueira.

MA lO DE

1877.

Declara a en trancia da comarca de Passa-QÚa tro, hoje Christina,
na Provincia de :lllinas Geraes.
·

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' declarada de L a entrancia a comarca
de Passa-Quatro, creada na Província de Minas Geraes
pela Lei da respectiva Assembléa n." 2205 do L • de
Junho do anuo passado e denominada Christina pela de
n.• 2273 de 8 de Julho do mesmo anno.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, 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 9 de Maio
de 1877, 56. • da Independencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Franci~co

Januario da Gama Cerqueira.

~.p,.~
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DECRETO N. 6579- DE 9 DE 1\IAIO

DE

1877.

Marca o vencimento annual do P,romotor Puhllco da comarca de
Christina, na Provinda de Minas Geraes.

A Princeza Imperial' Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por
bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. O Promotor Publico da comarca ~e
Christina, na Província de Minas Geraes, terâ o vencimento annual de 1:4008000. sendo 800~000 de ordenado
e 6008000 de gratificação.
Francisco Januario da Gama Cerqucira, 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 9 de
Maio de 1877, 56. • da lndependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.

Francisco Jantwrio da Gama Cerque ira.

DECRETO N. ~õ80_-Dl!: 21

DE :Al.\10 D~

1877.

Altrra a clausula lU.• !lo Dlôlcreto_n.• !'ili6 de 30 de Outubro
de !872.

A Princeza Imperial Regeo te, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu o Gerente da Empreza de
carris de ferro denominada' c -~il_Qt:t__ l'heréza », Ha pot
IJem Alterar a clausula 24. • das annexas ao Decreto
n. o 5126 de 30 de Outubro de 1872, de accôrdo eom as
que com este baixam, assignadas por Thomaz José
Coelho de Almeida , do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negorios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim
o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de
Janeiro em 21 de Maio de 1877, 56. o da Independencia
e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

1'1lomaz José Coellto de Almeida.
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Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 0 6t;80
desta dota,

I.
A tarifa dos transportes nas linhas de carris de ferro
da Empreza ·denominada « Santa Thereza •, a que se
refere a clausula 24. a das que acompanharam o Decreto
n.• õi26 de 30 de Outubro de 1872, será, em qualquer
direcção, para passageiros, a que segue:
i. • Cem réis na linha da planície ;
2. • Duzentos réis desde os pontos iniciaes da linha da
planície, ou do plano inclinado, até a casa da machina
tixa, no morro de Santa Thereza ;
3. • Cem réis da casa da machina até o ponto terminal
do ramal da rua do Aqueducto ;
4.." Duzentos réis da casa da machina até a estação
terminal na caixa d'agua, do mesmo morro.

11.
A empreza obriga-se a dar pas;;agens de assignatura
para seis viagens redondas até a estação terminal na
caixa d'agua,- na razão de 600 réis por viagem redonda, e de õOO réis, tambem por viagem redopda,
até o ponto terminal do dito ramal, sendo nominaes e
intransferíveis os bilhetes de passagem.

lll.
A empreza alterará o horario das suas linhas, con·
forme as exigenc.ias do respectivo trafego, a juizo do
Governo, augmentando para este fim o seu material
rodante: pela infracção desta clausula ficará sujeita ás
multas de 500,)000 a 2:000 1~000, a r1ue se refere a clausula 30. • do citado Dec1·eto de !lO de Outubro de !87~.
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de :Maio de 1877.-

Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. 13:>81 -

DE

2:J

DE 1\IAIO DE

1877.

Promulga o acto diplomatico do· adhesão do Brazil ao Tratado
celebrado em Berna a 9 de Out!lbro do f.87i sobre a crea.ção
de tiinw, União Geral dosi Correios. -

Tendo-se assignado em Ber:m aos dczasete de Março do
corrente anno cn trc o Encanegado de Negocios interino
do Brazil m Confederação Suissa c o Vice-Presidente do
Conselho. Federal ria mesma Confcdcr:1ção um acto diplomatieo, pelo qual o Brazil aclhcrc ao Tratado relativo
á creação de uma União Geral dos Correios celebrado em
Berna, entre a Allemanha, Austria-Hungria, Bl'lg-ica,
Dinamarca, Eg-ypt.o, Ilespanha, Estatlo~-Unitlos da America, França, Grã-Bretanha, Grecia, Italia, Luxemlmrgo,
Noruega, Paizes Baixos, Portugal, Roumania, ll.ussia,
Servia, Sueeia, Sttissa e Turquia: Hei por bem que o
dito Tratado seja observado c cumprido tão inteiramente
romo nellc se contém.
·
Diogo Velho Cavakanti <lc Albuquerque, do Conselho
de Sua .!Uagestade o Imperador, Senador do Impcrio,
l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o tcnlla entendido c faça executar com
os despachos ncecssarios. Palacio tlo lUo tle Janeiro aos
~;j de l\laio de 1877, rm. • da Indcpcndcncia c do Imperio.
PRINCEZA fl\IPERIAL REGENTE.

Diogo Yclho Cavalcanti de Albuquerqrte.
Acto di}llomatico n tfue se •·erere o Decreto
aelnu~e

Trnclo o Dcpat·t.amcnto dos Correios Suissos proposto
porCirculardeüdeJaneiro de !8i7, a todos osmcmhro~
da União Geral dos CorTeio~, que admittis~nm na União
o Impcrio do Brazil soiJ as mesm:ts condições em que
foram admittidas as Colonias Franc:ezas c a India Bri·
tannica, isto ó, sob as condições do aceôrdo assigna1lo
em Berna aos 27 de Janeiro de !8i6, c não se tendo
apresentado objf'cção alguma eontra esta proposta
uen tro do prazo de seis semanas, prescripto pelo art. i 7,
§ 6, do tratado d1) Berna de 9 de Outuuro tlc ISH;
Os abaixo assignados, devidamente autorizados para
este fim, confirmam pelo presente acto diploruatico a
=
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adhesão definitiva, a contar do J:" de Julho de !877,
dada pelo Governo do Imperio do Brazil áf: estipulações
do tr·atado concluído em Berna aos 9 de Outubro de .1874,
relativamente á crcação de uma União Geral dos Correios bem como ás disposições do Regulamento de
detalhe para a execução do dito tratado.
Feito em Berna aos l7 d-e Março de i877.
Pelo Governo do Imperio do Brazil o Encarregado de
Negocios interino do Brazil junto á Confederação
Suissa:-J. B. deSerraBel{ort. (L. S.)
Pelo Conselho Federal Suisso, em nome dos membros
da União, o Vice-Presidente do Conselho Federal:-

Schenck. (L. S.)

Tratado relativo á creacão de uma União Geral dos Correios celebrado
entro a ~llemanha, Austria-I!ungria, Belgica, Dinamarca, Egypto,
.llespanha, Estados-Unidos 1la America, França, Grã-Bretanha, Grecia,
ltalia, Luxemburgo, Noruega, Paizcs Baixos, Poriilgal, Itoumania,
Russia, Servia, Suecia, Suissa e Turquia.
Os abaixo assignados, Plenipotenciarios dos Governos
dos paizes supramencionados, combinaram de commum
accOrdo e sob reserva de ratificação, no seguinte convenio:
Art. i. o Os paizes entre os quaes é celebrado o presente tratado, formarão, sob a denominação de- União
Geral dos Correios-, um só terrilorio postal para a permutação . reciproca de correspondcncias cnl.re as respectivas agencias de Correios.
Art. 2. o Nas c1isposiç<ies deste tratado comprrhendem-se as ~artas, os cartões poslacs, os livros, os jornaes.
e outros Impressos, as amostras de mercadorias e os
papeis de negocio procedentes de um dos paizes da União,
com destino a qualquer outro destes paizes. Applicarse-hão igualmente as mesmas disp11sições á permutação
postal dos supra·menciow1dos objectos entre os p::~izes da
União e aquelles que a clla forem estranhos, sempre que
esta permutação tiver lugar pelo territorio de duas das
partes contraciantes, pelo menos.
Art. 3. o A taxa geral da União é lixada em 2;) centimos para uma carta singela franqueada.
Comludo~ como medida de transição, fica reservada a
:~ada paiz. em razão da differença de moeda ou por outras

•

EXECUTIVO.

causas, a faculdade dê perceber uma taxa superiot· ou
inferior :i dita quantia, com tanto que ella não exceda a
:.u centimos, nem desça de ~O centimos.
Será considerada como singela toda a carta cujo peso
não passar de HJ grammas. A taxa das car·tas que passarem deste peso !'erá de um pot·te singelo por cada 15
grammas ou fracção tlc H1 grammas.
O porte das cartas não franqueadas será o dobro daquelle que no paiz de destino tiver sido fixado para as
cartas franqueadas.
O franr1ue:ünento dos cartões postaes é obrigatorio.
A sua taxa é lixa doa na metade da fJUC pertencer ás cartas
franqueadas, podendo ser arredondadas as fracções.
Pelo transporte por mar ex<:Pdente a :wo milhas maril.imas dentro dos limites tla União, poderá acrescentar-se ao porte ordinario uma taxa adtlicional, que não
passará de metade da taxa geral da' União, fixada para a
carta franqueada.
Art. 4. • E' fixada em sete cen ti mos por cada maço
singelo a taxa geral da União para os papeis de negocio,
:nuoslras de mercadorias, jornacs, livros brochados ou
eneadcrnauos, brochuras, pa pcis de musica, cartões
de visita, catalogos, prospeLtos, annuncios e avisos
tliversos, impressos, gravados, lithographatlos ou authographados, bem como para as photogr·aphias.
Comtudo, como medida de transição, fica reservada a
cada paiz, em razão da differença de moeda ou por outras
cansas, a faculdade de perceber uma taxa superior ou
inferior á dita quan Lia, com tanto que clla não exceda
a H centimos, nem desça de 5 centimos.
Será considerado como singelo todo o maço cujo peso
não passar de 50 grammas. A taxa dos maços que passarem deste peso serã de um porte singí:lo por cada õO
grammas ou fracção de 50 grammas.
· Por todo transporte por m?r excedente a 300 milhas
·mar i Limas, dentro dos limites da União, pode rã acres·
centar-se ao porte ordinario uma taxa addi~ional que
não passara de metade da taxa geral da União, lixada
para os oiJjectos da sobredita classe.
O peso maximo dos objectos supramencionados é
fixado em 250 grammas para :JS amostr:Js, c em i .000
grammas plra todos os 011 ~ro.~ ohjr•etrJ~.
E' resenarlo ao Governo de c:JIJa rníz o direito de
não permittir no seu terrilorio o transporte c a distri·
buição dos objectos especificados no presente arti!l'o, a
respeito dos quaes não ti verem sido cumJJridas as leis,
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decretos c ordens que regulem as condições da sua pu·
blicação c ch·culação.
Art. 5. o Os olJjectos designados no art. 2." potlerão
ser expedidos metliante registro.
Todo o objecto registrado deverá ser franqueado.
O porte de frant}ncamcnto dos objcctos registrados é
o mesmo dos não registrados.
A taxa a cobrar pelo registro c pelos avism de entrega
não deverá exceder ás que forem allmiltidas no serviço
interno do paiz de procedcncia.
Em caso de perJa Llc um objerto registrado c excepto
o caso de forç~t maior, será pa1;a uma indemnização ~e
50 frnncos ao cxpctlitlor, ou, a pcll icfo deste, ao destt·
natario, pela administração em cujo territorio ou em
cujo serviço marítimo tiver lugar·o descaminho, isto é,
onde houverem dcsa pparccido os vrstigios de tal objecto,
salvo se esta administração, segundo a lrgisla(ãO do seu
paiz, não fôr responsavel pelo dcsr:aminl.w dos objectos
registrados no interior.
O pagamento desta iutlcmniz:1çilosrrá renlizado com_ a
menor demor:t po~siYel, e o mais tanbr no prazo de um
anno, a contar do dia Lia rccbmacão.
Toda recl:Jmação de indcmuiz:1Ção prescreve se não
lwuver sido formula1la no prazo ele um anno a contar
da entrega do objecto rcgisl ratlo no Correio.
Art. 6. o O franqucamen to llc todo c qualquer olJjcc to
só poderá ser eiiectunllo por meio tle s ~!los postacs ou de
envoltorios se !lados que .tcn lnm validade no paiz de procedencia.
Deixarão de ser expedidos os jornacs e outros impres·
sos não franqueados ou iusullicienlemente franqueados.
Os outros ohjeeto;;; não franquearlos ou insulficientc·
mente franqtwatlos serão ta~~atlos como cartas não franquendas, tornanrlo-~e t~m conta o valor r.los envoltorios
sellarlos ou r.los scllos postal's empregados, quando os
tiverem.
Art. 7. • Nenhum porte snpplt~mcntar será cobrado
peb rcexpedição dos objectos remcllidos pelo Correio
no interior da União.
No caso, porém, de algum ohjccto rcmettido em serviço interno de um tlos paizc·s rla União entrar, por
eiTeito dcreexpcdição, no scniço tlc outro paiz da· União,
a admiuistr:1ção r.IPstinataria addicionarã a sua taxa
in tcru::t.
·
Art. 8." As correspombH.:ias oflirines relntivas ao
serviço dos Condos s~'J iseutas de porte. Salva esta

,
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excepção, nenhuma outra isenção ou reducç.ão de porte
é pcrrnittida.
Art. 9. • Cada administração arrecadará por inteiro
em proveito proprio as quantias que cobrar em virtude
dos precedentes arts. 3. •, fl.. 0 , 5. 0 , 6. o e 7. o Conseguin..:
temente, quanto a estas quantias, não havrrá conta
alguma enl.re as diversas administrações tla União.
Pelas cartas c pf'los outros objeetos postaes não
poderá, tanto nopaiz ele procedencia como no de destino,
ser exigida dos cxpedidorPs ou dos destinatarios taxa
alg-uma ou direito post:1l :~lém llaquclles que são cstahelecilJos pelos artigos supramencionatlos.
Art. iO. A libertladc do transito é garantida em todo·
o tcrritorio da União.
Haverá portanto plena e in te ira liberdade de tr:~ns
missão de correspondencias, llorlcndo as diversas administrações postaes tla União expedir reciprocamente
cn trc si, em transito pelo 'i pa izes intermcd iarios, não só
mal:1s fechadas como eorrespomlendas avulsas, segundo
as nccessidalles LI. o tralico c as con vcniencias do serviço postal.
As malas fechadas c as co.rrespondcncias avulsas deverão ser sempre dirigidas pelas vias mais rapillas
de que <lispuzcrcm as administraçõ,,s postaes.
Quando divPrsas vi~s tiverPm as mPsmas condições
de celeridade, a administra(;ão expedidora escolherá
a que deva ser seguida.
E' ollrigatoria a expedição em malas fechadas, sempre
que o numero de cartas ou de outros objectos postaes fôr
tal que possa causar estorvo ~·~s operações da agencia rccxpcllidora, conforme llcdarar a administração intercs.
sada.
A agencia rcmcttcnte pagará á administração do territorio de transito a rctrihuição dn dons francos por
kilogramma de car tas, e de ':W ccn limos por k ilogramma
das outras remessas especificadas no art. fL o, peso
1i!iuido, quér o transito tenha lugar em malas fechadas,
quér as corrcspondeneias i'Cj:~m enviada" avulsas.
Esta retribuição potl(•rú ser clt'vada a quatro francos
quanto ils carta>, e a ()0 eenlimos quanto aos outros
olljeetos designados no art. ft.. o, se a distancia a percorrer
no territorio de uma mesma administração fúr superior
a 750 kilome.tros.
~~·· -.
Fica cn tendido eomtudo que nos paizes onde Q....:tfãÂ.SÜQ (',~MA..?
é actualmente gratnito ou sujeito a direitO~ ~d)l~s
·'f
elevados, estas contlieões serão mantida}]:{ C'\."\"0 '•

/' '0)

/ <:8,
-~

\' C"t-:')

'·
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No caso de ser o transito efTectuado por mar em uma
d!stanr.ia sup.erior a 300 milhas marítimas, dentro dos
limites da União, a administração de que depender a
organização deste serviço marítimo terá direito a que
lhe sejam retribuídas as drspezas deste transporte.
Os membros da "Gnião obrigam-se a reduzir tanto
quanto possível estas dcspezas. A retribuição que a
administração que prov&r ao transporte marítimo poderá reclamar, por este molivo, da administração
remettente, não deverá exceder seis francos 50 centimos
por kilogramma de cartas, e 50 centimos por kilogramma dos objcctos especificados no art. 4. o, peso
liquido.
Em caso nenhum, porém, estas despezas poderão ser
superiores ás actuaes.
Por consequencia, não se pagará retribuição alguma
pelo serviço nas Jinlws postacs marítimas onde nenhuma se paga actualmcntc.
Para estabelecer o peso das corrcspondencias em transito, quér em malas fechadas, qt111r em avulso, far-se-ha
em épocas, que serão marcadas de connnum aceürclo,
uma estatisliea destes objectos durante !luas semanas.
Até ser revisto, o resultado deste trabalho servirá de
base ás contas das allministrações entre si.
Cada Correio poderá reclamar· a divisão:
L o Em caso de ~Iteração importante no movimento
llns correspondene~as ;
2." Findo um anno depois rla data da ull.ima verificnção.
As disposições do presente artigo não são applicaveis
á mala das Indias, nem ao transporte que se efTectuar no
territorio dos Estados-Unirlos tia America pelos caminhos tle ferro entre Nova-York c S. Francisco. Estes
serviçoscontinuarão a ficar drpendentes de combinações
particulares entre as administrações interessadas.
Art. lL As relações dos paizrs da União com os que
a esta. forem eslran hos serão rcg-ularlas pela-; convenções
espectaes que actualmente existem ou venham a ser
concluídas entre elles.
As taxas a cobrar pelo transporte além dos limites da
U:nião serão determinadas por essas convenções, e nddi-.
cwnar-se-hão em tal caso a taxa da União.
Em conformidade com as disposições do art. !). ", a
taxa da União será applicada da mnneira seguinte :
L o O Correio remettente arrecadará por inteiro a
taxa da União marcada para as correspondencias franqueadas com destino a paizes estrangeiros.
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2. o O Correio destinatario da União arrecadará por
inteiro a taxa da União marcada para as corre~pon~
dencias não franqueadas procetlentes de paizes estrangeiros.
3. 0 O Correio da União que permutar malas fechadas
com paizcs estrangeiros arrecadará por inteiro a taxa
da União, marcada para as correspondencias franquca~
das procedentes de p.1izes estrangeiros, e para as correspondencias não franqueadas com destino a estes
paizcs.
Nos casos cspecificà<los em os n.o• t, 2 c 3, o Correio
que permutar ma las não terá direito a retribuição ai~
guma pelo transito. Em todos os outros casos, as despezas de transito serão pagas em conformidade com
as disposições do art. HJ.
Art. o 12. O servi co de cartas com valores declarados,
hem como o de saqurs postaes, serão ajustados por
meio de combinações ulteriores entre os diversos paizes
ou grupos de paizcs da União.
Art. 13. As administrações postaes dos diversos paizes
que compõem a União são competentes para assentar,
tlc commum accôrdo, pot· meio de um regulamento,
em todas as medidas de ordem e de serviço necessarias para a execução do presente tratado.
l<'ica entendido que as disposições <leste regulamento
poderão ser mod illcadas de commum accôr<lo entre as
adminístrações da União.
As <liticrentes administrações tt~m a faculdade de
celebrar entre si quae~quer ajustes necessarios que
não digam respeito a assumptos que interessem á iotalidade da União, como é regular a troca de malas na
fronteira, fixar as zonas limitrophes para cobrança
de taxas reduzidas, estabelecer as condições da troca
de saques pof'taes c de eartas com valm·es dcelarado'l, etc.,
etc.
Art. H. As disposições do presente tratado não alteram a legislação postal interna de cada paiz, nem
invali<lam o direito das partes contractantes de manter
o eeleLrar tratados, assim como de manter e esta·
]Jelcccr uniões mais restrictas no intuito do melhoramento progressivo das relações postaes.
Art. Ui. Será organizaria, sob a denominação de Secretaria Internacional da União Geral dos Correios, uma
repartição central que funccionarádebaixocl:~ inspecçãc
<lc nma administração postal designada pelo Congresso
c cujas despezas serão pagas por todas as administraçõe:
dos Estados contractantes.
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Esta Secretaria terá a seu cargo coordenar, publicar
c distribuir todas as infonnacões e esclarecimentos
de qualquer na tu reza, que pnssa·m ser de utilidade p:tra
o serviço internacional dos Correios, em i Lti r, a peditlo
das partes interessadas, o seu parecer sobre questões litigiosas, ·informar sobre as propostas de modificação do
regulamento de execução, communicar as alterações
adaptadas, facilitar as operações da con tabilidadc in ternacional, especialmente nos casos previstos no art. 10
antecedente, e em geral proceder aos estudos c trabalhos que lhe forem incumiJitlos no interesse da União
postal.
Art. IG. Em caso de uesaccôrdo entre dous ou mais
membros da União relativamente á interpretação do
presente tratado, será resolvida por juizo arbitral a
questão suscitada; para cstr fim, cada uma das administrações litigantes escolherá um outro membro da União
que não seja interessado no litig·io.
A decisão dos arbitras serú dada por maioria al!solula
de votos.
Em caso de empate dos votos, os arbitras cscollwrão,
para decidir, uma outra administração igualmente desinteressada no litígio.
Art. t7. A entrada para a União dos paizes de alt'~m
. mar, que ainda não fazem parte della, terá lugar debaixo
das condições seguintes:
.
t. o Enviarão a sua declaração ú administração encarregada da gereneia da Scn·ctaria internacional tia
União.
2. • Submctter-se-hão ús estipulações do tratado da
União, sal vo accôrdo ulterior, qtD.n to ás dcspezas de
transporte marítimo.
3. o A sua adhesão á União deverá ser prcecdi!la de
um accôrdo entre as administrações. que tivl'rcm conYcnções postacs ou rcla~õns directas com ellrs.
4.. • Jlara chegar a este nccônlo, a administração gerente convocarú, se isso fôr neccs.~ario, uma reunião das
administrações interessadas c (]a administração que
pretender ser ad mit tida.
õ. o Estabelecido o accôrdo, a administração gcren te
dará delle conhecimento a todos os membros da União
Geral dos Correios.
6. o Se, passadas seis semanas, a contar da data em quo
se fizer ~sta c~mmu~icação, uão se olfereccrcm objccções,
a adhesao sera considerada como u\Limad:~, c assim será
communicado pela auministracão gcren te á administração adherente.
·
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A adhesão definitiva será confirmada pelo acto diplomatico entre o Governo da administração gerente e o
Governo da atlministracão admittida na União.
Art. :1.8. De tres em "tres annos, pelo menos, rwnirsc-ha um Congresso de Plenipotenciarios dos paizes que
tiverem parte neste tratado, para o fim de. aperfeiçoar o
systema da União, de introduzi!' nelle os melhoramentos
que se julgarem necessarios, e de discutir os negocios
communs.
·
Cada pa iz tem um voto.
Cada paiz pôde fazer-se representar por um ou mai!>
delegados, ou pela delegação de um outro paiz.
Com tudo, fica entendido que o dele.~allo ou delegados
de um paiz não poderão ser encàrregarlo!> rla representação de mais de dous paizes, comprchcmlenrlo <Htuclle
que elles representarem.
A proxima reunião terá lugar em Paris no anno lln
·1877.

Todavia, a época desta reunião será anticipada, se
assim o pedir um terço, pelo menos, dos membros da
União.
Art. ! 9. O presente tratado começará a ter vigor no
L o de Julho de :l875.
Durará por tres annos a contar desta data. Pas!>ado
este prazo, considerar-se-lia prolongado indnfinidamcnte; porém cada uma das partes c.ontractantes terá
o rlircito de se retirar da União, mediante aviso dado
com anticipação de um anno.
Art. 20. São derogatlas, a contar do dia em que começar a ter exccnção o presente tratado, todas as rlisposiçõrs dos tratados cspcciacs celebrados entre os diversos
paizes c aclministraçõe3, que não sejam cone i! iavcis com
os tm·mos rlo presente tratado, c sem prejuízo rlas <lispoRiçücs do art. 1~.
O presente traUteio será ratificarlo, logo que fôr po!':sivel, c, o mais tardar, tres mczes antes da (la ta nm que
fdr posto em execução.
As r.atiticações serão trocadas em Berna.
Em fé tio que os Plenipotenciarios dos í:ovcrnos supramenciona(los o assignaram em Berna no rlia H de Outubro de :l874.
·
Pela Allemanha .-Stephan. -Gttnlwer.
Pela Austria.-Jlarão lle Kolbensteiner.-Pilhal.
Pela Hungria.-.M. Gervay.-P. Jleim.
Pela Brlgic;l.-: Fassiaux.- Vincltent. -J. Gi{e.
Pela Dinamarca.-Fenger.
Pelo Egypto.-Afuzzi·Bey.
=-PARTE II.
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Pela Hespanha.-A.ngel Manzi.-Emifio C. de Navasqttez.
Pelos Estados-Unülos !la Amcd6t.-Joseph Il. Blaclc(an.
' Pela França. (')
Pela· Grã-Bretanh:L -lV. J. Pa,qe.
Pela Grecia.-A. Mansolas.-A. II. Bétant.
Pola Italia.-Tantesio.
Pelo Luxemlmrgo.-V. de Rrebe.
Pela Noruega.-C. Opprn.
Pelos Paizes Baixos-llo(sterl.-R. Sweerts de Landa~:.
-lVyborgh.
Por Portugal.-E.lzwrdo Lessn.
Pela Houmani~ .-George F. Laovari.
Pela Bussia.-Barão Velho .-Georqes Poggenpohl.
Pela Servia. -Jl1laden.-Z. Radojkovitch.
PelaSuecia.-IV.Jloos,
Pela Suissa.-Eugéne /Jorel.-Nmf.-Dr. J. Heer.
Pela Turquia.-: Yanco .Dlrrcrirli.
Regubunento de detalhe e de Orlletn pnrn a
.,xccução dn tt•atntln c-.onc«•rnent.c i't creo.ção
de utnn União Gct·al dos Correios, con.-Ini«IO
ctn Dernn a 9 tle Outubro dt• 187' 4.

Os abaixo assignaclos, em consefJuencia tlo art. 1:1 do
tratado concemente á crearão de uma União Geral dos
Correios de !I de Outuhro de.187'r., fixaram dn commum
arcôrdo, em nome de suas rcspr.clivas administrações, as
scgn in tes metlidas para assegurar a execução do di to
tratado.
I.

As arl m i 11 is tnçlirs pc1 tellt'r'n Le~ á União communicarsc-hão reciprocamcntP :1s l:t\:~S que atloptarrm, na conformitladedosarts.:L", 'Lo e:)."do tratado, r~ra as cartas
franqueadas c não fr<tnqnrad~' c para os outros ohjol'tos
fl'~nqucados proccdenlf'~ tia euião, ('com rleslino a eiLt,
assim como os preços tle transporte applicaYcis :ws SL'l'viços turitoriar;;P marilimos Llo interior t]a l 1 ni:io, em
·virlu,le dos~§ (j, í, n r 10 rio art. lO tio lrat1rlf). Qnalf!UPr mo liftcaç:io, feita ulteriormrntl' 111 ft:(ação llp;:l,_,,
tna~ on prL't:o:::, Jrwr:i '(T n:f.'_1 i!i·'ad1 ~c·m dt•mor:o.
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11.
A troca das correspondencias em malas fechadas entre
as administrações da União será regulada de commum
accônlo e segundo as necessillades do serviço entre as
adminfstrações interessadas. Si se trata r de troca que
tenha de ser feita por intermedio de um ou mais paizes,
as administrações desses paizes deverão ser prevenidas
rm tempo opportuno.
III.
l. As correspondencias que tiverem de ser trocadas
reciprocamente serão marcadas, na parte sn!Jerior do
sobrescripto, com um enrimbo indicarHlo o lugar da procedeneia c a da ta em que forem postas no Correio.
2. As eorrcsponllencias não franl]ueadas ou insu!Ticientemente franqueadas serão ;:tlém tli,somarcadas com
o carimbo« T » (Taxa á pag·ar), cuja applicação competirá á agcnci'l do paiz da proccdt'ncia.
3. Os objcctos ugistrados .trarão o carimlJO e~pl'cial
:Hloptado p:tra as remessas de.,sa espccie pelo paiz dr.
procedcncia.
fL As fi i versas administrações communicar-sc-hão,
por intermctlio da seen:laria internacional, nma imprrssão deste ultimo carim ho.
~i. Tollo ohjeclo de cont•spondeneia que não trouxer
o earimho « T »será considerado como franqucadoatú o
seu· destino e tratado nessa conformidade, sa Ivo t'ITO
nvidcnte.
IY.

1. Qn:1nrlo uma ea!'ta, ou qualquer onlro olJjer:lo de
ron·t•spondrncia, rstiYct· sujeito, em razão do sen p1•so, a

mais de um porlf' simple~, o Correio OX})I'uidor indir:tr:"t
no angnlo esquerdo superior do soiJn~scripto, rm ;d.n,·:~ris
mos onlinarios, o numero dr podes rr·cc:ltidos ou prw
cobr:~r.

2. Esta medida não f'Crá de rigor para as rorrespon-

tlPnr~ias

tlcvitlamente fraiHJnc;~das t'Olll destino a um paiz ·
da União.
.

v.

1. Quando um objecto fôr insnfficientrmcn te franl]ur:~
clo por meio de scllos, o Correio cxpcd ido r dorcni i nd ir.ar
mn algarismos pretos, ao lado dos sellos, o valor lotai
destes. Esse valor será expressado em francos c ccn ti mo.~.•
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2. Quando se tenha feito uso de sellos sem valor no
paiz de procedencia, não se terão esses sellos em consideração. Esta circumstancia será inuicada pelo algarismo zero • O » posto ao l:ulo dos sellos.
3. O Correio do lugar destinatario imporá aos ohjectos insullicientcmentc franqueados o complemento da
taxa devida até ao porte de uma carta não franqueada tio
mesmo peso. Em easo de necessidade elevar-se-hão as
f'racções á unidade monetaria coiJravel, empregada no
paiz destinatario.

VI.
1. As folhas de avi~o das trocas rlit·eetas entre duas
ad.ministrações serão conformes ao modelo junto ao presente rcgulamen to soh a ll'tra A.
2. Não se far<'t mcnrão da folha de aviso das eorrespondcncias de qualtJUet: naturc;~a, frantJUCadas, não franqueatlas, ou insufficientnmcllle fr:tnqneadas, proced<·ntes
de um pair.lla União L' com dt'stino a outro de,sPs paiws,
hem como tlas corrt·,~pontlelll:ias ft·:mqueada~ do estt·angeiro com destino ú União, ou não franqueadas da União
com destino ao estrangeiro.
:l. Quanto ás outras correspoJl(lencias, mencionarse-Ita:
1. 0 No quadro n. 0 la somma total das taxas estrangeiras sobre as corrcspon<lcaei~s não franqueatlas, c a
somma dos desembolsos pelas cniT!'spondenGias reexpedidas, que se levarão em eonla :10 Corrnio remettcntc.
2. o No quadro n. o 2 a sonuna total das taxas. c, dado o
caso, das taxas de registro t•strangeiras, solJre as eon·csponllcncias franqueadas, cujo porte tiver de serahonaLio
ao Correio destinatario ou LI e s:dtida da União.
t~,. As taxas ou dt•scmholsos que tenlnm de sel' inscriptos no quadro n. o 1 serão indiratlos em eada objeelo com
lapis azul, no nng-ulo t·.squordn inferior do cnLierec;o.
5. As taxas c lliri~ilos que tenham dn ser lovados l'tn
conta no quadro n." 2 serão inscriptos com lapis vermelho
em cada objecto, no angulo e:;rlltcnlo inferior do CiHic. reço.
G. No quadro n." 3 inscrever-se-hão, com os tlctalhcs
que elle admitlir, as Imlas fechadas em transito, que
ar.ompanh')m as remessas dirccl:ls.
7. Os ohjectos registrados serão inscriptos no quadro
n. o~ da folha de aviso com os srguintes detalhes: o
nome do Correio de procedem ia, o nome do d.estinatario e o lugar do destino, ou súmente o nome do Cor-
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reio de procedencia c o numero de insrripção do objecto
nesse Correio, a som ma do porte c das taxas de registro
estrangeiro qnc, dauo o cnso, tenham de ser abonadas ao
Correio ti<'sliuatario ou rle ~nhidn da União.
8. Quando o numero de objectos rrgistrac\os que llahitualmcnte s13 expedirem de uma no:.o:encia de troca a outra
o allmillir, poder-se-ha suhsliluir por uma lista especial
c St'parada o f]U;Jtlro n. o!, da folha de aviso.
H. As taxas, abonos c desembolsos serão expressatlos
~~m francos c centimos.
10. Se, para facilitar as oper~çiks dt~ contabilidade,
se julg-nr IteCt'SSario, em certas rclaçõt:s, erear novas
rubricas para os quadros n. "" 1 c 2 da fol!Ja de ;1viso,
poderú esla medida ser adaptada depois tle accônlo entre
<1S ad111inistrações intercs,adas. Neste raso, os modelos da<: conta' serão postos cut re\at;ão com o contexto
d~s folhas de '"' iso.

VII.
J. Os ohjt~etos rr:gistratlos ser:io rnunidos
Lli~l.inclo, que dever~l ser convenientemente

em paeol.c
cneap:ulu c
sellatlo, de maneira que se preserve o seu conteúdo.
::.l. E'sc paeotc, envolvido na folha tle aviso, será
eollocatlu no ceutro tia mala.

YIII.
i. 1'orla mala trocad:1. entre ng·enci:1s ele Correio da
União, depois de atJda com IJ:1rbantt~ intoriormcntc,
deverá ser envoh·itla em r[uantidaLlr- de papel furte
sullidcntc para evitar qualquer dclt'rioração do con·
teúdo, c dPpois alada exteriormente e selbda com o
sei lo da agencia i 111prcsso em lacre ou em papel gommado. St'rú munida de um sohrcscripto impresso intlie:llldo t~lll pcr]ucnos caracteres o nome da :lJ.!:I'Hcia expedidora c em caradrrt'S maiores o nome da ;1'.!·encia
dcstinataria :. ndc ... «para ... » .
.
9.. Se o volume da mala o admitlir, dt:l'f:r:·l clh ser
ml'tf.i1la Jt'um saer:o con.-cnil·nU:mr:nte f1:CIJ:Jdo c scllado.
• :.:. Os saccos tlcwrão >cr derolritlos ú agencia expedidora pr;lo proximo portador.
IX.

1. .A agencia tle troca que receber uma mala vcrilicará em primeiro lugar se são cxudos os laHÇ<JHWnlos
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feitos na folha de aviso (llesemholsos, abonos, malas
fechadas em transito, ohjectos registrados).
2. Se encontrarcrros ou omissões, f;Jrá immcdiatamente as rectificacõcs necessarias nas folhas ou listas,
tendo o cuidado de inutilisar as imlicaçõPS crronras com
um traço de penna, de modo que se possam reconhecer os
lançamentos primitivos.
3. Estas reetiíicaçües deverão· ser feitas por dous
agentes em commum. Salvo erro evidente, prevalecerão
sóbre a declaração original.
4. Um boletim de verificação, conforme ao modelo
annrxo, sob a letra D, será feito pela agencia drstinataria e enviado se:.n demora, soiJ registro ex-officio, á
agencia expedidora.
5. Esta, depois de c examinar, o devolverá eom suas
oiJseJ·v~ções, se p:1r~r isso houver motiYo.
6. Fallâmlo alguma mala, ohjecto registratlo ou folha
de aviso, o facto será immediatamente estabelewlo na
fórma competente por dous empregados da agencia destinataria, c levado ao conhecimento da agencia cxpl~
didora, por meio do boletim de vcrilicaç;io ; e, ~eudo
neccssa rio, esta ultima dcvcri1 além di~so ser avisada por
telegra m.tna.
7. Quando a agencia dcstinataria não fizer che~ar
pelo primeiro Correio á agencia expcditlora um boletim
de verificação meneionamlo qnacsqner erros ou irregularidades, a falta de~se docurnettto valerá como certificado
de recepção da mala e do seu conteúdo, até prova om
contrario.

X.
Nenhuma condição de fórma ou de fechamento é exigida para os objectos regist.rados. Cada Correio terá a faculdadede applicar a estas remessas as regras estabelecidas em seu serviço interior.

XI.
1. Para gozar da diminui1;ão de porte que lhes é con~
cedida pelo art. 4. 0 do tratado, os livros, jornaes, impressos c outros oiJjectos a elles equiparados deverão ser
c in ta dos ou postos em um cu v oi torio aberto, ou simplesmente dobrados de maneira que se possam facilmente
verificar, e, salvo as excepçõt•s seguinte~, não poderão
conter escripto algum, algarismos ou qualquer signal
feito á mão.
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2. As provas de imprensa ou de composições musicacs
poderão leV<lr corrccções á pcnna exclusivamente relativas ao texto ou á confecção da obra. Set·ú permi Ltido
annexar-lhes os manuscriptos.
:1. As circulares, avisos, etc., poderão ser revestidos
tla assignatura tlo rcmettente com sua f!Ualidndé e levar
a imlicação do lugar de procedeneia e da data de remessa.
11. Os I ivros serão aumi li. idos com dedica toria ou oiTcreeimento de autor, cscriptos á mão.
5. Será pennittido marcar com um simples traço o~
trechos do texto para os quaes se deseje d1amar a
attcnçiio.
ti. As colações ou preços eorren tes de praças rle commercio ou de mcreados, impressos, lithogr;1phatlos ou
autographados, poderão ser atlmi ttidos com preços acresceu Lados á mão ou por meio de uma i m pre:;são qualquer.
7. Não se admittirá nenhum outro acrescciJtamento
feito á mão, nem mesmo os praticados por meio de caracteres typographicos, quanuo 6sscs acreseentamentos
forem taes que tirem ao impresso o seu earar:Ler de,
gene r a litladc:
8. Os oiJjectos supramcncionados que não reunirem
as condições acima requeridas serão considerados eoruo
cartas não franqueadas e taxados nessa conformidade, á
cxcepção sómentc dos jornae., c impressos, tacs como
circulares, avisos, etc., aos quacs nesse caso se não
daril curso.

XII.
i. As amostr·as tlc mercadorias não gozarão do

bene~

Hcio de diminuição ele porte que lhes é concedido pelo

art. 4." do tratado senão sob as seguintes condições:
2. DeverãG ser collocadas em saceos, caixns ou r·n vo!torios moveis, de maneira f)Ue facilite n vcriliração.
3. Não poderão ter nen'hum valor lllPrcnntil, nem
trazer escripto á mão senão o nome ou a firma social do
remettente, o endereço do destinatar·io, uma marca de
fabrica oU: de negociante, nu meros de ordem c preços.
4. E' prohibido reunir esses objcc tos a uma carta ou
remessa de outra na turcza, sal v o o r.aso de fazerem elle!l
parte integrante de uma obra e'pecial.
5. As amostras, que não preencherem as condições
exigidas, serão tax~das como cart;~s, excepto as que tiverem valor. Não serão expedidas rstas ultimas nem
aquellas cujo transporte ofiereça inconvenientes ou
risco.
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XIII.
L Serão considera tios como papeis de negocias e como
taes gozarão da diminuição de porte pn:sc!'Ípla pelo
art. r~. • do trata tio, os actos de qualquer gcncro lavrados por agentes olliciaes, os passes, os di!Tcrentes doeumentos de serviço das companhias de seguro, as cópias
ou cxtractos de escripturas particulares passadas em
p11pel sellado ou não sellauo, as partituras ou folhas !le
musica manuscriptas e geralmente qnacsquer peças e
documentos escriptos á mão que não tiverem o caracter
de corre>:poncleneia a e tua l 0 pessoal.
2. Os papeis lle neg-ocios deverão s,cr expediuos sob
einta. movel e acondicionados de maneira que se possam
facillrtente verificar.
3. As remessas que não preencherem as condições
acima enunciadas ser:>0 consideratlas como cartas não
franqueadas e portcadas nessa conformidade.
XIV.
1. Os Correios da União qne tiverem rcla~õcs rrgularcs estallelecitlas com paizes situados fóra tia União,
permittirão que touos os outros Correios se aproveitem
dessas relações para troca de suas correspondeneias, mediante o pagamento das taxas deviuas pelo transporte fóra
dos limites da União.
2. Terão por consequemia de fornecer aos Correios
interessados um quadro conforme ao modelo junto ao
presente regula meu to, soh a lelra C, indieanrJo al'l condições de preço pelas quaes pouerão ser trocadas as correspondencias a expeuir ou receber pelas ditas vias.
!L As alteraçõe,; feitas úquellas condições deverão ser
notificadas em tempoopportuno.

XV.
Os objectos de qualquer natureza mal dirigidos serão,
sem nenhuma demora, n·expeuitlos pela via mais directa
para o seu uestino, mediante reembolso ou abono, se o
caso o exigir, das taxas pelas quaes tiverem sido levatlos
em conta.
XVI.
L As conesponuencias que cahirem em refugo por
qualquer causil que seja devet'<lo set· devolvidas logo
depois tle declaratlas em refugo por iutermeLlio das agen•
c ias respectivas.
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2. As referidas correspondencias serão .emmassadas
separadamente c providas de um letreiro com a palavra
« refugo. »
'
3. Aquelles dos ditos objectos que tiverem sido
franqueados serão entregues sem nenhuma conta.
4. As cartas não franqueadas ou insufficientemente
franqueadas serão igualmente entregues sem conta, com
tanto que sejam procedentes de um p~iz da União ..
õ. Aquellas das di tas corrcspondcncias que estiverem
oneradas de desembolsos serão levadas ao credito do Correio que as devolver (qu:tdro n. o l da folha de aviso).

XVII.
l. Cada administt'ação fará organizar mensalmente,
para cada mala recebida, uma tabella conforme ao modelo annexo ao presente regulamento sob a letra D,
comprehendendo as correspondencias lançadas nas folhas
de aviso de seus correspondentes.
2. Estas tabcllas serão depois recapituladas n'uma
conta conforme o modelo letra E.
3. A conta, acompanhada das tabellas e das folhas de.
a viso (dos quacs se destacará o quadro n. o 4) será submettitla á verificação do Correio correspondente, no decurso do mcz que se seguir áquelle a que clla se referir.
4. As contas mensaes, depois de veri!icadas e aceitas
de parte a parte, serão resumidas em uma conta geral
trimestral por diligencia da administração dáquelle dos
dous paizcs que estiver collocado em primeiro lugar na
ordem alphabetica, salvo qualquer outra disposição
que ti ver de ser tomada a este respeito pelas administraf:õcs interessadas.
•
· 5. Essas diversas contas serão feitas em francos c centimos.
6. O saldo resultante da conta geral será pago ao paiz
credor em francos etlectivos por meio de letras saccadas
sobre praças designadas de antemão e de commum
accôrdo.

XVIII.
:1. A estatística geral que se tem de organizar em virtude do art. W § 12 do tratado para regular o pagamento
dos direitos de transito, será feita em primeiro I
.,.. ·-~ .
durante sete dias consecutivos de cada vez,
e.&flt,A M11D
do i. o de Agosto de 1875 e do l. o de Dezem
Q.
~ido
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Servirá de base para o pagamento a fazer-se até 30 de
Junho de 1876.
·
2. Quanto ás estatísticas ultedores, far-se-hão a começar do 1. • de Junho e do l. • de Oezembro.
3. ProcedeT-se-ha a estas operações de estatistica confot·me as .disposições dos arts. 19 a 23 que abaixo se
seguem.

XIX.
l. O Correio qtte servir de intermediaria para a transmissão das correspondencias em lran1'ito não registt'adas, recebi Jas direl:la mente de outro Correio, fará antecipadamente para cada relação, um quadro segundo o
modelo letra F, no qual indicará, distinguindo em caso
de necessidade as diversas vias de expedição, os preços de
transito, a peso, pagaveis a todos os paizcs intermediarias, :1 partir da fron'eira de sabida do Correio expedido•· até a frouteira de entraria do Correio destinabrio.
Em caso de necessidade, pcdil·á em tempo oppoi·Luno
aos Correios dos paizes que as correspondencias tiverem
de atravessar, esclarecimentos sobre as vias que ellas
deverão seguir c sobre as taxas que lhes forem applicaveis.
2. Depois de ter feito este modelo, o dito Correio
remelterá uma duplicàta ao Correio expedido!' interessado para servir de base a um desconto espeeial entre
elles por motivo desse transito.
3. A agencia de .troca expedidora declarará, em um
qua1ro feito segundo o modelo letra G, que juntará
á sua remessa, o peso englobado, em duas categorias, das
correspondencias que enviar em transito á agencia de
troca correspondente, c esta, feita a devida verificação,
tomará conta dessas correspondcncias para encaminhal-as ao seu destino, confundindo-as com as suas
proprias para o pagamento das ui teriorcs taxas de
transitó.
4. O desconto particular tlc que se trata acima será
feito pelo Correio que receber as corrPspondencias em
transito, e sujeito á verificação do Correio ex~edidor.

XX.
i. Das correspondencias expedidas em malas fechadas
pelo territorio de um ou mais Correios se farã um exM
tracto conforme o modelo letra H. A agencia de troca
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expedidora lançará na folha d' aviso para a agencia de
troca destina ta ria da mala, o peso liquido das cartas e dos
impressos, etc. sem distincção da procedencia dessas
correspondencias. Essas incl icações serão verificadas pela
agencia deslinataria, a qual terã de fazer, no fim dope·
riodo de estatística, o extracto supra mencionado em
tantos exemptares quantos forem os Correios interessados, comprehendendo-se nesse numero o do lugar de
partida.
·
·
2. Es~es extractos serão submettidos ã verificação da
agencia expedidora, e depois de aceitos por esta, delles
se envia rã um exemplar a cada um dos Correios intermediarias.
XXI.

O quadro letra G, e o extracto letra H, serão resumidos n'uma conta particular pela qual se estabelecerã a
taxa annual de transito que deve tocar· a catJa Correio,
multiplicando por 26 os totaes reunidos dos dous períodos. Ao Correio credor incumbirão cuidado de organizar
essa conta, salvo outro ajuste que por ventura se faça
de commum accOrdo.
XXII.

.

'

Os cartões postaes serão equiparados ãs cartas pelo que
toca ao pagamento das taxas de transito. Esses objectos
deverão por tanto ser comprehendidos na pesada das
cartas.

XXIII.
Ser·ão isentos do abono das t.lespezas de transito terri·
toriaes e marítimas as conespondencias reexpedidas e
mal dirigidas, as de refugo, os saques postaes, as contas
e outros documentos relativos ao serviço postal.

XXIV~
Permitte-se, por excepção, que os Estados que. por
causa do seu regimen interno, não poderem adoptar o
typo de peso decimal metrico, o substituam pela onça
(28,3~65 ·grammas) equiparando uma meia onça a US
grammas, e duas onças a õO grammas, e elevem, sendo
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neccssario, o limite do port,. simples dos jornaes a qu~lro
onças, mas sob a condição expressa de que, neste ulttmo
caso, o porte dos jornaes não seja inferior a W centimos
e que se cobre porte integral por numero de jornal, ainda
quando muitos jornaes se achem reunidos n'uma mesma:
remessa.

XXV.
Não será admis>ivel o transporte pelo Correio de
nenhuma carta ou outra remessa que eontenha ouro ou
prata em moeda, joias, objectos preciosos, ou· qualquer
objecto sujeito a direitos de Alfandega.

XXVI.
Não serão expedidos os cartões po~Lacs que não estiverem complctumente fr?.:J.queados. Calla atlministração
terá, além disso, a faculdade de não expedit· ou de não
admittir em seu serviço os cartões postaes que levarem
inscripções prohibidas pelas rlisposiçõcs legacs ou regulamentares em vigor no pa iz. Esta faculdade será extensin ás cartas e outros objeetos de correspondcncia que
apresentarem exteriormente inscripções de.'\sa cspecie.

XXVII.
L A administração superior dos Correios tb Confederação Suissa é designadn parn organizar a secretaria
internacional instituída pelo art. HS do tratado. Esta
secretaria começará a funccion:tr logo depois da troca
das ratificações do tratado.
~. As despczas communs da secretaria internacional
não deverão cxce1ler, por anno, a somma de 7fj.OOO
{raJ}cos, não comprehendemlo-se nclla as despezas espc··ci.aes a que derem lugar as reuniões periodicas do Con. gtesso postal. Esta somma poderá ser augmenta<la
ulteriormente com o consentimento de todas as auministrações contrac tan tcs.
3. A administração designada pelo antecedente§ L •
inspeccionará as despezas da secretaria internacional,
fará os adiantamentos necessarios e organizará a conta
annual que será communicalla a touas as oú.tt·~s administrações.
4. Para a distribuição das despezas, os paizcs contractantes e os que forem admittidos ulteriormente a
adherir â união postal, serão divididos em seis classes,
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.
cada lima das quaes contribuirá na proporçãJ de um

certo numero de unidades, a saber :
:L a classe 2õ unidades.
2. a dita 20 ditas.
a.· dita lõ.ditas.
4. a dita :lO ditas.
ü. a di ta ü di tas.
6. • dita 3 ditas.
tj. Estes coeficientes serão multiplicados pelo numero
de paizes de cada classe, c a somma dos productos assim
obtidos dará o_numero de unidades pelo qual deverá ser
dividida a dcspeza total. O quociente dará a somma da
unhlade de despeza.
G. Para os cffeitos da divisão das de.;pezas os paizes
contractantes são classificados como se segue:
i. • classe: Allemanha, Austria-Hungria , EstadosUnidos da America, França, Grã-Bretanha , Italia,
Russia, Turquia;
2. • dita : Hespanha ;
3. • dita: Belgica, Egypto; Paiz)s Bab:.os, Roumania,
Suecia;
4. • dita: Dinamarca, Noruega, Portugal, Suissa;
ü. • dita : Grecia, Servia;
G. • dita: Luxemburgo.
7. A secretaria internacional servirá de intermediario para as notificações regulares e geraes que interessarem ás relações internacionaes. Receberá igualmente de cada administração os documentos publicados
sobre oserviço interno.
·
8. Cada administração fará chegar, no primeiro
semestre de cada anno, á secretaria internacional, uma
scrie completa das informações estatisticas relativas ao
anno precedente, em fórma de quadros organizados
segundo as indicações da secretaria internacional, -que
para este fim distribuirá formularias já preparad'f)s;
Reunirá essas informações em uma estatística geral,
que será distribuída a todas as administrações.
9. A secretaria internacional redigirá, com o auxilio
dos documentos postos á sua disposição, um jornal especial nas linguas allcmã, inglcza c franceza.
10. Os numcros desse jornal, assim como todos os
documcn tos publicados pela secretaria internacional,
serão distribuídos ás administrações da Uniãó, na proporção do numero das unidades contributivas mencionadas no § 4. o Os exemplares e documentos supplementares que forem reclamados serão pagos separada·
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mente conforme o seu custo. Os pedidos desta naturéza
deverão ser formulados em tempo opportuno.
H. A secretaria internacional deverá estar sempre á
disposição dos membros da União, para fornecer-lhes,
sobre as questões relativas ao serviço interna.cional dos
Correios, as informações especiaes de qtie precisarem.
12. Quando a dita secretaria submetter ás administrações a solução de uma questão que exi,ja o assentimento de toLios os membros da União, entonder-se-ha
que o deram aquelles que não tiverem mandado a sua
resposta no prazo de quatro mezes.
13. A administração do paiz, em que se deva reunir
o proximo Congresso postal, preparará conjunctamente
com a secretaria internacional os trabalhos do mesmo
Congresso.
U. O Director da secretaria internacional assistirá
ás sessões do ~ongress.:, e tornará parte nas discussões,
sem voto deliberativo.
15. Fará, a respeito da sua gerencia, um relatorio
annnal que será communicado a todos os membros da·
União.
16. A língua official da secretaria internacional serã
a franceza.
XX'Vlll.
I. As folhas de aviso, as contas e outros modelos para
o uso das administrações da União serão, em regra ·
geral, redigidos em língua franceza, salvo si as administrações interessadas dispuzerem de outro modo por
um accôrdo directo.
2~ Pelo que diz respeito á correspondencia de serviço,
o estado de cousas actual será mantido, salvo outro
ajuste feito ulteriormente e de commum accôrdo entre
as administrações interessadas.
XXIX.
Serão consideradas pertencentes á União Geral dos
Correios:
I. o A fslandia e as ilhas de Feroe, como fazendo parte
da Dinamarca ;
2. o As ilhas Baleares, as ilhas Cana rias, as po!1.sessões
hespanholas da costa septentrional da Africa e os estabelecimentos de Correio da Hespanha sobre a costa
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occidental de Marrocos, como fa~endo parle da Hespanha;
3. 0 A·Algeria, como fa~endo parte da França; ..
4. 0 A ilha de Malta, como dependentP. da adminiStração dos Correiqs da Grã-Bretanha ;
õ. • A l\fadeira e os Aç<lres, como fazendo parte de
Portugal;
6. o O Grão-Ducado de Finlandia, como fazendo pa1 te
integrante do Imperio da Russia.

XXX.
O p1·esente Regulamento terâ execução n contar do dia
em que fôr posto em vigor o tratado de 9 de Out.uiJro
de 187~. Terá a mesma rluração que esse tratado,
excepto se fôr modificado por commm4 accôrdo das
partes interessadas.
Berna, 9 de Outubro de 187~.
Pela Allemanha .-Stl'phan.-Gúnther.
Pela A ustria.-0 Barão de Kolbensteiner.- Pilhal.
Pela Hungria .-M. Gerra11.-P. Heim.
Pela Belgica.-Fassiaux.- Vinchent.-1. Gife.
Pela Dinamarca.- Fenger.
Pelo Egypto.-Mttzzi-Bey.
Pela Hes panha.- Angel Manzi.- Emilio C. de Navasquez.
Pelos Estados-Unidos da America . - Josep"' H. Blackfrm.
Pela França. C)
Pela Grã-Bretanha.- lV. J. Page.
·
Péla Grecia.-A. Mansolas.-A. ll. Betant.
Pela ltalia .- Tantesio.
Pelo Luxemburgo.- V. de Rwbe.
Pela Norucga.-C. Oppfn.
Pelos Paizcs-Baixos.- Ilofsted.- B. St(;eertB àe tandas.- lVyborgh.
Por Portugal.- Eduardo LesstL
Pela Roumania.-GeorgeF. Laltovari.
Pela Hu~sia.- Banio Vel/zo.-Georges Poggenpohl,
Pela Servia.- Mladen.-Z. Radojkovitch.
Pela Suecia.- lV. Roos.
Pela Suissa . - Eugtln.e Borel.- Nwff.-Dr. J~JheFi --·-··-Pela Turquia.- Yanco lllacridi.
.
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que se ref"ere o neto dlplomntico
de I.')' de Mnrço de .1.8')'')'.

Accôrdo relativo á entrada nà União Geral dos Correios da India
Rritannica e das Coloriias Francezas.
Tendo a administração uos Correios da Imlia Britannica dado a conhecer, uc conformiuadc com o art. 17
do tratado concluído em Berna aos !) de Outubro de
1874 relativamente á crcação de uma União Geral dos
Coneios, a sua intenção de entrar para a União Geral
dos Correios, c tendo o Governo Franccz feito igual tledarnção em nome de Juas Colonias.
Os Delegados abaixo assignrtdos concordaram, salva
approvação, nas seguintes disposições :
·.
Art. 1. o A Indill Britannica c as Colonias Francezas
acccdcm ás estipulações do tratado concluitlo em Berna
aos !) tlc OntuiH'O de 18H, relativamente á creação dt>
uma União Geral d.os Correios, bem como ás d.isposições
do Rcgulaíncnto de detalhe e ordem determinado para
a execução do dito tratado.
Art. 2. • As correspondencias proccdcn tos de qualquer dos paizcs mencionados no art. L com destino a
algum outro paiz da União, c vice-versa, serão sujcit~.s
ãs taxas da União adaptadas por cada uma das ad.ministrações em virtude dos ~~ 1, 2, 3, 4 c ü do art. 3. • c dos .
§§ 1, 2 e 3 do art. 4. o do tratado de Berna deU de Outubro de 1874.
·
Cada administração terá a faculdade de lançar, além
destas taxas, a tilulo de porte marítimo uma taxa addicional que não poderá exceder dos maximos es!.abclth.
c idos pelos arts. 3. o § 2. • c !1,. o ~ 2. o, do lra ta do de
Berna, para os objectos rcmctlidos francos de porte.
Tod.avia, quando a conversão das taxas em moeda
nacional der em resultado fracçõcs, poderão estas ser
elevadas a lé á unidade.
Fica expressamente entendido que a ta'l:.a adtlicion~l
marítima não será cobrada senão uma vez, ainda mesmo
q~c mais de um \Serviço marítimo se ache comprehcndtdo no.mesmo transporte.
Art. 3. o Pot· motivo do transporte marítimo das
correspondencias mencionadas no precedeu te art. 2. •,
0

,

•

377

EXECUTIVO.

a administração expedidora abonará á administração,
ou ás administrações que provêm a este transporte :
:1." Vinte e cinco francos por kilogramma, peso
liquido, de cartas c cartões postaes, e
2. o Um franco por kilogramma, peso liquido, de
ol:íjectos designados no art. 4. 0 do tratado concluido em
Berna no dia !J de Outubro de :187~.
Quando o transporte marítimo fôr. ciiectuauo por
duas ou rn.ais administrações, o aiJono será repartiria
entre cllas tomallllo-se por base as distancias percorritl3s, sem prejuízo dos difierentes ajust.•s que possam
occorrer cn trc as admjnistraçõcs in tercssadas.
To1lavia, nenhum abono scrú devido pelos transportes marítimos que não cxccuercm dn 30() milhas marítimas.
Art. 4. o As corresponclencias que, em virtude tio parag-rapho final do art. :10 do tratado de Bema deU de
Outubro de :1874, forem sujeitas a despcz:u; de transporte extraordinarias, poderão ser oneradas de uma
taxa addicional em relação com essas dcspez.as.
Art. ti. o Quanto ás disposições do art. 27 do itcgulamcnto junto ao tratado de llcma, a respeito da
distrilmição das despczas da secretaria internacional
da União Geral dos Correios, fiGa convl'ncionado qnn
a Inliia fará parte da :I." classe, c a totalidade das colonias francezas da :L". classe, f.egundo as provisões
daiJHcllc artigo.
Art. ü. o O presente aecônlo scr·ú posto em e'\:oruçiio
a principiar tio dia L o tl c J ulllo de 187ü.
Feito e assignado em D.;rn<J, em H exemplares, aos ~7
de Janeiro de :1876.
(Seguem-se as assignaturas dos Ddcgar!os ll~s administr·açües dos Cot'l'l'ios 1la Alie manha, Anslria-Jiungrin,
Bnlgira, E~ypto, llcspanha, França, 1lo 1\liHistl\l'ÍO da
.l\Iarinha e das colonias francezas, em nome dnsbs, das
administrações dos Col'fcio.q Ú3 Grã-Br·ctanha, lrHiia Hritannica, Italia, Rêino elos Paizes-llaixos, Suecia n
Noruega.)

=
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Paizes de além-mar a que é àpplicavel o accordo concluido em Berna aos
27 de Janeiro· de 1876.
I.
INDIA DRITANNICA.

lndostão, Birmania Britannica, Aden.

11.
COLONIAS FRANCEZAS.

America.
l\fartinica, Guadeloupc e suas· dependencias, Guyana
Franceza, Saint Pierre e Miquelou.

Africa.
Senegal e suas dependencias, Gabon, Ilha da Reunião,
Mayotle e suas dcpendencins, Santa l\laria de Madagascar.
Asia.
Estabelecimentos francezes da India (Pondichery,
Chanternagor, Karikal, l\lahé e Yanaon) e da Conchlnchina.

Oceania.
Nova-Caledonia e suas dependencias, Ilhas Marquezas,
Taiti e archipelagos sujeitos ao protectorado da França.
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DECRETO N. 6582- DE 30

DE MAIO DE

1877.

Promulga a convenção sobre attribuições consulares, celebrada em 6 de Agosto de 1876 entre o Drazil e a Italia,

Tendo-se concluído c assignado nesta CMte aos 6 dias
do mez de Agosto do anno de f876, entre o Brazil e o Reino de ltalia uma Convenção sobre attribuiçõt'S consulares; e tendo sido essa Convenção mutuamente r a Lificada,
trocando-se as ratificações nest;:~ Côrtc aos 29 do corrente mez e ãnno: Hei por bem que seja obsrorvada e
cumpril'la tão inteiramepte como nella se contem.
Diogo Velho Cavalcanti de AlbtHJuerque, do Conselho
de Sua Magestade o Imperador, Senador do lmperio,
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos necessarios. Pal:rtio do Rio de
Janeiro em 30 de Maio de 1877, 56. • da Independencia e
do Imperio.
PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE.

Diogo Velho Cat,alcanti de Albuquerque.
Convenção consular entre o Drazll e a Italla.

Nós a Princeza Imperial, Herdeira Presumptiva da
Corda, Regente em Nome de Sua l\lagestade o Senhor
D. Pedro 11, por Graça de Deus e Unanime Acslamação
dos Povos Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo
doBrazil, etc.
Fazemos saber a todos os que a presente carta de
confirmação, a pprovação e ratificação vi rem, que aos seis
dias do mez de Agosto proximo findo se concluiu e
assignou nesta Côrte do Rio de Janeiro entre Nós e Sua
Magestade o Rei de Italia pelos respectivos Plenipotenciarios, que se achavam munidos dos competentes
plenos poderes, uma convenção consular, cujo teor é o
seguinte:
·
Sua Alteza a Princeza Imperial do Brazil, Regente em
Nome de Sua :alagestade o Imperador o Senhor D. Pedro li,
e Sua Magestade o Rei de Italia, reconhecendo a necessidade de se determinarem e fixarem de uma maneira
clara e preci$a as(attribuiÇões, prerogativas e immu-
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nidades de que deverão gozar os Agentes consulares, em
cada um dos dous paizes, no exercício de suas funcçõcs,
resolveram celcbt·ar uma convenção c para este fim
nomearam seus Plenipolenciarios, a saber:
Sua Alteza aPl'inccza lnt])Crial Hcg·cnte <lo llrazil ao
Sr. João l\Iauricio Wanderley, Barão de Cotegipe, Senador c Grande do lmpcrio, do Coni'clho tle Sua l\lagesta(le o lmpcratlot·, Dignilario da Imperial Onlem do
Cruzeiro, Commcnllador da Ordem da Rosa, Grã-Cruz
das Ordens de Nossa Senhora tia Conceição de Villa
Viçosa tle Portugal, tle Izabel a Catholica de Hcspanha,
c de Leopoldo da Bel~ira, ~Iinislro c Secretat·io de
Estado dos Negouos Estrangeiros, ele., etc., ele.
E Sua l\lagcslade o Rei de ltalia ao Sr. Barão Carlos
Alberto Cavalchini Garofoli, Commr.ndador da Ordem de
S. l\lauricio c S. Lazaro, Grande Ollicialda Ordem da
Cort1a de ILalia, Grã-Cruz da Onlcm tia llosa do Brazil,
C<Jmmcmladot; tie nttmero 1\a Onll)tn tio Cal'los UI <lc
llcspanha, ele., ele., seu Enviatlo Exlraorrlinario c Ministro Plcn i po lcnciario .i unto d1~ Sua l\lageslade o Imperador do Bl'azi L.
Os qnaes, llcpois de trocarem seus plenos poLlercs, c os
terem reconhecillo em hoa c devida fúrma, convieram
nos artigos seguintes:
Art. L • Caua uma das Alt:ts Partes Contraclanlc~
tet·á a faculdade de estabelecer e manter Consules Gora os,
Consules, Vicc-Consules c Agcn Lcs Consulares nos portos,
eidatlcs ou lugares do territorio da outt·a, onde forem
precisos, para o desenvolvimento do commercio e protecção dos direitos e interesses Llc seus respectivos
subtlitos, reservando-se exccptuar qualquer localidade
onde nã'o scj:1 eonvenienlc o estabclceimcnto de tacs
Agentes.
AL"t. 2." Os Consulcs Gcraes, Consule3, Vicc-Consules
c Agentes Comutares nomeados pelo llrazil c pelá Italia
não poderão entrar no desempenho 1ln suas allrilmições,
sem que submcttam as re~pectivas nomeações ao
cxcCJuatur, segundo a fúrma acluptaua em cada um dos
paizes.
As autoridades :.Hlminislrativas c .indiciarias dos distt·ictos para ondü forem nomeado-; tacs Agentes, á vista
do exequatur, que lhes sr;rá expedido gralis, os reconhecerão immellia Larnen te no cxet·cicio de seus cargos e
gozo das prcrogalins c immuniLl:Hle!' que lhes concede n
presente conyenção.
Gozarão das mesmas regalias aCJuelles Agentes que no
caso de impedimento, auscncia ou morte dos Consules,
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Vir.e-Consules ou Agentes Consulares, funccionarem ad
interim com permissão das autoridades competentes.
Cada uma das A!Las Partes Contractantes reserva-~c o
direito de rctir·ar o cxequatúr á nomeação de qualquer
dos ditos funccionarios, quando assim o julgar conveniente, manifestando os motivos que a isso a determinaram.
Art. 3." Os Consules, 1levídamente autorizados prlos
seus Governos, poderão cstahelccer Vice-Consules ou
Agentes Consulares nos di!Terentes portos, cidades ou
lugares· do seu districto, ondc.o bem do srrvi(o, '[llC lhes
está conliado, o I!Xigir, ~:tlvo a approvação c o cxerJuatnr
do Governo territorial. Estes Agentes poderão ser indis-.
tinctamcnle escolhidos d'entrn os cidadãos dos dous
paizcs, como li' entre os estrangeiros, c serão munidos de
uma patente pa;;;sada pelo Consul rJuc os tiver nomeado
c debaixo de cujas ordens cllcs rlc,erão licar.
Art. ~-o Os Consulcs Gcraes, Cunsnlc.~ c os seus Chanccllct·es, Vice-Consules c Agentes Consulare;;; gozarão das
prcrogativas c immunirlades geralmente rcconhecitlas
pelo direito rlas g"l'lltrs, l.acs como: a isenção de alojamento militar c de l.odas a~ contrilmiçõns dircclas, tarllo
pessoacs como de bens moveis e sumptuarias, impostas
pelo Estado ou pelas autoridades provinciacs e munieipacs, salvo se possuírem bens immoveis, ou exercerem
commcrcio ou qualquer outra industria; porque nesses
casos ficarão sujcítos aos mesmos encargos c taxas que
os nacionaes.
Gozarão, além disso, da immunidatle pessoal, excepto
pelos actos que a legislação penal da llalia qualifica de
crimes c a do nrazil de crimes graves ou inaliancavcis:
sentlo negociantes, lhes poderá ser apjJlieada a 1iena de
prisão por fac tos de comnwrcio.
Não poderão ser ohrigados a comparecer como tcslcmunh~s perante os Trilmnars. Ncccssitando a autoridade
local obter de tars funccioflarios alguma derlara~}ío,
ou informação, tlcverú rcquisital-a por cscripto, ou
dirigir-se ao seu domicilio para rcceJJel-a pessoalmente.
Quando uma das AI tas Partes Conlraclantcs nomear
para seu Agente Consular no tcrri torio da outra um subdito desta, esse Agente continuará a ser considerado como
suiJdito da nação a que pertence, e ficarú sujeito ás leis
e regulamcn tos que regem os nacionacs no Iugar de sua
rcsiucneia, sem que, entretanto, semelhante obrigação
possa, por fórma alguma, coai'ctar o exercício de suas
funcções.
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Não se entende esta ultima disposição com as prero•
gativas pessoaes de que trata o ~ 3. 0
Art. 5. 0 Se fallecer algum funccionario consular sem
substituto designado, a autoridade locai procederá immetliatamente á apposição dos scllos nos archivos, devendo assistir a esse acto um Agente Consular de outra
nação, reconhecidamente amiga, residente no districto,
se fór possível, c duas pessoas subditas do paiz cujos interesses o fallecido representava; c na falta destas, duas
das mais notaveis do lugar. Deste acto lavrar-se-ha termo, em duplicata, remettoodo-se um dos cxemplllres ao
Consul a quem estiver subordinada a agencia consulat·
vaga.
Quando um nov(, funccionario houver de tomar posse
dos archivos, o levantamenta dos scllos verificar-se-ha
em presença da autoridade local c das pesso1s que tiverem assistido á sua apposição c se acharem no lugar.
Art. 6. o Os archivos consulares serão in violaveis, c
as autoridades locacs não poderão em nenhum caso, devassal-os nem embargai-os; devendo para esse fim estar
sempre scparatlos dos livros e papeis relativos ao commercio ou industt·ia que possam cxrrcer os respectivos
Consules, Vice-Consules e Agentes Consulares.
Art. 7. o Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules
c Agentes Consulares poderão collocar na parte exterior
da casa do Consulado o escwlo das armas de ~ua naÇão,
com a seguinte inscripção:-Consulado Geral, Consulado,
Vice-Consul~do ou Agencia Consular do ... - , c arvorar
a respectiva bandeira nos dias festivos segundo os usos
de cada paiz. Poderão igualmente arvorar a bandeira
nos escaleres em que embarcar·em para exercer funcções
consulares a bordo <los navios ancoratJog no porto.
Estes signaes exteriores só servirão para indicar a habi·
tação ou a presença do funccionario consular, não pode.ndo constituir, em caso algum, direito de asylo.
Art. 8. Os Consulcs Gerães, Consulcs, Vice-Consules
e Agentes Consulares, ou aqnelles que suas vezes fizerem,
poderão dirigir-se ás autoridades <lo seu di~tl'icto e, em
caso de necessidade, na f ai ta de Agente Diplomatico de
sua nação, recorrer ao Governo do pa iz em que exercerem suas funcções, para reelamar contra qualquer infracção dos tratados ou convenções existentes, ou contra
os abuso§ de que se queixem seus nacionaes.
Art. 9. 0 Os mesmos Agentes terão o direito de receber
em suas chancellarias, n~ domicilio das partes e a bordo
dos na vi os do seu paiz as declarações e mais ac tos que os
Oapitães e homens da equipagem, passageiros, nego0
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ciantes ou subditos de sua nação quizerem alli fazer,
inclusivamente testamentos ou dispos1çõe8 de ultima
Yon tade, parti lhas a migaveis quantlo os herdeil'os forem todos maiores e presentes, compromissos, deliberações, e decisões arbitraes, e quaesquer outros ac tos
proprios da j uris1icção volun taria.
Quantlo esses actos se referirem a bens immoveis situados no paiz, um Notario ou E'crivão publico competente do lugar sehi chamado para assistir ã sua celebração e assignal-os com os ditos Agentes, sob pena de
n ull idade.
Art. :10. Os referidos funccioparios terão, além disto,
o direito de lavrar em suas chancellarias quaesquer
actos convencionaes entre seus concidadãos, e entre
estes e outras pessoas do paiz em que residirem, assim
como quaesquer outros de identica natureza que interessem un.icamente a subditos deste ultimo paiz, com
lan to que se refiram a bens situados ou a negocios que
tenham de ser tratados no tcr-ritor·io da nação a que perteneer o Agente Consular, perante o qual forem elles
passados,
Os traslados dos clitosactos~ devidamente legalisados
pelos CQ,11sules Geraes, Consules, Vice-Consoles e A~entes
Consulares e sellados com o respectivo sello official, farão fé perante qualquer Tribunal, Juiz e autoridade do
Brazil ou da Italia, como se fos5cm os originaes, c terão
respectivamente a mesma força e validade como passados
perante Notar ios e outros offidaes publicos competentes,
uma vez que sejam lavrados conforme as leis do Estado
a que o Consul pertencer, e tenham sido subniettidos
pr·eviamente ao se tio, registro, insinuação e a quacsquer
outras formalidades que rejam a materia no paiz cm·quc
tiverem de ser cumpridos.
Art. U. Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules
c Agentes Consulares respectivos poderão servir de interpretes em juizo, traduzir e legalisar· quaesquer documentos procedentes das autoridades e funccionarios do
seu paiz, c estas traducções terão a mesma força c valor
no lugar de sua residencia como se fossem feitas por
intMpretes juramentados ou traductores publicos do
tcrritorio.
Art. 12. Será da competencia exclusiva dos Consules
.Geraes, Consulcs, Vice-Consoles e Agentes Consulares a
conservação da ordem interior a bordo dos navios de
sua nação ; e a elles pertence tomar conhecimento das
desavenças que sobrevierem entre o Capitão, Officiaes,
marinheiros e outros indivíduos matriculados, sob
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qualquer titulo, no rol tla equipagem, comprehcllllido
tudo o que fôr rola ti vo ás soltlauas e execução dos contractos mutuamente celebrados .
.As autoridades locac,; só poderão intervir no caw tlc
serem as desordens, que tlahi rcsultarcJn, de natureza
tal que perturbem a tranquillidadc e ordem publica em
terra ou no porto c de se achar implicada alguma pessoa
do paiz ou estranha á crruipagem.
Em totlos os demais r:1sos,.as ditas autoridades se
limitarão a dar;:auxilio oflicaz aos .Agentes Consulares,
quando fôr por cllcs requisitado, para mandarem prender
c conuuzir á cadêa os indivíduos da equipagem contra
os quacs, }Jor !JUalqucr motivo, jnlgarem conveniente
assim proceder.
Art. i3. Para e!Tcctuar-se a prisão ou remessa para
bordo, ou para seu paiz, dos marinheiros c uc todas as
outras pessoas ela equipagem, fJUC tiverem desertado
dos navios mercantes, deverão os ConsulesGeracs, Consulcs, Vice-Consr les c Agcn tes Consn!Jres dirigir-se por
esc ri pto ás au tot idades loeacs com pelen tes, c provar
pela cxhibição do registro tlo n~Yio ou tio rol da C(JUipagem, ou pela r,ópia anlhenlil'a tio tae~ tlol~nnHmtos,
que as pessoas rcdamadas faziam realmente parte lia
Cl]Uipagem.
•
Se a deserção fôr ele bordo de um navio de guerra, deverá set· provada por declar~ção formal do Commandante
do di to navio, ou do Consul respecli vo na sua ausencia.
Nas localillallcs em que não houver Agentes Consulares,
c.'lsas diligencias serão rcqdsitaclas pelos Commanuantcs
uos navios c, na falta destes, pelo Agente Consular do
districto mais proximo, observadas as mesmas formal itlades.
Em vista da requisição, assimjustificada, não poderá
ser recusada a cn trega de taes in ri ivid uos; c a autor illnde
local prestará todo o auxilio t) assistenei:l para a busca,
ca11tura o prisão 1los ti ilus desertores, ·os quacs serão
mantidos nas cadêas do paiz, a pedido c á custa 1los
referidos Agentes, até que acht)lll estes occasião llc fazel-os partir.
Esta detenção não poderá durar mais de tres me~cs,
decorridos os quaes, mediante prt'·vio aviso de trcs dias
ao Agente Consular, será o encarcerado posto em liberdade c não poder{l ser prcs!'l pelo mesmo motivo.
Se o desertor tiver commctti1lo qualrjucr delicto em
terra, a sua entrega será aLliaJa até que o Tribunal competente tenha proferido sentença, c esta tenha tido plena
execução.
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Os m1rinhcirns c outros in:livitluos da equip:tgem,
sendo subdHos do paiz ontlc occorrer a deserçãô, são exceptuados das estipulações do presente artigo.
Art. 14. Todas as vezes que não houver estipulações
contrarias entre os armndores, carregadores e seguradores dos navios de um dos dous paizes, que se dirígircm
aús portos do outro voluntariamente ou por·força Inaior,
as avarias serão reguladas pelos respectivos Consulcs
Geracs, Consules, Vice-Consules, ou Agentes Consulares;
salvo se ne\las forem interessados indivíduos, subditos
do paiz em que residirem os ditos funccionarios ou de
uma terceira potencia, porquanto, neste caso, a não
haver compromisso ou accôrdo entre toJos os intcre~
sados, deverão ser regulados pela autoridade competente.
Art. H). Quando encalhar ou naufragar um navio pertencente ao Governo ou a snbditos de uma das Altas
Partes Contractantes, nas aguas territoriacs da outra,
as autoridades locaes deverão immedia tamen te prevcn ir
do occorrido ao funceionario consular mais proximo tio
lugar do sinistro, c todas as operações relativas ao salvamento desse navio, de sua carga c mais olJjedos n<'ile ·
existentes, serão dirigidas pelos Consules Gcraes, Consulcs, Vice-Consules ou Agentes Consulares.
A intervenção das autoridalles locaes sú terú por fim
f,teilitar aos Agentes Consularc~ os soccorros nccessarios,
manter a ordem, garantir os interesses dos salvadores
estranhos á equipagem, e assegurar a execução das disposi.;ões que se devem observar para a entrada e sahitla
das mercadorias salvadas e a fiscalisa1:ão dos impostos
respectivo5.
Na ausencia, e até á chegada do Agente Consular, deverão as autoridades locaes tomar todas as medidas necessarias para a protccção llos indivíduos e conservação
.·
dos oLjectos salvados.
Em nenhum destes casos a intervenção das autoridades
locaes dar;i lugar á perr-epção de quaesquer direitos, excepto dltquelles a que, em circumstancias iguaes, estiverem sujeitos os navios nacionaes.
No caso de duvida soLre a nacionalitlatlc dos navios,
as a ltribuições mencionadas no presente artigo serão da
exclusiva competencia das autoridades locaes.
As mercadorias c ctrcitos salvados ficarão i~entos de
toJo direito de Alfandcga, menos se forem admitJj!Jn; a·~--~.
cousumo in temo e sal vo o reembolso das t!eSj.leÍ<tU~~~'-'~ nA ~U p J
sionadas pelas operações de sal vamen Lo e ronMI\"f~Clfd\los
.. ,
objectos salvados.
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Se o navio encalhado ou n tuft"<tgJtlo e os genet·os e
mercatlorias sah'adas, assim como os p:tpcis Pncontrauos
a bordo forem reclamados pelos respectivos donos, ou
seus representantes, serão a estes entregues, pertencendo-lhes as operações relativas .ao salvamento, se não
prefel'irem louvar-se no Agente Consular.
Quando os interessados na carga do referido navio
forem subditos do p dz em que tiver lugar o sinistro, os
generos ou mercadot•ias que lhes pet·tencerem, ou o seu
producto, quando vemlidos, não serão demorados no
poder dos funccionarios consulares e sim depositados
para serem entt·egues a quem de direito.
Art. :16. No caso de morte de subdito de uma das
Altas Partes Contractantes, no terr1torio da outra, a
autoridade local competente deverá, sem demora, communical-a ao Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou
Agente Consular do districto em que tiver occorritlo a
morte, e estes por sua parte a communicarão igualmente
áquella autorida le, se antes tiverem conhecimento.
Art. :17. Pertéllce aos funccionarios consulares do
paiz do fallecido exercer todos os actos necessarios pat'a
arrecadação, guat·da, conset·vação, administração e liquidação da herança, assim como para a sua entrega aos
herdeiros ou seus man1atarios devidamente autorizados
em qualquer dos casos seguintes:
L o Quando os herdeiros são desconhecidos.
2. 0 Quando são menores, ausentes ou incapazes da
naciona I idade do fa lleciJo.
3. o Quando o executor nomeatlo em testamento es L4i.
ausente ou não aceita o encar·go.
Art. 18. O inventario, ndministn:ção e liquidação da
herança corl'e pelo Juizo terl'itorial:
:1. • Quando ha executor nomeado em testamento que
esteja presente e nceite o encargo.
2." Quando h a conjuge sobrevivente a quem pertença, conforme a lei hrazileira, continuar na posse da
herança, como cabeça de casal (capo di famiglia).
Reciprocamente, a succcssão de um brazileiro fallecido em Italia, sr.rá administrada e liquitlada segundo
as regras estabelecidas no pl't'sente paragrapho, sempre
que não contrariem as leis italianas.
3. • Q~ando ha herdeiro maior o presente que na
conformidade das l<liS dos dous Estados deva set· inven•
tariantc.
~.o Quando com herdeiros da nacionalidade do finado
concortem herdeiros menores, ausentes ou incapazes de
diversa nacionalidade.
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Pat·agrapho unico. Se, porém, em qualquer destas
hypotheses concorrer herdeiro menot', ausente ou incapaz da nacionalidade do finado, o Consul Geral, Consul,
Vice-Consul ou Agente Consular, requererá á autori·
dade local competente nomeação para exercer as funcçõesde tutor ou curador, a qual lhe será concedida.
Feita a partilha, o funccionario consular arrecadará a
quota hereditaria que couber aos seus representados,
e continuará na administração dos bens, assim como
das pessoas dos menores e incapazes.
Fica entendido que, finda a partilha e entregues os
bens ao Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente
Consular ou a seu procurador, cessa a intervenção da
autoridade local, salvo pat'a os elTeitos de que trata a
segunda parte do n. • ~do art. 2~.
O pai, ou o tutor nomeado em testamento, exercerá as
funcções da tutela dos respectivos herdeiros menores,
sendo neste caso o Consul Geral, Consul, Vice.:.consul
ou Agente Consular investido nas attribuições de
curador dos ditos menot·rs. Se o pai ou o tutor declarado fallecer ou f6r removido, observar-se-ha o que dispõe
a primeira parte deste paragrapho.
Art. 19. Aos menores filhos de subdito italiano nascidos no Brazil será applicado o estado civil de seu pai
até á sua maioridade nos termos da Lei de 10 de Setembro de 1860, e para os effeitos do que é estipulado
na presente convenção. Recipt·ocamente os funccionarios consulares braziliüros na Italia arrecadarão as
heranças de seus compatriotas quando se verificar a
hypothesc do n. • ~ do art. 17 ou representarão os menores lilhos de hPozileiro fallecirlo, na fórma do paragrapho unico do art. 18.
Art. 20. Os legatarios universaes são equiparados aos
herdeiros.
Art. 21. Quando todos os herdeiros forem maiores
poderão, por mutuo accdrdo, proceder a inventario,
, administração e liquidação da respectiva herança perante o Juiz territorial ou funccionario consular.
Art. 22. O funccion<~rio consular, nos casos em que
pelo art. i 7 lhe compete e.~clusivamenLe a arrecadação,
inventario, guarda, administração e liquidação da
herança, deverá observat· as se~uintes disposições :
L • Se o arrolamento tle todos os bens f6r· possível em
um dia, praticará esta diligencia logo depois do fallecimento, tomando os ditos bens sob sua guarda e administração.
.

2. • Quando o arrolamento não puder ser feito dentro
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desse prazo, porá incontinente os sellos nos effeitos
moveis e papeis do fallecitlo, fazendo depois o rol do
todos os bens, aos quaes dará o destino declarado ne~la
convenção.
3. • Os actos referidos nos dous nu meros antecedentes
serão praticados na presença da autoridade loéal, se
esta, dep9is de prevenida pelo funccionario consular,
entender que deve assistir, e de duas testemunhas
illoncas.
~. • Se depois do fallecimcnto, observado o disposto no
art. Iü, a autoridade local, comparecendo na residencia
do finado, ahi não encontrar o funccionario consular,
limitar-se-ha a appór os seus sellos.
Chegando o funccionario consular, se estiver presente
a autoridade local, serão levantados os sellos c o dito
funccionario procederá na presença da mesma autorida!le ao arrolamento dos bens, querendo ella assistir.
Se não estiver presente a mencionada autoridade, o
funccionario conc.dlar a ella se dirigirá por escripto,
convidando-a a comparecer em um prazo nunca menot·
de lres dias, nem maior de oito, para que tenha lugar o
levantamento dos scllos e demais actos enumerados.
Dado o não comparecimento da autoridade local, o
funccionario consular procederá por si só.
5. • Se durante as supracitadas operações apparccer
um testamento entre os papeis do defunto, ou se exisl.ir
testamento em qualquet· 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, ao funccionario consular.
6.• Dentro do prazo de quatro d4as, o funccionario
consular remetterá â autoridade local cópia authentica
dos termos, tanto da apposição e levantaménto dos sellos,
como do arrolamento dos bens.
7. • O funccionario consular annunciará o fallecimento do autor da herança nos jornaes do lugar do
mesmo fallecimento, dentro tle H.l dias da data em que
ti ver recebido a noticia.
Art. 23. As questões de validade do testamento serão
submettidas âs autoridades juJiciaes competentes dos
respectivos paizes.
At·t. 2r,. O funccionario consular, llcpois de praticar
as operações que Hcam mencionadas no art. 22, observará,. na auministração e liquitlação da herança, estes
preceitos :
l. • Pagará antes de tudo as despezas do funeral, que
serão feitas conforme a posição c fortuna do fallecitlo.
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2. o Venderá immediatamente em publico leilão na
fórma das leis c usos estabelecitlos os bens que se possam
deteriorar, ou que sejam de difficil ou dispendiosa
grtarda.
Para a venda dos immoveis requisitará o funccionario consular autorização do Juiz territorial.
3. • Cobrará, quér amigavel, quér judicialmente, as
dividas acti vas, rendas, dividendos de acções, juros
de inscripções da divida publica ouapolices,e quacsquer
outr·os rendimento:; e quantias devidas ã her,lllça, e
passará quitação aos devedores.
~. • Pagará com as quantias pertencentes á herança,
ou com o producto da venda dos bens, tanto moveis como
immoveis, todos os encargos c di vidas da herança,
cumprindo os legados de quo ella esteja onerada, conforme as d~sposições testamentarias.
l'i. • Se, allegantlo a insuffidencia dos valores da
herança, o funccionario consulat· recusar-se ao pagamonto tle todos ou parte dos creditas, devidamente
comprovados, os credores terão o <lireito de requerer á
autoridade competente, se o julgarem conveniente aos
seus interesses, a faculdatle de se constituírem em concurso.
ObtiJa esta declaração~ nos termos e pelos meios estabelecidos na legislação de cada um dos dous paizes, o
funccionario consular· devorá immediatamenle remetter á autoridade judicial, ou aos syndicos da fallencia,
segundo competir, todos os documentos, effeitos on
valores pertencentes á herança testamentaria ou ab inte.~tato, fl,~ando o referido funccionario encarregado de
represt'ntar os herdeiros ausentes, os menores c os incapazes.
Art. sm. A super·veniencia de hcrdeii'OS de nacionalidade divers:~ da do fallccido não fará cessa e a arrecadação c admini'>tração da het·ança que se effectuar nos
casos de que trata o art. 17, senão quando os mesmos
herdeiros se apresentarem com sentença de habilitação
passada em julgado, e em cuja acção c processo fosse
ouvido competentemente o respectivo funccionario
consular.
Art. 26. Se o fallecimcnto se der em localidade onde
não haja funccionario consular·, a autoridade locat o communicarà immediatamenle ao Governo, consignando na
sua participação todos os esclarecimentos que houver
obtido sobre o caso e suas circumstancias ; e procederã
á apposição dos sellos, arrolamento dos bens e aos a~tM
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subsequentes da administração da herança. Nos mesmos termos, e sem demora, será transmiltida aquella
particiiJação ao funcciona rio consular competente, o
qual poderá comparecer no lugar ou nomear, sob sua
responsabilidade, quem o repre:;ente; e elle ou o seu representante, receberá a herança, proseguindo na liquidação, se não e_sliver terminaua.
'
Art. 27. Se o fallecido tiver pe1·tencido a alguma
sociedade commercial, proceder-se-ha na fórma das
prescripções das leis commrrciaes dos respectiros
paizcs.
§ t. o Se ao tempo do fallecimcnlo os bens, ou parte
!los bens de uma herança, cuja liquidação e administração é regulada por esta convençãP, se ae!Jarem embargados, penhorados ou sequeslrauos, o funccionario consular não poderá tomar posse dos ditos bens, antes
do levantamento do mesmo embargo, penhora ou sequestro.
~ 2. o Se durante a liquidação sobrevier embargo, penhora ou sequestr< dos bens de uma herança, o funccionario consular serà depositaria dos mesmos bens penhorados, embargados ou sequestrados.
O funccionario consular conserva sempre o direito
de ser ouvido e de velar na observancia das formalidades exigidas pelas leis, po.lendo em todos os casos requerer o 11ue julgar a bem dos interesses da herança; e tanto no juizo commercial como no da penhora, se a execução se effectuar, receberá as quotas liquidas ou os remanescentes aue pertençam á mesma herança.
Art. 28. Liquidada a herança, o funccionario consular exlrahirâ dos respectivos documentos um mappa do
monte partível, e remettel-o-ha á autoridade local competente, acompanhado de uma demonstração da administração e litJUidação.
§L" Estes dons documerttos poderão, se a autoridade
Jocal assim o requisitar, ser conferidos com os originaes que para tal fim serão franqueados no archivo
consular.
§ 2. o A autoridade loca I mnndará junta r o mappa e demonstrações ás cópias authcnticas dos termos da apposição c levantamento dos sellosc arrolamento dosbcns, c
fará a ,Partilha, formando os quinhões e designando as
tornas, se houver lugar.
~ 3. o Em caso nenhum os Consules serão Juizes das
contestações relativas aos direitos dos herdeiros, coiJações â herança, legitima e terça ; estas con testaci'ies
11erão submettidas aos Tribunaes competentes.
•
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§~.o A autoridade local, depois de proferida a sentença de partilha, remctterã ao funccionario consular
um traslado da mesma e do calculo respectivo.
Art. 29. Se algum subdito de uma das duas, Altas
Partes Contractantes fallecet· no territorio da outra, a
sua successão, no que respeita ã ordem hereditaria e á
partilha, será regulada segundo a h'i do paiz a que elle
pertencer, qualquer que seja a natm·eza dos bens, oiJservadas, todavia, as disposições especiaes da Lei local que
reg-erem os immoveis.
Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma
das Altas Partes Contractantes concorra em seu paiz
com herdeiros estrangeiros, terá elle o direito do preferir que o se"u quinhão hered itario seja regulado nos
termos da Lei de sua patria.
Art. 30. O funccion:~rio consular não poderá fazer remessa ou entrega da herança aos legilimos herdeiros ou
a seus pt·ocm·adores, senão depois de pagas todas as
dividas que o defunto tivesse contrLihido no paiz em
que falleceu, ou depois de havet· decorrido um anno,
a contar do fallecimento, sem que se tenha apresentado
reclamação alguma contra a herança. ·
Art. 31. Antes de qualquer distribuição do producto
da herança aos herdeiros, deverão ser pagos os direitos
fiscaes do paiz onde se abra a successão.
Estes direitos serão os mesmos que pagam ou vierem
a pagar os subdilos do paiz em casos analogos.
O funccionario consular dei:larará previamente ús
autoridades fiscae5 os nomes dos berdeiros e o seu grão
do parentesco, e, pagos os direitos, farão as mesmas
autor·idades a transferencia do domínio o posse da herança para o nome dos l;erdeiros nos termos dess1 declaração.
·
Art. 32. As despezas que o funccionario consular f"r
obrigado a fazer en1 bem da herança ou de parte della,
que não estiver sob sua guarda e administração, nos
termos desta convenção, serão abonadas pela autoridade
local competente, e pagas como de~pezas de tu to ria ou
curadoria pelas forças da mesma herança.
Art. 33. Se a herança de subdito de uma das Altas
Parles Conlractantes, fallecido no lerritorio da outra, se
tornar Yal{a, isto é, se não IJouv(•r conjuge súbreviventc
nem herdeiro em gráo succe>sivel, ser·á devolvida
ã. Fazenda PuLiica uo })a iz em que se deu o fallccJmento.
Tres annuncios serão pubJicados consecutivamente
por diligencia do Jui~ territorial, de tres em tres mezes
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nos jornaes do lugar em que a successão se tiver aberto,
e nos da capital do Juiz. Estes annuncios deverão conter o nome e appellido do defunto, o lugar e data do
seu nascimento se forem conhecidos, a profissão que
exercia, a data c lugar do fallecimento. Annuncios
semelhantes serão publicado•, por tliligcncia do mesmo
Juiz, nos jornaes da localidade em que nasceu o autor
tla herança, c nos da citlade mais proxima.
Se, decorridos dous annos, a contar tio fallccimento,
não se tiver apresentado conjugo sobrevivente ou herdeiro, quér pessoalmente quér por procurador, o Juiz
territorial, por sentença, que será intimada ao funccionario consular, ortlcnará a entrega da herança ao Estado. A administração da Fazenda Public:t tomarú então
posse da mesma herança, ficamlo ollrigatla a prcstat·
contas aos herdeiros que se a presen ~arem tlen tro tios
prazos em que o di rei to de petição de hc1·ança se pc\tlc
tornar ciieclivo a favor dos su!Jtlitos nacionaes em itlcnticas circumstancías.
Art. 34,. Os Consules Geraes, Consules, Vicc-Consules
c Agentes ConsuL !·es poderão delegar todas ou parte
das altrilmições que lhes competem nos termos tia
presente Convenção; e os Agentes ou Delega1os que,
sob sua responsabilidade, nomearem para representai-os,
procetlerão dentro dos limites dos poderes que lhes
forem conferidos, mas não gozarão de nenhum dos
privilegias concedidos no art. 4. o
Art. 35. As autoridades locaes limitar-se-hão a
prestar aos funccionarios consulares todo o auxilio ner:essario, que elles lhes requisitarem para o perfeito
cumprimento das disposições da presente Convenção, c
será nullo tudo quanto em contrario a esta fôr praticado.
·
Art. 36. Os Consules Geracs, Consules, seus Chanccllcres e Vice-Consules, bem como os Agentes Consulares
gozarão nos dous paizes, e sob a condição de reciprociuatle, de todas c quacsqucr outras attribuições, prerogalivas c immunitlades, que tenham já sido concedidas,
ou que para o futuro venham a sêl-o, aos Agentes da
mesma categoria da nação mais favorecida.
~rt. 37. A presente Convenção será approvatla c
rattficada pelas duas Altas Partes Contractantes, c as
ratificações serão trocadas no Rio de Janeiro no mai<>
curto prazo possível.
Durará por cinco annos, a contar da troca das ratificações; com tudo, se doz 3 mczes antes de li nua r o prazo
de cinco annos, nenhuma dasAltasPartesContractantes
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notificar á outra a intenção de fazêl-a cessar, continuará
a Convenção' em vigor, até que uma das Altas Pa::tcs
Contractantes faça a devida notificação; de modo que a
Convenção só expirará um anno depois do dia em quo
uma das Altas Partes Contractantes a houver denunciado.
Em fé do que, os dous Plenipotenciarios assignaram
em duplicata a presente Convenção e a scllaram com o
scllo tlas suas armas.
I?cita no lHo de Janeiro aos seis dias do mez de
Agosto do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de t87G.
r:otr'!JÍll~.

(L. S.)

lJitl'ito de

(L. S.)

A. Cav11lchiui.

E gcndo-nos p•·es,~nte a mesma Convenção, que fi~a
ncima inserida, e l.Jem visto, consitleratlo c examinado
por Nüs tudo quanto nella se contém, a Approvamos,
Hatificamos e Confirmamos, assim no todo como em
cada um de seus artigos c estipulações; c pela presente
a damos por firme c valiosa para produzir o seu devido
ciTei to; promeltendo, em fé e palavra imperial, cumpril-a inviohvelmente e fazM-a cumprir c observar por
fjlla !quer modo que possa ser.
Em testemunho c firmou do que, fizemos passar a
presente carta por Nós assi~natla; scll:ula com o ~ello
grande das Armas do Impcrio c refcrendatla pelo 1\lin istro c Secretario de Estado abaixo assignatlo.
Dada no Palacio da Rio de Janeiro aos tlczanove dias
tlo mcz de Maio do anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de 1877.

IZABEL, PRINCEZA niPEllJAL REGEN l'E.

Diogo Velho Cavalcrtnti de rllbuquerque.
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DECRETO N. 6583 -

DE

30

DE MAIO DE

1877.

Approva os novos estatutos da Sociedade União nenellcente Com·
me rei o e Artes.

Attcndendo ao que requereu a Dircctol'ia !la Sociedade
União Beneficente Commer·cio c Artes, e Tenllo-me conformado com o par·ecer da Secção dos Negocias do Jmperio do Conselho ele Estallo, exar·ado em Consulta de 24
de Julho de 1876, Hei por bem, em Nome de Sua 1\fagestade o Imperador, Approvar os novos estatutos da referida Sociedade.
Qunesquer allerações que se fizerem nos·estatutos não
serão postas em execução sem prévia appr·ovação do Governo Imperial.
·
Antonio da Costa Pinto Sill•a, do Conselho ()C Sua 1\lagestadc o Imperndor, l\tini~tro c Secretario de E~Lado dos
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio·dc Janeiro em 30 de Maio !ll~
1877, 56. o da Indep11ndcncia c do lm per i o.
PRI~CEZA

IMPERIAL REGENTE.

Antonio da Costa Pinto Silt•a.

Es t.atu!os da. Soeirrlarlr Uniflo Benrflernlr Con11norc·io r Al'!rs.
CAPITULO I.
IH SOCIED.\DE li:

Sf:U~

FI:'fS,

Art. L• A sociedade denomina-se União Beneficente Commercio e Artes.
Art. 2. o Compõe-se de illimitado numrro de socios contribuintes e remidos.
Art. 3. o Seus flns são :
§ I.. o Beneficiar seus soei os quando enfermos;
§ 2. o Estabelecer pen&ão aos soei os que por avanç.ada idade
não possam trabalhar, ou quando por moleslia ou defeito ph ysico fiquem impossibilitados de obter meios de subsistencia;
S 3." Conceder pensões ás familias dos socios que fallererern,
e que durante a sua vida nilo tenham recebido süccorros sociae~,
ou que, tendo-os recebido, se tenham posto quites com a sociedade nas condições do art. 67;
I ~.· Fazer o enterro do socio, quando seja solicitado, salvo OIJ
ci\sos do art 1 Gi,

F.XF.CUTJ\"0.

CAPITULO 11.

D.\ .\OMISSÃO DOS S~CIOS.

Art. 4..-" Qualquer cidadão nacional ou estrangeiro poderá
fazer parte da sociedade, com tanto que não esteja envolvido
em processo, e seja de reconhecida moralhlade.
Art. 5. 0 Não poderão pertencer á socicrlarlr:
~ I. 0 Os menores de HS annos.
~ 2. • Os maiores de 50 annos, salvo entrando remidos cQm a
jo1a de t:SO.'jOOO. A nenhuma pensão porém terão direito os maio·
res de 60 a unos, no primeiro anno de inscripção na sociedade.
S 3.• Os turbulentos, ou os de mâo comportamento.
§ 4.. • Os que nflo gozarem de saude perfeita e os QUfl tiverrm
defeito physico, que possa no futuro servir para allegar molestia ou impossibilidade para o trabalho.
Art. 6. • Para ser admiltido socio, precederá proposta assigna·
1!a pelo socio proponente, declarando nome, idnde, naturnlid:tde,
estado, prolissão e residencia do proposto.
Art. 7. 0 A proposta será dirigida ao i." secretario, que a npresentará á discussão na primeira sessão do conselho. ouvmdo
préviamente a respectiva com missão ; e sendo approvadn, com
municará por escripto ao candidato.
.
Art. 8. o O proposto, logo que receber aviso de sua approvação,
Pnlrará para os cofr·es sociaes com a quantia de 30 1~000, se tiver
de 15 a 39 annos, ou com a de wnooo, se tiver de ~!)a 50 a unos.
Art. 9. o Poderá remir suas mensalidades no aeto da entrada
o proposto que, além da joia marcada no art. 8.•, entrar com a
quantia de 100~000, tendo de 15 a 39 annos, ou de 150~000 tendo
de 6.0 a 50 anuo$.

CAPITULO III,

DEVERR~

DOS SOr.IOS,

Art. 10. E' d~ver de todo soei o :
§ I. • Observar estes estatutos c o regimento interno;
§ 2. o Aceit~r e exercer com zêlo qualquPr cargo para que
fôr eleito ou nomeado, salvo os casos de moles! ia ou rceleirão;
~ a.• Contribuir com a mensalidade de f.lJOOO, paga senipre
·
em trirnl'stres adiantados;
§ 4..• Comparecer nas assembléas geraes e elei!oracs, e entre·
gar suas cédulas;
5 õ. • Conduzir-se com dignidade e respeito, quanrlo se achar
nas reuniões da sociedade·
I 6.• Participar, por escrlpto, a Jll"lldança de residencj~.
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CAP~TULO

IV.

DinElTOS DOS SOCI03,

Art. H. Quantlo quai•Iiler socio quite com a soeiedadc julgar
que o conselho tom ultrapassado os limites qn•1 a lei social lhe
prescreve, ou infringido os artigos dos estatuto>, tem direito a
representar contra o conselho c pedir urua assembléa geral,
com tanto que seja a sua representação apoiada por 29 assignaturas de socws, tambem quites com os cofressociaes. Essa reunião
de as>e':nbléa não lhe podení. ser negada, nem espaçada. por mais
de f5 1has.
Tem igualmente direito qualquer socio, nas condicües do
§ ~.· do artigo anteecdcntc, de propôr ao conselho 1i1edidas
em beneficio da sociedade, e terá assento nas se5sões em que se
discutir sua. proposta, podendo tomar parte na sua discussão;
não poderá porém votar, e se retirará autes da. volacão, a qual
deverá ser por escrutínio secreto.
•
Art. 12. Todo sacio tem tlil'eilo de votar e ser vota•lo, estamlo tfnile de suas contJ;bni~üt•s.
Al'l. f:l. O socio que compll'lar dez annos tle inscripçüo social
c que estiver quite de mensalidatles dos mesmos annos, ou
as tivl'r remido, tem •lireito, findo esse tempo, ao titulo de !Jenemrrilo, se nunca tiv"r rccPhitlo soccorros da sociedatle.
CAPITULO V.
DAS I'EXAS D03 SOCIOS.

Art. H. Perdem os direitos de socios:
~ i. o Os que se entrcgal'l:rn á prálica de máos costumes e
se não corrigirem depois de preveni elos;
§ 2. o Os que tentarem directamente, ou por factos pi'Ovados,
destruir a sociedade, ou lançarem mão de meios pelos quacs
pos;;a vil· o descredito social;
~ 3. • Os que derem _cxtr~vio a dinheiro,, mov~is ou q_ualqucr
ohjcdu •Ine pertenca a soc1edadr, sendo alem disso obngatlos a
reslitnil-os judicialmenle;
~ ~.· Os que, por falsas informaçõr,s, tiverem sido app1·ovat!os
sem os r{uesitos marcados no art. ~. •, dentro de espaço de seis
mezes, entregando-se-lhes as r1uantias com que tiverem entrado
para o cofre social.
CAPITULO VI.
DA ASSEMBLlh GKRAI,

Art. Hl. Os socios reúnem-se em assemhléa geral ordinaria
duas vezes por nnno, a Lo. na 2.• dominga do mez de Janeiro
e a 2.• na a.• dominga do mesmo mez, e extraordina1·iamente
quando as circumstanci:ls o exigirem , precedendo annuncios

•

3:17

EXECU'f 1VO ~

pelo jornall considerando-se em maioria estando presentes 50
socios qui es. A assembléa geral será presidida pot· um dos
socios acclamado no acto da reunião.
Art. i6. Compete á 1.• assemhlca get·al ordinaria:
~ !. o Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, approval-a
ou reprova l-a;
§ 2. 0 Ouvir ler o rclatorio apre~cntatlo pelo presitlcnto, dando
um resumo claro dos trabalhos administrativos o demonstrando
o estado da sociedade;
§ 3. o OIIerecer propus tas ou resoluções de interesse social,
cuja approvação, sendo sua utilidade reconhecida, só poderá ser
fo:ita na segunda sessão;
§ -5.. 0 Eleger o conselho administrativo, que será de 2i meml,ros e funccionará por espaÇo de um anuo;
§ 5. o Eleger a com missão de contas, tJUe será composta de
tres membros, a quem compete o exame dos balanços c emissão
d~ parecer sohre o relatorio, e llscalização dos actos administrativos.
Art. 17. Compete à 2.' assemiJléa geral:
S I. 0 Ouvir a leitm·a da acta da ultima sessiTo, approval-a ou
rcproval-a ;
~ 2. 0 llisculir, approvar ou reprovar o parecer da commissão
tle contas, rclatorio, propostas apresentadas na ultima scs~<io,
c tratar elllllm de tudo que fôr submeltido á sua 1lecisão.
Art. !8. A as~embléa geral extraordinaria só tr~ ta do ohjeelo
p~ra quo foi convocada, com tanto que não se afaste de fón11a
algUJna dos princípios fundamcnlacs da sociedade.
Art. i!l. So a assemhléa geral, cm qualquer dos casos, n:io
crmcluir· os seus trabalhos no dia da reunião, poderá ser adiada
P<tra quando ella o julgar conveniente, não excedendo poré111
a m dias.
Art. 20. Em qualquer dia de convocar.fto da assemhléa w~ra I
ordinaria ou rxtraorllinaria, não mmpârcccn•lo o nullrcro 1!e
sodos de que trata o art. 111, o presidente a convocará de nonJ,
com oito dias de anleccdencia, e annunclos repetidos. Se aiuda
assim não houver numero legal, se convocará uma oulm vez
com oito dias tambem de antecedencia, e nessa 3." reuui:i·~
ficará a assembléa constituída c deliberará com qualquer numero.
CAPITlTLO \'11.

Art. 21. Logo rpw a assrm hléa gera I se ronwrta em rollel[io
rleitoral, se procedrrá ao recebimento das cédulas para os llns
f'S[IPCiiJcadOS llOS §§i, 0 e 5. 0
art. f6; devem SCf diR!incla-·
mente escriptos os nomes para membros do conselho em uma
cédula, e os da commissão de contas em outra.
Art. !!:!. Para a eleição de que trata o artigo antecedente, só
ser:1o recebidas as cédulas dos socios presentes.
Art. 23. No collegio eleitoral servirão de sec.retarios os n~c_s~
do conselho, e de escrutadores quem o presidente uome~uus-(l 1 "M" • --.
membros da assembléa geral.
~- ·
) \)I'\
Art. ii. Finda a segunda chamada dos socios
·
)al\11 ·
,
de votar na primeira, terminará o recebimento,
e

ao

·,~~as

/()>'
f1•, r~,-
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serão confrontadas com o numero de votantes. Proceder-se-ha
á apuração dos votos, e serão pelo presidente proclamados os
eleitos pela maioria relativa da votação.
Art. !5. Serão supplentes os immediatos em votos, que serão
chamados nos seguintes casos:
§ !. 0 Por falta de comparecimento a quttro Bessõe5 seguidas,
ou :IUsencia nao participada ;
5 !. o Por despedida ou fallecimento.
At't. 26. E' da attribuiçao da mesa eleitoral decidir da validade da eleição, quando encoutrar dilTerença no recebimento das
cédulas, não excedendo a cinco.
Art. !7. Não serão apuradas as cédulas que não forem rnanuscriptas, assim como tambem não terão lugar os protestos depoi~
de acclamados pelo presidente os novos eleitos.
Art. 28. Concluído todo o processo eleitoral, o I. • secretario
lavrará a acta, que será assignada pela mesa, declarando nella
o rosultado da eleição, e remetterá a cada um dos eleitos, para
lhe servir de diploma, um officio com declaraCão do numero de
votos que tiver obtido.
•
CAPITULO Vlll.
D.~ AD~.. 'llSTR!ÇÃO

DA SOCIED.\DE.

Art. 20. Aadministrar,ão da sociedade é repr~sentada por um
conselho eleito couformé o § 4.. o do art. J6, e compete-lhe:
§ L o Eleger tres dias der>oisda ele icão, d'entre seus membros,
uma directol'ia cornpo;ta de pt·esitteníe, vice-presidente, 1. 0 e
111. o secretarias, thesourei ro e proc'urador, sendo necessario
para o presidente e thesoureiro maioria absoluta de votos.
!'residirá a e;ta eleição o mais votado do conselho, e serão secretarias os dous immediatos em votos, lavrando-se a acta no
livro de eleições.
§ 111. 0 Julgar das acções benemeritas dos socios, fazendo inscrever seus nomes em livro para isso destinado, e passando-lhes
os competentes diplomas;
_
§ 3. o Nomflat• as com missões para o bom desempenho dos ftn 8
sociaes, bem como os empregados que julgar precisos, e mar·
car-1 hes ordenados, não podendo os cobradores perceber mais
de 10% sobre a cobrança ;
S .t.. • Tomar todas as medidas tendentes ao engrandecimento
da sociedade;
S õ. o Examinar, f}Uando julg-ar nccessario, o estado do cofre da
sociedade;
S 6.~ Suspender qualquer eJl!pregado, f!Uando elle se opponha
aos prmclpws e Interesses soc1aes ;
~ 7. o Convot·ar a assemblóa gtVal, como determina o art. H>;
~ 8.• Suspender qualquer benellceriCia ou pensão, quando reconheça ter sido indevidamente concetlida ;
§ 9.u Accusar perante as autoridades do paiz os socios e empregados que defraudarem a sociedade ;
§ to. Entregar aos socios elfectivos, contribuintes e remidos
os diplomas assignados pelo presidente, t. o secretario e the•
soureiro, recebendo este a tJuantia de IIISOOO de cada um ;
§ U. Providenciar sobre todo> os l'.asos que occorrerem e que
não estejam previstos nestes esta tu tos ;
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S n. Celebrar duns seHCies meri.:;almente, a que devem e slnr
presentes pelo menos ll unruiJrus, s·~utlo M decisõe.; to:na das
pela maioria dos presentes ;
§ i3. l>iscutir c votar o relatorio que o presidente apJ•cse:ll ar,
IJUinze dias antes da con\·ocação da primeira ssemhléa g· r ai
ordinaria, bem assim os balanços trimemacs do thesour Ir o
préviamente instruidos com o p:trecer da com missão respectiva •
5 H. Ouvir e ex,, minar as representações de quahJuer so "o,
que vierem em termos convenientes, e attendel-as como fôr 1 e
justiça :
§ w .. Autorizar a impressão do relatorio annuat, para ser distribuído aos socios antes da L• assembléa geral ordinaria, c do
pa1·ecer da commissão de contas antes da 2.• assembléa.
Art. 30. São attribuições do presidente:
§ i. • Dar andamenLO, na falta das reuniões do conselho, a
lodo~ os negocios que forem urgentes para a boa ordem da
sociedade, dando de tudo conta ao conselho na primtlira sessão ;
§ 2.• Ordenar ao thesourciro a entrega das benelicencias, logo
tJUe tenha sciencia de algum socio com direito de recebei-as ;
§ 3. o Rubricar todos os livros da sociedade;
S .\.o Presidir ás sessões do conselho, tendo o Yoto de qualidade no caso de empate;
§ õ.• l\landar passar as certidões, attcstatlos ou informações
IJUe fo1·em requeridas pelos socios, sem inconveniente social, e
dar-lhes sciencia das deliberações do conselho sobre as mesmas
infnrmacões, queixas, etc. ;
·
~ 6. 0 Âutorizar as tlespezas urgentes e o pagamento das que
forem ordenadas pelo conselho ou assern!Jléa ger;1l.
Art. 3L O vice-presidente substitúe o presi•1ente em todos os
seus impedimentos.
Art. 32. São deveres do I. • secretario:
§ i. • Proceder á loit.ura das actas c do expediente, e assignar
toda a conespondencia da sociedade ; .
~ 2. • ~onsc!'Var em boa ordem o archivo e ter sempre em dia
a escripturaçâo a seu cargo i
~ 3. • Fazer o pedido de livros, e de tudo mais que precisar
para o expediente;
§ ~. • Expedir, com a maxima pi'Omptidão, os officios e ordens
dadas pelo conselho ;
§ r.. o Fazer com que na matr·icula dos socios conste nome,
id:Hie, naturalidade, estarlo civil, occupação, rcsidencia, !Jem
assim o nome do proponente;
§ 6. • Prestar todos 03 esclai'ecimentos e informações pedidas
pelo conselho, e passar as certidões ordenadas pelo presidente;
§ 7. o Presidir ás sessões na ralta do presidente e do vice-presidente.
.
Art. 33. O 2. 0 secretario tem a seu cargo:
§ :1. • A redacção das ac tas, e os registros geraes;
~ 2. • Coadjuvar o L o secretario, quando fór preciso, e substi·
tuil-o em seus impedimentos, menos nas funccõrs de presidente
c v iec-presidentc.
•
Art. 3í. São obrigações do thesoureiro :
~ i.• Ser responsavel pelos títulos e dinheiros que formam o
capital da sociedade e que estão sob sua guarda;
~ 2. • Abrir em um banco publico uma conta corrente em nome
da ~ociedade e nellc recolher todo o dinheiro a esta pertencente, á
excdpção da quantia marcada no § 8. retirando igualmente
todas as somlnas necessarias para occo1·rer ás despezas sociaes, c
o saldo, deduzida a quantia aproximadamente precisa para os
encargos do trimestre s~guinte, será convertido trimensalmente
0

,
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em apoliccs da divida publica geral ou provincial, quando estas
gozarem dos mesmos privilegias daquellas; e assim mais, bi lhctcs do Thcsouro c letras hypotherarias de bancos de credito re~I,
que tiverem a garanliit do Governo, ficando ao juizo discricionario da direetoria a escolha r! e taes ti tu los, os '{uaes n:1o poderão ~er transferidos sem deliberação da asscrnhléa f~eral, composta pelo menos de dons terços dos socios quites em sua totalidade. Exceptuam-se as apolices da caixa especi~l, que fcrüo
transferidas por deliberarão da assembléa geral que rPsol ver a
compra ou edificação do riredio, c IJUe será rorn1ada de 50 socios
pelo menos;
§ 3. 0 Admittir, sob sua responsabilidade, cobradores, preferindo os socios, dando disso conta ao conselho na pri mrira
sessão ·
~ r,..r/ Dar á commissão respectin as quantias para as hcnrllcencias que marca o art. 3!1, logo lfUC tenha communicação do
presidente;
.
§ 5. o Apresentar lrimensalmcnte ao conselho um balancete 1l:t
receita e despeza da sociedade, hem assim uma rela~ão dos wcios
em atrazo de mensalidades ;
~ 6. o Dar verbalmente ou por cscriplo todas as informarõcs
que o conselho exigir sobre as finanç:ts da sociedade ;
•
§ 7 .• nemcttcr em tempo todas as contas documentadas c livros às com missões respectivas, c ministrar-lhes os esclarecimentos que e !las exigirem para formularem seu parecer;
§ 8. 0 Ter sempre ct.. seu poder 500ijll00 para acudir a qualquer hcncficcncia ou funeral I]Ue seja aulorizado a fazer;
§ !1. o Apresentar ao conselho, quinze dias anles de findar o
anno social, um balanço de tod:t a rcreit:t c dcsprza da socicdatlo,
para ser pres'>Jltc à asscmbléa geral, srntlo préviamcnlo puhlicaflo no jornal;
~ 10. Assignar os rceibos de joias c·mcnsalidade3;
~ H. Ter os livros que forem precisos, inclusivü o 1lc lermo
de inventario de tudo quanto receber do seu antrecs~m·, c 1lo
que ftlr recebendo durantl! o anno, o qual será lambem assignado
pelo presidente, I. o secretario, c por aquclles IJUC lizcrcm a cnlre"a
·
0
§ U'. Çumprir os despachos e ordens que lhe forem dadas pelo
presidente, conselho c assembléa geral, rlando-lhes conveniente
e fiel execução.
Art. 35. Ao procurador compete:
§ 1. o Zelar os in teresscs da sociedade c promover tudo que fur
possin~l p:tr:t seu augmento e pl'Osperidade ;
§ 2. o Tratar dos fnnrraes, e mandar celebrar as missls na
fórma dos estatutos;
§ 3. o llrpresentar a sociedal!c mu juizo por meio de procuração, que deverá Séll' assignada prla maioria do conselho;
§ ·i. 0 Ter sob sua gu:trda todos oo, moveis r ohjrdo~ que a fOciedade possüc ou vier a possuir.
CAPITULO IX.
DO CAPITAL DA SOCIJ:OADE.

Art. 36. As joias da5 entradas de socios, mensalidades, remissões e donativos que houver. rleduzhla a de~peza annua 1,
formam o capital da sociedade. ·

•
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Art. 37. Achai} do-se formada uma caixa especial para .a compra
ou edificação de um predio, onde se cstabefeça o archivo da sociedade, as quantias já reunidas e que se forem reunindo, ficam
sujeitas á regra geral do deposito em banco publico, como pre.
·
cettúa o§ 2.• do art. 34.
Art. 38. A caixa de que trata o artigo antecedente cessará logo
que a sociedade faça acquisiçlül do predio.
CAPITULO X.
Dos sor,connos.
Art. 39. O socio que fôt· acoinmettido de qtlalquer molestia,
que o P.rive de trabalhar, mandando participação acompanhada
de recibo ou documento authentico que prove estar quite com
o cofre social, perceberá, durante o tempo de sua enfermidade,
bcneficencia na razão de 20f!OOO mensalmente, sendo contribuinte
ou remido, de 25f!OOO sendo benemerito, e 30/1000 se fôr bemfeitor, sendo paga esta beneficencia em duas prestações mensaes, e cessando logo que se restabeleça, e possa entregar-se ao
exercício de sua profissão.
Art. 40. As beneficencias só serão levadas aos socios enfermos
a~é S. Christovão, Andarahy, llotafogo c Nictheroy no limito da
etdade.
Art. 41. Os socios, que se acharem além dos lugares indicados
no artigo antecedente, não perdem o direito á beneficencia, com
tnnto que, além do que marca o§ a.• do art. tO, próvem a enfermidade com attestado do medico assistente, rubricado pela autoridade do lugar.
Art. 42. Ao soei o que falleccr se fará o funeral, sendo conduzido em caixão n." 5 e o mais correspondente, o que tudo impor·ta em !16i$OOO.
Art. 43. O socio que se invalidar para o trabalho, por desastre ou· molestia incuravel, gozará da .Jlensão mensal de
iií/1000, seftdo contribuinte ou remido; de 201JOOO sendo benemerito, e de 25IJOOO sendo bemfeitor, sem prejuízo de qualquer
outro soccorro, excepto o do art. 39.
Art. M. O socio que por seu máo estado de saude necessitar
retirar-se do Imperio ou da capital, gozará de um soccorro, por
uma só vez, de 50/jOOO a 801$000, conforme julgar o ·res{lectivo
conselho, ficando dispensado do pagamento de mensalidades,
assim como privado de qualquer outro soccorro durante suo.
ausencia. Para ter direito a este soccorro apresentará préviamente attestado de medico, que será verificado pelo da sociedatle em que prove a necessidade de ausentar-se para seu restabelecimento.
Art. 45. o socio que fôr preso, receberá uma pensão mensal
de Uí~OOO; cessarão porém esta assim como todas as mais que
lhe conferem os estatutos, uma vez que ·seja condemnado por
crime infamante; fica todavia dispensado do pagamento de mensaLidades, emquan~o so~rer. ~ pena imp_osta.
.
_
.Ar;t. 46 o socio que remctdtr na prática de c_nmes, nao terá
duetto a pensão alguma e será expulso da soctedade.
Art. fl.7. Não será concedido soccorro algum ao soeio que
ni\o estiver quite com a sociedilde; nem tã~ po~co áquelle
que, estando quite, não tenha sets mezes de mscrtpção social.
= PAI\TE JI,
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Art. 18. Por falleclmento de qualquer socio será garantida
á sua viuva uma pensão, emquanto se conservar nesse estado e honesta, e não havendo viuva, seus filhos .legítimos ou
legitimados terão direito á mesma pensão repartidamente, os
varões até á idade de dote annos, e as senhoras emquanto solteiras e honestas. Não havendo os herdeiros mencionados, e
sobrevivendo ao socio seu pai em idade avançada e em estado. de
precisão1 mãi honesta, e ainda, na falta destes, irmãs do fallactdo
orphãs ae
pai, nas condições das filhas serão consideradas pensionistas.
1 1.• A pensão será de IOHOOO, se o fallecido fôr contribuiate
ou remido; de lõf!OOO se fôr benemerito, e de 201$000 se fôr belllfeilor.
·
1 !. 0 Para se requerer a pensão correspondente a benemeri~o
ou bemfeitor, sertí preciso extJibir o diploma competente, a CUJa
posse é o socio obrtgado pelo art. 66.
. 1 3. o Nenhuma pensão será concedida, sem se provar que o fal- ·
tecido estava quite com os cofres sociaes e nas condições do
art. 67.
Art. 40. As pensões serão concedidas desde o dia em que M
apresentar legalizada a petição ao conselho.
Mt. IW. Todo e qualquer pensionista da sociedade é obrigado
a requerer no começo dos trabalhos administrativos a continuação da pensão; o que deve a secretaria annunciar convenientemente.
Os que o não fizerem e deixarem por isso de receber durante
o anuo, 'uppOe-se .Jrem d!)sistido da pensão nesse anuo, sem
comtudo perderem ó direito de requerer no seguinte.
Art. õl. Nenhuma pensionista poderá receber mais do qne
uma pensAo.
As pensões cessam com a primeira pensionista, excepto a.
que se der repartidamente aos filhos ou irmãs, qutl por morte
de algum, ou complemento de idade marcada, reverterá em
favor dos outros.
Art. ISI. A sociedade nllo fará o enterro do socio q_ue falleoer em hospitaea de Ordens terceiras ou da Beneficencta. portu-

auea.

CAPITULO XI.
DISl'OSIÇÕ&S GER.U:5.

Art. 63. As l'les~es do consrtho terão lugar ordinariamente,
tomo preceltúa oS l i do art. !0, e extraordinariamente quando
os interesses sociaes o exigirem, e serão publicas para qualquer
socio. com tanto que se conserve como simples espectador.
Art; rn. Qualquer candidato rejeitado não poderá ser de novo
apresentado na mesma administração, e, se fôr rejeitado de
futuro em outro con-elbo, jámais poderá !'ler proposto.
Art. ISIS. O socio que se destif{ar, ou fôr desligado da sociefla·
de, pf'rde todo e qualquer direito a indemnização, salvo alguma
quantia que tenha depositado ou emprestado á sociedade.
Art. I!IS. O socio que deixar de pagar sua~ mensalidade por
espaço de tres mezes, será avisado por officio do 1. 0 secretario,
e se nlo puzer-se quite no prazo de quinze dias depois do avl~1
será lnseripto seu nome no quadro aos socioa atrazadol, e 10
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poderá gozar de quaiquer soccorro social, tres mezes depois de
haver pago em qualquer tempo suas mensalidades.
Art, 57. os· socio; entrados antes da approvação dos estatutos
pelo oecrPto n. o 33í,5 ·de U de Novembro de t86i, e que não tiverem recebido soccorros sociaes, poderão remir suas mensalidades conforme o disposto no art. 9.• destes e.;tatutos, regulando
a idade presente, e .levando-se-lhes em conta as mensalidades
que tiverem pago até áquella data, lill de Novembro de Ulü,
e ISO 'lo das que pagaram da mesma data em diante, bem assim 01
que se inscreveram como socios depois dessa data, devendo una;
e outros estar quites, quando requererem.
Art. 5B Quando qualquer socio se retirar desta Córte ou da
cidade de Nictheroy, participará ao ! . o secretario por esel"ipto,
a tim de ser dispensado do pagamento de mensalidades, durante ~ua ~usenc1a, ficando entendido que, durante esta, rlão
terá direito a soccorro algum.
·
Art. 59. Qualquer socio poderá desligar-se da sociedade, mandandQ participação ao conselho, por intermedio do t. • secretario.
Art. 60. São socios bemfeitores todos aquelies que já o forem
até á data da approvação destes estatutos, e os que sendo benemeritos satisfizerem dessa data em diante qualquer das dispo·
sições do art. 61.
Art. 61. São socios benemeritos :
.
§ 1. o Os fundadores da sociedade, que existem actualmente
em numero de dous;
§ 2.• Os que servirem com assiduidade por espaço de tres
annos no conselho, consecutiva ou intercaladamente;
§ 3. • Os que prestarem ou ti verem prestado 1·elevantcs serviços à sociedade, como sejam donativos pecuniarios, moveis,
etc., cujos valores sejam estimados em mais de 400~000.
§ 4..• Os q_ue, sob proposta sua, admittirem ou tiverem admittido 50 soc1os, pagas as respectivas joias ;
§ ã. o Os que satisfizerem ou tiverem satisfeito as disposições do
art. :l3.
Art. 62. São socios honorarios todas aquellas pessoas, a
quem se tenha conferido esse titulo, e aquellas que de hoje
em diante o mereçam pela distincção de actos em prol do augmento e prosperidade social. Terão assento e direito de discutir
nas assembléas e s.-r-lhes-ha dispensada a joia de entrada em
todo templl que desejarem tornar-se socios etrectivos.
Art. 63. O conselho fica autorizado a confeccionar e approvar um regimento interno que estabeleça o modo da discussão,
sua policia interna, os deveres das commissões, do medico e dos
empregadúYs.
Art. M. Os actuaes dous socios fundadores terão voto dclibe·
rativo no conselho, emquanto a assambléa geral não deliberar
o contrario.
Art. 65.- J)e toda e qualquer quantia que fór directamente
recebida pelo thesour~ir<? 1 seja qual fôr a sua proc~dencia, não
terão os cobradores dtrelto á ·porcentagem.
Art. 66. O; socios benemeritos e bemfeitores não serão por
tal reconhecido; emquanto não tirarem os seus diplomas, que
serão assignados como preceitúa o§ 10 do art. 211, cobrando-se a
quantia de 10/IO:JO de cada um.
Art. 67. Os sucios que tiverem, até á approvação dos presentes
estatutos, recebido soccorros sociaes e quizerem gozar do disposto no art. ,8, poderão indemniz 1r de uma só vez e em estado
de perfe1ta saude, todas as quantias que tenham obtido da socie·
dade, ficando por esta fórma restabelecidos seus direitos.
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Art. 68. Os soeios que tenham sido eliminados da sociedade
por falta de pagamento de mensalidade~, não tendo recebido
soeeorros soe1aes, poderão ser readmittidos, de conformidade
com o disposto nos arts. 8. 0 e 9. 0 , e ob~~ervadas as disposicões
para isso, principiando a contar o tempo da data da readmisSão.
Art. 69. A sociedade poderá ser dissolvida quando se reconhecer que ella não póde preencher seus fins. Essa deliberação
porém só póde ser approvada em assemhléa por dous terços
dolÍ socios em geral.
Art. 70. Verificada a dissolução da sociedade, serão os seus
fundos repartidos, segundo o que fôr deliberado pela maioria
da assembléa geral.
Art. 71. Estes estatutos, logo depois de approvados pelos poderes competentes, principiarão a ter vigor, e podendo ser reformados quando as circumstancias o exigirem, ficam por elles
revo«adas todas as disposições e resoluções em contrario.
Rio de Janeiro em i6. de Janeiro de l875. (Seguem-se as as- .
aignaturas.)

DECRETO N. 6~;s~-

DE

30

DE niAIO DE

1877.

Declara a enlrancia da comarca de Cintra na Província do
Pará.

A Princeza Imperial Regente em Noine de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decreta r o seguinte :
Artigo unico. -E' declarada de primeira entrancia,
a comarca de Cintra, creada na Província do Pará pela
lei da respectiva assembléa, n. o 81,5 de 23 de Abril de
1875.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, 1\linistro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça,· assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30
de Maio de 1877, 56. o da lnc1ependencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisvo Januario da Gama Cerqueira.

EXECUTIVO.

DECRETO N. 6585- DE 30

DE MAIO DE

!877.

1\larca o vencimento annual do Promotor Publico da comarca
de Cintra na Província do Pará.

A Princeza Imperial Regente em Nome de Sua .Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. -0 Promotor Publico da comarca de
Cintra, na Província do ParâJ terâ o vencimento annual
de t:400~000, sendo 8008000 de ordenado e 600~000 de
gratificação.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
Llo 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 30
de Maio de t877, 56. o Lla lndependencia e do Imperio.
PH.INCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqueira.

DECRETO N. 6586 -DE 30

DE MAIO DE

t877.

Approva com alterações os estatutos d~· Companhia.
Pio Agricola• e autoriza-a a funccioriar.

cMont~

A Princcza Imperial Regente, em Nomr. do Imperador,
Allendondo ao que requereu a Companhia «Monte-Pio
Agrícola• devidamente representada, c de conformidade
com o Parecer da Secção dos Neg-ocios do Imperio do
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 5 de Março
do corrente anno, Ha por bem Approvar seus estatutos.
c autorizai-a a funccionar, mediante as alterações que
com este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho
de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro o Secretario de Estado 4os Negocios da
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Agricultura, Commercio e Ohras Publicas, que assim
o tenha entendido e faça exerutar. Palacio do Rio de
Jeneiro em 30 de Maio de 1877, õ6. o da Indepcndencia
e do I~perio.

•

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
AlteraÇêJe• a que se ret"ere o Decreto n, 0 8888
desta data.

I.
No art.

ts.

eliminem-se os etcooteras.

11.
O § L o do art. 8. o fica substituído pelo seguinte :
L o Para o seguro de vida:
Na compra e venda de apoliccs da divida publica
geral ou pt·ovincial, e em titulos que gozarem dos privilegios concedidos áquellas; em letras do Thesouro
Nacional e hypothecariag, com preferencia as das emprezas que tiverem garantia do Estado, ou serão conservadas em conta corrente. (O mais como está).
III.

No 5 L o do art. !O- depois da palavra- annexas- acrescente-se- ou por negligencia, abandono e
qualquer outra falta grave ou contraria aos intere~scs
da As~ociação. - Supprima-so o resto deste para~
graJ:,:JO.
No § 3. •, depois da palavra- direitos- adflitc-se
-com approvação do Conselho Fiscal. -(O mais como
está).
No firial do mesmo paragrapho em vez - de aceita
pelo Conselho Fiscal- diga-se - app1·ovada pela assembléa geral.
O§ 4.. s~bstitua-se pelo seguinte:
Propor à assembléa geral a nomeac.ão do Sub-director, e nomear o Advogado, um Secretario, os agentes
é Jiláis empregados, cujos vencimentos, fixados de acéOtdo éom o Conselho Fiscal, ficarão dependentes da
approvação da assembléag eral.
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No § õ. o drpois da pal:J.Vra - attribnições - di
ga-se- fixando-lhes os ven.~imentos, nos termos do paragTapbo antr.cedente e removei-os.
·
No§ 6. o - depois da conjuncção- e- acrescente-se
- propôr.
4

IV.
No art. H, tliga-so- As funcções rlo primeiro
Conselho Fiscal durarão dous annos, no fim dos quaes
se fará annualmente a renovação parci:ll de seus membros, na fórma estabelecida no seguinte artigo.
A sua eleição, etc. (O mais como está),

v.
O art. 15 fica substituído pelo seguinte:
O Conselho Fiscal será substi tu ido pelo seguinte modo:
- No fim de cada anno se fará eleição de dous membros. Se todos contarem a mesma antiguidade, a sorte
design:~rá annualmente os ilous que tiverem de sahir.
Se, porém, a antiguidade fôr difTerente, sahirão os dous
mais antigos.

VI.
O art. :18 fica assim redigido- O Conselho Fiscal
deve reunir-se ordinariamente duas vezes, pelo menos,
em cada mez, e são suas attribuições: (O mais como
está).
Ao mesmo artig-o acrescente-se:
§ 8. o - Suspender o Director Geral de suas funcçõrs, se VHiticar que incorreu em alguma das causas
e.m virtude das quaes ·póde ser demiltido pela assemhléJ geral, devendo, dentro do prazo de tres dias, convocar a referida. assembléa, a fim deadeliberar como
melhor convier aos interesses da Associação;

YII.

Ao art. 2õ Acrescente-se:
§ 7. o - Não poderão ser nomeados Presidente da assembléa geral c Secreta rios, os membros do Conselho
Fiscal ou qualquer outro empregado da associação,
nem tão poqco fa:wr parte da commissão de contas.

~os
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VIII .
. No art. 31, depois das palavras- fiança idonea acrescente-se - a juizo do Conselho Fiscal.

IX.
Supprima-se o art. 32.

X.
No art. 33 elimine-se o paragrapho uni co.
XI.
No art. M eliminem-se as palavras- podendo elevar estes ao maximo que se subscrever e segurar.

Alteração aas clausulas e condições da apolicc do seguro
"
mutuo sobre vida.
I.

As presentes clausulas e condições fazem parte integrante dos estatutos.

11.
O art. 28 fica substi tuido pelo seguiu te :
Os subscriptores de seguros sobre vida pagarão por
uma só vez 5 o/. da commissão sobre a importancia das
contribuições, c mais mil réis pela apolice uo contracto, além dos sellos e outro qualquer imposto devido
á Fazenda Nacional, que serão pagos ao tempo de se
assignar o con tracto.
A importancia desta commissão será applicada ao
pagamento de todas as despezas de administração e gerencia da Companhia, inclusivo os vencimentos do
Director Geral, que serão fixados pela assembléa geral
dos accionistas. .
·
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Alterações das clausulas e condições da apolice de B!guro'
sobre productos agricolas.
I.
• As presentes clausulas e condições fazem parte integrante dos estatutos.
. Il.
O art. 13 fica supprimido.

lll.
No § 2. • do art. t~, em vez dás palavras- tambem segurados --lêa-se - com preferencia segurados.- (O mais como está).

IV.
No art. 20 supprimam-se as palavras total quantia, etc., até o fim.

c não a

v.
No art. 23, acrescente-se no fim dos recursos legaes.

Sem prejuízo

VI.
O art. 2~ fica substituído pelo seguinte:
Os subscriptores de seguros sobre productos agrícolas pagarão por uma só vez 5 % de commissão
sobre a importancia das contribuições e mais mil
réis pela apolice do contracto, além dos sei\Qs e outro
qualquer imposto devido á Fazenda Nacional, ·que
serão pagos ao tempo de se assignar o contracto.
A importancia desta commissão será applicada ao pagamento de todas as despezas de admini~tração e gerencia da Companhia, inclusive os vencimentos do Dirt·~ctor Geral, que serão fixados pela asscmbléa geral
dos accionistas.

VIl.
O art. 27 fica supprmido.
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Maio de 1877 .:......

Thomaz Jos!J Coelho de Almeida.
=

P.A.l\TB 11,

liíl
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Estatutos elo Monte. Pio Agricola, assodacão brazileira
de seguros muluos sob1·e vida e contra os riscos
de cholas de pedra, secca e geada sobre os produetos agicolas.
CAPITULO I.
ORGANI1.AÇÃO E DURAÇÃO,

. Art. 1. o Sob a denominação de Monte Pio Agrícola, estabelece-se uma a~sooiação de se)!uros mutnos, sobre vida e
contra os ri~cos de chuvas de r1edra, secca e gPada sobre os
productos agrícolas pendentes de raizes, eom os capitaPs dos
subscriptores ou que se subsllreverem aos presentes estatutos e mais clamulas dn a polire.
Art. 2. • A sétle da assodnr;ãn é no Rio rir Janeiro e poder:í estender as sons opernçõPs dentro e fórn do Rr1zil.
Art. 3.'' A duração tia assoeinçiio será por 50 anuo~, contados do dia em que tiverem começo a~ suas opPraÇÕIJS, ua
fórrna do art. 3&., 1odendo prolongar-se por mais tempo, se•
gundo e~tahelece o art. 33 .
.Ar&. &..• A assodação terá a sua administração composta
de urna Direcção Geral e um Conselho FiFcal, composto dos
associados, segundo estabelecem os capítulos 4. 8 e 5. 0 •

CAPITULO 11.
FINS, OPERAÇÕES, BASES E APOLICE.

Art. 5. o Os fins a que se propõe a associalião são:
i. • Nas operações dfl seguro mutuo sobre vida: r~1eilitar
a todas as pessoas, ainda as men(ls abastadas, a accumnlação de suas economias pela creação de capltaes, pen~õe~,
rendas, dotes, heranças, etc. etc., por m'lio de contrihuições feitas, sejam por uma ~ó vez, ou J!Or annos, semes&res
ou trimestres, etc.
!. 0 Nas operações de seguro mutuo contra os riscos de
chuvas de pedra, secca e geada sobre os prod uctos agrícolas
pPn<Jentes de ra1zes: segurar snbre as clausulas que se esta, belecem na apolice e de conrormidade com a tabella dos
riscos, &odo,e qualquer pruJucto agricola, que as tempes·
t~des de chuvas de peura, a secca ou a grada, possam des.
truir ou deteriorar.
Art. 6. • Toda a pesRoa no gozo de seus direi&os civis po·
derá per&eucer á associação.

EXECUTIVO.

que prescreve a lei. O segurado não póde fazer abandono
total nem parcial dos generos garantidos, estejam ou não
nariados, sob pena de perder o direito á indemnização dus
prejuízos.
Art. i7. O segurado que para exigir o importe das perdas
occasionadas por chuvas de pedra, secca ou geada, se servir
•I e meios ilticltos ou documentos falsos, perd, todo o direito
do ser indemnizado pela associação, e esta tem o de rescindir
todos os contractos, que com o mesmo segurado houver assignado.
Art. 18. Os prejuízos e perdas produzidos por chuvas de
pedra, secca ou geada serão avaliados por dous peritos no·
meados pelos interessados, devendo aquelles designar um ter·
eeiro para o caso de divergencia nos laudos; e na hypothese
do recusar·se algum dos interessados á nomeação de seu perito, será esta feita pela autoridade judicial competente, a
quem noutra requerer. Fica entendido qae as despezas da
avaliação serão repartidamente pagas pela associação e o segurado.
Art. 19. O seguro comprehende exclusivamente o valor
dos productos agrícolas, que serão avaliados na fórma do art.
15 destas clausulas, e a avaliação dos peritos, ou qualquer
outra d iligencia. ou ac to, para verificação dos damnos, não
prejudicará os direitos ou excepções que a associação possa
ter contra o segurado ou terceiros, nem a obrigará senão nos
ter·mos destas ela usulas.
Art. :!0. Em caso de prejuízos, feita a avaliação, o segurado
só tem o direito do pagamento da quantia correspondente á
perda, ou prejuízo, verificado e avaliado pelos peritos, e não
á total quantia pela qual foi feito o seguro.
Art. 2L Quando os productos segurados estejam Igualmanta seguro~ em outras associações ou companhias e o se·
gurado tenha opportunamente feito a dt>Vida declaração, na
fórma do art. I~ destas clausulas, a associação indemniz, :á proporcionalmente a parte que lhe corresponder, faZGndo o calculo e avaliação dos damnos solfridos segundo as
ela usulas da apolice, para que a associação não venha jámais a pagar somma maior do que a segurada e a parte que
lhe couber nas dtlspezas de avaliação.
Art. 22. Dentro dos prazos convencionados, a associação
tem a faculdade de tomar á sua conta os productos que houverem sido a\·ariados por chuvas de pedra, secca ou geada e
de dar em substituição outros de igual natureza e valor, se·
gundo a avaliacão feila, ou de pagar unicamente o prejuízo
que h ou ver soffrido o segurado.
Art. 23. O direito de reclamar contra as decisões do Con
selbo Fiscal caduca no fim de 60 dias, contados daquefle em
que tiver sido dado conhecimento dellas ao segurado ou ao
seu procurador, ou representante.
Art. 2~. Para a ttender ás despezas da administração e ge.
rencia todo o segurado é obrigado a pagar á Direcção Geral,
independente de qualquer outro pagamento a que esteja
sujeito, e pelo tempo que se determinar no seu contracto,
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Art. 7. • As clausulas gerars da apolice, tanto do seguro
mutuo sobre vida, como contra os ri,cus de ehuv~s de pedra,
secea e geadA, sobre os pruductos agrleolas prndt'ntes de
raizes e as correspondentes tabellas de riscos das segundas,
são partr,s integrantes dos presentes estatutos, e a~sim ubri·
gatorias para a associação e o segurade~.

CAPITULO JII.
CONVERSÃO E EMPREGO DOS CAPITAES.

Art. 8 • Os fundos entrados na associação, de conta dos
associados e segltrados, e seus juros, serão
convertidos :
i. a Para o seguro ~obre vida :
Na compra e venda de predios, terrenos apolices da di·
vida nacional, ou outro~ titulos de credito e operações ga·
rantidas pelo Gt~verno Nacional, geral, provincial e municipal, ou serão eonsBrvados em conta corrente a juros, no
Baneo do Br11zil, on outro estahelecinwnto de cre(Jito, devendo est<l~ operaçõtJs sor efftJctuatla& de accôrdo com o
Conselho Fiscal.
2.a Para o seguro mutuo contra os riscos de chuvas de
pedra, secca e geada, sobrtJ os prodnctos a ~tricotas pendeu·
tos dtl raizes: StJrão deposita·dos no Pstabeledmento twncario
que fôr escolhido pela Direcçiio Geral, de actôrdo cum o
Conselho Fiscal, e estas anlicipaçõ~s com os seus juros, não
terão outro fim senão o do pagamento dos damnos reconbe·
cidos pelo Conselho Fiscal, ou de distribuição aos mesmos
segurados, da varte que lhe corresponder, depois de sati!l·
feitos os damnos occorridos e mais gastos annexos, sem
prejuízo de que, a juizo do Conselho Fiscal, de accôrtlo com a
Dir~cção GtJral, possam ser convertidos em apolices ou
tilulus que se indicam no paragrapho anterior.
Paragrapho unico. A acqubiçào de apolices, títulos e
outras orerações que se praticarem, far.se-hão serhr•re por
interme!lio de corretores, com certificado da cot;,ção do
dia e !'Om as formalidades e garantias requeridas nas uutras
operaçõ,•s.
Art. 9. 0 0> títulos e as operações realizarias com os capitaes dos sn bscriplOrPs associados e segurados são inalhma·
veis até á época da liquida.ção dos respectivos contractos, e
em nenhum caso respondem por qualquer reclamação con·
tra o~ interPssados ou contra a associação.
Paragrapho unico. Fica salva a disposição do Codig-o Com~~--.
merr.ial, nos casos de fallencia, quando a pensão tiver ;d~ ~-~ l M
instituída a favor do propriú subscriptor ou a sua . 11-'i..·\)~ \)1\
.A
tn ição, neste caso, se tiver verificado dentro d
IÍ~õi_~'eló\
'
que as !allencias começam a produzir os seus,é -~Q~~
sub~criptores
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CAPITULO IV.
ATTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA DIRECÇÃO GEBAL.

Art. f.O. São attribuições do Director Geral:

L • A direcção e gerenciada associação do Monte Pio Agrícola será exercida pelo seu fundador Alexandre G. Bre•
mond {dit) de Verragande, sob a immediatB fnspeeção de
um Conselho Fiscal eleito pela assembléa geral Je associados
e segurados na fórma dos arts. 13, U, e t5, emquanto bem
preencher as obrigações que lhe impõem os presentes estatutos e mais clausulas annexas, a juizo da assembléa geral, que só poderá destituil-o depois de sentença judicial
em processo competente.
~. • Terá faculdade de representar e ser orgão da· asso·
ciação para com terceiros e poderá demandar e ser deman·
dado, passando procuração para qualquer acto, juizo e tra·
mites geraes.
.
3. • Poderá transmittir o seu cargo, funcções e direitos á
pessoa que reuna as condicções moraes e convenientes, e
não poderá retirar-se definitivamente da administração da
associação, nem fazer abandono total ou parcial dos deveres
que lhe impõem os presentes estatutos, até depois de decorridos seis mezes do dia em que a pessoa proposta pelo
mesmo seja aceita pelo Conselho Fiscal e tenha tomado posse
.do seu respectivo cargo.
i. • Nomear um Sub·Director, um advogado consultor,
um Secretario, agentes e mais empregados, aos quaes poderá marcar os ordenados e demittil-os.
:S. • Crear dentro e fóra do Brazil os representantes da
associação, marcar-lhes as attribuições e commissões, e re·
movei-os.
6. • Organizar, de accordo com o Conselho Fiscal, os re·
gulamentos internos e outras quaesquer reformas uteis á
associação, na fórma do art. 33.
Art. H. São obrigações da Direcção Geral :
t.• Vigiar pelo exacto cumprimento dos presentes Estatutos e mais regulamentos e disposições da associação.
2. • Fazer escripturar com clareza e exactidão os registroi
o os livros necessarios para a contabilidade e mais operações
da associaçã(l, os quaes estarão sempre no escriptorio da
Direcção Geral, á disposição dos associados e seguradcs que
os quizerem examinar.
3. o Assignar a correspondencia e todos os documentos dà
associação, como fazer publicar periodicamente o estado
de lia. ·~
4." Convocar a llssembléa geral ordinaria e extraordinaria, de accôrdo com o Conselho Fiscal, ou, quando fõr necessario, ou a requererem um terço por mais associados
ou segurados domiciliados no Rio de Janeiro ~ Nietberoy.
(V. o art, 26),·

EXECUTIVO.

U3.

õ. 0 Organisar os relatorios e todas as contas c balanços
que tenham de ser publicados ou apresentados á assembléa
geral, de accôrdo com o Conselho Fiscal.
6. 0 Pagar eont o producto dos direitos de administração,
todas as despezas de escriptorio e gerencia que se referem
ao pessoal, empregados, representantes, publicações e impressões.
•
Art. U. Nó caso de impossibilidade do Director Geral,
será representado pelo Sub-Director, o qual exercerá as suas
funeções interinamente; no caso de morte do Directot Geral,
será este substUuido pelo Sub-Direetor, até ser eleito pela
assembléa geral extraordinaria, convocada expressamente
para este fim.
CAPITULO V.
CONSELHO FISCAL.

Art. 13. O Conselho Fiscal será composto de cinco membros eleitos pela assembléa geral d'entre os subseriptores
associados ou segurados domiciliados no Rio de Janeiro e
Nietheroy.
Paragrapho unico. Emquanto não se verifir:ar a primeira
asembléa geral, o primeiro Conselho Fiscal fica composto
dos cinco maiores subrseriptores associados ou segurados,
d'entre os que se inscrevem aos presentes estatutos e mais
clausulas, até os 30 dias -depois de approvados pelo Go'ierno
Imperial.
Art. 1~. As funcções do Conselho Fiscal durarão por um
anno, e a sua eleição será feita por escrutínio secreto, por
listas de nove nomes, servindo os quatro menos votados de
snpplentes aos impedidos, e em igualdade de votos, a sorte
decidirá.
Paragrapho unieo. O cargo de membro do Conselho Fiscal
será gratuito, salvo se depois de feita a primeira liquidação
a assembléa geral resolver, se o entender, marear-lhe hono•
rario dahl em diante, como tambem deliberar sobre os meios
de oceorrer a este pagamento.
Art. 15. Dous membros do Conselho Fiscal, pelo menos,
deverão ser eleitos, e assim suecessivamente todos os annos.
Art. 16. Formado o Conselho Fiscal, nomeará entre si o
seu Presidente e um Seeretario honorario, e, na qualidade
de secretario adjunto em cxercieio, deverá assistir o da
Direeção Geral.
Paragrapho unieo. A eleição da mesa deste Conselho será
annual, e nos casos de ausencia ou impossibilidade do Presidente, fará as suas vezes o membro de maior idade.
Art. 17. O Conselho Fiscal poderá funecionar e deliberar
com tres membros presentes e votos conformes.
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Art. 18. O Conselho Fiscal deve reunir-se ordinariamente
em um dos primeiros cin1:o dias de cada mez, e são suas
attrih11lções:
L • TtJmar conhecimento das operações verificadas no mez
anterior e tudo que tenha relação com a associação, como
resolver as reclamacões de inde11Jnizações, e ordenar o pa•
gamento dos prejuiws e dPspezas annexas.
2. • Fazer depositar no estabtlfecimento baneario que fôr
escolhido p,>lã Direcção Geral, de accônlo com o Conselho
Fisc.1l, nos dias lã de cada mez e com a interv.,iJção do DI·
rector Gerar, os fundos da 3Ssocinção, e dispôr de~tes, com
os seus jurus para pag~mento, na l"órnta do Capitulo 3.", e
mais o que determina o art. 5." dns clausulas geraes da
apolice uo seguro contra os riscos de chuvas de (lP•1ra, secca
e g<'ada sobre os productos ag-ricol9s pendtJntes de ra1zes.
3. 0 Decidir as diffi•:nldadtJs ou desaccôr•los que possam
occorrer entre a Direcção Geral e um ou mais associAdos.
~-· Exam•nar os relatorws e operaçõ~s que a Uirecção
Geral deve a[Jresentar á assembléa geral, dando a esta todas
as explil'açõ~s e informaçõtJS precisas relativas ao seu estado,
como apresentar qualqtter reforma, na fórma estabelecida
no§ ã." do art. tO.
.
o.• Heunir·se extraordinariamente quando O julgar con·
venientH, ou quando fôr pe1lido pPla Llirecção Geral.
6." Ar:on~eltwr to•las as disposiçõesatlmiuistrativas, como
coneorrer ellcazmente com a D1recção G Jral em tudo o que
seja condu•:enttl ao eng1andecimento e utilidade da asso·
ci<Jção, sempre que não S(~jam contrarias ao espirito e letra
dos estatutos e mais clausulas e disposições regulamentares,
eujo fi11l eurnpflmer.to lhe está confiado.
7. • Til r um livro espeeial de suas ac tas, que serão assigna•
das pAios presentes, assim c'•mu na primeira pagina dos
livros da associação, o Presidente e o Secretario do Cons,..lho
Fiscal farão cunstdr com sua assignatura o nome e objeeto
de cada livro, numero de ordem, (lata da inseripção e numero de folhas uteis e numeradas que contenha.
Art. 19. Além dasreuniõ~ de que trata o artigo anterior,
o Conselho Fiscal terá uma reunião extraordinaria
nas quatro ériocas trimestraes, pHa examinar liS contas,
que a pprovadas, serão publicaJas na fórma do § 3. • do
au. U.
Art. l!O •. Em caso de mortr, demissão ou ausencia prolongada tte qualquer membro do Conselho Fiscal, este procede• á á sua sullstituição in te ri na sem prejuízo da eleição
definitiva IJUe eompete á proxima assembléa g~ral.
Art. U. O Oireet,:,r G~ral, e na auseucia deste, o seu
sub~tiluto, as,istirá r,om voz consultiva ás reun1ões e deli·
beroçõ~s du Con~elho Fiscal.
Art. 22. Não podem ser eleitos membros do Conselho Fiscal, uem ter votos: o Direetor Geral, o sub-Oirector nem
pe-aoal empregado n~ Associaçã.o, os corretores da praça,
num os parentes em pnme1ro grao.
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Art. 23. Só podem ser membros do Conselho Fiscal os
subscr1ptores assochdos ou segurados domiciliados no Rio
de Janeiro e Nictheroy.

CAPITULO VI.
AS~J:MBLEA GERAL.

Art. 24. A assembléa geral da a~sociação compõe-se dos
asmciados, subseriptores e sr,gurados, e repre~enla a totalidade do~ mPsmos, e cOlHO tal serão tomadas e executadas as
suas deliberações.
Art. 25. A "onvocação da assembléa geral será feita na
fórrna 110 § 4. o do art. tt, e são suas aLtriiJuições:
i. • Aclwndo·se representado,.velos presentes ou por pro.
curação, um terço do cavital sui.Jscripto no 1\io de Janeiro e
Nietheroy.
2." Eu1 caso de não estar representa•1o o capital indicado,
far·se. h a nova cunvoc11Çiio, e ua segunda reunião se deliberará com os que forem presentes.
3. • Nenhum r.ss1•ciado se poderá fazer reprPsentar senão
por outro subscriptor ou segurado, com prévia autori•
zação do me~mo.
4. a Nenhum subscriptor associado sPgurado terá mais de
um voto, além do seu proprio, quér represente um ou mais
associados segurados.
5. • O Presidente da assee1bléa geral será nomeado por
maioria de votos d'entre os presentPs e servirá pllra as reuniões do anno, e este designará d'entre os associados dous
8ecretarios, os quaes set,ão secundados pelo Secretario da
Di rPcção Gera I.
6.• Nomear uma commissão deexawe de contas composta
de tres associados para dar parecer soQ,re os relatorios e balanços avresentados pela Direcção Geral e Conselho Fiscal.
Art. ~6. A assembléa- geral ordmaria se reuntrá nos
meus de Julho nu Agosto de cada anno, e as extraordinarias
todas as vezes que furem requeridas, sego ndo o § 4.. o do
art. :1.1, ou quando a reclamarem um terço de sub~cnptorcs
assoniados e segurados domidliaJos no Rio de Janeiro e
Nktheruy, para o fim que designarem expressamente no
offidu dt> reclamação.
Art. ~7. f.. assembléa geral ordinaria tem por fim:
L • O exame e apprr•voção dos balanços e relatonos dos
resvectivos grupos da associação.
~.o A eleiçã•1 do novo Conselho Fiscal na fórma dos
arts. t3, ~~e tõ.
.-- ·--Art. 18. Na assembléa geral extraordinaria nãg.S6 -lfo• - ·
derã tratar de cousas alheias ao motivo da JlOfiJil~~p,.;'.~M{t,'
ficando na mesa qualquer proposta em contrari~._0·~\ ''' ,
.·
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Art. ~9. Não podem ter voto na assembléa geral, nem
por direito proprlo, nem por delegação, o Director Geral e
mais empregados da associação, ficando, porém, em vigor o
que dispõe o art. U.
Art. 30. A assemt•'éa geral terá faculdade de resolvera
lil}uidação da associação, quando se der o caso previsto no
art. 36:, e neste caso será feita a liquidação pela Direcção
Geral, com intervenção do Conselho ~'isca I, além de tres as·
sociados, que a assembléa geral designará.
CAPITULO VII.
DISPOSIÇÕES GERAEô.

Art. 31. O pessoal, agentes ou represent-antes e mais empregados da associação pre~tarão fiança idonea e são individualmente responsaveis pelos abusos que commelterem no
exercicio de suas funcções.
Art. 3~. Com destino a obras philantropicas e de benefi·
cencia no Brazil·sob proposta da direcção geral, de accôrdo
com o conselho fiscal, dos capitaes e lucros liquidados nos
respectivos grupos da associação, os sub:;criptores associados
e segurados descontarão cinco por mil (5oI 00 ) qtte se depositará no estabelecimento bancario que fôr escolhido pela
direcção geral, de accôrdo com o conselho fiscal, preenchendo o dever que impõe o§ 5. 0 do art. H.
Paragrapho unico. A direcção geral, secundando o espírito e fim que dispõe este artigo, facilitará gratuitamente
os livros e quanto fôr necessario para preencher o que se
resolver.
Art. 33. 1~ão se poderá fazer alteração nenhuma no5 presentes estatutos, clausulas e ta beiJas annexas, sem proposta,
na fórma do§ 6. o do art. t.O e por deliberação da assembléa
geral e prévia appr'lvação do GoYerno Imperial.
Paragra~ho unico. As reformas, porém, serão propostas
em uma reunião extraordinaria e votada em outra.
DISPOSJÇÕGS TRANSJTORIAS,
Art.~3&.. A As~ociação de Seguros Mu&uos sobre vida e
contra os riscos de chuvas de pedra, secca e geada sobre os
productos agrícolas pendentes de rai~:es -Montepio Agrícola
-depois de approvados por Decreto do Governo Imperial os
preaentes estatutos e mais clausulas, se julgará installada e
constituída para começar suas operações seguidamente logo
que se tenha subscripto e segurado capitaes e valores querepresentem, pelo menos, quinhentos contos de réis (500:0008),
podendo elevar estes ao ma1imo que se subscrever e segura r; devendo, porém, suspender as suas operações, sempre
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que depois de cinco annos· os capilaes e valores subscriptos e segurado!'! não a !tingirem a quantia de dous mil contos de ré1s (!.OOO:OOom. quando menos, salva a sua liquidação, SE-gundo o art. 30.
Art. 35, Os abaixo assignados, aceitam os presentes estatutos e seguintes clausulas e tabellas do Montepio Agrícola,
associação brazileira de seg11ros mutuos sobre vida e contra
us riscos de chuvas de pedra, secca e geada sobre os produetos agrícolas pendentes de raizes, e declaram-se subscri·
ptores associados e segurado3 da mesma, e autorizam ao fun·
dallor Alexandre G. Bremond (•JiUde Verragande para requerer do Governo Imperial a sua approvação, como aceitar as
alterações ou suppressões que julgar conveniente fazer,
quér assignando-se só o mesmo fundador, ou conjunctamente
com os associados subscriptores e segurados por elle convi·
dados. para ess~ fim.
Rio de Janeiro, l6 de Abril de l877.
(Seguem-se as assignaturas.)

Clausulas

~

eondições da apolice do seguro mutuo
sobre vida.

Art. L o A pessoa que subscrever-se na associação-Monte·
pio Agrícola- chama-se subscriptor associado; o individuo, sobre cuja vida fôr insti\uido o seguro chama-se
segurado.
Paragrapho unico. A mesma pessoa póde ser no mesmo
contracto subscriDtor associado e segurado. O segurado não
póde ser substituído em toda a duração do contracto.
Art. 2. • A quota minimn da contribuição é fixada em dez
mil réis por annuidades, e cem mil réis as unicas.
Art. 3." As apolices só serão válidas quando sejam in·
scriptas no registro geral da associação, e deverão conter :
L o O numero da ordem local.
2. • O numero de matricula do registro geral.
3. • O nome, domicilio e naturalidade do subscrlptor associado.
4.. 0 O nome, domicilio, naturalidade e idada do segurado.
5. o O valor da contribuição feita, ou a fazer, da impor·
tancia, seja unica ou por annuidades, com determinação da
época ou épocas em que deYerão ser realizadas, lugar e data
da realização do contracto. ·
6. • O fim, condiçõe~, tempo e termo do contracto.
7. o A indicação dos documentos indispensaveis que deve
apresentar o segurado para justificar seus direitos á liquidação.
8. o As assignaturas indicadas no artigo seguinte e mais o
sello da associação.
9.• No verso da apolice transcrever•se·hão as presentes
clausulas.
=PAliTE IT.
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Art. ~-o O capital imposto na associação, as obrigações
reciprocas entre esta e o segurado, constarão de um duplo
contracto, na fórma do artigo anterior, assignado pelo subscriptor e pelo Director Geral.
- Art. r;. o No caso de perder-se ou inutilisar-se alguma
apolice, o interessado poderá reclamar outra, por escripto á
duecção geral, declarando a causa da perda ou detrimento,
e correndo as despezas por conta do reclamante ; registrados
em livro especial estes novos títulos, ficarão nullos os anteriores.
Paragrapho unico. A transferencia das apolices do grupo
!. 0 (art. i! destas clausulas), que não forem ao portador
será feita no escriptorio da associação em livro especial.
Art. 6. 0 No prazo de seis mezes da data do contracto, o
subscriptor é obrigado a apresentar a certidão authentica da
idade do segurado, ficando ari!hivada na direcção geral até
liquidação do contracto; na falta deste documento, o segu·
rado soffrerá as penas seguintes:
L • Será considerado e collocado no grupo que se julgar
menos vant3joso na liquidação, isto é, na idade em que ha
menos risco.
.
2." Qualquer inexactidão na fixação da idade do segurado,
como no documento ou 11as declarações cujos riTtJitos façam
alterar as condições do contracto em prejuízo dos mais associados, importará a perda de todos os lucros que lhe cor·
responderem na época da liquidação, e só receberá o capita I
com que tiver entrado, se então fôr vivo o segurado.
Paragrapho unico. O subscriptor da primeira combinação
ou grupo de que trata o art. i2 destas clausulas é dlspen·
sado de apresentar estes documentos.
Art. 7. 0 As contribuições ou pagamentos deverão ser
feitas no estabelecimento bancaria que fôr escolhido pela
direcção geral, de accôrdo com o conselho fiscal, em qualquer das seguintes épocas do anno: ftfarço, Junho, Setembro
ou Dezembro ; os recibos daquelles serão trocaaos no escriptorio da direcção geral, por o, tros extrahidos de talões
com o sello da associação.
Art. 8. o Quando os pagamentos se fizerem nos escripto·
rios dos agentes autorizados nas províncias do Brazil e no
exterior, os subscriptores pagarão um por cento (t 0 10 ) sobre
as quantias entregues, pela remessa dos fundos.
Art. 9. • A direcção geral poderá recusar a admissão de
qualquer contracto de seguro, sem dizer o molivo de sua
recusa.
Art. lO. Nas operações da associação formam parte de
uma elasse ou grupo todos os subscriptores, cujo fim ou
époea de liquidação não exijam combinações differentes; nos
ditos grupos se poderá aceitar pagamentos até o 1. 0 de Janeiro do anno anterior á liquidação, para facilitar a admissão
de eantractos para um ou mais annos (arts. U, 13 e U:
destas clausulas).
Art. U: ~ gr~duação do risco de morte para os sego•
rados na hquidaçao dos lucros que lhes correspondam será
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com relação ás pautas foa·madas sobre as tabcllas de morta·
!idade rle Deparcieux..
Art. U. Os seguros mutuos sobre vida dividem-se em
quatro classes ou grupos, formados segundo a idade, a im·
portancia da subscripção e o anno em que foram effectuados
os contractos, podendo o subscriptor optar por qualqq.er na
fórma seguinte:
Grupo t. o Sem perda de capital nem lucros, em caso algum,
n'lm mesmo por morte do segurado, com faculdade de Ji.
l uidar cada um anno depois dos primeiros cinco, podendo
êste mesmo contracto ser vendido ou transferido, na fórma
do paragrapho unico do art. õ.•
Grupo S. ° Com perda de capital e lucros, no caso de morte
do segurado, com faculdade de liquiJar cada cinco annos.
Grupo 3. o Com perda.sómente dos lucros e não do capital
imposto no caso de morte do segurado, com facilidade de
liquidar cada cinco annos.
Grupo 6.. o Com perda do capital e juros por morte do segurado, com faculdade de liquidar todos os annos depois do
primeiro quinquennlo.
Art. i3. A duração dos compromissos doa grupos do seguro mutuo sobre vida ~fixada de 5 a 25 annos.
Art. 14. Os quinquennios do compromisso são sempre
completos para as respectivas liquidações, e começarão no
i. o de Janeiro seguinte ao anno em que se fizer o primeiro
pagamento á excepção do primitivo, cujo começo será depois
do que se fixa no art. 35 dos estatutos.
Art. Ui. As contribuições que a associação receber no
decurso de qualquer anno, até á data prefixa no artigo anterior, entrarão em conta corrente no estabelecimento ban·
cario que fôr escolhido pela direcção g-eral, de accõrdo com o
conselho fiscal, até o dia 31 de Dezembro proximo futuro,
vencendo para o subscriptor associado o premio que pagar
pelo deposito.
Art. t6. Os subscriptores que quizerem adquirir os direitos na partilha dos lucros dos grupos respectivos, sem
sujeição ao artigo anterior, no mesmo anno. em que se inscreverem, devem pagar sobre a contribuição unica ou
annual que fizeram, um por cento (to/o) por cada mez, mesmo
incompleto, que houver decorrido desde f." de Janeiro pro·
ximo passado.
Art. 17. Para aproveitar as faculdades concedidas pelo
art. 1::1 destas clausulas ·para as liquidações voluntarias dos
grupos, o subscriptor deTerá avisar a direcção ~era!, tres
mezes antes de findar o ultimo quinqueunio, ou o anno em
que queira liquidar, aliás o fundo liquidado passará ao
quinquennio seguinte.
Art. 18. Os atreitos do compromisso dos contractos cessam
para o subscriptor e para com a associação, nos casos. seguintes:
i. • Por morte do segurado nos grupos t. •, á. • e ~.o de que
trata o art. n destas clausulas.
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~-o Por se vencer o prazo do ~eguro ou pela conclusão
voluntaria facultada pelo mesmo art. U, preenchido o dever
imposto no art. i7 anterior.
No primeiro caso, o snbscriptor por annuidades fica livre
dos pagamentos posteriores á morte do segurado, e no segundo caso o segurado entra a receber o resultado da liquidação que tiver escolhido.
.
Art. 19. Os assúcialios do 1. • grupo estabelecido no
art. U destas clausulas, podem prolongar a liquidação do
seguro depois da morte do segurado até a conclusão do termo
que tenham escolhido.
Art. 20. Os contractos de seguro caducam:
i. • Pelas circumstancias esta beleeidas no § 2." do art. 6."
destas ci:'IUsula~.
2. o Por falta ou demora de pngamento de qualquer das
annuidades do prazo marcado na apolice.
Paragrapho unico. Com antir.ipação de tres mezes do termo
do prazo marcado, a direcção geral annuneiará no boletim
administrativo do-Monte Pio Agrícola- (se o tiver), ou
em um dos jornaes do Rio de Janeiro, a numeração das
subscripções que se acharem incursas no paragrapho anterior.
Art. 2l. O subscriptor que quizer evitar a caducidade
do seguro e fizer o pagamento atrazado dentro do anno de
respiro, de que falia o§ 2. 0 do artigo anterior, pagará mais
sobre a annuidade dev1da, cinco por cento (5 °/ 0 ) por cada
trimestre, mesmo incompleto, salvando-se assim da pena do
artigo anterior.
.
Paragrapbo unico. Esta fórma de pagamento só poderá
ser feita no escriptorio da direcção geral, qualquer que
seja o lugar designado na apolice pua se realizarem as outras contribuições.
Art. 22. Os direitos dos subscriptores do grupo 1. 0 _ art. 12
destas clausulas, não caducam em caso algum; a liquidação
se fará em relação á importancia das contribuições effectuadas ao tempo da imposição na associação.
Art. 23. Nas épocas dos termos dos grupos do seguro
mutuo sobre vida, proceder-se-ha á liquidação no principio
do anno seguinte, e deverá estar !Jrompta em 30 de Julho
proximo, em cuja data terá lugar a distribuição dos capilaes
e lucros nas me~mas especies em que forem convertidas as
contribuições e lucros, e por esta fórma, os subscriptores
recebP-rão:
I. • O capital imposto.
2. o Os juros com!Jostos por semestre que se tenham obtido
até 30 de Junho, em que principiar os dividendos.
3. o Os capitaes dos segurados fallecidos antes da época da
liquidação.
4. o Os juros accumulados dos mesmos capitacs.
5. o Os capitaes e interesses produzidos pelas imposições
dassubscripções caducadas. por falta de pagamento dentro do
anno do prazo que concedem estas clausulas.
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6. o Os capitaes impostos pelos que não apresentaram os
.documentos necessarios para justificar seus direitos á liquidação.
7. o Os premi os vencidos pelos depositas em conta corrente, multas e os juros dos capitaes de que falia o§ anterior.
.
Paragrapho unico. A~ distribuições serão feitas na fórma
estabelecida nos arts. 11 eU destas clausulas.
Art. 2~. Os capitaes e lucros liquidados e não reclamados
pelo segurado ou seus herdeiros nos seis mezes seguintes aos
trinta de Junho, época lixada para a terminação das liquidaÇÕPs, serão conservados e depositados por sua conta e risco
no estabelecimento de credito na fórma indicada no art. Ui
destas clausulas.
Art. 25. Os documentos que se devem apresentar para
ter direito ao dividendo são:
L ° Certidão au1hentiea de vida do segurado.
2. o Certidão de ter fallecido e que mostre vivia o segurado á meia-noite do dia 31 de Dezembro do anno em que
terminou o contracto.
3. o Igual documento deverão apresentar todos os qun
tenham parte na liquidação, ainda que não queiram liquidar,
St)b pena de serem considerados incursos no§ 2. 0 do art. 6. 0
destas clausulas, sem direito á reclamação alguma.
Paragrapho unico. São dispensados de apresentar estes
documentes os associados do L o grupo, art. 12 destas clausulas.
Art. ~6. Todos os documentos serão entregues á Direcção
Geral, legalizados e livres de despezas para a associação, e
dentro do prazo de seis mezes, qualquer que seja o lugar da
residencia do associado, sendo de competencia do subscriptor
o cuidado de:
I. o Remettel-os no tempo marcado, cobrando delles um
recibo assignado pelo Dirertor Geral e com os sellos da associação.
2. o Os remP.ttidos de paizes estrangeiros serão visados
pelos_ Consules Brazileiros ou quem fizr r suas vezes.
Paragrapho unico. O prazo e termo fixado para a justificação dos direitos dos associados são peremptorios e produzem,
para os que não cumprem, a perda em favor da clas~e ou
grupo respéctivo, sem que haja necessidade de notificação
prévia.
Art. 27. No caso de morte do Eegurado, os seus herdeiros
directos ou indirectos,até terceira geração, que devem constar
nos bPnefieics do respectivo contracto, que se mostrarem
legalmente habilitados, deverão fazer-se representar por
um só e mesmo procurador para todos os actos e tramites a
proceder com a associaçãn.
Art. 28. Como remuneração de todos os encargos que a
Direcvão Geral toma para desempenho dos deveres quA lhe
incumbem, perceberá dos subscriptores uma commissão de
cinco por cento (5%) sobre a imP.ortancia das contribuições,
e mais mil réis (18000) por cada apolice de contracto, além
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dos sello1 e outro qualquer imposto devido á Fazenda Na·
clonal, que serão pagos ao tempo de se assignar o con-.
tracto.
Paragrapho unico. A. commissão e seUo a que todo o subscrlptor é obrigado, no acto de se inscrever na associoção
será por eHe perdida, se não realizar na época fixada o contracto na fórma da inscripção.
Art. !9.· A associação só fica obrigada pelos seus estatutos,
e especialmente pelas clausulas geraes e particulares impressas e manuscrlptas na apolice.
Assim, para sua interpretação, não se considerará se não a
sua propria letra e suas referencias; e a associação não tem
obrigação para com outras pessoas, se não as que menciona
no contracto ou com seus legitimos herdeiros ou representantes, devidamente reconhecidos.
Paragrapho unico. Salvo quando a apolice do grupo I. o .
fôr ao portador.
Rio de Janeiro, 16 de Abril de 1877 .-G. Br~mand le Yer-

ragande.

Clau1ula1 1 condiçõe& da apolice de seguro sobre 01 productos
agricolas.
Art. I. • A associação Monte Pio Agricola estabelece os
quinto, sexto e setimo grupos com destino aos seguros mutuos eoutra os riscos seguintes, sobre os productos agricolas
pendentes de raizes, sob as condicções geraes e particulares
que seguem:
Grupo quinto.-Contra os riscos dos prejuízos produzidos
por chuvas de pedras sobre os productos agrícolas pendentes
de raiz.
Grupo sexto.- Contra os riscos dos prejuízos produzidos
pela falta de chuva ( secca ) sobre os productos agrícolas
pendentes de raiz.
Grupo setimo.-Contra os riscos dos prejuízos causados
pelas geadas sobre os productos agricolas pendentes de
raiz.
Art. !. • O proprietario ou cultivador poderá segurar
todo ou parte dos productos de soa lavoura e optar po1'
qualquer dos riscos acima especificados.
Art. 3. • Todo o associado, na dupla qualidade de segurado
e segurador, é responsavel pelos prejuízos que possam soffrer
os mais co-associados em razão da quantia segurada e em
relação aos riscos que offerecerem os productos segurados.
(V. art. t8 destas clausulas) .
.Art. &.. Com destino ao pagamento dos prejuízos que
soft'rerem os segurados, uma vez reconhecidos pelo Conselho
Fiscal haverá um rondo de prejuízos composto de dons por
mil (~%O ) sobre a som ma total responsavel, que os associa·
dos deTem pag1u annualmen&e com anticipação ao dia 1. o
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de Janeiro de cada anno até á conclusão do seguro; e a pro·
rala se realizará então em qualquer época, tomando por
base os mezes completos que \i verem decorrido desde aquella data. Estes pagamentos se farão na fórma estabelecida no
§ :1. 0 do art. 8. 0 dos estatutos.
Art. 5. 0 Reconhllcido e estipulado o prejuízo pelo Conselho Fisr.al, será a quantia fixada para indemnização paga no
Rio de Janeiro, séde da associação, nos 60 dias subsequentes;
e no caso em que o fundo de que trata o artigo anterior
esteja esgotado, ou não seja bastante para completar a importancla da indemnlzação, poderá a associação entregar ao
segurado letras pelo valor total ou parcial daquella, com os
juros de nove por cento (9 %) ao anno, pagos nos dias 3l de
Janeiro, 28 de Fevereiro e 3l de Março do anno seguinte,
podendo para este fim o Conselho FisMI decretar o dividen·
do extraordlnarlo que corresponder a ml!is do premio an.
nua!, na fórma do artigo antecedente.
Art. 6. O prazo para os contractos de seguro será em
geral de dez annos (lO) a contar do dia seguinte ao da assi•
gnatura da apolice; poderá, comtudo, a associação. fazel.os
por menor prazo, quando entender conveniente.
Art. 7.° Cessam os effeitos do seguro:
§ L o Expirado o prazo marcado na apolice.
~ 2. 0 Por fallencia do segurado ou dissolução da associação.
Art. 8. o Se durante o prazo do seguro diminuir a importancia dos productos segura•1os, podem os capltaes e os P,remios annuaes estipulados na apolice do seguro ser reduzidos,
remettendo·a, neste caso, o segurado á direcção geral para
nella se fazerem as convenientes alterações.
Art. 9. o O associado é obrigado a declarar no ac to da as·
signatura da apollce se os productos que segura lhe pertentencem em todo ou em parte, e porque titulo de direito; e
qualquer omissão ou falsidade tendente a prejudicar os co·
associados importará, em caso de dammo, na perda do dl·
reito a qualquer indemnização.
Art. lO. O associado, no caso de venda~ ou de qualquer
outro acto alienativo das terras, cujos produclos agrícolas
estejam segurados, é obrigado a transmittir ao adquirente a
obrigação do cumprimento das clausulas da apolice respec·
tiva, a qual se verificará igualmente por parte dos seus herdeiros ou successores, no caso de morte do segurado ; e a
falta de observancia desta obrigação importa a rescisão do
contracto de seguro e a consequente perda dos premios pagos
auticlpadamente, os quaes, bem como as quantias por elle
devidas nessa época, serão adjudicados em beneftcio dos 5. • 1
6." e 7."grupos da associ~ção.
Art. ll. Quando o segurado fôr uma sociedade e esta se
dissolver, o socio ou socios, que tomarem a si as terras,
cujos productos estiverem seguros, ficam solidariament~obrigados a manter o contracto de !eguro · e no caso ~flll•
n .4 1
lencla do segurado, ficam os credores obrigados a ~li~~,~~ n~ \J 1Hf.
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integralmente á associação as quantias que forem devidas
em razão do mesmo contracto até essa data.
Art. 1!. Quando se der qualquer alienação ou trans·
missão da propriedade das terras cujos productos agrícolas
estiverem seguros; quando o segurado, no acto de assignar
a apolice do seguro, já tiver segurado os mesmos productos
em outra associação, ou o fizer depois; e quando finalmente
tiver o segurado faltado ao disposto no art. 9. o destas clausulas, fica suspensa toda a responsabilidade da associação
para com o assegurado, até que por parte do mesmo ou do
novo adquirente seja feita a Direcção Geral a respectiva declaração por escripto, e que ella tenha por sua vez aceitado
a renovação ou continuação de seguro.
A reponsábilidade, porém, do segurado para com a &s~o
ciaçlro cessa tJ.nicamente depois que esta Ih<~ tenha declarado
por escripto haver definitivamente rescindido o con •
&racto.
Art. 13. A Dire~ção Geral póde, com prévio accõrdo do
Conselho Fiscal, annullar por uma simples notificação ou se·
gurado o contracto realizado, ou reduzir em todo o tempo a
importancia do mesmo, ama vez que lhe restitúa, nestes
casos a totalidade, ou a parte proporcional dos premios que
aquelle já houver págo.
Art. U.. No caso de se realizar qualquer prejuízo· proveniente das causas naturaes contra r.ujos riscos são feitos os
se~ruros, é o segurado obrigado:
§ I. 0 A empregar todos os meios ao seu alcance, a fim de
salvar os productos restantes e cuidar de sua conservação.
§ !. o Dar aviso á associação~ no prazo de oito dias, do
acontecimento, com uma declaração positiva e minuciosa do
lugar do prejulzo, do tempo que durou o phenomeno nata·
ral do dia e hora em que sobreveio, da natureza do do prejuízo e do seu valor aproximado, assignado pelo segurado
testemunhado por mais tres moradores da vizinhança, pessoas abonadas e de bom conceilo, tambem segurados a associação, se houver, e com as firmas legalmente reconhe·
cldas.
A f3lta de cumprimento destes requisitos importa a
perda do direito á indemnização por parte da associação,
salvo se o segurado provar em tempo a impossibilidade absoluta de satisfazel-os.
Art. Hi. A associação declara terminantemente que o se-guro contra as tempestades occasionadas por chuv:~s de
pedra, secca e geadas sobre os productos agricolas pendentes
de raiz, não dá lugar a lucro3 de nenhuma especie, e só·
mente á compensação do damno soffrido em relação sempre
á quantia segurada e portanto que essa tndemnização· 'imita -se a avaliação dos peritos e sem nenhum beneficio ou
qualquer outra condição alheia ao segaro.
Art. !6. No caso de prejuízo occasionado por chuva de
pedra, SP.cca ou geada, a associação tem a far.uldade de praticar toda e qualquer especie de investigação para o reconhe·
cimento da verdade, e até exigir do segurado o juramento
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uma comm issão de cinco por mil (5 e 1• •) ao anno sobre a
quantia segurada e mais um mil réis (f.8000) pela apolice do
seguro, além do sello e outro qualquer imposto devido á
Fazenda Nacional, cujos pagamentos se verificarão todos no
acto da assignatura do contracto, e aos quaes perderá todo
o direito, na falta do cumprimento das obrigações contidas
nas presentes clausulas, o segurado.
Art. 25. As contribuições a que o segurado se obrigar
devem ser Sltisfeitas na conformidade do disposto no art. &,. o
destas clausulas para· os pagamentos destinados ao fundo de
reserva.
Quando os pagamentos se realizarem nas agencias das pro·
vincias, ou do exterior, pagarão os segurados mais um por
cento (l •f.) sobro as quantias entregues para fazer face ás
dcspezas da remessa dos fundos.
Art. !6. O segurado estabelecido no Imperio deve pagar
suas respectivas quotas no escriptorio da Direcção Geral do
Rio de Janeiro nas épocas já fixadas; e o residente em pai·
zes estrangeiros nas respectivas delegações, dentro dos HJ dias
subsequentes do prazo designadt) na respectiva a police, c
no caso contrario, sujeita-se qual:juer delles a uma multa de
dez por cento (f. Oo /.J sobre a quantia segurada e mais ao juro
de um por cento (f. "/0 ) ao mez, desde o ultimo dia do prazo
fixada na apolice, até final pagamento. A. responsabilidade
da associação para com o segurado fiea suspensa, emquanto
as quotas vencidas não tenham sido sa ti!,feitas, sem l•rejuizo
do direito, que assiste áDirecção Geral,de reclamar-as por to·
dos os meios legaes do associado omisso, pot· cuja conta correrão tambem todas as custas e mais daspezas a que dér
causa.
Art. 27. E' expressamente entendido e ajustado que todas
as terras cujos productos agricolas forem segurados fieam
especial e privilegiadamente sujeitas e hypothecad&s á sa.
tisfação completa dos premios, quotas e quaesquer outros
encargos, a que o segurado-associado esteja, como tal, obri·
gado.
Art. 28. ·os productos agrícolas sujeitos aos riscos produzidos por chuva de pedra, secca e geada serão classificados
segundo a tabella organisada pela associação; e, de accôrdo
com ella, a quantia segurada converte-se, multiplicada pela
taxa do premio anuual correspondente, na somma responsavel, sobre a qual tem de ser caleulada e da qual deverá
ser deduzido o dividendo que o Conselho Fiscal julgar necessario para a satisfação dos damnos e prejuizos que occor•
rerem.
Art. :29. Qualquer questão que se suscitar entre a asso·
ciação e o segurado será decidida na sua séde, a cidade de
Rio de Janeiro, por juizo arbitral e sem recurso. Para este
fim é obrigado o segurado a celebrar em cada caso o res·
pectivo compromisso, na fórma da legislação vigente, sob
pena de perder ipso facto todos os direitos adquiridos pelo
contracto de seguro, o qual ficará desde logo considerado
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caduco, a nomear nelle um arbitro por sua parte e a designar mais tres pessoas que, com as nomeadas pela associação, constituirão as seis, d'entre as quaes será tirado á
sorte o terceiro arbitro~ para o ca~o de divergencla entré os
dons primeiros.
O Conselho Fiscal, de accôrdo com o segurado.. estabelecerá, no compromisso prévio, que se celebrar, os honorarios
que deverão perceber os arbitros, bem como todos os outros
requisitos que julgar convenientes.
Fica entendido que as disposições deste artigo não serão
em caso algum applicaveis ao segurado omisso, ou que
estiver em falta de suas obrigações para com a associação.
Art. 30. As duvidas e desintelligencias, que sobrevierem
entre a Direcção Geral e qualquer associado serão resolvidas
sem recurso algum, pelo Conselho Fi$cal.
Art. 31. A associação só é obrigada pelas disposições dos
seus estatutos, e especialmente pelas clausulas geraes e par·
ticulares, impressas e manuscriptas na apolice do seguro,
não se considerando para a sua interpretação senão a sua
propria letra e suas referencias; e bem assim é exclusiva.
mente obrigada para com a pessoa do segurado, seus legitimos herdeiros e successores.
Tabella dos premios annuaes para o fundo de prejuízos,
ou reserva, do seguro mutuo contra os riscos produzidos
por chuvas de pedra, secca e geada sobre os productos agrícolas pendentes de raiz.

Premios annuaes
~

por mil.

Classi~cação dos productos.

ü"'

123~5

6

- ---------·----------- --

7

t Café ........................... lO
2 Fumo.........................

9

3 Canna de assucar . . . . • . . . . . . • • .
8
4 Feijão ........................ ..
7
5 Milho ....................... ..
6
6 Arruz ....•..•..•..... , .•.. , , . , ..... .
.. 5t/:!
7 .-\lgodão ............................ ..
N. B. 03 premios sobre productos agrícolas não comprehendidos na presente tabella serãl\l fixados pelo Conselho
Fiscal da associação sob a proposta e de accôrdo com a Di·
recção Geral.
Rio.de Janeiro, U. de M.aio de !877 .-A. G. Bremond de

Verragande.
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DECRETO N. 6587- DE 23

DE JUNHO DE

1877.

Autoriza a incorporação do -Banco Jlypothecario e Çommercial do Maranhão- e approva, com modificações, os respectivos estatutos.

Attcndendo ao que Me representaram -Martinus Hoyer
e outros, c Tendo ouvido a Scc~ão de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de conformidade com a
minha Imperial Resolução de U do cori'ente mez, autorizar a incorporação da Sociedade anonyma que os
supplicantes pretendem estabelecer na capital da Província do Maranhão, a qual se denominará- Banco
Hypothecario e Commercial do Maranhão -, e se regerá
pelos estatutos que com este baixam, fazendo-se-lhes
as seguintes modificações :

I.
Ao art. 1. O, § :1."- Acrescente-se no fim- operações commerciaes.

11.
O art. 7. 0 deverá ficar assim redigido:- A parte do
fundo social pertencente á secção hypothecaria será
chamada na razão de 5 a 10 "/., logo que o Banco começar as suas operações, c as seguintes á proporção que
forem necessarias para occorrer aos emprestimos pedidos, de modo, etc. O mais como está no artigo.

III.
No art. U supprimam-se as palavras finaes -ou em
letras hypothecarias do proprio Banco-; e depois da
palavra- Provincial- acrescente-se- quando gozarem do mesmo privilegio que as geraes.

IV.
Ao art. 12 addite-se o seguinte: - 0 commisso,
porém, não livra o accionista impontual da responsabilidade em que possa ter incorrido para com terceiros
até o valor nominal das respectivas acçõcs, na fórma do
Codigo do Commercio.
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v.
Supprima-se o §

t.o do art. 30.
VI.

No art. 32 supprimam-se as palavras- e será provisoriamente fixada em 7 •;•.
VII.
No art. 39 supprimam-se as palavras- pertencentes
á serie da emissão indicada no contracto do emprestimo.

VIU.
No paragrapho unico do mesmo artigo -· substituam-se as palavras- da emissão correspondentepelas seguintes- em valor correspondente.
IX.
Supprima-se o art. 62.

X.
Ao art. 91 acrescente-se o seguinte :
Paragrapho unico.-Não poderão fazer parte da mesa
da assembléa geral os membros da directoria e da
commissão fiscal.
XI.
Supprima-se o art. 123.
O Bilrâo de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestat.le
o Imperador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios dà Fazenda e Presidente do Trilmnal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Ri o de Janeiro aos 23 de Junho
de 1877, 56" da Indepemlencia c do Imperio.

PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.
JJariiv de

Cotegipe.
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Projeeto do Estatutos para oBanco Hypothccario do Maranhão.
TITULO I.
DA CONSTITUIÇÃO DO BANCO.

Art. L o Fica creada. na Capital desta Província uma sociedade anonyma·sob a denominação tle nanco IIypothecario do Maranhão, o qual tem por :l'lm:
1 L o Fazer emprestimos sob garantia de hypotheca de be~s
immoveis, ruraes ou urbanos, de conformidade com as dlsposl·
ções do art. 13 da Lei n. o 1237 de !~ de Setembro de 1861í, e
Decreto n. o 3~71 de 3 de Junho de 186~.
Art. 2. 0 A duração do Banco será de 30 annos contados da
data de sua installação legal. Findo esse prazo , entrará C!ll
liftUidação ou poderá ser proroga<lo por dcliiJr.ração da asscmblea
geral dos accionistas, sob approvação do Govcmo.
Art. 3. o o fundo social do Banco será de 6.000:0008000, divididos em 60.000 acções de 100/1000 cada uma. Destas acções apenas
20.000 serão emittidas antes de entrar o nanco em operações, e
as 4,0.000 restantes sel-o-hão quando fôr necessario ou conveniente1 e quando assim fôr deliberado pela assembléa geral dos
acciomstas, sob proposta da directoria.
Art. 6.. 0 O Banco terá duas secções dislinclas-a de opérações
de credito hypothecario e a commercial de emprestimos, depositas e descontos.
Art. 5. o A metade do capital social pertencerá exclusivamente
ás operações de emprestimos hypothecarios, e a outra metade ás
commerciaes, e as respectivas entradas serão feitas pelos accionistas pela fórma em seguida determinada.
Art. 6. 0 Approvados os presentes estatutos pelo Governo, entrará o Danco em operações~ fazendo logo a àirectoria, que fôr
eleita, a primeira chamada de capital, que será da quinta parte
do fundo pertencente á secção commcrcutl, ou 10% do valor nominal de cada acção.
Art. 7. o A parte do fundo social pertenceu te á secção de
operações hypothecarias, na fórma do art. 4.. 0 , será chamada
á medida que se forem efiectuando os emprestimos sobre h~po
thecas, de modo que a mesma sec~ão tenha sempre realizada a
decima parte do valor nominal das letras hypothecarias que
emittir em virtude de taes emprestimos, de conformidade com o
§ 6. o do art. 13 da citada Lei de 21í de Setembro de 186\.
Art. 8. ° Feita a primeira chamada de capital, na fúrma determinada pelo art. 5. 0 , a directoria do Banco fixará as épocas das
entradas do restante do capital, da secção commercial, sempre
na razão de uma quinta parte, e com intervallos nunca menores
de 60 dias.
Art. g,o Logo que o Banco começar a fazer as oyerações de
credito hypothecario, annunciará a entrada do capila respectivo
como lica estabelecido no art. 6. o
Art. 10. Os annuncios para as entradas do capital devem ser
feitos: os da secçilo commercial com antecedenc1a de 30 dias, e
os da hypothecaria com a de t5 dias, sendo ambos estes prazos
i mprorogaveis.
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Art. H. O fundo da secção h~pothecari.a ~erá, á m.edida de sua
realização, empregado em apoltces ~la dtvtda publica, geral ou
provincial, ou em letras hypothecanas do proprio Banco.
Art. 12. O accionista que não pagar a primeira prestação no
época determinada, perderá o direito ás acções subscriptas, e a
qne deixar de fazer qualquer das outras entradas nos prazos
marcados pela directoria, sujeita-se a que as suas acções sejam
vendidas pela mesma directoria, em hasta publica, precedendo
annuncio, e ficando o liquido á disposição de quem de direito
fôr.

TITULO 11.
DA TIIANSFERENCIA DAS ACÇÕES.

Art. 13. A lransferencia das acções só poderá ter lugar por
termo lançado em livro proprio do Banco, e ussignado pelo vendedor e pelo comprador, ou por seus procuradores especiaes, excepto nos casos de execução judicial, ou de herança e legado, em
que o termo deve ser subscripto pelo competente empregado, á
vista dos titulos que próvem esses meios de acquisição.
Art. U. Nenhuma transferencia se poderá fazér sem que esteja realizada, pelo menos, a quarta parte do valor nominal das
acções.
Art. Ui. Os titulos das acções que, em virtude de transferencia, ficarem inutilisados, serão restituídos ao Banco e arcllivados
na occasião da transferencla, dando-se ao transferente e transferido novos titulos do numero de acções com que cada um ficar.

TITULO III.
DOS DIVIDENDOS.

Art. 16. Os dividendos do Banco, depois de deduzidas as porcentagens e verbas abandoadas para fundo de reserva, segundo o
art. 18, e para a commissão á directoria, conforme o art. 108,
serão distribuídos semestralmente pelos accionistas, e consistirão:
L o Da metade da com missão de administração que o Banco
receber sobre os emprestimos hypothecarios.
2. o Dos juros ·liguidos provenientes das op~rações da secção
ommercial, efiecttvamente realizadas dentro do respectivo bcmestre.
Art. 17. Dado o caso que o capital social de qualquer dail
secções venha, por qualquer circumstancia, a sotrrer algum
desfalque, não se distribuirão dividendos emquanto não fôr o
mesmo integralmente restabelecido.

432

ACTOS UO l'ODEH

TITULO IV.
DOS FUNDOS DE RESERVA•

Art. t8. O Banco terá dons fundos de reserva especia~s e distinetos um para cada uma de suas secções, os quaes serao constituídos da seguinte fórma:
§ 1. o Ao fundo de reserva da secç;lo hypothecl!-ria serão ac.cumulados semestralmente; L o a metade da comm•ss_ão de adnunistração realizada sobre os emprestimos hypotliecariOs (art. 36);
2.o a metade do agio que produzir a venda das acções cmittidas
depois da insta Ilação do Banco.
~ 2 o Ao fundo de reserva da secção eommercial se creditará ~emestralmente: L o cinco por cento dos0 lucros
líquidos
das operações da mesma secçáo (art. 16, § 2. ) ; 2. 0 a meta~e
do ag10 que possam produzir as acções que se venderem depois
de começar a funccionar o Banco· 3. o qualquer lucro extraordinario a gue a directoria, ouviJa a assem!Jléa geral dos accionistas, JUlgue dever dar esta applicação, a fim de reforçar
o mesmo fundo de reserva.
Art. 19. Os fundos de reserva do Banco são destinados a fazer
face a quaesquer prejuizos eventuaes nas respectivas secções.
TITULO V.
DÃ DISSOLUÇiO

E I.IQUIDAÇ:\0

DO BAXCO.

Art. 20. O Banco entrar(t em liquidação, em ambas ou em
uma só de suas secções, nos seguintes casos :
§ 1. 0 Se, findo o prazo do sua duraciio, n:1o fõr renovado ou
prorogado por delibera~ão da assem!Jléa geral dos accionlstas c
apprDv:oção do Governo.
§ 2. o Por fallencia ou quebra verificada na secção commercial.
§ 3. 0 Por deliberação da asscmbléa geral dos accionistas, antes
de findo o prazo de sua duração: 1. 0 provada a impossibilidade

de ser preenchido o intuito c tim social, por insufficiencia de
capital, ou por qualquer outra causa, ob~crvando-se sempre as
disposições da legislacão em relação a terceiro ; 2. o logo que
tiver soiirido prejuizós que absorvam o fundo de reserva e mais
a quinta parte do capital effectivo de qualquer das secções.
~ 4.. 0 Por outro qualquer motivo previsto pela legislação em
vigor.
Art. 21. Quando por alguma dag causas indicadas no artigo
antecedente ti ver de entrar o Banco em liquidação, em ambas ou em uma só de suas secções, a assembléa geral dos
accionistas deliberará sobre o modo de proceder-se á mesma
liquidacão, respeitada a disposir,:1o do § ~~ do art. 13 da Lei
n.o .1237 de 2<1. de Setembro de iRü'r., quanto ;i secção hypothncana.
.
Art. 22. São inteiramente distinctas c independentes umas
das outras as operações das duas secções do Banco de que trata
o art. i. 0 , e as responsabilidades rcsultan tes de taes ope1·ações
para com terceiros tambem o são.
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TITULO VI.
DAS OPERAÇÕES DA SECÇÃO HYPOTHECARIA.

Art. 23. São operações da secção hypothecaria do Banco:
§ 1. o Fazer empreshmos sobre hypotheca de bens immoveis
a longos prazos, com amortização por annuidades1 ou a curtos
prazos com um reembolso por um ou mais pagamentos.
S 2. o Emittir e negociar letras hypotbecarias rr,presentativas
dos valores dos emprestimos hypotbecarios a longos prazos.
§ 3. 0 Todas as mais operações pcrmittidas aos estabelecimeu tos de credito real pela Lei n. • 1237 de 2i de Setembro
de 1864..
Art. 2,, O Banco poderá tratar directamcnte com as companhias de seguros, a fim de facilita r e tornar mais economico para
os proprietarios c garantido vara o Banco, o seguro de imrnoVCIS hypottu•cados, sujeitos a mcendio.
Art. 2õ. Os empreshmos facultados sobre hypothecas de immoveis, a longos prazos, serão feitos pelo Banco aos mutuarios
em letras hypothec<Irias ao par e de juro igual áquelle a que fôr
contractado o emprestimo : mas o Banco facilitará aos m utuarios,
sempre que lhe fôr possível, a negociacão destes titulos, nodendo
fazer-lhes sobre elles adiantamentos ern dinheiro, a curto prazo,
c pelo juro do mercado, ou negociai-os de accôrdo com os mesmos
muturios.
Art. 26. Os emprestimos sobre hypothecas a longo prazo, não
poderão ser contractados por temP.o menor de lO annos, e nem
maior de 20, e só poderão ser feitos sobre primeira hypotheca.
Paragrapbo unico. Consideram-se como feitos sobre primeira
hypothcca os emprcstimos destinados a solver creditos anteriormente inscriptos ou registrados, quando pelo reembolso ou pela
subrogação operada a favor do Banco, a bypotheca deste venha a
ficar em vrimeira linha e sem concurrenc1a; mas neste caso a
companhia conservará em seu poder a parte do emprestirno necessario para operar o reembolso da hypotheca anterior.
Art. 27. Só mente poderão servir de hypotheca para os emprestimos de que trata o artigo antecedente, os immoveis que tenham rendimento certo e duradouro. São excluídos:
i. • Os theatros ;
2. • As min"as e pedreiras_:
a.• Os immoveis indivisos on communs na sua totalidade a
di versos proprietarios, a. menos que se não dll o consentimento
de todos estes.
4. 0 Os immoveis cujo usufructo se achar separado do direito
de propriedade, a menos que se não dê o consentimento expresso
do usufructuario.
Art. 28. Nenhum emprestimo hypothecario poderá exceder á
metade do valor dos immoveis ruraes, e a lres quartas partes do
dos urbanos.
Art. 29. No acto do emprestimo hypothecario a longo p1·azo, o
Banco receberá do mutuario, ou deduzirá do capital mutuado, a
annuitladc relativa ao semestre immediato áquelle em que __se _ _
eiTectuar o contracto, bem corno as despczas do mesmo con- -- -- ~-----,
tracto.
/
_r,~
11 -~ 1.1/l
Art. 30. Os emprestimos errectuados sobre hypoth~~)! 'lot\gOS
1 ,
prazos serão reembolsados por meio de annuidadeSJ '.cn'lculailas
~
de modo a amortizarem o capital mutuado e seus enr-argos no
prazo estipulado para os mesmos emprestimos. ·

"'
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§ I. o A annuidade não poderá, em caso algum, exceder á renda total Iiqq.ida da proprtedade hypolhecada ao pagamento do
respectivo emprestimo.
§·!.o Os prazos do emprestimo sú serão contados do começo do
semestre immediato ao do contracto, devendo as letras llypothecarias, emittidas em virtude do mesmo emprestimo, declarar que
só a contar dessa época começam a vencer os respectivos juros.
Art. 31. A annuidade coJOprehenderá:
t. o O juro do capital realizado;
i. o A prestação para am01·tização do mesmo capital;
i\. o A com missão de administração.
Art. 32. A taxa do juro das letras e emprestimos hypothecarios a lone-os prazos, não excederá de oito por cento ao anno, e
será prov1sonamente fixada em sete por cento devendo ser
• reduzida quando isso fOr possível.
Art. 33. A amortizacão dos mesmos cmpresfimos será determinada pela duração dÓ prazo do contracto.
Art. 3~. O Banco fará organizar e publicar tabellas demonstrativas de annuidades, calculadas de modo a poderem os mutuarios e o proprio Banco verificar r.om facilidade em qualquer
anuo dos contractos de hypothecas a longos prazos, qual a som ma
amortizada e por amortizar dos emprestimos, c qual a l?roporção
inclui da em qualquer dos annos para juros e conumssões na
annuidade respectiva.
Art. 35. As annuidadcs serão pagas em moeda corrente, metade em cada semestre o em prazos fixos determinados pela directoria do Banco, e com a necessaria antccedcncia, de maneira
que este tenha tempo para cobrar os juros c pagar aos portadores
das letras hypothecarias.
·
Art. 36. A commissão de administraç:to a que tem direito o
Banco sobre os emprestimos hypothecarios, será provisoriamente
lixada em um por cento ao anuo, devendo ser reduzida, quando
isto fôr possivel, e mr assim deliberado pela asscmbléa geral
dos accionistas, sob proposta da dircctoria.
Art. 37. A prestaç:to semestral da annuidade, que não fôr I?aga
no devido tempo, vencerá pela mom e em favor do Banco JUro
igual ao que fôr corrente no mercado monetario. Igualmente
vencerão os mesmos juros todas as despezas feitas para conseguir a cobrança dos crcditos hypolhecarios do Banco, a contar
do dia em que as mesmas tiverem lugar.
Art. 38. A falta do pagamento pontual de qualquer annuidade
dá direito ao Banco para exigir o reembolso Illllllediato da totalidade da divida, sendo as partes avisadas para pagarem dentro
do prazo de trinta dias a contar da data do aviso.
Art. 39. Os devedores ao Banco por emprestimos sobre hypothecas a longos prazos têm o direito de pagar anlicipadamente
suas dividas, no todo ou em parte, e poderao e/Tectuar este pagamento anticipado, segundo lhes aprouver, em dinheiro ou em
letras hypothecarias pertencentes á se ri e da emissão indicada no
contracto do emprestuno, as quacs lhes serão recebidas ao par.
Sendo parcial o pag'amento anticipado, o resto da divida será.
reembolsado por meiO de annuidarlcs proporcionalmente redusidas, c nos prazos do contracto.
Paragrapho unico. Quando o pagamento anticipado fôr feito
em moeda corrente, será a respectiva importancJa applicada a
amortizar e retirar da circulação letras hypothccarias da emissão
correspondente.
Art. 40. Os pagamentos anlicipados de que trata o artigo antecedente dão ducito ao Banco a uma iudemnização de um por
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cento sobre o capital assim reembolsado, a qual será paga na
mesma occaslão.
Art. 41. O mutuario tem obrigação de denunciar ao Banco,
dentro do prazo de um mez, a alienação total ou parcial que
tenha feito dos immoveis hypothecados. Deixando de o fazer, podcr:i o Banco exigir o pagamento integral da. divida, bem como
a indemnização estipulada no artigo antecedente.
•
Art. 42. o mutuario deve igualmente denunciar no prazo de um
moz quaesquor deteriorações so!Tridas pelo immovel hypothocado,
e quaesqul}r circumstancias que lhe diminuam o valor, ou que
perturbem a posse do mesmo, ou attenuem e ponham em duvida o
lleu direito de propriedade. Não fazendo esta denuncia, e em
todo o caso se as referidas circumstancias comprometterem os
interesses do Banco, poderá este reclamar o reembolso na fórma
do artigo antecedente.
Art. 43. T01·na-se igualmente exigivcl pelo Banco o pagamento
integral, bem como a indcmnização do g:ue trata o art. 40, no
caso do devedor ter occultado a existencia de dividas ou responsabilidades, que produzam llypotheca fegal, independente de
registro, ou outros factos dos gnacs resulte resolução ou rescisão
que rossa aiiectar os immovms hypothecados.
Ar . 44. Na falta de cumprimento das condições dos contractos sobre emprestimos hypotbecarios, por parte dos mutuarios, o Danco fica outrosim com dirello, para conseguir
o seu embolso, de usar dos meios que lhe facultam os arts. 70
e 71 do regulamento a que se refere o Decreto n. o 3471 de 3 de
Junho do 1864, o que será expressamente estipulado nos referidos contractos.
Art. 4;;. Os immoveis suseeptiveis de incendiar-se deverão
estar seguros contra fogo, á custa dos mutuarios, e o instrumento do contracto do emprcstimo importa a cedencia do direito a
haver a indemnização rlo segUl'ador no caso de sinistro.
Art. 46. O Danco poderá exigir que o seguro seja feito em seu
nome, e o respectivo premio pago por elle, por conta do devedor
mutuario, sendo a annuidade do emprestimo em tal caio augmentada com o mesmo premio.
Art. '"7. Em caso de sinistro a indemnização será recebida do
segurador directamente pelo nanco, c o devedor terá o direito
de reedillcar a propi·iedade, pondo-a no estado primitivo dentro
de um anuo, a contar do dia da liquidação do sinistro.
Durante este período o Banco só conservará, a titulo de garantia, a: parte da indemnização necessaria para o pagamcn to de
todo o seu credito no fim do referido prazo de um anuo.
Art. 48. Reediücada a propriedade incendiada, o Banco entregará ao devedor hypothecarw a parte da indemnização retida,
deduzido o seu credito exigivel. Se, porém até o fim do anno,
na conformidade do artigo precedente, o devedor não exercer
o seu direito de reedificação, ou se antes do termo referido fizer
ollicialmente constar ao Banco a sua deliberação de não recditlcar, ·ou se, tendo recllilicado, o Banco julgar •rue a hypotheca
não oiierece as mesmas ou suOlcientes garantias1 em qualquer
destes casos o Banco se pagará pelo valor da inaemnização do
segurador, por ella retido, de tudo quanto lhe fôr devido, como
se fosse pagamento anticlpado (menos a indemnização a que se
refere o art. &O), entregando o excedente, se o houver, ao devedor.
Art. 49. A avaliação de immovcis offerecidos como garantia
de hypothecas póde fazer-se á face dos títulos de compra, contractos de arrendamento, recibos de decimas, e quaesquer outras
Informações dadas pelo proprietario que pretender o em presUmo;
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mas.o Banco tem o direito de r~corrcr a rpwesquer outras informaçücs c de rriandar avaliar o immovcl por peritos de sua confiança, devendo a avaliação srr sempre hascada sobre o rendimento liquido e o preço venal do mesmo.
At·t. r;o. Justi11r:atHio a parte por snns titnlos o direito de hyvothccar o immovcl, e flUO este oll"rrecr-, pr,Jo seu valor, a devida garantia, a direcloria do llanco lixará a importancia rio
ClltJlrcsl.irno e fará pt·ocerlcr ao registro provisor·io.
Árt. til. Havida certidão do que constar do respectivo livro
rle rr,gislro, a qnal comprchenda a hypotheca do Banco pelo
registro provisorio, as partrs assignari\o o instrumrmto do contracto do cmprestimo, on rle annullar_::1o rio rrgislro provisorio,
segundo se decidir <!Ue o cmprcstimo deve ou n:io verificar-se.
No primeiro caso o mstrumenw do conLraclo de~·e ser assignado
por ambas a~ partes contraclantes, a rlircctoria do llanco c o
mutnario, c enunciar se as referirias formalidades foram preenchübs, se os valores mutu:rdos foram rnlregucs ao mutuario, c
por elle contados, desde r1uando se ha de contar a annuidade
(art. 30, § 2. 0 ), c em !(era I todas as mais condições destes emprcstimus. No segundo caso o inslrnmcnln rle aunullação elo registro provborio podcr:í ser assig11ndn 1:1o súmcntc por dons L!ireclorcs do llanco, c imporia o levantamento do registro ou.
inscripç:1o feita a favor do mesmo.
Art. 5::!. Todas as rlcspezas c desembolsos cJicctuados pelo
Banco em conscqueucia de pe•lidos de emprestimos, si\o feitos
por conta de quem solicitar os mesmos empresti mos, ainda rJue
estes se não realizem.
Art. lí3. As letras hypolhecnrias rtÚiltidas pelo Banco serilo ao
portador, transmissíveis por simples tradic:1o e isentas de scllo
proporcional, sendo carla uma rio valor "nominal rle wonooo,
devendo ser cxlrahirlas de livros de talür;;, assignadas por dons
dircclorcs c rubricadas pelo prcsirlrntc da •lirccloria c conter
todas as declarações neccssarias.
S 1. o As letras hypothecarias terão appensos, coupons de juros
semestraes corresponrlenles ao numero rle annos, porque o empresUmo flUO servir rle base á sua. r missão houver sido eliecluarlo.
§ 2. 0 Os couponsde que trata o paraf(rapho antecedente ser:io
destacados da letra hypothecaria pelo proprio nanr;o, á medida que se forem vencendo, e scri\o pagos pontualmente pelo
mesmo Banco, quando aprcsent'ldas as t·espectivas letras, sendo
vedado ao portador cortai-os da~ mesmas letras antes de recebidos.
~ 3. 0 As letras hypothecarias só vencerão _juros a contar do
semestre immediato á sua emissão (art. 30, S 2. 0 )
§ ~. • Os coupons de juros, depois de pagos pelo Banco, serão
provisoriamente carimbados, c deverão ser queimados do mesmo
modo e com as mesmas formalidarles estabelecidas para as letras
amortizadas (art. 65.)
Art. M. As letras hypothecarias representam os emprestimos hypothecaJ·ios de longo prazo e em caso algum poderá a
sua emissão exceder á som ma do valor nominal dos mesmos
emprcstimos, c ao decuplo da importancia do capital realizado
llo Banco, pertencente á secção hypolhccaria (art. 7. 0 )
Art. 55. As letras hypothecarias teri\o a sua numeracão de
ordem e ser i e relativa ao anno de sua emissáo, e não terão ·época
lixa de pagamento, sendo amortizadas por via de sorteios semestraes na fórma do art. 57.
f',rl. ~~~· O pagamento das letras hypol!Jccarias por via de sortew, é fc1to com a quota das annuidaclcs recebidas pelo Banco des-
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li nada á amortização dos cmp1·estimos hypothecarios, e com as

importancias dos pagamentos nnlicipados, quando estes forem
feitos em dinheiro.
Art. li7. O sorteio deve ler lugar duas vezes por anno.-Procedto.-se ao mesmo pelo modo seguinte:
~ L"" To!los os nnn1eros das lclrns ilypolhecarias da mesma
serie, correspondente ao anno de sua emissão, serão collocalios
em uma roda, de modo que hajam tantas rodas quantos forem os
annos da emissão.
~ 2. o De cada rod:t se tirará á sorte a quantidade de nu meros
do letra~ que corresponda a som ma destinada pelo Banco pat·a a
re~pec\i v a amorliz:tção semestral.
S 3, o Os primeiros nu meros sorteados serão prrrnia!los, se isto
fôr possível (art. 53 do Reg.), e assim deliberado pela administrac:1o do·Banco.
A'rt. 58. O sorteio terá lugar em presença de todos os membros
1la dircctoria do Banco e (la commiss:io liscal.
Art. 5\l. Os numcros designados pr.l:t sorlr. serão pnhlica,los
oito dias depois ria· operação, a fim do serem apresentados ao
Bant:o para serem pagas as letrase desde o dia annunciado
cessam os juros das mesmas.
Art. 60. Os juros das letras hypothecarias serão pagos semestralmente.
Art. 61. As letras hypothecal'ias têm por garantia :
i. o Os immovris hypothecados;
2. o O fundo capital do Banco pertencente á seceão hypothocaria;
3.• O fundo de reserva respectivo.
•
Art. 62. Sobre as garantias do artigo antecedente as letras
h ypothecarias têm preferencia a quaesquer ti tu los tle divida
chyrographaria ou pnvilcgiada.
Art. 63. Fica entendido que. as letras hypothccarias não têm
garantia directa sobre tal ou tal irnmovel hypnthccado ao Banco:
r lias são garantidas indeterminadamente por todos os immoveis
hypothecado3.
Art. M. O Banco será obrigado a receber em deposito, mediant'l urua com missão annual de f/8 °/ 0 , as letras hypothecarias
qnn lhe forem dadas a guardar, dando dellas urna cautela, exlrahirla de um livro de tal:i.o, que será intransferível e deverá
mencionar a quantidade, numcrus c scriPs das mesmas letras c o
nome d·o depositante.
O simples recibo do deposi Jante de haver o Banco restituirlo taes
letras, desonera a eslc de qualquer responsabilidade relativa.
Art. 65. As letras hypothecarias amot·tizadas por meio ele sor·
teio serão, depois de pagas pelo Banco, selladas com um sello especial, para serem queimadas conjunctamente com as que forem
recebidas em pagamentos antícipados, em presença de todos os
membros da dtrectoria e da com missão fiscal, do que se lavrará
acta em livro proprio, aberto e encerrado pelo Presidente da assembléa geral dos accionistas e Tubricad.o pelo respectivo secreario.
TITULO VIL
DAS OPEUAÇÕES DA SECÇÃO COMMEIICIAL.

Art. 66. O Banco poderá :
§ L o uescontar letras da terra e de cambio c quaes11t1er outros
títulos commerciaes a prazo fixo c pagaveis á or,Jem,
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t. o Emprestar dinheiro por meio de letras sobre lJ6nhores:
!.• de ouro, prata, diamantes e apolices da divida publica, geral
e provincial, e outros títulos do governo; i. • de titulos particulares, pagaveis á ordem, e que representem legitimas transacções commerciaes; a.• de acções de outros Bancos e Companhias conceituados, cujos papeis tenham cotação real; i.• ae generos de producção nacional ou estrangeira, não susceptíveis de
deterioração, depositados em armazens alfandegados ou depositas
publicos; r;. • das letras hypothecarias emittidas pela secção hypothecaria do proprio Banco.
S 3. • Fazer. operações de cambios e movil,ne~tos de fundos, proprios ou alheios, de umas para outras provmcias, ou para fóra do
Imperio; no que, porém, não poderá empregar mais de iO% do
capital eiTecti vo da secção commercial do Banco.
1 4.• Abrir creditos por meio de contas correntes 'ás pessoas
conceituadas que derem garantia sufficient~, sobre os penhores
de que trata o 52.•, ou sobre fianças mercantis.
§ ti. • Encarregar-se, por com missão, da compra e venda de metaes preciosos, de apolices da divida publica, c de quaesquer
outros titulos de valor, assim como da cobrança de dividendos,
letras ou quaesquer outros títulos a prazos fixos.
§ 6. 0 Receber por conunissão, em guarda c deposito, ouro,
prata, diamantes, joias e títulos de valor.
§ 7. 0 Receber em deposito para conta corrente simples as
sommas que forem entregues por particulares, ou estabelecimentos publicos.
§ 8. 0 Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes
e de letras aceitas pelo thesoureiro e rubricadas pelos directores
de semana, a prazo nunca inferior a 60 dias, podendo, porém,
estabelecer um maximo de 200/1000 para retiradas livres.
§ 9. o Comprar e vender de conta propria metaes precioso~,
ainda effectuando para esse fim operações de cambio, não excedendo, com tudo, o valor marcado no§ 3. o
.
§ :1.0. Comprar e vender apolices da divida publica geral e provincial com o limite do paragrapho antecedente.
Art. 67. São vedadas ao Banco outras quacsquer operações,
além das permittidas nos }Jresentes estatutos.
·
Art. 68. As firmas dos directores do Banco; ou de seus socios,
não podem ser tomadas como garantia para o mesmo Banco, e só
podem·ser admittidas como reforço a outras firmas que de per si
só apresentem já a necessaria garantia· mas é em todo caso prohibido o desconto de letras, que contenl1am taes firmas, quando
estas forem de directores de semana, ou de seus socios.
Art. 69. E' expressamente prohibido ao Banco aceitar as
suas proprias acções em penhor ou garantia de qualquer natureza:
Art. 70. As letras e títulos de que trata o art. 66, § :1.. 0 , de·
verão: ·
•
:1.. 0 Ser garantidos por duas ou mais firmas de reconhecido credito, sendo uma dellas, pelo menos, de pessoa residente nesta
capital;
2. o Estar desembaraçado de qualquer litigi?;
3.° C!Jnter a declaração dc.pagaveis nesta ctdade;
4. o Fixar o prazo do vencimento, que não excederá de quatro
mezes, podendo, todavia, ser elevado a seis mezes com o augmento de I % sobre a taxa regular do desconto. A este ultimo
prazo, porémi· só poderá o Banco descontar até á d()cima parte
do capital rea Izado de sua secção commercial.
Art. 71. O emprestimo sobre penhores por meio de letras, de
que trata o Si. o do art. 66, veritlcar-se•ha, aceitando os impe ..
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trantes letras com os prazos estabelecidos no artigo antecedente,
e mediante as seguintes condiçõés :
!. 0 Provar que são os legítimos possuidores dos bens oiJcrecillos, e que estes estão livres de quaes9.uer encargos que possam
impedir a sua venda em leilão mercantil, assignando, depois de
os depositar, o respectivo termo, em que se declare, além desta
circumstancia, a clausula de que os depositantes se sujeitarão
aos usos do Banco ;
:!. o Sendo os penhores em ouro, prata ou diamantes, apresen·
tarão os impetrantes do emprestimo, antes do deposito, a avaliação de peritos da conliança da Directoria. Sobre o ouro e a
prata serão os cmprestimos feitos até o montante do seu valor
real com o abatimento de 20 °/0 , e sobre diamantes até metade
súmente do seu valor real.
3. o Sendo os penhores em apolices da di vida publica, geral ou
pt·ovincial, títulos do Governo e de particulares, bilhetes de Alfandega ou acções de outros Bancos e Companhias, serão todos
previamente transferidos ao Banco.
.
Sohre as apolices serão feitos os emprcstimos até o montante
rle seu pre~o na praça, com o abatimento, pelo menos, de 20 %, e
sobre todos os outros titulos mencionados nesta terceira condição, até tres quartos do seu valor no mercado.
~.o Sendo os penhores em generos depositados em armazensal~
fandegados ou dcpositos publicos, virá a declaração do valor dado
por Corretores, se os houver, c na falta delles por dous negociantes de reconhecido credito, c a apolice do seguro, entregando a
parte lambem uma ordem para 'lHe os administradores dos armazens ponham e conservem esses generos d'ahi em diante á disposição do Banco, e devendo a mesma ordem conter a assignatura
dos referidos administradores como responsaveis pelos e-eneros
depositados. Sobre estes fJenhores os emprestimos serão fe1tos até
dous terço:; do valor dado pelos Corretores ou negociantes, tendo-se em VIsta a natureza dos gcneros.
ã. o Não sendo paga no vencimento qualquer letra, proveniente
de emprestimos sobre penhores, serão estes vendidos em leilão
mercantil, com assistencia de um Director do Banco, e precedendo
annuncios com anticipacão do oito dias, allixados no Banco e puhlicados pelos jornaes. •
6. o Até ao momento da arrematação, poderá o dono do5 penhores resgatal-os, pagando tudo o que dever, c mais as despczas feitas ; aliás, verilicada a venda e liquidada a conta das des1Jezas,
juros e commissão de I 0 / 0 , o saldo, que por ventura houver,
ficará á disposição de quem pertencer, e emquanto existir no
Banco não vencerá juro algum.
Art. 7'2. Os creditos em contas correntes sobre penhores e
fianças, permittidos no § ~.o do art. 66, serão abertos por meio de
termos, assignados pelos acreditados, e nos casos de fiança, tambem pelos liadores, precedendo nos de f.enhor o deposito destes
sob as condições :t.•, 2.•, 3.• c~.· do ar . '11. O termo declarará o
maximo da quantia a que poderá chegar o credito, que nunca será
menor de I :0001$000, c, no caso de fianca, l{Ue os fiadores se obrigam solidariamente como principaes dêvedores.
§ 1. o Os cmprestimos serão realizados por meio de cheques
nunca ncnores de IOOliOOO, cot·tados de talões, ministrados pelo
Banco, onde ficará parte dclles com a assignatura do acreditado
na tarja.
·
S :!.• O Banco é obrigado a receber elllllagamenflft as quant~-que para este fim lhe forem remettidas até o total d~ ~l.vlda, CA 1f· ·-' com tanto que níio sejam menores de 100~000.
/ '"'._, ~ \' 1f\ l\~.. '"'' .4 n ·
. '\.'\\' ., ·. ,
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1 3. 0 As contas correntes serão. fechadas no fim de cada semestre, e transportados os saldos· para conta nova.
§ &.• Quando convier aos interesses do Banco, poderá este suspender osemprestimos, e exigir o reembolso do debito existente,
precedendo aviso com anticipação de 60 dias; e se os devedores
não satisfizerem, procederá o mesmo, nos casos de penhor, de con·
formidade com as condições õ.• e 6.• do artigo antec&dente, as
quaes serão exaradas no termo; e nos casos de fiança, á cobrança
judicial
Art. 73. A taxa do desconto de letras da terra e de cambio, o
juro das contas correntes garantidas e o do dinheiro que o Banco
tomar a premio serão fixados pela Directoria, e publicados quando
estaojulgarconvenieute. O preço do desconto de outros títulos
commerciaesá ordem, a taxa dos juros das letras sobre penhores
e o prazo maximo do dinheiro que o Banco receber a premio
serão objecto de convenção.
Art. 74. As operações de que tratam os 5§ 3.•, 8.•, 9.• e !O do
art. 66, dependem da resolução da Directoria completa e nenhuma resolucão póde ser tomada sem quatro votos conformes.
Art. 71). ·A com missão de que trata o art. 06, S5. •, será fixada
pelo Banco, segundo os estylos comrnerciaes, devendo os titulas a
prazos fixos ser paga veis nesta cidade, e não sendo satisfeitos no
vencimento serão protestados, se isso fôr necessario, e entregues
a seus donos.
Art. 76. Em nenhum caso o Banco se encarregará de questões
judiciaes alheias.
Art. 77. Os objectos entregues ao Banco em guarda e deposito
(art. 66, S 6. ") serão acompanhados de uma relação, e fechados
em volumes lacrados com o sello ou assi;;natura da parte, á cuja
disposição ficará. O Banco dar-lhe-ha a necessaria cautela, a
qual, restituída com recibo, o isenta de toda a responsabilidade.
o Banco receberá por esses depositas a com missão de ~ %, repetida todos os annos, sobre o valor dado pela parte, de accôrdo
com o mesmo Banco.
TITULO \'111.
DOS

ACCIONIST.~S.

Art. 78. Serão considerados accionistas do Banco toda a pessoa,
corporação, ou entidade, que possuir acções do mesmo, quér
como primeiros possuidores, quer como cessionarios.
Art. 79. Os accionistas só respondem pelo valor de suas accües,
as quaes podem ser doadas, vendidas, cellidas, bypothecadas·, legadas, ou, por qualquer fórma, transferidas, em conformidade
destes estatutos; mas o seu capital envolvido nas duas secções
não poderá ser retirauo antes da extincção e liquidação do Banco,
e de acharem-se solvidos todos os compromissos deste para com
terceiros.
Art. 80. Os accionistas de !O ou mais acções podem votar para
os cargos de eleição do Banco, uma vez que suas accões tenham
sido devidamente registradas no mesmo Banco seis inezes, pelo
menos, antes da re:mião da assembléa geral dos accionistas.
Esta disposição não comprehende as acções havidas por herança,
legados, ou eW!cuça:o judicial.
Paragrapho unico. Os accionistas, que não têm direito a votar,
poderão todavia assistir ás sessões da assembléa geral e dis ..
cutlr.
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Art. 81. Todo o aceionista, qualquer que seja o numero das
suas acçues, póde ser votado para os cargos de que trata o artigo
antecedente; os "Directores, porém, não poderão entrar em exercício sem que tenham satisfeito as disposições do art. !Oi .
. Art. Si. Havendo accionistas com firmas sociaes, só um dos
socios poderá votar em virtude de acções que as mesmas firmas
possuírem.
Art. 83. E' permittido aos accionistas:
L • Verificar os balanços do Banco á vista dos livros que, depois
de concluída a revisão das contas pela commissão fiscal, lhes
serão patentes por tres dias uteis, sendo-lhes, comtudo, prohibldo o exame do cadastro do Banco, das contas de depositos, e do
registro de letras, que só serão franqueados á comm1ssão fiscal.
i.• Convocar a assembléa geral, conforme o disposto no
art. 8ti, Si. •
TITULO IX.
DA ASSEMDLÉA GERAL DOS ACCIONIS'fAS. '

Art. 8\. A assembléa geral dos accionistas é a reunião destes
e legalmente constituída representa a universidade de todos os
direitos sociaes.
Art. 85. A convocação da assembléa geral terá lugar na
fúrma dos paragraphos seguintes.
S L 0 A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente por convite do seu Presidente, ou de quem suas vezes fizer, nos dias 31
de Janeiro e 31 de Julho de cada anno, e se forem impedidos, nos
primeiros dias livres que se lhes seguirem, a fim de julgar as
contas semestraes, c proceder, na primeira destas reuniões, ás
eleições de seu Presidente e Secreta1·io, dos Directores e respectivos supplentes e dos membros da commissão fiscal.
5 i. • A assembléa geral reunir-se-ha extraordinariamente
quando ao seu Presidente o requererem a Directoria, a com missão
fiscal, ou um numero de accionistas, que representem, pelo
menos, quatro mil acções, precedendo os competentes annuncios
convocatorios com o prazo de oito dias, e se o Presidente o não
fizer dentro deste prazo, será responsavel por qualquer damno,
ou prejuízo resultante desta omissão.
§ 3.• Os annuncios deverão declarar o motivo da convocação,
e ser:lo publicados em jornaes tres vezes consecutivas ..
§ ~. • Nas reuniões extraordinarias não terá lugar discussão
alguma alheia ao objecto da convocação.
Art. 86. A assembléa se julgará constitulda, estando nella
representado um terço, pelo menos, do capital eiTeclivo do Banco,
correspondente aos accionistas que tiverem voto. Se não se
reunir numero de accionistas que represente aquelle terço,
far-se-ha nova convocação com declaração do motivo della, e
nesta segunda reunião, os votos presentes, qualquer que seja o
seu numero, constituem assembléa geral.
.
Art. 87. A assembléa geral, constituída na fórma do artigo
antecedente, poderá deliberai' sobre tudo o que fôr da sua competencia, menos sobre reforma de estatutos, e no caso de que trata
o§ 6. 0 do art. 95 só o poderá fazer &e os accionistas presentes
representarem a maioria absoluta do capital eiTectivo.
Paragrapho unico. A asilembléa poderá · trabalhar em dias
consecutivos, quando no marcado para a reunião não se puderem ultimar os respectivos trabalhos.
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Art. 88, Todas as votações na assembléa geral serão contadas na {>rOp<!rção de um voto por cada 10 l\CÇões· mas nenhum accwmsta poderá ter mais de cinco votos, qualquer que
seja o numero de aeções que represente por si e por outros.
Art. 89. Não é admissivel na assembléa geral votação alguma em virtude de procuração; serão, porém, admittidos a
votar:
!. 0 Os tutores por seus pupillos, e os curadores por seus
curados.
:!. 0 Os maridos por suas mulheres.
3. o Os prepostos de corporações, sociedades ou companhias,
exbibfndo documentos que próvem a sua competencia.
Art. 90. As firmas sociaes serão representadas p<•r um rios
socios na reunião da assembléa geral.
Art. 91. A mesa da assemhléa geral será composta de um
Presidente, um I. o e 2. • Secretarias, eleitos por escrutínio secreto; o Presidente será substituído pelo L • Secretario, este
pelo 2.•, e este pelo accionista immediato em votos.
Art. 9:!. Nas votações por escrutínio seçreto proceder-se-ha
á chamada pela Jista dos accionistas, dos quaes se receberá a
cedula contendo no verso o numero rle votos correspondentes
ás acções possuídas, a 'lua! , depois de conferida pela mesa,
será lançada na urna.
.
Art. 93. As cedulas serão quatro: uma para a mesa da assembléa geral com a designação de votos para Presidente,
sendo 1. 0 Secretario o mais votado ; outra· para os Directores,
outra para os supplentes destes e outra para a commissão fiscal;
cada uma destas cedulas será lançada em urna separada.
Art. 9i. Nas reuniões ordinarias, constituída a assembléa e
organizada a mesa, serão lidos o relatorio da Directoria e o
parecer da commissão fiscal, e depois da deliberação da assembléa sobre as contas, seguir-se-ha a elcicão de que traiam
os artigos antecedentes.
•
Art. 95. Compete á assembléa geral dos accionistas:
§ 1. 0 Alterar ou reformar os presentrs estatutos, com approvação do Governo Imperial, sem a qual nenhuma alteração poderá ser feita.
§ i.• Approvar e modificar o regimento interno, organizarlo
pela Dlrectoria.
§ 3. 0 Julgar as contas semestraes.
§ 4.. • Eleger o seu .Presidente e Secretario ; os membros da
Directoria e respectivos supplentes, a commissão fiscal c qualquer outra commissão espcc~al, que se jul~ue necessaria.
§ õ.• Deliberar sobre a responsabilidade aos membros da Di·
rector.ia.
§ 6. • Deliberar sobre a dissolução do Banco e sua prorogação.
Art. '96. Compete ao Presidente:
Convocat· a assembléa geral para as reuniões ordinarias e
extraordinal'ias; assignar a correspondencia ; abrir c encerrar
as sessões; çonceder a palavra e manter a ordem nas discussües, não consentindo aos accionistas, ainda para explicações,
o uso da pa!avra mais de duas vezes sobre o mesmo assurnpto,
salvo aos membros da Directoria e da cornmissão fiscal P.ara
responderem ás arguições e interpellações que lhes forem feitas.
Art. 97. Compete. aos Secretarias :
Ler o expedien~e, redigir as actas, fazer a correspondencia
e apurar os votos nas eleições com dons accionistas indicados
pelo Presidente, os quaes farão as vezes de escrutadores,
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TITULO X.
DA ADMINISTRA~ÃO DO BANCO.

Art. 98. O Banco será dirigido por uma direcloria de seis
membros, d'entre os quaes serão por ella eleitos o Presidente,
um vice-Presidente, e os Secretarios, devendo estes ser substi~
tuidos pelos outros directores, segundo a ordem da votação.
Art. 99. Os directorcs serão eleitos annualmente pela assemhléa geral dos accionistas na !. a sessão do anno, por escrutínio secreto, e mai(}ria absoluta de votos. Se no L• escrulinio não se der esta maioria, proceder-se-ha ao ~.· entre
os mais votados, em numero duplo dos que tiverem de ser
eleitos, e, havendo empate, a sorte decidirá. No ~.o escrutlItio será bastante a maioria relativa para o decidir.
Art. 100. O director mais antigo, c, IHJ caso de igual antiguidade, aquelle que a sorte indicar (conforme o disposto nos§§ U e
13, art. ~.o da Lei n. o l08íl de ílíl de Agosto de 1860) não poderá
durante um anno ser reeleito. Os mais dircctores podei-o-hão
ser.
Tambem não podem ser eleitos directores: L" os accionistas
que forem directores, fiscaes, ou empregados de outras sor.iedades
ou companhias an~~ymas, que f3;çam operações bancarias; 2. 0
os que forem prohJbJdos de negoCiar.
Art. :101. Não poderão servir conjunctamente na directoria os
ascendentes e descendentes, irmão, sogro, genro, cunhados durante e cunhadio, e os socios da mesma firma. Em f{Ualquer
ilestes casos o menos votado será excluído, e tendo igual numero
de votos, o que a sorte indicar.
Art. 102. Nenhum accionista poderá entrar em exercício do
cargo de director, sem que tenha depositado no Banco ISO accões
de que seja possuidor, as quaes serão inalienaveis emquanto 'não
forem julgadas as contas do ultimo semestre em que o referido
director tiver servido.
Art. !03. Além da directoria, haverá 6 supplentes eleitos na
mesma occasião e do mesmo modo que os directores, os quaes
substituirão a estes nas suas faltas, ou irnpedimcntos de ma1s de
30 dias, segundo a ordem da votação, e no caso de empate a sorte
rlecidirá.
§ 1. 0 Não poderá ser eleito supplente o director mais antigo,
na mesma occasião em que, na fórma do art. !00, tiver deixado o
lugar.
· ·
§ 2. o São applicaveis aos supplentes as disposições da ultima
parte do art. 100.
Art. lO~. A directoria reunir-se-ha ordinariamente uma vez
por semana, e extraordinariamente quando o Presidente, ou directores de semana, por intermedio deste, o exigirem, e julgar-selia constituída para deliberar, estando presentes, pelo menos,
quatro dos seus membros, salvo no caso de f!Ue trata o art. 7~.
No caso de empate será o negocio adiado para a sessão seguinte,
r se ainda nesta o houver, o Presidente terá o voto de qualirlaclr.
O membro vencido poderá fazer declarar o seu voto na acta.
Art. !05. Todas as resoluções da directoria serão lançadas em
livro proprio de actas, as quaes serão assignadas pelos membros
presentes.
·
Art. !06. Os membros da directoria serão individualmente
responsaveis _pelas perdas e damnos que causarem ao estabelecimento por uaude, dólo, malicia e negligencia culpavel.

ACTOS DO PODER

Art. !07. A directoria fica autorizada: L 0 para demandar e
ser dllrnandada, e exercer livre e geral admimstração e plenos
poderes, nas quaes devem, sem reserva alguma, considerar-se
comprehendidos e outorgados, todos, mesmo os poderes em cansa
propria; i. o para passar procurações, as quaes serão escriptas
pelo Secretano, e assignadas pela mesma directoria.
Art. !08. Como compl~nsação do seu trabalho e responsabilidade, terá a directoria uma com missão de 5% dos lucros líquidos
do Banco, que serão divididos igualmente pelos seus directores.
Art. 109. Compete á dircctoria.
~ I. o Promover por to,fos os modos a prosperidade do nanco,
dirigir e fiscalisar todas as suas operações e outros ramos de serviço, c fazer executar os seus estatutos c regimento interno, bem
como as deliberações da assem!Jléa geral dos accionistas.
§ i. o Organizar o regimento interno, em que se marcarão o
deveres de cada empregado, e suhmettel-o á. approvação da assernbléa geral dos acciouistas, e executando-o desde logo provisoriamente.
§ 3. • Requerer aos poderes do Estado quaesquer medidas que
julgar convenientes para credito e segurança do estabelecimento,
providenciando de modo que as acções ou fundos existentes no
Banco, pertencentes a estmn~eiros, sejam, mesmo em caso de
guerra, inviolaveis, corno os aos nacionaes.
§ 4,," Requerer a approvacão das alterações que se tiverem de
fazer nos presentes estatutos, na fôrma do art. 95, § L •, regis·
trando-as opportunamente no tri!Junal do commercio.
§ 5.• Fixar semanalmente as quantias que podem ser empregadas em descontos e emprcstimos sob garantia de penhores.
§ 6. 0 Determinar a taxa dos descontos das letras, tanto da
terra como de cambio, e a dos titulos, assim como os juros e o
prazo maximo do dinheiro riUC fô1· recebido a premio pelo
Banco.
§ 7. • Organizar o cadastro das firmas que poderão ser admittidas a descontos, e o quantum de sua restJonsabilidade. Nenhuma
llrma terá no Banco credito maior de 50:000j)OOO.
.
§ 8.• 1\Iarcar o numero c qualidade dos ciupregallOs do Banco,
nomeai-os, demittil-os c suspendel-os, bem como designar-lhes
os ordenados e as fianças dos que as devem prestar, submettendo
tudo a ulterior app1·ovação da asscmbléa ~era! dos accionistas.
§ 9. 0 Apresentar á asscmhléa geral dos accionistas, em suas
reuniões ordinarias, um relatorio do estado do Banco, acompauhado do balanco de suas operar,ões, fechado no ultimo dia dos
mezes de Junho· e Dezembro de c'ada anuo, o tinal será publicado
uo jornal d<l maior circulação.
§ J.O. Requerer a reunião extraordinaria da assembléa geral
1los accionistas na fôrma do art: s;;, §i. •, e convocar a com missão fiscal na fúrma do art. lU.
§ U. Autorizar as opcrat;ões de lJUe tratam os~~ 3.•, 8.•, 9, 0 f'
W, do art. lU.
§ U. Applicar para o fundo de reserva qualquer lucro extraordinario, a que julgar convenit'ntc dar esse destino. (Art. 18,

§ 2. ")
§ 13. Determinar os prazos das prestacões que os accionislas

têm de realizar pelas acções tomadas. '
§ U. Determinar a emissão das acções, conforme o art. 3. •
§ 15. Determinar a exclusão dos n.;gocios do Banco das pessoas
que com dle deixarem de cumprir os seus tratos (ar.t. UI).
§ 16. nemettcr ao Presidente da Província o balancete mensal
das operações do Banco no mez antecedente, e fazel-o publicai'
pr>los jornaes dentro do pt"azo de oito dias.

gxECUTIVO.
~ t7. Realizar as opérações da secção hypothecaria na conformidade das disposições destes estatutos que lhe são relativas.
Art. HO. Incumbe ao Presid('nte da directoria :
L" Dirigir os trabalhos da direct.,ria, e ser o orgão de!la.
2.° Convocar a directoria extraordinariamente, quando o julg-ar
conveniente, ou quando lhe fôr requerido pela commissão mtcrna.
•
3." Redigir o relatorio semestral.
· 4. o Inspeccionar as operacões e outros ·ramos do serviço do
llanco, fazendo executar os éstatutos, regimento iliterno, e as dedsõcs da directoria.
5. o Admoestar ou suspender correccionalmente os empregados até 30 dias, com perda de vencimentos.
6. o assignar as ordens e as correspondencias.
7. o Assignar, com os mcmhros da com missão interna, os ti tu los
!las acções.
8. o Suspender a execução de quaesquer a elos da commissão
interna, quando os julgar contrarios aos estatutos, ou aos interesses do Danco, e submehel-os ao conhecimento da directoria.
9. o Comparecer diariamente no Banco.
Art. HL Compete ao Secretario:
l. • Lavrar c ler as respectivas actas.
2. o Passar a~ procurações.
Art. U2. O serviço do Banco será feito semanalmente por
uma com missão interna, composta de dons dircctores, passando
no ultimo dia aos qne os devem substituir, com os esclarecimentos, que fôr conveniente transmittir-lhrs, escriptos em livro
proprio.
Paragrapho unico. A' esta commissão, como delegada immediata da directoria, pertencerá o governo economico e administrativo geral do Banco, de conformid~de com as disposições. dos
estatutos, do regimento interno e das delibcracões da directoria;
sendo, porém, necessário, para a validade de seús actos, o accôrdo
de ambos os directores; e quando este se não dê, será o objecto
do desaccôrdo decidido pelo pres,dente, com ou sem modillcação.
Compete mais a esta com missão:
i o Convocar extraordinariamente a directoria na fórma do
art. 10~.
2. 0 Assignar com o Presidente os títulos das acções.

TITULO XI.

>A CDAIMISSAO FISCAL.

Art. 113. Haverá uma commissão fiscal permanente, composta de tres acciouistas, eleitos por escrutinio secreto na mesma
·
-····-·occasião em que o forem os directores.
E' exten~~>iva. aos membros da com missão llscal a uis~~. ó [l ~- ....
prohibiliva da ultima parte do art. :1.00.
. .·'' ·ç-,~ t'r. JAM/,
1·~
Art. H4. Concluidos os balanços e as contas semestrl\es, a directoria convocará a commissão tlscal para b fini declarado n•
~ 2. 0 do artigo seguinte.
·

ACTOS DO PODER
Art. U6. Compete á commissão fiscal:
o Inspeccionar, sempre que o julgar conveniente, todas as
operações do Banco, examinando para esse fim o estado das
caixas, da escripturação, registros, livros e quaesquer outros documentos, que lhe serão franqueados.
S ! . 0 Verificar o balanço e contas semestraes.
§ 3. o Àpresentar á assembléa geral dos accionistas, nas sessões ordinarias, o seu parecer por escripto sobre o modo por que
tiverem desempenhado as suas funcções, sobre o balanço e contas do semestre, c se foram pela admihistração fielmente cxecu·
tados os estatutos c regulamento interno.
Este parecer será registrado no livro das aclas da assemblóa
geral, c impresso com o relalorio da dircctoria.
S i. o Assistir á contagem e queima das letras hypothecarias e
co!tpons de juros, na conformidade do que dispõe o art. 1>3
§4.. 0 eart.65.
§ L

TITULO XH.

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. U6. Aos possuidores de acçõcs se dará. um titulo assignado pelo presideutc da directoria c membros da commissao
interna, extrahido do livro de talão, o qual representará o
numero de acções que cada um possuir.
Árt. H7. Haverá uma casa forte para guarda dos cofres c mais
objectos de valor; e os cofres terão tres chaves, uma em poder
de cada um dos du·ectores de semana, e outra do thesoure1ro1 e
só serão abertos c fechados em presença destes tres funccwnarios.
·
Art. ·us. A directoria procurará sempre ultimar por meio de
arbi tros as contestações que se possam suscitar no meneio dos
negocios do Banco.
Art. H9. Os bens moveis, semoventes, ou de raiz que o Banco
houver de seus devedores, por meios conciliatorios ou judiciaes,
serão vendidos no menor prazo possível.
Art. 120. O Banco poderá comprar c possuir edificio proprio
para seu estabelecimento, e emquanto isso não fôr possível, ou
conveniente, arrendará, para tal fim, algum que tenha a capacidade necessaria, e seja adaptado em suas accommodacões ás
necessidades do estabelecimento.
•
Art. 121. Toda a pessoa que faltar á boa fé, ou não cumprir
pontualmente os seus tratos com o Banco, será excluído do ne·
gociar com elle directa ou indirectamente. Esta exclusão será
declarada em acta da directoria, mencionando-se a causa della.
Art. 122. As operações do Banco são objecto de segredo para ·
os seus empregados; aquelle que as revelar será. admoestado ou
suspenso pelo Prestdente (art. 100 -S 5. 0 ), e se da revelação
resultar damno, será o culpado expulso pela directoria, e sujeito
a indemnizal·o. A mesma reserva é imposta aos membros da
directoria.

EXECUTIVO.

TITULO XIII.
DISPOSIÇÕES TRANSITOUIAS.

Art. 123. Fica nomeada para impetrar do Governo Imperial
a incorporação do. Banco, e a approvação destes estatutos uma
com missão composta ..••••••
Art. 12~. Obtida a approvação dos estatutos .a commissão
convocará os accionis\as para proceder-se á insta!Íação do Banco
e :L eleição da directoria, e dos mais funccionarios elegíveis, de
que tratam os presentes estatutos, os quaes entrarão logo em
exercício.
Art. UiS. O primeiro dividendo se o houver, será distribuído,
pelo menos, 6 mezes depois do co.meço das operações.
Art. 126. Emquanto não forem emittidos os titulos de que
trata o art. H6, dar-se-ha aos aceionistas uma cautela provisoria, que represente as suas acções, em cuja transferencia seguir-se-lia ~disposto no art. 13.
1\faranhão, 29 de Abril de !87~.
(Seguem-se as assignaturas.)
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DECRETO N. ()!'j88 -

DE

23

i877.

DE JUNHO DE

Crêa o lugar de Juiz 1\Iunicipa\ c de Orphãos no termo de Nova
Cruz, na ProvincUt tlo Rio Granlie do Norte.

A Pr·inreza Imperial Rrgente, em Nome de Sua 1\lagrst:lde o Imperador o Sr ..D. Pedro 11, lia por bem Den·etar o seguinte:
Artigo unico. E' rreado o lugar tle Juiz Municipal e
de Or·phãos no termo de Nova Cr·uz, na Província do lHo
Grande do Norte.
Frnneísco .Januario da Gama Cerqncira, do Conselho
do mesmo Augusto Srmhor, l\Iinístro e Secr11tario de
E~ lado <los Ncgoeíos 1h Justiça, as,im o tr•nha cnten•litlo
I' f:1ça exrrutar. Pabrio do 1\io 1le Janeiro em 23 do
Junho de i8i7, uü." da IndepcnLleneia c do Impcrio.
PRINCEZA IJ\IPEHIAL llEGENTE.

Francisco Jannario d(t Gama Cerqneirct.

DECRETO N. liGSO --DE 23

DE JU:-1110 DE

{877.

S1,para do termo li c A la !aia. o de Asscmbléa, na Província lias
A lngôas, c crêa neste o lugar ilc Juiz 1\Iunicipal c de Orph:1o~.

A Princcza Imperial Rrgcnle, em Nome de Sml\lagcso I mperaclor o Sr. D. Pedro Il, lia por· bem Decretar o segnintr:
Artigo unico. E' sep:1rado do termo de Atalaia o ile
Assembléa, na Província das Alagôas, e cr·eailo neste o
lugar de Juiz l\ltmicipal c de Orphãos; revogadas as
ilisnosiçõt~s em contrario.
Fr:mcisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto SPn!Jnr. 1\linistro c Srr:retario de Estado dos Negocios da Justiçà, assim o tenha entendido o
faça cxecu ta r. Palaeio do Rio de hneiro em 23 de
Junho de i877, 5G." da lnllcpentlencia c do Impcrio.
tadl~

PRINCEZA IJ\IPEP.IAL REGENT~
'

\·.I\

I

n

Francisco Januario da Ganla Cérijueira.
<f'J'§\J'cf\:/''I'4'

=
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ACTOS DO I'ODI<:Il

DECRETO N.

mno- DE

23 oE wNuo oE 1877.

Approva os estatutos da Associação de soccorros mutuos "Phi·
Iantropia e Ordem , .

· Attendendo ao qne requnrcu a Dircclol'ia da Associação de soccorros muluos « Ph ilantropi:t e Ordem», estabelecida nesta Côrte, e Conformando-me com o parecer
da Secção dos NPg-ncios tio Imperio do Conselho de Estndo, exarado em Consull'l de 12 de Abril proxirno findo,
Hei por bem, em Nome Lle Sua l\la~eslade o Imperador,
Approvar os e;;tatutos da mesma As,;ociação.
Quaesquer alter;Jçúes, fJUC se façam nos estatutos, não
poderão vigorar sem prél'ia approvação do Governo Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Consrlho de Sua
l\Iagc;;tadc o Imperador, l\linistro c Secretario de E.; Lado
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entemlitlo e faça
execnt:n·. Palacio do Rio de Janniro em 23 de Junhotle
i877, 56. • da lndepcntll'nei.t c do lnqwrio.
PlHNCEZA BIPEHIAL REGENTE.

Antonio du Costa Pinto Silva.

Estatutos lia Associação tle soceorros
c Ordem

wutuo~

(( Philttutl·op!it

J).

CAPITULO I.
DA SOCIEDADE E SEUS FI:-IS.

Art. L" Na cidade de S. Sehastião do Rio de Janeiro fica organizada uma associaçüo de soccorros mutuos co~n :t tlenumiuação de -Philantropin e Ordem-, que St! comporá de illimitado
numero tle soei os nacionac~ e estrangeiros.
Art. 2. 0 Os socios são: elfectivo~, !Jonorarios e henemcritos.
Art. 3. ~ O fim da socieda~c é henellciar seus soei os, em caso
rlc necess1dade1 e suas fanllllas, quando por seu fallecimcn to
Ji!fUQm reduziaas á pobreza.
Art. 4. 0 Entende-se por família:
§ 1. 0 A viuva;
§ 2. o Os filllos;
§ 3. • Os pais.
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Art. õ. 0 A sociedade soccorrerá:
~ L o A vi uva emquanto necessitada ;
~ 2. 0 Os Hlllos até á idade de !6 annos, e as filhas emquanto
fOlteiras;
.
§ J.o Os pais emquanto necessitados.
Art. ti. o 0& soccorros serão realizados repartidamente aos soct~orridos.

CAPITULO 11.

D.l AD~IISSÃO DE SOClOS.

Art. 7. o Para ser socio é necessario :
~ t. • Ter pelo menos 21 annos, aliauçados pelO" p~oponent~ ;
~ ít.• Ter occupação decente, donde possa aufenr os mews de
sullsisteucia;
~ 3. o Gozar de boa reputação e conceito ;
~ ~-o Não Ler sido condemnado por crimes em que tenha lugar
a acção publica, ou por ofTensas ao pudor. •
Art. 8. 0 A atlmissão só poderá. ter lug:n mediante JI!'Oposta de
u 111 ou mais socios. Essa proposta deverá. ser datada e assignada,
e cont~r o nome, idade, estado, nacionalidade, profissão e rcsidencia do proposto.
Art. 9. o A proposta de admissão será entregue ao Presidente,
que a sujeitará ao conhedm;mto do conselho, nomeando imrnediatamentc UIUa conunissao para syndicar das condições do
proposto.
Art. to. Apresentado ao conselho pelo Pre~idente o parecer
d 1 commisão de syndicancia, se fôr elle · favoravel ao proposto,
,;rr;i. a propn~ta subrn~ttida á approvação, que terá lugar por
tll''io de e.-;crutiuio secreto e por maioria absoluta de votos.
At·t. U. Poderão ser propostos, e admiltidos como socios, os
t:!:tOs de socio;, maiores de 18 annos; mas neste caso, além dos
pr.~dicados exigidos pelo art. 7. 0 , é mister que se apresente li·
ccnça do pai ou de pessoa que o represente.

CAPITULO lJI,

DEVERES DOS SOCÍOS.

Art. 12. Todo socio tem o dever de pagar, como contribuição
de admissão, a joia de 50jpoo, no acto de sua recepção, c a men·
salidade de :ll)OO:>, por trimestres adiantados.
Art. !3. Todo socio tem o dever de aceitar e exercer, dur:wtc um anno pelo menos, o cargo ou com missão para que fôr
eldto, salvo motivo justo, devidament~ prova(lo, desde que se
tratar de assumpto que aiiecte directa ou indirectamentc os in•
leresses da sociedade.
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CAPITULO IV.
DIREITOS DOS SOCTOS.

Art. U. Todo socio h1•n pleno c amplo direito de intervir
direclamente e concorrrr com o seu voto em lodos os negocios d;t
sociedade, excepto naquclles tfliC fort11ll de particula1· c cxclu·
siva competencia dos funccionat·ios do conselho.
Art. 13. Todo socio tem o direito de exigir, em caso rle nr•
eessidadc, os succorros sociacs, hem assim sua fam i lia, por seu
fallecimento, os hcnclicios a IJUC se rcferl! o art. ~9.
Art. 16. Todo sncio l•'lll o direito de requerer ao conselho o
titulo de sor~io h3nemerito, desde que prove haver prestado os
serviços SPguintes:
~ t.• Proposta e entrada de 20 socios c!Tüdivcs pelo wenos;
§ 2° Donativos maiores de 20üfiOOO;
!I 3." Des:~mpenho cfTectivo de cargos tio conselho, pelo menos
por Ires mmos seguidos ou inte•·p•Jlatlos.
C,\l'ITULO V.
llAS l'ESAS.

Art. 17. Perderá lodos O'l rlireitns:
~ 1." O socio tJUe cslivc1· etu at.razn, uma vez •rue o seu dchilo
cxeetla a impnrtaneia rln um Sf"!lncslrc Yrnci.lo;
~ 2. o O wci-> que prej utlicar a rn:ucha c o progrr~so da sociedade;
§ :J." O soei o que für condcrnn~rlo nos lt•rmos do art. 7. •
§ i,. o ; .
§ i.'' O socio que tlesrwdir-sr volnntariarncnle rla 'ocie·I~tlc.
Neste caso dar-se-lhe-ha um attestado d11 quitac:io.
Art. 18.. o socio que deixar o grcnlio ~ocial i10r alguma tias
eausas ae11na exaradas, não terá direito a indc.mniza~:io algulua.
Ar~. 1!1.• 0 s~eio.quc faltar ao pagamento rl_t) um trirn~sl~e
vcnc1do, J1cam pl"l\'ado, cmquanto se n:lo tflltlar. dos h11nelrcios que a sociedade prornrllc nos pn•sPntes rstatnto.,.

CA PlTULO YI.
D.\

ASSE~Im.éA GEILU.

Art. 20. nnas vrzes porannorennir-sr-hn a asscmbléa g~ml,
!file srr:i cronvocn!la pelo Prrsirlrntr !la mesrn:t as~cmhlén, mediante pré v io annnncio nos jornn.Ps rliarios, publicado oi! o dias
antes, c no rrual se designará o rlia da rtmnião.
Art. 21. A primei r·:• reunião da as~embléa geral terá por fim
CI<'Rt:!l" o seu Pr•·sitfente e tlous Secretarios, os funccionarios tle
que trata o art. 31, un1a cornrnissão de finança~ on contas c outra de beneficrneias.
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A eleição do Presidente e dos Secretarios da as~emhléa geral
não poderá recahir em algum daquelles funccionarios.
Art. !~. A segunda reunião terá por fim emposs:tr a mesa da
asscmbléa geral e os novos funccionarios.
Art. 23. A assemhléa geral constitúe-se com a pl'esença de 30
ou mais socios quites, e as suas decisões tomnr-se-hão por maiot·ia absoluta de votos.
Art. 21. Na falta de numero sulficieutc para a formação ua
:!'S')mlJiéa geral, o Presidente respectivo convocar:\ nova reunião, que funccionar·á com o numero de socios que se reunirem,
desde que exceda a 15.
Art. 25. Não comp:\rec,mtlo o Presitlente, a.-;sumit·;i. a catleiJ·a
da presidencia da assembléa geral o L", e na_ sua falia o 2.•
SecretariO,
CAPITU!,!) VI!.

Art. 26. As eleições de que trata o art. 21, scr;lo feitas por csCI'Utinio secreto, metliante eMulas, em que se e;ct·eyer;io o nome
do candidato c o do cargo respectivo. Não so atlmillt'lll votos por
procuração.
Art. 27. Antes do recebimento das cédulas, o Presitlcnle da
asscmbléa geral designará dons soei os para co111 os Srcret,uios da
mesa servirem de cscrutadores, os quaes tomar:io nota dos votos
á medida !(UC forem lidos, e darão conta do rc.mltado da apuração. Não ser:lo apuradas as cédulas tfUC conthcrem IIO!IIPS 1lc
pessoas !J ue não pertençam á sociedade, ou n<io $ejam elegíveis.
Art. 28. Lavrar-se-lia acta minuciosa de Lodo o processo eleitoral e do resultado da apurâctio, assi:mando-a o Presidente, Secretarios, cscrutadores e sochis presentes que o quizerem.
Art. 29. Ao socio eleito far-se-ha communicaç:lo por escripto
da sua eleição, que será considerada açeita, se no prazo de U
dias não apresentar-se recusa fundamentada.
Art. 30. E' permittida a re~leição indefinidamente.

CAPITULO VIII.
lU ADJIINISTRAÇÃO,

Art. 31. A a!lministraçãodasociedadc será realizada por um
conselho eoa1posto tle um Presidente, dous Vice-Presidentes, um
Fiscal, um Secretario, um Tbesoureiro, um Procurador e dos
socios qne estiverem no gôzo de seus direitos e queiram com·
parecer.
Art. 3:!. O conselho será composto de tantos membt·os quantos
forem os socios que se reunirem no dia da convocaç:io.
Art. 33. O conselho se reunirá semanalmente em dia certo,
que será designado pelo Presidente. A respectiva sessão será an·
nunciada pelo Secretario no jornal do dia.

ACTOS DO PODER

Art. 31. Ao conselho compete:
~ L ° Conhecer e resolver os negocios da sociedade que não
forem da competencia da assembléa geral e dos funccionarios de
que trata o art. 31 ;
§ !. o Nomear as com missões que se fizerem necessarias para
o bom andamento da sociedade;
§ 3. 0 Tornar semestralmente contas ao Thesourciro e approval-as, dando-lhe quitação, depois de verificada a exactJdão
das mesmas contas ;
§ 4. o Eliminar e suspender os soei os incursos no art. 17
e seus paragraphos, com recurso necessario e suspensivo, no
caso de eliminacão forçada. ou de suspensão por m~is rle tres
mezes, para a assembléa geral, que se reunirá extraordinariamente para tomar conhecimento do recurso ;
§ 5. 0 Preencher, por eleir;:1o, as vagas, que rlurantr o nnno
se rlerem, dos funccwnarios a qur, se refere o ad. 31;
§ 6. o Fazer observar em tudo os presentes estatutos;
§ 7. o Escolher, sob proposta do Presidente respectivo, o local
em que a sociedade deve funccionar.
Art. 35. As decisões do conselho serão tomadas por maioria
de votos dos socios presentes.
CAPITULO IX.
DOS FUNCCIONARlOS DO CONSELHO.

Art. 36. Ao Presidente compete:
5 1. o Presidir as sessões do conselho, dirigindo as discussões,
mantendo a ordem dos trabalhos, suspendendo as sessões, quando
assim o exija a manutcncão da ordrm;
§ 2. 0 convocar, por intêrmedio da secretaria, semanalmente
e em dias certos, a reunião do con~elho;
· § 3.• Assignar todos os documentos da sociedade, c rubricar
o livro das actas;
S i." Dar as providencias reclamadas pelo fallecimcnto ou
enfermidade de qualquer socio, tendo a faculdade rle autorizar
despezas até á quantia de 100/!000; o que participará ao Thesoureiro , pela seeretaria, a fim de que a sna resolução seja
executad.1. Do que oecorrer rlar-se-ha conta ao conselho na
primeira reunião;
S 5_ 0 Autorizar as despezas com o ex per! iente.
Art. 37 _ Aos Vice-Presidentes competem todas as attribuieões
do Presidente, quando este auscntc, ou impedirlo.
•
Art. 38. Ao Fiscal compete zelar a completa observancia
destes estatutos, bi'm assim rcprcsrnlar a socirdarle em todas a~
suas relações externas. Para os negocios judif'iacs pot!Prá pa!"sa r
procuração com prévia autorização do conselho .
.Art. 39. Ao Secretario incumbe :
§ 1. 0 Redigir e lançar no respectivo livro as actas das sessões,
nas quaes mencionará espedllcadamente todos os actos, resoluções e deliberações do conselho;
§ 2. b Annunctar a convocação do conselho, precedendo autorização e designação do Presidente, em cujo nome publicará o
convite;
§ 3. o Proceder á Jeitma i! a a cta f> i! o expedirnte;
§
.lllanter a correspondcncia, e ter o re!;istro das reças na
melhor ordem e clareza ;
,

'·o
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§ !S. o Organizar a lista dos funccionarios do conselho e o f{Uadro
da sociedade.
Art. 40. Ao Thcsoureiro compete:
§ t. o Toda a responsabilidade pelos cofres da sociedade i
~ 2. o Apresentar semestralmente o halancete do estaao das
finanças sob sua guarda, c no fim de cada armo o balanço geral
de todas as operações, juntando os documentos probativos das
despczas ;
§ 3. 0 Ter a sua cscripturação com a ordem e clareza necessarias; ·
§ ~.o Ter conta corrente com cada um do<~ socios, e empregar
os meios para haver asjoias e mensalidades destes, de conformidade> com o disposto no art. 12;
§ 5.° Cumprir as resolucõcs tornadas pelo Prcsid!'ntc, veril1catla a h ypot h esc do ~ rt. · 3G § L o
Art. ~~. O Thesourciro recolherá semanalmente á Caixa Econonlica to1las as quantias que arrecadar, c só poderá conservar 1'111 seu poder ató á quantia de 3110HOOO para as despczas
correntes.
§ l. o Deverá tambcm cumprir as resoluções do conselho relativas aos fundos sociars, logo quo e \las lhe forem communicadas
por ollicio do Secretario. Do que occorrer dar;í conta na primeira
reunião;
§ 2. o Deverá ainda nomear, e trr S<lh sua responsabilidade,
um agente de sua r,onfiança, encarregado das cobranças c da
entrega do expediente da sociedade. Essa nomeação deverá
recahir em algum dos socios, e o nomeado yencerá uma gratificação mensal, arbitrada pelo conselho.
Art. ~2. Ao Procurador compete:
§ 1. o llistrihu ir os auxilias p~cuniarios c pagar das prnsões;
§ 2. o Tratar dos cntcrramcntos e officios funel!res proaJOvidos
pela sociedade.
Art. 43. Para que o Procurador dê cumprimento ao que dispôe o artigo antecedente, deverá receber prévia autorização do
Presidente.

CAPITULO X.

11 AS F IN,\ N Ç ,\S.

Art. 4r,, Os funrlos sociacs são formados
§ 1. 0 Das joias rlc admissão dos soei os;
§ 2. 0 Das mensalidades dos mesmos;
§ 3. • llas liberalidades c donativos feitos á sociedade.
A1·t. .§.õ. Os fundos sociars se ronverterão por deliberação do
conselho em apoliccs da diYi1la puhlica, em letras hypothecarias
on Clll acçõrs de companhias r sodcdadcs de credito real flUe
tenham a garantia do Governo; as quacs sómentc poderão ser
alienadas por deliberação da assernbléa geral.
. . ::-: -~
Art. 46. Não poderá sahir quantia alguma dos ~iiDÍ'J:'-ell, (i i,,_;.-- -,
senão para as despezas geracs, beneficencias, pellS<Sé~ e-<101\í\ti'fo!~ J 9'rrr.fh
estabelecidos nestes estatutos.
"
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CAPITULO XI.
D.AS DENEFICENCI.AS.

Art. 4.7. O socio que cahir em pobreza, quér por mo!e~tia, cruér
por irupossibilidade physh'a, tem direito, logo que extgrr, a uma
rnensalidarle de i0/$000, que poderá ~cr el.evada al6 50/$0001 ~e clle
tiver prestado serviços relevantes a socted~de no cxorc!CIO .dos
cargos de que traia u art. 31. Da importanna desses scrvrçus JUlgará u conselho.
·
Art. 48. Todo socio, em caso de morte, c verificada. a hypothcso do artigo antccedentr, terá enlcno r\eccnle, Ietto pela
sociedade.
Art. 49. A família do socio fallccido, observa tia a t!ispo~ição
do art. 4. 0 , tl'rá direito a uma pe11siio mensal nunca mferwr a
10n000, a qual poderá lambem St1r elevaria até ti0n000, segundo
os serviços do finado, e por dclibcrar,:ão elo conselho.
_
Paragrapho unico. Estas JJcncfit:eHdas c mais soccorros scrao
coneedidos no; precisos Lermos do art. :1." dos estatutos, quando
os socios em vida os ncccssitarom, ou suas Iamilias, depois do seu
fallccimento, Jlcarem reduzidas á pobreza.
CAPITULO

~Il.

niSPO ·r•;ÜES GERAFS.

Art. uO. O socio que adoecer c precisar !los soccorro:; ria sociedade, participará ao Presidente, por intermcdio da secretaria,
o seu estado de molestia, e o J>r,)siliente nomeara immcdiatamente, se julgar conveniente, uma cornmissão para verilicar o
estado do socio.
Art. 51. Do resultado das in,·estigarücs o PresidentP dará conhe·
cimento ao conselho, que providcnchrà conforme o caso exigir,
salvo verillcarla a hyputhcse do art. ~G ~ !t,. o
•
Art. 52. neste modo c em qualquer circumstancia tfUC o socio
precise dos soccorros da sociedade, o!Jservar-se-ha o disposto nos
artigos antecedentes.
Art. 53. O sorio que cahir em p:•brcza, ou se ausentar da sódc
da sociedade, tendo obtido licença do conselho, por motivo de
in!ligencia, ficará não só isento do pagamento das mensalidades,
mas ainda gozara, em qualtruer lugar em que se ache, de todos
os beneficios concedidos por estes Pstalulos.
Art. tH. A asscm!Jléa geral poder~i conferir o titulo de benemerito ao socio que prestar relevantes scrvicos á sociedade.
Art. 55. A assem.IJléa geral poderá igualuicntc conceder o titulo de socio honorario a rlual•tner individuo estranho á sociedade, !JUC lhe prestar sernços illlportautes.
Art. (;6. A proposta para socii1 honorario só poderá ser approvatla, achando-se Jirmada por todos os fuuccionarios do conselho.
Art. 57. O socio honorario que dcsej:1r passar a eiTcctivo, deverá preencher as condicües rios n ris. 7. o c !2.
Art. 58. A, sociedaue: logo quo seus Iuntlos o permitiam,
promoverá a mstrucção dos filhos dos socios que necessitarem
d~sse auxilio, a juizo do consellw, c podcr;í ueueliciar, por uma
so vez, a pobres IJ.onestos,

MS7
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Art. t>O. A sociedade, cnjo prazo de duração é fixado em 30
mnos, só po<ierá ser dissolvida por impossibilidade patente de
acç;lo, ou nos mais casos previstos nos arts. 3t> c 3ü do Decreto
n.• 27H de 10 de Dezembro de 18ü0, e a sua dissolução deprmderá
da dcliberacão c voto de dons tnrcos do num~ro dos socios que
estiverem uo gôzo dos seus direitos.
Art. GO. A sociedatlc sómenlc potlcrá conceder as bcncl1cencias,
de que trata o capitulo XI, depois que formar urH capital de

20: 000~000 •
Art. Gl. Todo socio é o!Jrigado a observar c fazer observar

estes 0statutos.
Art. 62. Fica autorizado o conselho para organiz~tr o rrgimen to
interno da sociedade, que será su!Jmetlid<J á approvacrto da assemhléa geral.
•
Art. 63. Os pr.esentcs cstatntns, depois de approvatlos po:o
Governo Imperial, serão a constituição organica da sociedade, e
só podcrilo ser alterados depois que a mesma sociedade ti ver um
anno de existencia. A reforma deverá ser feita de conforrnitlade
eom o art. õO, e só terá cxccuc.:1o dt)pois tlc ap1n·ovat.Ia pelo
Governo Imperial.
•
Rio de Janeiro em 10 de Oezcmhro de 1.875.- (Seguem-se 1\S as·
signaturas.)

DECRETO N. 6591 -

DE

27

DE JUNHO DE

1877.

Approva os novos estatutos !la Socicd:ldc Pro!cctor.1 dos/
Artistas Drainalicos.

Altendi)tHlo ao qnt requct'í'll <t Directoria da Socit•lletle Protectora dos Adistas Dramaticos e Conform;mdo-mc com o pu·ccet· rt.1 Sc('.1:ão tios Nr.~ocios Jo lmperio
do Conselho de Estado cxar:rdo em Consulta de 2 de
Janeiro do corrente an'1o, Hei !Jcm, em Nome de
Sua Magcstatle o lmperaüor, Approvar os novos estatutos tla referida Sociedade divitlidos em treze capitulas
c eineoenla c quatro artigo.; c da Ll1los de :m de Outubro
de 18i6.
Quaesquer alterações quQ se fizerem nos estatutos não
serão postas em execução Isem prévia appronção do
Governo Imperial.
Antonio da C')sta Pinto Silva, do Conselho de Sua
Magcs La de o lm pcrador, J\línis tro e Secretario de Estado
dos Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha entrntlido e
faca cxccul.:ll'. Palacio do 'Rio de Janeiro em 27 de Junlio do t8n, 56. o tla Indqlcntlencia c do lmperio.
1

PRINCEZA DIPELUAL HEGENTE.

Antcnio da Costa Pinto Silva.
=

l'.c\.1\TE 11.

58

458

ACTOS DO PODER

Estatutos da Socielladc Prolcctora dos Artistas Dl'amaticns.
CAPITULO I.
DA OrtGANIZAr,ÃO E FI~3 D.\ ~Or.TEDADE.

Ar!. i. 0 A soeirtladr 1lrnnnJinnda- Prnteetnra tlM Arlisl;1~
Drnmaticns-lica organizada na eidadP- tio Hio de Janeiro, onrlo'
será a sua séde, e os seus Iins são as>egrtrar o futuro de spus associados, e de suas familias; soccorreiHlo os socios necessitados
quando enfermos, ou impossihili lados de trn halhar; vn lcndo-lh~s
quando presos, de accôrdo com as disposit;õrs competentes; nnnistrando pensões ás suas familins, no caso de f:tllccilllento; e
finalmente, contribuindo para os seus funci\\Cs.
CAPITULO li.
ll.l Allli!SSÃO

Dll SOGIOS.

Art. 2. o Os socios dividem-se em duas categorias: contrilmi ntes e lJenerneritos.
~ t." Socios contribuintPs po1lem ser to<los os actorrs e Adrizrs dos thealros do lmperio, os pontos c crtnlra-rcgras, os cnsaiatlores e directores de scena, 03 administradores ou em prezarios, os scerctarios e Jlscaes, os sGcnograpiJos, macl1inistas e
adcrccistas, os mestres de guar!la-roupn, os autores e tradnctores, os maestros c directOJ"es das orchcstras tias companhias
dramaticas, os artistas de IJI'IIas artrs ettl relaciio com a arte
!'Cenica, e os fornecedores das em prezas theatr:ics, limitados á
espt~cia!idadc dos generos para o uso scrmico.
§ 2. 0 Socio hctJcmcrilo púdc ser todo c qualquer contribuinte,
ou tamhNn outra l{Ua!qner pessoa estranha á ~ociedatle, que lhe
tenha prestado serviços avaliados conforme o disposto no capitulo lU, art. ;;, ", ~~-o
•
Art. 3.•:
§ i .• Para ser soeio lle qualquer !las categorias, exige-se a
condição livre, viver honestamente e isento de pronuncia em
processo criminal.
§ 2." Para os socios contribuintes exige-se, além dos antcriorPs requisitos, o gozo de perfeita sandc.
Art. 4.·• :
§ i .• A admissão só terá lugar mediante proposta assignada
pel<t proponente, e enviada ao L • Secretario, contcnrto nome,
idade,. prollssão, estado, nacionalidade, Iuga1' da residenci& c
morad1a.
~ 2. • As propostas serão lidas pelo i. o Secretario, em ~essão
O!'dinaria da. Direc~oria, e por elle remctlidas á commissão syndiCan te depms de visadas pelo Presidente.
§ a.• Depois de competentemente visadas, as propostas entrarão e!l_l discussão, e serão approvadas ou rejeitadas em qualquer
renmao semanal.
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CAPITULO III.
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SOCIOS E SERVIÇOS PRESTADO~.

Art. 5. o As contrihuições compõem-se de jolas e !nensalidades.
§ 1. o As joias serão reguladas pela maneira segumte :
Até á idade de 39 annos:
20,~ para o c:-~ pita I de............ 10:000/1
2:ill para o capit:ll de........ • . • UUlOOII
30~ p:-~ra o capi t:-~1 ele............ 20:000~
De 40 a 50 annos:
30/1 para o capital de............ 10:000/)
31i~ para o capital de............ Hi:000/1
40/) para o capital de............ :lO:OOOlJ
De 50 a 60 annos:
40J$ para o capital de............ 10:000J$
455 para o capital de............ l5:000jj
508 para o capital de............ 2J:OOO/)
...§ 2. o na idade de 60 annos por cliante os soei os só poderão ser
admitlidos como remidos.
§ 3." As mensalidades serão sempre de iH, ainda mesmo quando
o socio receba beneficencia da Sociedade.
§ 4." Para o titulo rle hPnemcrito cxi~c-sc um donativo superior á lfU:tnlia de 200~, ou valiosoi servieos avaliados no dohro
dessa quaulia.
•
Art. 6." As remissões serão .reguladas pela seguinte fórma:
§ !. o .Sendo da fundação:
Até aos 39 annos com 6 annos de mensalidades pagas .............................................. t!0/1
De r,o a tiO annos. idem.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. tltiJ$
De 50 a 60 di tos,· idem.. .. .. .. .. • . .. . .. • . .. .. .. .. . 601)
§ 2." N:lo sendo fundadores:
Até aos 39 annos, tendo pago 6 annos de mensalirlr~des................ .• • . •. . . . . . . . •. . . • . • . • . . . . . 608
ne r,o a líO annos, i riem ......................... · 6ail
De líO a 60 ditos, iden1............................ 70il
~ 3." Para os socios de que trata o art. 5. 0 § 2. ", a rcmiss;1o
será de lOU/1.
Art. 7." Os donativos pelos àiplo'Uas nunca podarüo ser me·
nores de tifj, exceptuando os diplomas de socios remidos, para os
rJuae3 fica arbitraria a taxa geral de lOil, em lfUalqncr dos casos.
Art. 8.":
§ L" Nenhum socio poderá ser consiclerado como tal, em qualquer catcgori;t, sem possuir o diploma que o habilite a gozar rio;
beneficios desta instituição.
§ t 0 Todo aquelle socio que, ten ln pago a sna rcspecliYa jnia
não tirar o seu diploma no prazo de 30 di:-~s, só potlt'r{t Ltzd·o,
p~gan•lo novamente a mesma jrda,
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eAPITULO IV.

DOS DEVEilES E DIRBITOS DOS SOCIOS E.\1 GER.lL.

Art. 9. o S:io deveres do3 socios:

§ L o Cumprir e fazer cnmprir o:; pt·esentr:> esbtutos.
§ i!.• Pagar· pontualmente suas mens1lidades.
~ 3. • Aceitar e exercer com zêlo e dignidade os cargos ou

com missões, para que forem c lei los ou nomeados, sem delles se
esquivarem, a não ser por motivo de molestia, ou no caso tle
reeleição.
§ ~. • Comparecer as sessõ,'s, para que forem convocados por
avisos ou annuncio:;.
§ õ. o Participar por escri pto ao L • Secretario, logo que cnfermar, ou fClr pr,·so, e por seu estado de nece>sidadr. carecer dos
soccorros da Sociedade, a fim daq uelle cumptir o disposto na lei.
§ 6. 0 Queixar-se tam!Jem por t•:;cripto á Uirt'ctoria, tynan<lo a
seu respeito, e nos casos previstos no paragrapho antecedente,
não forem tomadas todas as providencias que a mesma lei determina.
§ 7. o Nos casos de impossibilidade de escrever, ou por não
saber, ou por não lh'o permittir a molestia, a participação ou
queixa será feita por pessoa de sua família, ou por t}ualquer
outra a seu rogo.
§ 8. o Participar á. Uirectoria a sua re,ddencia, ou mu1lança 1la
mesma : assim como tarnhcm a sua sa1ti1la da Côrte p:tra tlUalrJuer das Províncias ou estrangeiro.
~ 9.• No caso de viagem repentilu, que lhe não permitia fazer
ess~ participação, a fará logo que cl:egne ao seu desl.ino.
~ I.U. Aceitar pelo menos ilous bililcles e:n c:ala um dos beneficio; que r.~alizar a Sociedade.
Art. lO. Todos os socios têm dir~ito a:
St.• Votar c ser votados, qua:11b p ~rlençam :to >exo rnaR•~ulino
e de aceôrdo com as disposrcõe; c•Hnp,•tcnles; se p~rlencetem,
porém, ao sexo feminino, terão direito de Yotar unicalllcnte.
§ 2. 0 Não :-oderão do mesmo tuodo ,;cr votados, c terão 'órnente
o direito de votar, os socios de rJUal!Juet· se~o residente> fóra da
sétlc da Sociedade, ainda IJIIe prtJsentes estejam ; salvo lixando
a sua rcsitlencia na dita séde.
~ 3. • Heclarnar por escriplo quando, aehando-s.~ enfermo, e
tendo participado conforme o dispo>lo n') at·t. 9.•,§il. 0 , mio se
apresentar em sua re,;idencia a comrnissãtl syndicantc, ou algum
de seus membro> para isso comHlis;iCJnado; e, se ll<) 11razo de 48
horas, ou no maximo Ires di.H, não obtiver providencia alguma,
poderá encarregar um socio dt) doc·Hnent:lr a sur~ reclamação
com ns assi~naturas de outros tres socios quitr.s, e em nome dos
quaes requererá ao !'residente da a~sembléa geral a convocação
desta, em sessão extraorJinaria para accusac:1o e puniç:lo de.>te
abuso contra a lei.
·
§ ~-· Heprrsentar pot· escripto á assembléa ge1·a1, quando esta
se ache reunitla ordinaria, OLI extraordinariamente, excepto no
dia festivo de posse da nova Directoria.
§ õ. o Continuar a gozar de todas as regalias de socio, quando
deixar de exercer a sua arte, sendo actor; logo que lambem continue a cumprir para com a Sociedade todos os seus deveres.
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CAPITULO V.
DAS PENAS Elll GERAL.

Art. H. Perderão completamente os direitos, e regalias que
lhes concedem estes estatutos, e serão eliminados da Sociedade
todos os socios que:
§ L• Praticarem actos que comprometiam a arte, ou a Sociedade, ou que forem convencidos de praticar em publico actos
de irnmoralidade. ·
·
~ 2. o Promoverem directamente o descredito ou ruína da Sociedade, afastando-lhe os socios por meio de diiTamações e intrigas; ridicularisando-a, ou desmorali~ando·a intencionalmente
por qualquer fórma, nas mesmas condições do antecedente.
§ 3. o Extraviarem qualquer quantia ou bens pertencentes á
Sociedade, ficando a esta o recurso de reclamar a sua indemnl·
zação judicialmente.
~ .t.o Forem condemnados em ultima instancia pelos crimes de
fal~ificação, furto, roubo, morte (menos em defesa propria), inccndio, estellionaLo, quebra fraudulenta, rapto e estupro.
§ 5. o Recusarem mais de tres vezes, sob pretexto futil, a aceitação de bilhetes de que trata o art. 9., 0 § 10, cap. 4..•
§ 6. 0 Atrazarem-se em mais de quatro mezes de suas mensalidades, salvos os caso~ excepcionaes previstos em outro lugar.
~ 7. o Do a c to da ~liminação, nos casos especificados nos§§ l. o
a 6. 0 , poderá o socw recorrer para a assembléa geral.
§ 8. o Despedirem-se voluntariamente da Sociedade.
Art. 12. Uma vez eliminados da Sociedade os socios compi·ehendidos nas disposições do art. H,§§ 5. 0 , 6. o e 8. 0 , cap. 5. •, só
poderão ser de novo arlmittidos, satisfazendo todas as obrigações
que lhes impõem os artigos dos caps. 2. o e 3. o
.
Art. 13. Ficam isentos da applicação das penas, nos casos
dos~~ 5." e 6. o do art. H, os socios comprehenllhlos nos seguintes
casos:
§ 1. o Aquelles que se acharem desempregados, com tanto que
participem em tempo conveniente á Directoria, e por escripto,
a falta de meios proveniente da perda de seu emprego, ficando
por esse motivo suspensa a acção da lei, até que novamente se
empreguem, concedendo-se-lhes então o prazo de quatro mezes
para ~aldar o debito que houverem contrahido para com a Sociedade.
§ íl. • Os que se acharem enfermos e receberem soccorros da So·
cicdnde, com tanto que, depois de restabelecidos, se ponham
quites com n Sociedade, concedendo-se-lhes para isso o prazo I! c
rlnns mezcs, além dos quatro de que trata o art. H, § 6. o, capi

tulo 5. 0
~

•

3. o No caso do soei o enfermo não receber soccorros, a con-

cessão do paragrapho antecedente deverá ser ainda maior; levnndo-se em conta esse serviço para os devidos eiTeitos.
CAPITULO VI.
DA -'.Dl\IINISTRAÇÃO SOCIAL.

~o~iedade.
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§ 2. 0 A com missão syndicante será composta de trcs membros:

um relator e dons vogaes.

··
.Ht. f5. Haverá nas Províncias soei os agentes da Sociedade,
nomeados peta Directoria, os quaes estarão sob as ordens immediatas da mesma, recebendo delta, a delegação de poderes, e as
instrucções concernentes ao serviço da Sociedade.
CAPITULO VII.
lU DinECTOIUA.

Art. l6. O Presidente da Directoria é o principal responsavel
pela fiel ohservancia e execução dos p1·csentes estatutos, c a
elle compete, de accôrdo com os demais memhros da Dircctorb,
eonhcecr, promover, e resolver todos os ncgocios sociaes:
§ l." Presidindo a todas a,\sessões ordinarias da Dircctoria.
~ 2.o Mantendo a boa ordem, e suspendendo a sessão, t{uantlo
arJuclla fôr alterada; mandando retit·ar da sala o pertur·bador,
c adiando a sessão, no caso de rJUe a or1tem não seja restabclccitla.
~ 3. o Confeccionando e apresentando á assembléa geral um
rclatorio circurnstancindo dos trabalhos do anno social, o qual
será examinado por uma commissão especial, eleita para esse
Jim.
§ (r., o Apresentando, no caso de se demittir ou ser demittido,
um relatorio parci:tl ao seu suecessor, para que este possa organizar o ~nnual, que deverá ser completo; fazendo arruelle parte
integrante deste.
~ 5. 0 Hepresentando a Sociedade, quando esta fôr convidada;
apresentando-se corn os demais mr.m bros da Directoria, e, na
falta destes, com os da com missão de syn!l icancia.
~ 6. o Assi_gn:uulo, com os demais membros da Directoria, os
re11Uerimcnt"s e representações rJue tenham de set• dirigidas ás
autorid~des, e fCifUI'rcndo em juizo, da mesma fúrma, por si, ou
por seus bastantes procuradon~s.
§ 7. o Hubricando todos os livros da Sociedade, depois de comlletentemente numerados, e assignando as contas, guias, ou ordens para pagamentos.
~ 8. o Mandando olliciar pelo I. o Secretario :10 mr,dico, ou medicos á disposiçã'l da Sociedade, a fim de que promptamente prestem os soccorros reclamados por qualquer soei•> necessitado; bem
como ordenando e fiscalisando todos os casos de beneficencia,
para IJUe não haja demora, em ddrimenlo dos soccorridos.
§ 9. 0 Ordenando á commiss:1o syndicante o cumprimento das
rliscriminacões da lei, que a ella rlizem respeito, logo que receba
rlo L 0 Secrétario a conveniente participação.
~ :1.0. Visitando pessoalmente os socios necessitados, doentes,
ou presos, e observando como se e!Tcctuam as Jwnelicendas: rleveudo estas visitas ser reservadas, para produzirem mclltor os
seus e!Teilos.
§ H. Despachando tortos os requerimentos do expediente ordinario e que não dependam da approvacão da mes~, ou da aswmhléa geral.
•
§ 12. Nomeando uma com missão especial, sahida da Dircctoria e da comrnissão syndicante, para cumprimentar todos os arlistas celebres, ou companltias de qualquer genero, que aportarem a esta cidade, isto logo que souber da sua chegada, e em
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tempo conveniente; solicitando a· protecção desses mesmos artistas, ou comp~nhia~ em prol da Sociedade, c requerendo para
cttrs á assemhtéa geral o titulo de socios bcncmerilos se se houverem tornado dignos delle.
~ 13. Praticando o mesmo com os cmprez:trios, ou directores
dos thcalros da Curte, a Hm de obter qualquer donativo para o
patrimonio da Socierlade, especificando uo rdatorio aunnat
tudo quanto obtinr nos casos referidos neste, c no paragrapho
antecedente.
~ l. L Solicitando dos socios corrC.'P"lhlcnl"s, ou agentes nas
provinda~, rJUC pratiquom nas lqeali!ladPs crn rJne I"Psidircrn o
IIWSIIJO rJUC se aeha determinado nos dous paragraplws precedeutes.
§ ii.i. Propondo, como outro q1w lqurr socio, merlidas, projeclos e resolucões tendentes ao mellroramcnt" d 1 SociL•dade.
~ l.ü. HrqÍ.Iisilando ao Presitlentc rla assemh!éa geral a convoc:açfto desta, quando o julgar com·rnientc.
~ 17. Nonwando ti'na comrnis<;io d'enl.rc a llirrclnria e a comUI iss:lo syndicantc para assistir aos funoral's dos soeius, c dar
os pr•zarrres á família do falleeirlo.
§ l.S. Fazendo cetcllrar em no;Jie da Sociedade, uma 111 is:;a rio
se ti mo dia pelo repouso de qua !quer socin fa !tecido, mandando
para esse fim fazer pelo L• Secretal'io os annuncios competentes
t' a':sislindo a esse acto com toda a llirecloria c t:OIIlllliss<1o syndicanlc.
~ t!J. Reunindo semanalmente a Dirod.oria, potlenrlo ser acensado ü asscmbléa geral, por qualquer socio, peta falta dest~. dis·
posic,;lo, qufl fica sob sua unica e immediata re,;ponsahilidatle.
~ 20. Marcandu o dia do beneficio annual da Sociedade, bto é,
realizando-o durante o prazo das ~nas funcçõcs, e empcnhan.lo
todos os seus esforçlls para o bom exilo do mesmo beneficio.
§ 21. Distribuindo pela Directoria c com1nissão syndicanlc,
brm como por todos os socios em geral, os bilhetes para o referido IJenclicio, conforllle as dispo,içõcs concernentes a este
ponto.
§ 22. Nomeando 03 socios correspondentes, ou agentes das
Pr.wincias, com a a pprovacão de toda a Oirecloria.
§ 23. Mandanllo passar pelo L" Scc;re!ario, e assignando os
tli(oloruas rle t"clos os socios.
§ 24.. Tomando trim()nsalmenlc contas ao Thesoureiro, approvarrdo~as com o~ demais membros ela Dircctoria, e passan<lo
qnitaç.ão depois ele verilicada a sua cxaclidão.
§ 2:;, .1\lanrlando chau1ar os supptrntes dos cargos da Directória, quando particircm a impossihilidarle de exercêl-os os proprietarios rcspecti vos, ou deixem de comparecer, sem particiJiar:ilo, a quatro sessões ordinarias.
~ 2rl. Ordenando as despezas do cxpcclicntc c as outras detcrm i n:tdas pela Oi rec toria, ou asscruiJléa geral, assigna nrl o as
:1cJ~s. documentos c todos os mais papeis relativos aos aelos da
Sncirdarle.
Art. 17. As altrihuiçr1cs o encargos do L 0 Secretario são:
!l L 0 Substituir o l'rc.,idrntc, !lO seu impctliuwnto, ou em
llll:llrfUCr caso exlraordinario; crupossaudo nas suas fnnr:r;ües
o 2." Secretario, salro no caso de prolongar-se o impedimento
por ma i,; de l.:i dias, S"IH!o enl:lo cliamrulo o snpplcntc, c ua...J~--,.-,~--marü imrncclialamcnte conta do lugar·.
. ---- L
A
§ 2.0 .lllanrlar puhlicar nos jOl'ILICS mais lidflS,
ó~1~lf QcJ> o•.
1
Prt>sitlrntc~, o.> annuncios para as sessões da Oi félOl;~ e\~óm'
111 iss:"ro syndican te, rlesigna ndo o lugar c a hora ·, ~assim lodo
·~
c rJualqucr aviso que lho for determinado.
' '-'
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§ 3,° Fazer a matricul:l 1lc todos os socios e passar -lhes o
respectivos diplomas, á vista da f(Uitação do Thcsoureiro.
§ ~. • negistmr na mesma nl:l tricu la as lleneficcncias f(Ue os
socios necessitados rccehcr·cm, d!\signanào qnaes cllas são ,
quando principiar·am c quando terminaram ; bem assim todas
as obscrvaçües e notas relativas ao; mesmos socios, sempre de
accôr·ào com o disposto no paragrapho antecedente, quando fôr
n.~ cessa rio.
§ ã.• DeclaJ•ar, no mesmo livro, qnando algum socio ncccssit:lllo pl'cscindir 1las bcncliccncias a IJUC tiver direito; mcncionanllo as 'luantias assim poupa1las, para I}Ue no relatorio do
Presidente seja rlc tudo informada a asscmhléa geral.
~ o.• Proceder á leitura do expediente nas scssücs da Directoria.
§ 7. o Responder os officios diri"idos :i Socic,latlc, scg-umlo
as deliiJcmções da DirectoJ'ia, expedindo toda a correspondeucia
pelo Procurador.
§ 8. 0 Avisar o Presidente da enfermidade, prisão, ou fallecimento de qualquer socio necessitado logo quo receba a conveniente participação.
§ ll. o Arcllivar todas as participações por cscripto, depois de
communical-as ao Presidente; bem assim todos os papeis concernentes ao expediente da Sociedarle.
§ 10. Ter sempre em memoria as attrihuições do Presidente,
não só para substituil-o, quando fôr necessario, como lambem
para auxiliai-o em tudo o que diz respeito ao expediente.
Art. :18. Compete ao 2. • Secretario:
§ f,o Redigir e proceder á leitura das aclas, rm todas ns
sessões, e registral-as no livro comP.etente, depois de approvailas.
§ 2. o Substituir o L • Secretario em todas as suas funcçõcs,
quando isto se torne necessario.
Art. :19. São obrigacões do Thcsonreiro:
~ l. o Arrecadar e uianda1· arrecadar, sob sua responsabilidade
individual, tudo quanto seja capitaes, bens e moveis da Sodcdade, fawn1lo de tudo um inventario, e lie:mdo responsa v e! por
tudo I}Uanto receber, ou despcndr,r até lin;il quitaç;1o.
§ 2. 0 Pagar unicamente as contas rcue estiverem rubricadas
pelo Presidente e i. o Secretario da Dircctoria.
§ 3. o Não 1Icmorai· o pagamento dessas mesmas contas, ou de
qualquer beneliccncia, urua vez lcgali~adas na fórma da lei.
~ '~.o ll~po,itar na Caixa Econornica, ou nanco rlo Brazil todos
os dinheiros pertencentes :i Sociedade; ou, emprega l-os com
autorização da Directoria, na compra de apoliccs !la divi!la publica geral, ou provincial; ou de ac~ües de liaucus e c.ompanlrias, ou sociedades de credito real, rJue tunharn garantia de
juros do Estado; poden1lo couservar unicamente em seu poder
até á quantia de !00~000.
§ ;), o Ter em muita conta a alta ou baixa das apolic!'s, c a
taxa dos juros dos dinheiros a premio, para prevenir a Dircctoria, tfuando disso possa resultar vantagem á Sociedade.
§ 6. o Mandar proceder pelo Procurador á cullrança das mensalidades, tendo muito em vista o dispo~to no art. H, § 6. 0
para prevenir a Directoria a Jim de que a lei teu ha os devidos
etfcitos.
§ 7. o Responsabilisar-se pela mesma colJrança, quando para
realizai-a empregar ale-um seu agente, em lugar do Procurador;
salvo sendo por impeaimento do mesmo, c com ordem da Di·
rectoria, que nomeará, se assim o entender, o dito agente para
exercer o cargo intcrinam,:ntc.
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§ 8. 0 Ter uma escriptnração em mgra, clara c simples, contendo os nomes. e entr·a,Jas dos soc:ios, suas joias, diplomas, donativos, me tsalidades; entrada e sabida dll dinheiros e valores,
especifkan lo a procedencia e destino, e finalmente uma relação
de todos os rno\•eis pcl"lencen tes á Sociedade.
§ 9. 0 Apre3entar trimensalrnente ao .Presidente um balancete
ti >cumenlatlo de todas as transacçües realizatlas na Socied:1de, o
qual será sujeito no exame e approvacão da Directoria, e parecer
da c.ommis~ão syndicantc.
'
Art. 20. Hespeita ao Procurador:
~ L o gst:u ás ordens ·da Direcloria, para cn trcgar o expedirnte da Sociedade.
·
~ 2. 0 Executar as or·rlens da commissão syndicante, quando
esta reclame os seus serviõ"os.
§ a. o Realizar as cohrancas que lhe forem determinadas pelo
Thesoureiro, responsabilisându-se pelo resultado.
§ i. o l'ara t.om andamento do serviço tia. ~ociedade, o Procurador· perceberá, se o exigir, um honor-ario, sahido da. irnporl.nncia. d.1s mensalidades realizadas, não podendo exceder de
to % sohre a cohr;mça.
§ 5. 0 Este cargo só póde ser desempenhado por um soei o, mesmo
quando tenha de gratificar-se.
§ 6. 0 Nesse caso não poderá ter assento na mesa em qualquer
tias reuniões da Sociedade, o seu lugar será dentro do recinto,
mas á parte, approxirnando-se, quandó lhe fôr determinado,
para contns ou explicacões.
§ 7. 0 Quando o l'rocúrador não aceitar honorario algum, fegundo llte está designado, a Dlrectoria, tendo utilizado O$ seus
srrvtços, deverá a presental-os no relatorio annual á assembléa
grra I, par·a que esta os torne em consideração, c lhe conceda o
lilnlo tle henemerilo, se a isso tiver direito pela. importancia
dos serviços prrstados.
~ 8.• Em qualquer rios casos o Procurador eleito poderá encarregar dos Ira hallros a seu cargo quaiiJUCr ou Ira. pessoa de
wa eonfla.nça, aintla mesmo não sendo socio; ficando entretanto
11nko respo:tsavel para co:tt a Directoria, que só com elle se cntt·n.!Prá em roda e qualquOJr orcasi:lo.
~ 9. o No caso tle 'cr eleito Procurador um socio, que per'ença.
á classe dos artistas drarnalicos, c que pelos S'3US serviços
prrslado3 por si, ou pelo Sub-Procurador, não receba honorario
:ll;.!;urn; deverá ler· assento na me>a. da Directoria, r.orn todas a.~
rq;alias dos outros wemhros da mesma., ~em prejuízo do dispo>lo
no § 7. o do presente artigo.

CAPITULO VIII.
DA COllMlSSÃO SYNDICANTE•

Art. 21. A commissiio syndicante é a encanegada dedesen·
vol vrr mais etlicazmente a itléa beneficente desta instituição;
compete-lhe:
§ L" Informar com brevidade as propostas para admissão de
socios, que lhe forem enviadas Leio L" Secretario.
~f 2.o .IdlPtwir-se r.ogo qdue rect' a participação, P.~~desc.rgirt?, d;i. =~;·- -:-:-,
cn ei'IIJJ ar1e ou pr·n•ão e qua 1quer socro nccessr..... o, I~'JI{ilh 1. 1,!f,~ '
do-se ao lugar indicado para informar-se do .esl~d~ -41 'rel'la· ·
'1> ")
ruante, dando Jogo parte á Directoria do te!)UHaUÕ da sua
· '~missão.
·..
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$ a. o No caso de urgencia, poderá qualquer dos membros, que
pnmeiro receber o aviso, desempenhar o encargo por si só,
dando p~rte em seguida aos outro3 membros, dos ;~ctos que
praticou, para que e!les sejam apreciados officialmente pela
Directoria.
§ 4. 0 Além da visita official de beneficencia, de que tratam os
paragraphus antet:edentes, todos us membros da com missão deveràtJ d1aria e .tlternadamente, segundo a designação do relatur,
visitar o enfermo, ou encar..:erado, observando minuciosamente
a mai'Cba da molestia ou do processo.
§ õ. o Cumpre-lhe lambem repre:;entar a Sociedade por si só,
ou com a Directoria, sempre que por esta fôr, para esse lirn, convidada.
~ 6.• Auxiliará lambem quanto puder a distribuir-ão de bi·
lhetes do beneficio para os cofres da Sociedade.
•
§ 7 .• No ca;o de epidemia, apresentará á Directoria um rela·
to'í-io, mencionando o numero dc socios necessitados, enfermos,
c aconselhando os meios urgentes a adoptar.
§ 8. o Um mez antes de Jlnt.lar o anno electivo, o relator apreseutará ao Presidente da Sociedade, a exposição de todos ostrabalhos da com missão synd&canlc, para completar o relatorio á
assernbléa geral.
CAPITULO IX.
DA ASS!lMDLÉA G!lli.U••

Art. 22. A asscmbléa geral pó de reunir-se ortl ina ria ou extraonl inariamrnle.
§ f. o As sessões ordinarias rcalizar-se-h~o annualmente na L•
e2."dorninga do mez de Julho: na. :1. • para a aprescntacãodo
relatorio e contas da Directoria e para eleição da mesa da assemhléa geral. da Diret:toria, comrnissão de syndicancia, e r;omrnis·
sã" de contas, e de inspecção dos a c tos da l)irectoria; na !. • para
a leitura do parecer da cornrnis3ãO de contas, e sua discussão e
approvação, e para a posse dos funccionarios eleitos na sessão
anterior.
§ 2. 0 As extraordinarias quando forem convocadas por seu
respedivo Presidente, em virtude de requisição da Directoria, da
couunissão de contas ou de quatro -ocics quites (art. :1.0 Si.")
Art. 23. Competeáa~scmbléageral:
§ :1.. • Ouvir ler o relatorio do Presidente, e o balanço geral do
Thesoureiro, que lhe será annexo, approvando-os ou rejeitando-os rm tempo opportuno.
§ 2. 0 Eleger uma com missão de tres membros para o exame
das contas e relatol"io da 1Ji1·ectoria, e inspeccionar os actos desta,
ficando o parecer da mesma Cllmmissão sujeito á approvação ou
reprovação da assembléa geral.
~ 3. o Proceder á eleição da mesa da assembléa ~era!, composta
dn I' residente e dons Secretarias. que não podem ser membros da
administração; e eleição da Directoria e com missão de syndi·
caneia, de conformidade com as disposições concernentes a esse
assumpto.
§ i. o Appruvar ou rejeitar as medidas tomadas ou propostas
pela Directoria; bem assi111 as que fo1·em apresentadas 11os casos
de rrtmiõcs extraordinarias.
~ 5. 0 Ouvir e attender todas as queixas, denuncias, appellacões
e rcpresenta~ões dos socios, conjunctamente com as informaÇões
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da Directoria sobre o assumpto, nos limites da lei, decidindo
como Côr de justiça, salvo sempre o recurso ao Governo Imperial
nos casos previstos no Decreto n. o ~H de 19 ele Dezembro de 1860.
Art. 2,. A assembléa geral só estarã legalmente constitulda,
quando achar-se presente, pelo menos, a terça parte dos soclos
residentes no Rio de Janetro, e que estejam quites com a Sociedade.
Art. 25. Quando na primeira convocação da assembléa geral,
preceLiida dos competentes annuncios e avisos, não comparecer o
numero de socios determinados no artigo antecedente, será ella
convocada pará da h i a oito dias, mediante novos annuncios;
e nessa occasião a presidencia abrirá os trabalhos, ainda mesmo
com o numero diminuto de socios; louvando-se os demais uas
deliberações tomadas como se estivessem presentes; isto em
todas as reuniões, tanto ot·dinarla~, como extraordinarias.
At·t. 26. ,\os annuncios, e avisos, par•l as reuniões da asscmhléa geral, deverá declarar-se o motivo da convocação.
Art. 27. Oito dias depois de celebrada a sessão annual de
eleição, terá lugar uma outra para leitura do parecer da commissão de contas, e em seguiJa realizar-se-lia a posse da mesa
da assembléa geral, e mais funccionarios.
CAPITULO X.
DAS BL KIÇÕES •

Art. !8. Só podem ser votados, para membros da mesa da
assembléa geral, Directoria, e com missão synrlicante, os artigtas
tlramaticos do sexo masculino, residentes no lHo de Janeiro,
ua occasião d1> eleição.
At·t. 2J. Findos os trabalhos da a~sembléa geral annual, o
Pl'rsidcnte annunciará á casa que vai proceder-se a eleição ela
uova m' sa da assernbléa geral e mais funccionarios elcctivos:
111andando em seguida ler pe!o i.• Secrelatio os nornea de todos
os artistas drãmalicos que fazem parte da Sociedade, e que estejam nas condicões do artigo antecedente, e outras necessarias para serem "eleitos.
Art. 30. Finda a leitura a que se refere o artigo antecedente, começ:u·á o recebimento das listas, as quaes serão entre·
gues nominalmente. Cada socio entregará tantas cédulas quantas forem as eleições que se houverem de fazer; as cédulas
terão por fóra um rotulo que indique o seu destino. O Presidente mandará depois fazer, por quem de direito a contagem
e separação das listas por seus rotulos, e, conferindo o numero
dellas com o dos socios presentes, orJenará a apuração a qual
deverá começar pela da nova me~a, ~~guindo-~e a da Directoria, e quaesquer outras com missões que tenham de ser eleitas.
Art. 31. Concluiria a atmração ou ~scrutinlo, passará ao L o
Secretario, que fará a proclamação dos novos eleitos.
Art. 32. A presidencia mandará em seguida lavrar o lermo
eleiloral, no respecli vo livro das a c tas, com os competente~; c·
protestos e contra-protestos, caso appareçam. .
·i •, ·~o
o mesmo termo, depois de lido e bem confront~tl<f/ierã. as~ . !\. 1; /•
signado por toLia a administração e pelos ~~~\encarregados
·:
d~ escrutinio, tomando delle conhecimentq.- á Sbôlêll.ade na proXtma assembléa geral.
/. ~·~ ·
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Art. 33. Conhecido o resullado tia eleição, o Presidente annunciará o lugar, dia e hora em que devem tornar· posse os
novamente eleitos, aos quaes o t.• Secretario dirigirá officio
communicando a sua eleição, para que compareçam no acto da
possr.
Art. 31.. No caso de reeleição, havendo recusa~. proredersc-lln a nova eleição para os lugares vagos, decidindo a sorte
no caso rlc rmf'ate.
Art. 3:J. No impedimento, leç:almrnte comprovado. de algum
dos novos eldtu~, será charllado para su!J~lituil-o o imrncdialo

em

volr.~.

Art. :JI). Sed eonsiderada nulla qualquer elciç<io, uma vez
11ue a maioria dos cargos da Lli1edoria e comlnissâo syndicante não recaia sobre os socios artistas dramatieos, ainda
mesmo formando estes uma grande lllinoria na Sociedade.
CAPITULO XI.
DAS BENEFICENCIAS.

Art. :l7 .~::A Sociedade garante, desde já, a seus membros que
forem nrcrs<ilados, quando enfrrrnarem, a bonefi~~encia mrn~al
de 20fj000, além do recnr~o de nwdir.o e holira, que lhe será
Inrn•'cido e pago pelo Tlle~oureiro ria Soeir.rladc, e, no ca>o
de fallccimento, :1 família dn sor,io fallrcido receherà do mesmo
TIIP~OIJI'eiro a quantia de woa,oo, pará auxilio do funeral e
lu lo.
Arl. .38. Os mdos necessitad<:JS cJUC enfennarrrn, fóra da séde
da Socu~!ladc, ter:io o mesmo drre1to as llrneficencras, UllJa yez
fJIIC provem a Sll:l. Cllfcrn:id:ulc por mrio de urn altrstaclo do
SPU mrrlico assistcnle, rullricacln pelo sod•l ;1grnlc d•> ln~ar e:u
qu<:> re:oidcm, ~o qual dcn'riio J'('clnrunr ('ara n:io lta\·cr drn1ora
Jlf'S soecorrns, se o houver no lugar; ~.er1do wppricla na sna
falia, a assignatura, por c]tJalqnrr auloridade qur a ir.w qurira
pre.>l.ar·W. O mesmo se entende nt:s ra,os ele fatl,'rnnrnlo.
1\rl. 39. A Sor.ic1la<il~ g-arante lallliiCnl, clPsde já, ás fandlins
drs srus ~ocios necessitados 1:11lrcidns, a prns:io 1nc11sal dr' W~;
lirando a llirecloria autorizada a clemr· :1lé oO ~;., quando os
fundos ~oriars o pcrrnillan1.
Considera-se fan,ilia.
§ 1. 0 Viuva e filhos.
~ 2." ~lfti, c wt falta desln, pai, nel1ando-sc impo~sillilifaclo 1le
fral>alllar.
§ 3. o Irmãos menores r- irm:ls sol! riras.
Art. 10. Fica autorizada a l>irecloria a 111andnr recolher a
Ulllll casa de sande os socios ncces.ilados, soltPiros, e que não
trnl1am família a quem recorram, no caso em que o medico assistPnlc rleclarar grave a énfermidnde.
A 1t. H. Todas as IJcncfiecneias promcltidas pela Sociedat!l}
S(']'ãO religio~amcnle curupridas:
§ t.• Emquanlo dnrurm as cnfcrrnidarlm; dos hrncllriarlos.
§ 2.• EmquanLO as viuvas nDo se ca~arc111 e livereu1 viver
lwur~to.

§ 3. • Emquanto os 1llJ,os forem mrnores de lO annos, e as
filhas se conservarem solteiras, e dignas J!Or sua conducta
exemplar.

EXECUTIVO,

Art. IH. No caso tle pri.,:io, o snci:J rnces;itatlo pcrceh~r<i a
me> ma m'm~alitlatle, co no se Psti ves>e enfer;no, CJ~sando esta
logo que seja absiJlvit!o ou condemna!lo dellnitivamente. Neste
caso raceberá a su:t farnili:t a rn11ü:J de3igutla no art. iO,
sujeita ao dispo;to no art. H, S 4.. 0
CAPITULO Xll.
DOS FUXOClS SOCIAES,

Art. i3. O.; fLlll1lus soci:ws compüern-se: tias joia~ e lllf'nsali·
dades tlo.>sol:ius, tio [II'OIIucto tios ht•nefi,~ios, das tJuantias doada,;
prlos Clnprez~rios dos thealro.;; dos tlonativos das cnmpanl11a.\
ou crlf'hricla1lcsque visitarn111 <~s·a capital, e 1!11 tJnalqner qua11lia,
on dadiva tle valnr, que ftir ohtid:t na Curte ou nas Proviucias;
além do capital da Sociedade já realizado.
Art. M. 0:1s fundos sociacs tir:u-se-hão as quantias neces~arias p:~ra as despezas que tivet·ern de ser fdta~. sendo estas
le;{:tlrnente autorizadas, conforme o determinado nestes estatutos.
Arl. ~5. O capital tla Sociedatle poderá ser convertido em
!lpoliccs da divida pui.Jiica, ou nos mais titulos especificados no
art. 20, § ~-"
Art. ~ü. As quantias pertencentes á Sociedade ser;io depo~i
tadas na Caix.a Econoruica ou Baneo do Hrazil, de accunlo com
o art. ~o,§ 4. 0 , até :í quantia de 2:000$000, para acudir as tit's·
pcza~ da Sncictlatln; ronvertendo-se u cxcellt·nte c:n apoliccs,
ou nos onrr<B titulos de tfue trata o citado art. 2:1, ~ ~. 0 , ~alio
os casos de força maior que o irupe~aur.
Art. 47. As quantias de que trata o artigo anlecedcnl•', 111111
Ycz det•ositatlas conlpetenlcmrntc, só fl•lder~o srr retirad:,s, e
isto para as dE'spezas a fazer com bcnelicPncia5, ou compra tl•J
fun1los, flOr 111rio ti e nma onl••rn as-i,..(nada prlo Presidcr1t•·, 1."
Sccrelal'i '· Thesourrir•>, c o Ielator tla eomnliss:'to syndil::lllle,
devendo ter sido apre:;entado o pedido d.t quantia uecc,sari1, e
approva1lo pela Dircctoria na reunião semanal da rncs":na, e pur·
unanimidade.
CAPITULO XIH.
DISPOSIÇÕES

GEllAES.

Art. i8. A as~embléa geral póde conferir o titulo de benemerito a tot!o e qualq~er socio que o merecer, tendo precedi!!~,-~
proposta conforme o disposto no art. 4.. 0
·
- , :
Art. i9. Os !llcdicos e Pharmaceuticos que prestarétpri~htúi'.. Pt~M4,f
t~mente os seus serviços e medicam_ento~ a~s .meJ,lll\ros {J-:. So.(
Ciedade, por llspaço de um anno, tcrao direito a(). titulo de be·
nemeritos.
·
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Art. rso. o socio benemerito tem direito a receber, quando
prove precisar, um terço mais de bencficencia, que a do socio
etrectivo.
Art. lU. O socio que extraviar o seu diploma deverá exigir
um outro, dando o rlonativo de 31)000.
Art. 52. Aquelle socio que tiver beneficio de contracto em
qualquer theatro desta Côrte, ou das Províncias, uma vez reaHzado esse beneficio, deverá concorrer para a Sociedade com o
donativo de 10/)000, em dinheiro; ou 20~000 em bilhetes, até á
vespera; no caso de não cumprir ficará incuriiO nas penas do
art. H, cap. 5.•
Art. 1;3. Fica autorizada a Directoria, logo que haja numero
extraordinario de socios nas Províncias, a ter algum capital
nas localidades em que houver maioria, sendo permittido, unicamente nestas circumstancias, distrahir dinheiro da séde da
Sociedade.
Art. :;~. A Sociedade só poderá ser dissolvida :
1.• Findo o tempo da sua duração, que, nos termos do art. :;.•,
n. • :;, do Decreto n.• 27H de f9 Je Dezembro de 1860, é fixado em
!lO annos; salvo se a assembléa geral resolver prorogal-o, e
obtiver a approvação do Governo;
2.• Nos mais casos previstos nos arts. 35 e 36 do citado Decreto.
Paragrapho unlco. A dissolução voluntaria, antes de terminado o prazo da duração, só poderá ser resolvida em assrmbléa
geral e em virtude de accôrdo da maioria absoluta de todos os
SOI'ios i e, em qualquer raso de dissoluçf10, todos os bens liquidos
da Sociedade ser4o pelo Governo app!icados para a instrucção
publica, ou para obras pias.
Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 18i6.
(Seguem-se as assignaturas.)

DECl\ETO N. 6592-

DE

27

DE JUNHO DE

t877.

Proroga por mais seis mczes :ts di~posições do:; Decretos suspendendo a cob1·ança dos direitos de consumo do gado vaccum e
lanigero importado no Impcrio.

Emquanlo não forem tomados em consideração pelo
Poder Legisla livo os Decretos expedidos pelo Governo
Imperial, n.•• 6050 de H de Dezembro de 1875 e 6439
de 28 de Dezembro de f.876, em virtude dos quaes f6ra
suspensa a cobrança dos direitos de consumo do gado
vaccum e Ianigero, vindo de paizcs estrangeiros, Hei
por bem que continuem em vigor, por mais seis mezes,
as disposições dos t·eferidos l'ecretus.
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O Darão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o
ImprH'ador, Senador do lmpet·io, Ministro e Secretario
de Esbdo dos Negocios da Fazenda, assim o tenha entendido e faça executllr. Palacio do Rio de JJneiro
aos 27 de Junho de 1877, 56." da Independencia e do
Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL 1\EGENTE.

Barão de Cotegipe.

DECRETO N. 6593- DF. 27

DE IUNIIO DE

1877.

Approva os e3tndos definitivos da estrada rlo Rio Yertlc na Pro.
vincia de lllinas Gcracs.

A Prinecza Imperia I R''g-ente, Altendcndo ao que rc_quereu o Brigadeiro Dr. José Vidra Couto de MagalhiTcs,
coneessionario da estr·ada tle ferro do lHo Verde, na
Provimi:J de Minas Geraes, Ha por bem, em Nome do
Imper,•rlor, Approvar os estudos definitivos da mesma
estrada, constan tcs d<~s plan t.•s, perfi~ c ma i~ doeurnentos, menos o orçamentn, todos rubricados peln Chefe da
Direetoria das Obras Puhlicas, e a que se refrre a clausula 3. • das annexas ao Decreto n. • 59:52 de 23 de Junho
de 187:J.
Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, elo Conselho de Sua
Magrstade o Imperador, l\linbtro e Secretario de Estado
<los Negocios da Agricultura, Comrnercio c Obras Pu!Jiicas, as,im o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio üe Janeiro em 27 de Junho de 1877, 56. • da
Independencia e do lmperio.
PRINCEZA niPERIAL REGEN;f~~~
,,
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T!wma; José C~clho de', :rÍlrlt~i~i,t.
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DECRETO N.

Gj!}~- DE

27

DE JUNHO DE

1877.

Approva os estudo3 definitivos lb estrada de ferro do Paraná.

A Princeza Imperial Rr,gente, em Nome de Sua :afagestatle o Imperador, Attendemlo ao que requereu a
Companhia da estrada de ferro do Paraná, Ha por lem
Approvar os estudos definitivos da mesma estrada, constantes de planta3, perfis longitudinaes e transversaes,
c mais documcnlos, com excepção do orçamento, todos
rubl'icallos pelo Chefe da Direcl.oria das Obras Publicas,
e a que sn rer'ere a clausula 3.", ~ 2." das annexas ao
Decreto n.• rl!H~ do :1.,• de Maio de 1875.
ThomJZ José Coelho de Almeitla, do Conselho de Sua
Magcstade o Imperador, Ministro e Sel~retario de Estado
dos Negocios da Al\Ticultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha cnlendillo c faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 27 de Junho de Hl77, üü." da
lndependencia e do I mpcrio.
PRINCEZA 11IPEIHAL REGENTE.

Thomaz José Coelho ele Almeida.

DECRETO N.

mm:s- nE 21

Altera a clausula 3. •, § L • das

DE JU.\!Io DE

annexn~

1877.

ao Decreto n. • 1.1G52 de 23

de Junho de !875.

A Prinreza Imperial Rr,gentc, Attcmlentlo ao fiUt~ requereu o Brigadeiro Dr. josé Vieira Couto de Magalhães,
concessionario da e~trada de ferro do Rio Verdl', na
Provincia de Minas Geraes, H~ por bem Permillir, em
Nome do Imperador, que o prazo tle dous annos, de que
trata a clau~ula 3. •, §L • das annexas ao Derreto
n.• n952 de 23 de Junho de :1.875, seja contado da data
do Decrelo que approvar os estudos delinilivos da
mesma estrada.

EX~CUTIVO.

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Agricullura, Commerdo e Obrns Publica!~, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do l\io de l:tneiro em 27 de Junho de 1877, õü. • da
lnilt•pendencia c do Imperio.
PR!NCEZA DIPEiiiAL HEGENTE.

Tlwmaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. ();)96-

DE

27. DE

JU:'iiiO DE

i8í7.

Approva, com alterações, a reforma dos estatutos da Companhia
Industrial Fluminense.
·

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmper~doJ·,
Attendendo ao que requereu a Companhia lntlustri.1l
Fluminense, devidamente representada, c de conformida:le com o pare.~er da Secção tios Negocios do Império
do Consrlho de Estado, exarado em Consult:t de 2o de
Ab1·il ultimo, Ha por bem Approvar a reforma dos estatutos da rcferitla Comp1nhia, com as alteraçõ~s que com
e~te baixam, as;ignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua l\[JgPstade o Imperador,
Ministro e Secretario de Estatlo dos Nt•gocio~ da A!{ricuHura, Commercio e Obras Publicas, que a·ssim o
tenha enLPndido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em 27 de Junho de 1877, 50." da lndcpendencia
e do lmperio.
.
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Alteração a que

•e ref"ere o

Deca•eto n, 0
desta data.

O~DO

I.

No art. H dos estatutos substi luam-se as palavras·por um dos membros do conselho director- pelas seguintes- authenticado pelo Director.
li.

Art. 16. No final leia-se- prover-em vez deprevet·.
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Junho de 1877.Thomaz José Coelho de Almeida.

Re~orma

dos cstalu!os d;t Companhia Indus!rial Fluminense, approvada em assemblra gemi lle 28 de
Dezembro de 1876.

Art. '1. • A importancia das acções será realizada em prestações
nunca menores de tof!OOO cada uma -segue o resto.
Art. 8. 0 A e::-:issão da segunda serie será realizada por uma
ou mais vezes, quando o Dlrector, rom approvação do conselho
fiscal, julgar conveniente, a preço nunca inrerior do par.
Art. 11. Det•ois das palavras- para o acto-dlga-se- authen·
ticada pelo Director- segue o resto.
Art. li. E' o 13 dos estatutos, redija-se- a Companhia será
administrada por um Director, auxiliado por um conselho fiscal
que serão annualmente eleitos pela assembléa geral, por escrutiuio secreto e maioria absoluta de votos. Se houver empale na
votação. a sorte designará os eleitos.
Art. 13. E' o Hl dos estatutos- por delegação lambem da
assemhléa geral haverá um Gerente que, de accôrdo com o
Director, desempenhará todos os deveres e obrigaçõe& prescriptos
nos presentes esta tu tos.
1\rt. U. No impedimento temporario do Director, será este
substituído por um dos membros do conselho llscal, que neste
ca~o vencerá a retribuição respectiva. Se na escolha do substituto se suscitar duvida, será elle de~ignado á sorte.
Art. 15. No impedimento permanente, renuncia ou fallecimento do Dil·ector, o conselho fiscal convocará immediatamt•nte
a assembléa geral para proceder a nova eleição, pelo tempo que
faltar para a reunião ordinaria da mesma asscn:bléa,
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Art. 16. No impedimento temporario ou permanente de qualquer dos membros do conselho Jlscal, os outros designarão um
accionista para substituil-o até a pl'imeira reunião da assembléa
geral, a quem cumpre prever.
Art. 17. O US dos estatutos- eliminc-se:a palavra- lambem.
-Elimine-se o art. 16.
·
Art. 18. O 17 dos estatutos.
Art. 19. O 18 dos estatutos eliminando-se a palavra- conselho.
Art. 20. O 19 dos estatutos- elimine-se a palavra- conselho
-c acrescentando-se depois de- DirecloJ•- de accôrdo com o
r.ouselho fiscal- Etimine-$e o art. 20 dos estatutos.
Art. 21. Elimine-se a palavra-conselho-e substitua-se a
palavra- mez- por- semana.
Art. 2!. O conselho fiscal se reunirá no escriptorio Ja Companhia:
J. o Por deliberação propria, prevenindo o Dircctor e Gerente
para se acharem presentes.
2. • Por convite do Director.
Art. 23. Ao conselho fiscal serão franqueados todos os documentos e dadas todas as informações que digam respeito aos
negocios da Companhia.
Art. 2~- O 22 rios estatutos, e redija-se:- As deliberações do
conselho fiscal serão tomadas por maioria de votos e escriptas
em actas lavradas em livro para isso destinado e assignado pelos
membro; do conselho. Nas reuniões do cons~lbo fiscal o Director e Gerente só têm voto consultivo, e authenticarãú as actas
com suas assignaturas.
Art. 2tl. O 23 dos estatutos, eliminando-se a palavra- conselho.
§ 5." Do mesmo artigo- substitua-se a palavra-Presidente
-pelas de-conjunctamcntc com este.
~ 6. o - Substitua-se- i9- por- 20.
~ 7 . o - Elimine se a palavra- do Gerente.
~ 8. o - Substitua-se - determina o art. 37 - por- dclcrmmam os presentes estatutos.
§ 9. o - Hedija-se:- Examinar c conferir mcmalm ente os
invcntarios e contas do Gerente, ele.- segue o resto.
~ iO.- Consultar c oudr o conselho fiscal em todos os casos
Qll'~ o l'ntendrr convcn iente e expressamente nos de que tratam
os§~ 2.", ~- , 6. 0 c S. o de~lc arli.;o.
Art. 26. O 2~ dos estatutos; elimine-se a palavra -conselho.
§ ~.o - Acrescente-se no fim- fazendo no escriptorio da CompJnhia os respectivos lançamentos .
• § ã.o ·-Elimine-se a palavra- conselho.
~ 6.o- Elimine-se a palavra- conselho.
~ 7. o - Depois da palavra- suspende l-os- diga-se- dando
logo parte ao Directm· a quem cumpre providenciar.
Art 27. São attribuições do conselho fiscal:
L • Emit.tir wa opinião sobre todos os assumptos da Companhia
e principalmente nos que forem lendos ao seu conhecimento
pelo Director ou Gerente.
2. o Convocar a asscmbléa geral na hypothe.>e prevista no
art. f;), ou quando acontecimento~> extraonlinarios Ih'o aconselhem.
_
3.• Velar pelo exactn cumprimento rle3lcs cstatutos-ctréTiiíC-r: ---.. ·..
rações da assemhléa gPral.
. .
· , ·.· "}d\~ , ~ ~f1
Art. 28. o. :15 dos e~tatutos, suppnmmdo-s!}.:l vala'Vrá. '"-cemf.r
se lho- depots de- Duector,.- dlga·se- conscJbó ·Jlscal.
·
Art. i\l. o 26 dos estatutos,
- .. :
0
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i·
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:Art. 30. O 27 dos·cslntutos.
~ 2.• dornn>ruo artigo, d.~pois das pllnvras-c:~:bum-di
ga-s~~- qu0 p::Jt' si ou corno prJcuradores de outros representem
um quarto d.1s acções emiltitlas.
Art. 3l. O 28 ilos estatuto;.
Art. 3'!. O 20 ilos e;;tatutos e substitua-se o -n.• 35 -por- 33.
§ t. • do mesmo artigo, supprima-se a palavra- conselho- e
acresr.entc-sl3 depois de -Director- cons~lho fiscal ; - sulBtitua-se a palavra- t·calizado- por- e mil tido;- e no fim diga-se- do art. 29.
At·t. 33. O 30 do> estatutos, substitua-se o- n. • 50- por 2lle SUfi[Jrima-sc na segunda parte as palavras- Presidente do
cons<'lho.
Art. :n. O 31 dos estatutos.
Art. 3). O 32 dos c:>t:ttu tos, substituindo-se o n. 0 26- por29-; suppri::lin•lo-s,) no llm a p:tlavra -conselho;- dizendo-se
depois da palavra- Director -conselho fiscal.
Art. 36. O 33 iloo estatutos, supprimin:lo-sc as palavrasna rcfor·:na dos nsta lu tos.
Art. 37. O :1'1 do~ estatutos.
§ L 0 do mesnw artigo, depois da palavra-cl••gcr- dig-;t-sno Dircctor;- suhstitua-se a palavra-LJircctor- pur-FL<c:ll.
§ 2. 0 Eliwinc-sca palavra-conselho.
~ 3.• Elimine-se as palavras-dlls ruearhros do consciho uircdur C' Gerentr- e diga-se -do Gerente.
Art. 38. O 31 dos estatutos. Eli:uineur-se a,; palavras- do Gerente·-,- do conselho-; em lugar de -tíO- di:,:a-sc-2J-, e no
fim dPpois da palavra- !'lcição- diga-se- do Director e coasei ho lisral- c segnc o re,;lo.
Art. 39. O 313 !lo; estatutos. Na SI11(Un!la parte diga-se:- DPpois
dr:J satisfeihs todas as de,;pezas !la importancia doo lucros liqnillo3 de cada semestre se deduzirão:
:1..• Uma sonrma nunca menor de 2 % do capital realizatlo,
para fundo de amortização do mesnto capital.
2. • 3 o;, dos mesmos lu1;ros liquidos p:tra o llirector.
3.• 3% dos tncsmos lucros líquidos para o GPrcntc 11 do resto,
salva a disposi~f:io transitoria (art. 49), se [ará diviJcndo aos
accionhtas.
Art. 40. O 37 dos estatutos.
Art. 4t. O 3l dos estatutos.
Art. 42. O 3!l do' estatutos.
Art. ~3. O 40 dos estatutos, supprimindo-se a palavra- conselho-: e depois da palavra- Director- acrescente-se- ouvido
o conselho fiscal e Gerente.
Art. IH. o 4ldos estatutos; e no fim dr-pois ua palavra- pouere3- d iga-sB- ilo Director e conselho fiscal.
Art. 41>. O 42 dos estatutos; supprima-se a palavra- consellro-; e depois da de - Director- acrescente-se- de nccôr!lo
com o Cl)nsel h o tlscal.
Art. ~6. Para que o Director ou memhros do conselho fiscal
entrem em exercicio de ~eus cargos é indispensavel que possuam,
pelo menos o prim.eiro.-50 a:-çoes, e os segundos- 20 acçües cada
um, as quaes sáo rnal1enavels cmquanto náo forem approvatlas
as contas de sua gestão.
P.tragrapllo unico. O Director póde ser reeleito, o conselho
fiscal, porém, só o póde ser por dous terços.
Art. 47. A retribuição mensal do Director será de 200ij000
(uuzentos mil réis), e a do Gerente será a que lhe fôr arbitrada
pela :•ssembléa geral sem prejuizo das porcentagens consignadas
no art. 39.
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DISPOSIÇÕES TRANSITOlliAS.

Elimine-se o art. q3.
Art. -l.B. O 6.i dos cstntutos, suhstituin•lo-sc o "n.• l:S" por
" 1.7 "• c acrescenta nilo-se no fim: ~cndo o seu honorario õ,_,o~.coo
(<JIIinhcntos tu i I réis) mcn:;acs. Elimine-~c o art. 4;).
Art. '.\). \)uar11lo os ucrol a di..tri!Juit· na flimra do art. 3:1
rxerdcrem de 6% (seis por cento) ~emeslralmente aos accionistas, e de 4 % (quatro por r:ento) 1:o capital rralizado para
fundo de amortizaç;1o, f.Cr;i o excesso dividido cm trrs partes
iguacs, qu•~ scr;io di si rilm ill;ts «In a~ pa rl<'S pelos accion istas eu ma
reto Grrentt> o ~r. Joa<JUÍIII Maria de Jllrllo, n;io lendo, porém,
tm caso algum dirrito á porcPnlagem consignada no art. :m.
Art. 5ú. O 45 dos estatutos, rPdija-sc: Approvarla prlo Govcmo Imperial a reforma dos presentes cstaLUlos, entrarão estes
em vigot· no priruciro dia do srmestre mbsrqurntc ao da sua
approvação, convocando o conselho director aclual á assPmhléa
gPralpara proceder a eleição de seus mandatari<;s, que servirão
ate 3J de Junho do anno seguinte.

DECHETO N. (i;.i97-

DE

27

DE

JINilO DE 1877 .

.\t:l'ila a rlcsist•~n~ia «J!I~ l'.tz () llr. D~n:d Pc<lro Fet'I'O Canloso
«la conr;c~s:'to ro:lslanlc «In l>ccr' to 11." Gl81 de 181lc .Janeiro do
('OITC:ile a:ll:o.

A Princrz:t llllp.:ri;ll ilr'gentr. em Nome de Sua Magesl:tdc o lmprraoor, Attr·udcndo ao fJIIC lhe rrqu«·rrn o
Dr. Daniel Pedro Ferro Canl(Jso, 11' por brm Aceitar a
d1·si~tcncia por <•lle feita da ronec~são constante do Decrr lo n." (i!f83 de i!:! de J:mci r o do corrente anuo, par a o
cstahelecimrnto de um rngrnho cPntral para o fahrico
de assueat· do ranna no município de Igarapé-mirim,
Provinci:t do Pará, mediante a garantia do juro de sPhl
pur crnto, licando j'ora em diaittc em vigor a ref,•rida
concrssJo fó:ne'ntc em favor do outro con1:essionario
A,dão Bcnaion.
Thomaz José Coelho do Almcidn, do Conselho de Sua
1\hp:rstade o Imperador, l\linÍ:ilro c Secretario de Estado
dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras l'uIJliras, as,im o tenha rntrnclido c faça cxecut:1r. Palacio
do Rio de Janeiro em 2.7 de Junho de 1l:>77, õt.i.-0 - da-- .
lndepcnclcnciac do lmpcrio.
/"
, r>.~~1 1.·1 fJ
'

(•\'i'•.

I'RINCEZ.\ lMPEIUA!\REGEN !'E.
Thomaz José CdcU(o"iie Almeida.
.Pd"d'J' ~" J'J' ~~·
I
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DECRETO N. 6:>08-

DI~

27

D' JU~IIO Di~

1877.

Autoriza a snbstitni~ão dalchusala 'non1 da conces>ão feita i
Companhia A'lsucareir.ttiJ Porto Feliz p:~lo Dect·eto n.• 6J:xl tle
li de Outu!Jro rle 187:;.

A Princcza Imperial llllgcnte, em Nome de Sua Magestade o Imperador, Altentlcmlo ao que lhe requereu a
Companhia Assucarejra de Porto Feliz, Ha por bem
Autorizar· a substituição da clausula nona lbs que baixaram com o Decreto n.• 6355 de ll de Outubro de l875,
concedendo á mesma Comp·lllhia garantia do juro tle
7 •;. sobre o capital empregado no estabelecimento de
um eflgenho centràl para o fabrico de assucar, pela seguinte disposiÇã<:i:
c A Compmhia se ulilisar·á da mvcgação do Tielé para
ligar as propriedades agrícolas com o engenho central
e este com a estação mais proxima da linha ferrea
Itu.ana, empreganllo na comlucção da canna e transporte dos productos da fabrica pranchas rebocadas por
barcos a vapor. Fica subentendido que é applicavel ás
embarcações empregadas no serviço da Comptnhia tudo
quanto nas primitivas clausulas se refere ao material do
tramway substituído pela linha Ouvia!. •
Thomaz José Coelho de Almeitla, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pdlacio
do Rio de Janeiro em 27 de Junho de 1877, 5'L • da lndcpendencia c do Imperio.
PfilNCEZ:\ Ii\IPEHIAL REGENTE.

T!wm:rz Jcosé C }t.i'w d! Al.·n 'idJ.

479

EXECUTIV ,_),

DECREro'N.

mmo- DR 21 DE JuNno

DE

1877.

Approva o pl::~no da5 obras de e~g:Qto_de aguas pluviaes do I. • e
t. • disLI'lctos da cidade do lüo de ia.neiro, organizado pela
commissão incumbida dos respectivos estudos.

A Princcl:a Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Ha por bem, de conformidade com o art. 9. • do Decreta
n. • 353 de 12 de Julho de 18~5, Approvar o plano das
obras de esgoto de aguas pluvi<oes dos t. o e 2. o d istrictos
da cidade do Rio de J~neiro c as plantas correspondentes,
organizatl<IS pela commissão de Engenheiros incumbida
dos rcsperti vos estudos e rubt·icadas pelo Chefe da Dircctoria das Obras Public;JS.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do
mesmo Augusto Senhor, 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 27 de Junho de 1877, õ6. • da Indrpendcncia c do lmperio.
JlRJNCEZA UIPEHL\L

REGE~TE.

7'/wmaz José Coelho de Almeidll.

DECRETO N. 650J -

DE ~ DE JULHO DE

1877.

Concetle privilegio a Bcrnartlo Morclly Chaves para a 'macbina ti c
sua invenção destinada a refinar: assucar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attcndendo ao que requereu Bernardo l\lot·clly Chaves
c Tendo ouvido o Couselheiro ProcuraJor da Corôa,
FazenJa c Soberania Nacion;ll, Ha por bem Conceder- _
lhe privilegio por oito annos para fabricar e.-ven,d~l'Ja,,.,
machina de refinar assucar, que declara ,te-r t~vcnlaao 1l ,f \
~cuja u.cscrdipção depositou no Archivó}ofll5l co, com o ,
respec 1tvo csen 11-0.
<'11
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
Magestade o Imperador, Mi.Qi~tro e Secretario de Estado
dos Negocios ua Ag-ricultura, Commercio e Ouras Publicas, a~sim o tenha entendido4fma executar·. Palacio do Rio de Janeiro em ll de 1íi1ho de !877, õ6, 0 da
Inrlrprntlencia c do Imperio.
.· J
PRINCf~ZA

Dfl'EHIAL HEGENTE.

Tl/Omf!z Jtsé Coelho de Alme:'dtl.

DECRETO N. 6C01 -

DH ~ DE JULHO DE

:1877.

Concede p[iv!.!~!o a Joarfuim ·Ferreira nomariz para preparar o
r i!g!•.!~o ªe s::a invenção, de3tinado a ~xtjngui~o cupim e outr0s
ins·'cto3.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Altcmlrntlo ao que requereu Joaquim Ferrcir·a Romariz,
c dn confonntdade com o parerer do Conselheiro Procurador da Corô~, Fazenda e Soflct·an-ia Nacional, Ha por
lwm Conceder-lhe pr-ivilegio por· oito annos p:1ra prcpar<~r e vendt•r o liquido, que declara ter· invcutado com
o fim de extinguir o cupim e O!Jtr·os insect1s que destroem a madeira, segando o proces5o, cuja descripç~o
dt;posilou no Al'chivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Con~elho de Sua
l\Iagr·starle o Impera dor, Ministro e Secreta rio de E~ !:Ido
dos Negocins da Agricultura, Commercio e Ouras Publicas, assim o lenha entendido e faça executar. 1-'alacio
do Rio de Janeiro em ~ llc Julho de 1877, õ6. • .da lnt.lependencia e do llliperio:
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
-~ ~

.;

.Jhcmaz José Cbri!ID .de Ahnoi(la.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
1877.

DECRETO N. 6602- DE

~ DE JULHO DE

:1.877.

Concede privilegio a Vicente Cyrillo Rodrigues de CQstro, para a
machina de sua invenção denominada-Descascador Polidor.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Altendcndo ao que requereu Vicente Cyrillo Rodrigues
de Castro, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soucnnia e Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por oito
annos para fabricar c vender a machina de sua invenção
denominada- Descascador Polidor - , destinada ao
preparo do arroz, segundo a dcscripção e desenho qut\
apresentou e ficam archivados . .
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negoeios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1877, õ6. o da Independcncia c do Imperio.
__...-- ----~
PHINCEZA

Thomaz

IMPERfAL\1\~aÊRt~~,;ii.;-

Jo~~~)~~ ~e· Almeida.
I

,

~~
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DECHETO N.

6ü03-DE ~ DE JULHO DE

1877.

Concede privilegio a Daniel Pedro Ferl'o Cardoso c John SllCrrington para o apparclho de sua invenção destinado a seccaro café.

A Princeza Imperial Hegente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereram Daniel Pedro Ferro Cardoso c John Shcrrington, c de conformidade com o parecer do Consel hciro Procurador da Corôa, Fazenda c
Soberania Nacional, fia por bem Concedn-lhes privile-"
gio por lil annos para f~bricarem e venderem o appare1ho dcnominado-Seccador Pncumatieo-, que declaram
Ler inventado para scccar o café, c cuja dcscripção depositaram no Archivo Pu!Jlico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
.Magestade o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado
dos Ncgocios dJ Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pai:~ cio
do Rio de Janeiro em 4 de Julho tlc f877, 5ü. • da Independcncia c do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
1'homaz José Coelho de Al111eida.

DECHETO N.

660~- DE

<i

DE Jl'LIIO DE

1877.

Concede pri vilcgio a Joaquim Hibeiro Pcdr,;so Juuior, para a
machina de sua invenção ~~\tiq<~<Ja a bcneliciar o café.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcndo ao que requereu Joaquim Hibeiro Pedroso
Junior, e de conformidade com o parecer do Conselheiro
Procurador da Corôa, Fazenda c Soberania Nacional,
Ha por bem ConccLier-lhe privilegio por dez annos para
fabricar c vender a màchina denominada- Feronia -,
que declara ter inventado para henelidar o café, e cujo
desenho e dcscripção ficam archivados.
Thomaz José Cocll10 de Almeida, do Conselho de Sua
Magcstatle o l111perador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricullura, Commercio e Obras
Publicas, assim o lenha ca teiHlido e faça cxeeu la r. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1877, M. • da
Independencia c dolmpcrio.
PRINr:EZA ll\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida .
.ri/VV"J'I;/'V'V'
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DECRETO N. 660:5 -

DE ~ DE IULIIO DE

1877.

Concede privilegio a Bernardino Corrêa de 1\fattos para a
chiua do sua invenção denominada - Marlivilha.

ma-

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, AttcnuenJo ao que requereu Bernardino Corrêa
de l\Iatlos, c de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda
Nacional, lia por bem conceder-lhe privilegio por oito
annos, pua fahricar c vender a macllina de sua invcnç:io denominada - l\Iaravillta - , c destinada a
descascar cal'ó, scgunllo a descripção que :~prcscntou e
li ca are h i vada.
Thomaz José Coelho de Almeiua, do Conselho de Sua
Magesla!le o llllpcrador, l\linislro c Secretario de Esta1lo
dos Negocios da A!jricultura, Commcrcio c OIJras Publicas, assim o lenha entendido e faca executar. Palacio
elo Hio de Janeiro em 4 de Julho de 1877, 56. 0 da Incll'pemleacia c do Impcrio.

PRINCEZA HlPERIAL REGENTE.

Thomaz JosJ Coelho de Al,neida.

DECRETO N. GGOG-

DE

4

DE JULIIO DE

!877.

Concede privilegio a Barlholomou Dumas para o apparelho de
sna invenç:1o denominado -Registrador de Bonds.-

A Princcza Imperial Rcgcntr, em Nome do Imperador,
Attendcnlo ao que rcq,tcreu B1rtllolomeu Dnnus, c de
conformillade com o p~t·cr:er do Conselilciro Procurauor
da Coroa, F'ncnda c Soberania Nacional, Ha por bem
conccder-lltc privilegio por cinco annos para fabricar
c vender o apparcllw denominado- Hegistrador tle
llowls-, que declat·a ter inventado, a tlm de indicar o
numero de pJssagciros que transitarem nos carros das
linhas fciTeas urbanas, segundo a descripção e e deSê\i\ípapre,o::ntados.
.-,, ., , . ' - • ~·
\\
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Thom~z José Coelho ele Almeida, elo Conselho de Sua
:al:lge:>tudc o lmprrador, l\lini~tro r Secretario tle Estado
dos Negocios da A!:(ricultura, Commcrcio c Obras Pu·
IJlic;ls, assim o tenha entendido e façacxecutar. Palacio
do Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1877, tiü." da lndependencia e do Im per i o.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Col!lho de Almeida.

DECRETO N. GG07- DE 4

DE JULIIO DI;

1877.

Concede privilegio a Alfredo Gomes Netto para os carros de sua
invençilo destinados ao transporte de passageiros.

A Princez1 Imperial Rc,gc·nte, em Nome do Imperatlor,
Altendendo ao que requereu Alfredo Gomes Netto c
Tendo ouvido o Consrllwiro Procurador da Corth, Fazenda c Sober.mia Nacion:ll, lb por hem conceder-lhe
privilegio por oito annos par:~ fabricar c vender· carros
destinados ao transporte de p tssagciros, segundo o systema que dccl:lra ter inventado c cujo modelo depositou
no Archivo l'uhlico.
Thomaz José Cot'lho de Almeida, do Conselho de Sua
Mageslatle o Imperador, Ministro c Secretario tle Estado
dos Negocios da Agricullurn, Commcrrio c Ouras PuIJliras, nssim o tt'nha cntenditlo c faç;~ rxecutar. Jlalario
do Hio de J:Jnciro em 4 de Julho de 1877, ti6. 0 da Indcpendcncia c do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE,

Tltoma:z Jose Coelho de Almeida,

continua >
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DECRETO N. (3(303

-DE"' DE JULHO DE

1877.

Concede privilegio a Roberto Dincs nradley para :t. machina de
sua invenção destinada a produzir um gaz motor.

A Princeza Imperial Regente, em ~o me do Imperador
Attentlenrlo ao que requL't·w Hoberto Dincs Bt·adley,
e Tellllo ouvi<lo o Conselheiro Pro.:urador da Corôa, Fazenda eSoiJcnni:l Nacion ti, llt por conceder-lhe pr·ivilegio por oito annos para fabrie:1r c Vl'n,lcr o apparclho e
a ma~:hin:t, que declara ter inventado t~om o fim de
produzir e utilisar um gaz motot• obtido da agua, seg-undo a tlcscripção e os descultos tl<>positaLlos no Archivo
Puhli,;o.
Thomaz José C•lelho de Almeid:t, do Conselho de Sua
l\lagestHlc o Imperador, Ministro c Secrehrio de E~
bdo dos Negocias da Agricultura, Commerdo e Ohras
Publicas, ass11n o tenlta ent1)ndi1lo e Ltça cxeeut:tr. Palacio do llio de Janeiro em 4 de Julho de 18i7, 5G. • da
Independencia e do Impcrio.

PRINCEZA BIPEIUAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. (3(399-

DE~ DE JULHO DE

1Ri7.

Concede privilegio a l\lanoel Jo:HJuim MortJira ,c. Comp. pnra a
machina de descascar caft\ denominada -A merican~.

A Princcz:t Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendeutlo ao que rPqucrcram Manoel Jmquim Moreira
& C•lmp. c <le conformiilade com o p1r·eccr do C~nse.,.._______
lltciro Procur~lllor da Corôa, Soberania e Fazen~1cior ~ ~' ~
na!, H.t por bem concclicr-lhes privilcgiopm:(l.itó.'hn\\b~' .. , /'
para fabricarem e venderem a machiuade ~lí~i<:lhvcnção
denominada Americana c destinada a descàScar café.

48G
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagrstade o Imperador, l\linislro c Secretario de Esi<Hlo
dos Negocios lla A~ricullura, Commrrcio c Olm1s Public~as, assim o tenha enl1'nclido e Faça executar. Palacio
do 1\io de Janeiro em 4 de Julho lle 1877, õ6. 0 da IIHlependencia e do Im pcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6610- DE 4 DE JULHO DE i877.
Proroga o prazo concccliclo a Francisco Raymundo Luiz elos
S:mtos e outros para a exploração de jazillas mineracs no
muuicipio de S. José ti'EI- Hei, da Proviucia de Minas Gcracs.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Impcratlor, Altrndcndo ao que rcqucrernm Francisco Raymundo Luiz dos Santos c outros concessionarios da
exploração de jazidas mineraes no município de S. José
<l'El-Hei, da Província de l\linas Geracs, a rrne se
refere o Decreto n.o [)\)29 de 3 de Junho tle 187õ, lia
por hem prorogar por dons annos, conlados desta data,
o prno de qne t1·ata a clausula primeira daquclle
Decreto.
Thomaz José Coelho de Almeicla, do Consellio de
Sna 1\Llgestade o Impcrauor, 1\Iinistro e Secretario de
Estndo dos Negocias da Agrieulturn, Commrrcio n
OlJras Pu!Jlícas, assim o trnha entendido e faça ex.ccul~r. Pabcio do Hio de Janriro em ~de Julho de :1877,
tiü.• da Indcpcndencia c do Jmpcrio.
rniNCEZA IJ\IPEIUAL HEGENTE.

T!wmaz José Coelho de Almeida,
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DECRETO N. G6ii- DE 4

DE JULHO DE

1877.

Concctle pcrmis3ão a Etluarllo Carlos Rodrigues de Vasconcellos para explorar mincraes na Provincia de Jllato Grosso.

A Prinrcza Imperi:ll Regente, em Nome do Imperador,
Attcntlcnrlo ao que requereu Elluanlo Carlos Rodrigues
de Vasconcellos, Ha por bem conceder-lhe permissão
p::tra explorar .cryslal c outros mineraes existentes em
terrenos llr sua proprirrlacle no município de Miranda,
ela Província rle 1\lato Gro~so, sob as clausulas que com
este haix:un, assign:Hlas por Thomn José Coelho de Almeirb, do Conselho tle Sua Mag-cstatle o Imperador, Ministro c Secretario de Estado rlos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Ohras Pnhlica~, f!UC assim o tenha
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 4 de Julho de 1877, 56. o da Inllcpcndcncia c do Impcrio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
ClauAttlas n

<(tu~

f!le rcf'crc, o Decrotc} n. 0 GGII
desta dntn.

I.

E' con1~cditlo o pnzo de dons annos, contados desta
data, a E1luanlo Carlos Llodrigucs rlc Vasconcellos para
rxplnrar crystal c outros mineracs existentes em terrenos de sua propriedade, no município ele Miranda, da
Província de J\lato Grosso.

11.
As explorações poderão ser fci tas por qualquct· dos
modos rceommcndados pela sciencia.
III.

O conces~ionario obriga-se a indemnizar .!lJUlquerdamno ou prejuízo que os tra!Jalhos da ex,plofaÇão C.a'U,_i
sarem aos proprietarios confrontantcs.
.
Esta indcmnização será feita meclian\.C arbitragem rle
peritos, os quacs serão nomeados <lotls por parte do

488

AI;TOS DO PO!lEn

conccssion~rio c tlous por p'll'tc dos prcjn·licados. Se
houver empate, :;crá iled [j,Jo por utn quinto arhitro
nomeado pdo l'rcsitl:mtn da pt·,n·ind:l, c se os terrenos
forem do E:>tatlo, wlo Juiz UI.) Direi to.

IV.
Scrú igualmente obrigatlo a !'t'st1!Jclcccr ft su:1 cusb o
curso nattJral das agu:1s qttc tiver t!t~ tlt•sviar de Si'U
leito pcl:t ner:cs,;illaLlc dos lr.dJ:tlilo> da C'Xploração. Se
o desvio dcs>as agtns prejwlic:ar a l:;rceiro, não lhn ser:,
pt'rmittidon!Tectu:d -o sem licença tlc<t:\ que po lr:r:'t St!t'
~uppriúa nwdianle indemnizat;ão na fúr;na cstaiJcledLLt
na ela usu la :J. •

v.
".Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de
p:mtanos ou cst·t•.;na;Jo de ag-uas rpw p'lS>am prejudicat·
a saude tlos moradores d:1 circamvizinh:wça, o conccssionario scrú o!Jrig-ado a dc:;ccear os terrenos al:tgados
restituindo-os a seu antigo estado.

VI.
As prsquizas tle min~s por meio de eavas, poços ou
galerias no trr!'itorio desta conccs-;ão, nJo terão lug-ar:
i. • SolJ os cdilieios c a HJ metros de sua circumferenei:~, salvo na ulti111:1 hypotl!t•sc, súmente com consentimento expresso c por escripto do respectivo proprietar i o. E-;te consenti !lWil to niio potler:t sct· snpprido
pelà Presitlcneia da provinci:~.
2." Nos earninl10:; c cstrad:ls pulJlicas c a iO metros de
cala lado delles.
3. • N:~s povoações.

YII.
O concessionario fJrú levant:tr plantas geolo~ir:as e
dos terrenos explorados, com p:~riis que
tlemon,trem, tant<J qu:wto pi·r:nittircm o-; trab ditos que
tiver feito, a snp··rposiçJo da-; eanud:ts mincrat'S e
rcmcl.lcrú as tlit ts pla'lL:ts p Jf' intermntlio do JTesidnntn
da pruvineia á lllt~ucil·n·ttl.t St~LTCI.ari·t acompanli:Hlas:
{. • de amostras dos llli'SIIIOS miner.ws c das variedades
das camadas de terras; 2. • de UIIU deseripçiio minueio ..;a
da possança das minas ,_los terrenos de duminio publico
topogr:~phic.as

~8i}

EXECUTIVO.

e p.1rticul:1r, neccs~ario> á mineração com desig-nação
dos propridar·io~, das c lillcn1;ões ndlcs e'\istcntes e do
uso ou emprc~o a 'lue são;lestin tllo3.0utrosim inuicará
qual o meio mais apropriHio p u·a o tr.msporte dos productostla minet·ação c qui! a lli-;tancia entre caua uma
das minas e os povoJLlos mais proximos.

VIII.
S1tisfeitas as clausttla-; dc:;L1~ tleercto, ser-lhe-ha concedida autorização p:tra lavrdr as minas por e!lc descobertas 110~ lugares Llcsigtudos de accôrdo com as leis e
condições que o Govcmo julgar conveniente estabelecer
no acto úa conccs>ão, no interesse da mitwração·, c em
l!enciiGio Jo Est:ttlo e tios p:H·ticularcs.
Pal::tcio do Hio 1lc ltiHliro em '~de Julho de 18i7 . TI•omaz José Coel.'w da Almeid11 •

DECRETO N. G612- DE 1

D~ JULHO DE

1877.

Transfere aos filhos do nn~do Mano~! Antonio ue Araujo Gui·
marães os direitos constantes LIO Decreto n. o 4692 de t4 de
Fevereiro uc 187L

A Princeza Imperial Regente, em Nome tlo llllperadot·, Attcwlcndo ao que requereram Lui7. Au~usto tle
Mag-alhães, por cabeça de sn:t muiiJer D. 1\bria Augusta
de Araujo Guimarães .c O. Ctnilill<l Au~u,;ta tle Araujo
Guimarães, g1'nro c lllhas do lln1do 1\Ianocl Antonio Je
Arat1jo Guimarães, Ha por bem transfcrir-ll1rs os di·
rei tos COIL~Iantcs <lo Decretr) n. o 4,tHH Je 14, de Fevereiro de !871, rcL.tl i va mrn te á la vn de caniio de plld r a ..
na frcgnczi t l11) Nossa S1)nhora da 1\fãi dos Ho1~ 'ãõ,
Araranguú, wovinci:t de Santa C:ttharin::~,_,st1g fl~ n1~!~
mas clausula> qne b:tix:tram com o dito Jecr~1o, cujos
pr.tzos rsta!Jelccidos nas conuiçi~cs 2. •, ~.~e
ficam
prorogados por igual tempo.

i.·

=PARTE I!,

--,'(..
..~····
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Thomnz José Coelho de Almeida, do Conselhow1ie Sua
Magestade o Imperador, l\Jinistro e Serrrtario de Eslado
tios Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Puhlicas, assim o tenha entendido e faca executar. Palacio
do Rio de Janeiro em fJ: de Julho de 1877, 56. • da
Independcncia c do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. GG13 Approva, com

allr,ra~iics,

DE ~ DE JULHO DE

1877.

os cstalnlos da Aswciação rlc Seguro

nmtuo- Progresso- c autoriza a funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Altendcndo ao que requereu a A~sociação de
seguro mutuo -Progresso, devirl<•"lente representada
c de conformidade com o parecr•r da Sec1:ão dos Negocias do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em
consulta de 18 ue l\Iarço ultimo, lia por bem approvat·
seus estatutos e autoriz:1l-a a funccionar mediante as
;dteraçõe,, que com este baixam nssignadas por Thomaz
JL•Sé Coelho de Almeida, uo Conscllw de Sua Mag('stadc o Imperador, Ministro c Se~rctario de Es!atlo
dos Negocios ela Agricullura, Commercio c Obras
Publicas, que assim o tenha entendido c faç3. exe~ular.
Palacio do Rio de Janeiro em 4, de Julho ele !877,
Uü. • da Intlcpendcncia c rlo Impcrio.
PRIN CEZA IMPERIAL REG ENTE.

Thomaz Jose! Coelho de Almeida.

EXECUTIVO.
Alte•·n~'ões

a que se ref'erc o Deereto n. 0 6613
desta dota que nppt•ovn os ·estatutos da Com.
ponhia l"rogresso.

I.

Nos arts. {i. O, H, c 12 c em qnalqncr outro-em vrz
tias palarras- fundo de sinistro- lea,sc- fundo tle
reserva.
I I.

No art. 8."- drpois das palavras- c ahi depositatios- acrescente-se- a juros.
III.

Art. 12 --fica suhstituiJo pelo seguinte:- o fundo
tle reserva é cxclnsivauJCnte dcstin;Hio a fazer face ás
perdas llo capital social ou a substituil-o.
Este funtlo dcvcr;'t set· empregado em apolices !la
divida publica geral ou provincial, que tiverem garantia do Governo ou em bilhetes do Thcsouro ou em
letras hypothecarias de bancos de credito real garantidas, a juizo da Dircctoria.
0.; dividendos ~erão pagos nos mezcs de Janeiro c
Julho de cada anuo, n:io havendo distribuição dos mesmos em quanto o capital soC'i1l tlesfalcatlo em virlmlc
de perdas não fôr integralmente restabelcciJo.

IV.
O art. H - fica supprimido.

v.
O nrl.

i~i-

passa n ser H.

YI.
Ao art. !7 -que passa n ser !6, acrcscentr~-se:- se
o fundo de reserva diminuir ou extinguir-se por causa
da sua applicação ao pagamento de sinistros, pas~arüo
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de novo a serem-lhe applicaclas as q;wtas dos lucros, de
que trata o art. t:l, p~ra formar novo funlo de reserva,
ou para co:nplctar o existente até o maximo fix.ado no
art. H.
VII.
No arL. i7- em Vt'Z das palavras- e mais um cidadão, etc.- até- funcciouario publico- diga-se- e
mais um accionist:t, que St~rá eleito pela asscmbléa
geral por maioria absoluta ele votos c a quem competirá
a prcsrdcneia- (o mais como cslá).
0
No~ 2. as palavras-em caso de vaga, etc., até o
fim- ficam .substituídas pelas seguintes:- no caso de
vaga por morte, enfermidade prolongada oa renuncia
do cargo, os dous Directores escolltcrão d'entr·e os
subscriplores da Compwhia o ter·ceiro, que servirá até
a primeira reunião ela assemhléa geral, e se a vaga fôr
de dous e simulbnea, far-se-ha convocação imruediata
da mesma assemiJJéa para nova eleição.

VIII.
O art. 2:1.-- passa a ser - 20 additando-se-lhe - não
podendo ser eleitos para Presidente c Secretarias da
assembléa geral os membros da rdminstração e conselho tis caI.

IX.
O art. 23 passa a ser 2::!- at~re,centando-se-lhe- menos quando se tr·atar da reforma dos estatuto3 ou da
Iirtuidaç;io voluntaria lia Associação, porque neste caso
a as~emuléa geral tios accionistas não funccionará sent
que ~c achem reunido> pelo menos, um terço Llos acCHtutstas.

X.
No art. 2~ que passa a ser 23- suppri:uam-se aspala VI' aS- q 11ando con voca1b.
No art. 2:S, § ü.• Acrescente-se-in fine- para a
eleição de membros Llo conselho liscal.
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Alterações das clausulas e condições da apolice de Seguro·
Mut 110 contra-Fogo.
I.

Art. H. Elimine-se

11.
No art. :1.8. E em todos os outros- substitua-se a
palavra - simistrados- por segurados.

Ill.
O art. :l9. Substitua-se pelo seguinte :
Os hrns moveis c immoveis segurados ficam sujeitos
tanto ao pagamento do~ premies do ~õcguro, como ao
das quotas a qne os srgurados, nos lermos Llos art8. 3. 0 c
:1.7 forem otmgados no caso de sinistro.
Para e~te fim, e se convier á Associação, os immoveis St'gurado~Lscrão hypollwcados na fórma da lei n.O
:l237 dü 24 de Setembro de :l8G4.
IV.
O art. 24. Suhstitua-se pelo seguinte:
O segurado obriga-se a lnnfcrir á Associ:H;iio totlo o
direito e acç:io, que lhe po~sa compelir contra quem
tle dirt'ito fôr, no caso de sinistro, ronstituindo-a para
tal lim procuradora em causa propria.
Antes ele feit·t, quando exigida, esla cauçiio de direitos, não poderá o segurado reclamar imlemnização do
sinistro.
.----~···

v.

/----:· ' . c : .. ~ !? ( '
.\

Art. 27. Supprima-se.
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1877. Thomaz José Coelho de Almeida,
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Estatutos drt Assochcão de St'.gtH'O MutiJo contm
«flrogrcsso ».
CAPITULO I.
Art. :1..° Com o titulo Seguro Mutuo contra fogo <•Progresso•,

fica fundada nc•ta Crkte uma Associação, formada pelos sub-

scrip!ores associados já inscriptos ou que se inscrevere:n.
Paragrapho unico. Esta As>ociaç:lu poderá ter agencias nas
províncias.
Dependerão de approvação do Governo os esta tu tos ou disposições pelas lfuaes devam reger-se as agencias, creadas nas
proviueias.
Art. 2. 0 A Associa~ão de Seguro ll[utno contra fogo «Progresso,•
tlnrará por csp:~ço de 50 annns a contar do dia em que principiarem as ore rações na fórma do art. 3f..
Art. 3. o Findo o prazo de sua dumç<io, poderá ser elle prorogado por deliherac;1o da assembléa geral c approvação do
Govemo Imperial, dissolvendo-se, porém, antes desse prazo nos
casos do art. 295 do Codigo Commercial e do art. 35 do Decreto
n. 0 27H de !9 tle nezembro de !860.
Art. /l,. • A Associaç:'io Segu~o Mutuo contra fogo "Progresso"
será constituída com urna dircctoria c um conselho fiscal, composto dos associado>, conforme os capitulo3 /l,, o e ti. o
CAPITULO li.

FINS, OPERAÇÕES E APOLICE.

Art. 5. o A Associação Seguro llfutuo contra fogo " Progresso "

tem por nm:

i. o O snguro mutuo entre os proprictaJ'ios das cid:üles do Rio
de Janeiro o os das demais províncias do Imperio, de rno1lo que
se garantam reciprocamente, uns aos outros, por toda~ as avarias
e perdas provenientes de incenllios que possam sobrevir ás suas
propricdadrs, e outros objectos lie valor, expostos áquelle risco,
sob as conliiçücs eslipufatlas nestes estatutos.
2. 0 O seguro dos alugueis dos predios na Curte, pagando-os,
quantia em conslruccão, por caus:t de inccndio.
Art. 6." As lfUotas· que concorrerem para o fundo do sinistra,
sen1o convertidas em apolices da divida pllblica ou em letr~s
hypothecarias de sociedades de credito real, garantilias pelo
Governo.
Esgas transacções scr;1o feitas por intormcclio de corretor, com
ccrtilic<ttlo da cotaç:'io do dia.
Art. 7. o As clausulas e condições gcracs c particulares da
apolice são partes integrantrs dos presentes estatutos e assim
obrigatorias para a Associat;ao e segurados.

EXECUTI \'0.

CAPITULO lU.
l'i\EmOS, niY!DENDOS, FUNDO DE

~.I:i!STRO

E RATEIO.

Art. 8.• Todos os premias obtidos dos diiTcrentes seguros feitos
em cada uru anno social da associaç:1o s8rão recolhidos a um
banco, cscolhitlo pela dircctoria de accõrdo corno conselho Jlscal,
e ahi depositados em conta corrente.
Art. 9. 0 Da totalidade dos premias arrecadados c de seus
juros vcncitlos deduzir-se-hão 110 dia 31 de Dczcm!Jro ele cada
anno lotlos os tngar:Jcnlos de sinistros c mais tlespezas liquidadas c occorTitlas até cnl:io. Do saldo que ficar lirar-se-ha a
terça parto para fundo f!c sinistro e das duas restantes se fará
dividendo por todos os associad?s na proporção dos premios
que elles houverem pago, rrctl!tando-sc-llrcs esse saldo em
suas contas cspceiars, a 11111 de que, ou na rcfonna dr seus seguro_; venham a entrar sórnentc com a rruota r1uc lhes pertcuc.·r pela c.on linuaç:lo dos mrsmos seguros, ou se lhes possa
UJlplicnr as disp lSiçües do art. H.
Art. !0. Enlenotlcr-sc-hão por dcspczas <la Assocbçãoos honorario., e comllrissão da directoria e congclho fiscal, os veucimentos d•JS cmpnlgados, o aluguel e r;:Jsl.us do cscriptorio, a factura
das chapas cut!Jiclllaticas da Associação, as irnprcssucs, custas
judiciaes c crn geral rrtwesqucr: outras dcspczas que se façam
em nrol rins llllere.<s:·s da Assocracão.
,út. :11. Tllll•l n ass"eiado que sê retirar da Associarão, e não
lin'r rPnovado o seu sP:,·tll'O por rpratro annos consecutivos,
p·:rdcrá "tlir.'ilo ao rlividcndo •rue lhe tiver pertencido até o
anuo soda! antrrior ao em que 1kixar de fazer parte da Associar.flo, rc\'f'l'tPutlo ao fundo de sinistro.
A"rt. U. O runtlo rlc sinistro será unicamente para fazer face
ao pagalllcnto de sinistms, nos casos ern que o> premios·aunuacrecehidos c llepositado3 sejam insutncicntes para tal pagas
.
mcn to.
Art. l.3. Sua composiç:to será feita pelo seguinte modo:
1. o Pda ten;a parte da importanei:t do saldo a diddir annualmenle, con[,Jrme se acha marcado no art. 9.";
2.• Dos juros que fôr vencendo c que ll1e drvcrn ser capitalisado:; na ft'lrnu do que se acha preceituado no Jlnal do art. JJ. •
para a conta corrrntt~ de premiu:>.;
3. 0 Dos divitl.'ntlos que se acharc'ill comprehentlillos nas disposiçiit'S tlo a rl. H.
Art. 14. l'ara rrne o fundo de reserva possa ser decapitado,
dado o caso flgnratlo no art. !2, faz-se mister que o conselho
Ji,cal assilll o ri ~terll!inc por votaç:to de maioria a!Jsoluta de
seus nrcn1hros.
Art. 15. L'liTO que o funtlo d<' reserva tenha altingido a
200:0UOrouo ccss:td a sua formaç:lo, arplicando-sc então para
tlivitlcndo na f,,rma do dispost<J no art. t:J todas as parccllas que
até alli o Jraviarn formado.
Art. iü. O fnntlu de resP,rva só será dividido, quando Jlndar o
praw dtl tltu'a0iin da AssDcia<.;ão ouqu:lfltlo a Jnrsma entrar etn·-·-~·-liquidar,:\o r1n hvnr dos associados então existentPs ... -·, . •;, .
Art. 17. Qn:!lldo os sinistros occnrri1los forcm.t1c.-; gue·parâ \1/1,~,
sua coruplPl:t snlur;ão sejam insufficicntcs os prcinios existentes
'~
rm d<'fl:JSilo c todo fundo de sinistro, até ahi fOrmado, proceder-se-Ira ent:'\o a um ratein proporcioual sohre b capital seguro,
''

\
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entre os associa rios cxis!Pntrs, ficando além disso ohrigarlos os
ex-assorbrlos pela rcspnn,.lhilirlarlc rrn que a mesma Associaç:lo
tenl1a incorrirlo at!: o !lia .la sua retirada.
O conselho liseat rlcferrninará o quantnm !lesse rateio e o dividendo extraordinario que corresponder a mais do premio
cobrado annualmente.

CAPITULO IV.

ATTBIBUIÇÜES E ODniGAÇÜES DA DlllECTOBIA,

Art. 18. A dirccloria tla Associarão de f;eguro Muluo contra
fof(o" Progre,so" pert•:BccJá aos fundadorrs Francisco José Nunes
e Angeln rlc Hillaneourt, occupando o L o o lugar de firrrnte e o
2." o de suh-f("L'JCIIlr, e mais a UJJJ cidad:io que pelos funtl.tdores
seja c!JaJnado (]'entre t•s altos funccionarios.puiJiicus e a este
compelirá a prc:c:illenda c frnir;lo por cinco annos, <:OiliO funrlarlores delln, sou a insprcr;Do de um con,:rllw Ji,cal, eleito pela
asse1nllléa geral dos suhsnipton·s associados. e findo rstc prazo
se pror.edrrá a nova clriçfln, seguindo-: e a 'nlJstituiçflo annuat
de seus nH•mln·os pe•a quinta parte na f<'lrn•a do ;1rt. 2." ~ 1.1 da
L ri n. 0 10"3 r! e :22 tle Agosto c art. 27 do Decreto n." 2711 de 19
de Dezembro de 1860.
§ L" A dircctori.1 poderá ser rcpre,entatla aintla mesmo extrajutliciaii!H'lllc por advogado, que ,:crú roustituillo pelo Prcsillcnle
da assotiaç:1o.
§ 2. 0 Em im, .~~imento trmporario maior de CO dias, ~rnllo do
Pn•sidrntl'. srrá c~te suhstiluido por Ulll dos IIH'IIIhros th directoria; sendo de algum nJcm!lro tla rtircel<lria, poder;í este dclrgar
o seu cargo fnnc~ucs e direitos em outro su!Jscriplor associado
de sua conliança com approvaçüo da Llircc!oria, e e111 r:aso de
vaga, continuará a subsistir a delcgaçflo até Jinalisar o uJamlato.
Art. 1.9. Compete á directoria:
~ 1..° Cn•ar ag<'neias nas provinrias, nomrar crnprrgados,
nJWrcar os rcspediros veuciuJeHtos c dcHiillil-os a IICJII do serviço.
§ 2. 0 Organiz:tr, rir accôrdo com o conselho fiscal, o rrgimcnto
int('I'IIO da associa~;io c ;1 gcneias.
§ 3. 0 Oh>crvar c fazer observar o fiel cumprimento destes
estatutos c do regimento interno.
§ 4. 0 Organizar os hnlancos annnacsc as,ignar todos os documrntos, tiJulos c corn'SJÍoudenria c publitar os IJalanccles
tri111cnsaes do 111ovimcuto da aswciaçâo.
§ 5." Convocar a assemblea geral onlinaria c cxtraortlinaria,
§ 6. 0 Autorizar rlcspczas.
Art. !O. Cnn1o renn111crar:ro rle seu trn hn l11o trrno o Prcsitlrnte
o hOJJOf:l rio <I~ &: 000/JOOO, o gerrJJI!' o de ü: ooo,<OCO r o su h-gcrcn te
orle 1.:800/)000, c n:ais a tOIIJini~süo <Ir f/~% (i,to t\ meio por
mil) sohrc todos os valores seguros, a qual se1ü dividida proporcionalmente.
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CAPITULO V.
ASSEMBLÉA GERAL •.

Art. 2t. A assembléa geral rlos associados é a reunião destes,
quarulo con \'OCadus e Je unidos em conformidade com estes
e,tatutus.
A> se~sões !la assemhlra ger.l) serão presididas por um associado
ele• to por at~rlan.aç:lu e por dous outros por elle convidados para
os lugares dl' Secre,arios.
Art. 22. A asscmlJléa geral se julgará constituída estando
pre;•mtrs por si, ou por ,.rucurad• rr·s legalmente IJahititados,
tantos as,ociados quanto.> reprcsenrarem a quarta parte dos que
se acham i11~crr pios nos 1 egbtros da associa~ào.
Art. 23. Quando a a'sellllJiéa g•~rat nüo puder funcc:onar par
falta de 11\llucro 111areado 110 artigo autecPde11te, far-se-JJa nova
convocaçào, c n•·ssa :oPguuda COIIVOcaçãu os assoriailos que
COilf'OI'I'l'I'CIIJ, qua I quer q11e srja o 'eu nurul'ro, podrr ão de.ibeJ ar.
Art. 2~. A asseJllhtea geral reuuir-se-lw. quando c•;nwcuda
orrli11ari:uueute, du;;s vezes ptr anuo: sendo a primeira até o
dia !5 de Alml e a segunda, Jogo que a comnJI:,Sàu de contas
tiv•'r ap1esentado o seu parecPr,
A1 t. 25. Corupcle á asseruhléa gernl ordinaria:
~ i 0 u exame e approv;~çào das conta' aunuaes, devendo para
esse lilll IIOIIII'ar Ullla Cll!ll!IJÍ>SàO de • fi'8-IJiell•iJI'OS.
§ 2. 0 Ekger a dirrctoria c o tan,cllio fi,;eat.
~ 3. 0 Bcsul\·cr a lirjuidaçiio da assueiaç:1o, no caso rlo art 3. 0
do eat•itulo t.d, nuuHandu em actu t:OllliiiUO uuw cornnus:,ão do
tres 1ue' bros que acoliJpanlie a dirrcto1 ia 11a liquidação.
~ ~-" {ls empregados e Jlleluhros ria direclt•r·ia n:io poderão
votar e srr votados nas as:,ewhléas gcraes, salvo tratando-se
de rPsolver a liquidação.
~ 5. • Nenhuru aswciado terá mais que um voto em assembléa
geral.
§ 6. o Niio serão admittidos votos por procuração.
.
~ 7. 0 A a,seJnbléa geJal extraordlllal'la só tratará do objecto
para o qual tiver sido cunvocaua.
CAPITULO VI.

CONSELHO

FISCAL.

Art !ü. O conselho fiscal srrá comprsto de Ires membros
d'entre os asssot:iados .reoidcntes na Côrle, c Juutcionará por
um anuo.
~ 1.• Um dos membros do consellro que findar seJ á semrre
ree e1 to.
~ 2. 0 Antes da primrira assrmhléa gernl fmHTionnrão em
con,ellio fis• at us tres primciJos ~;;otiaaos, que subbCiev~rem ·
na aSS!ICÍaf'âO.
_.,-.''
r I ••
§ 3. 0 A ;uhstitniçflo dos rnemhr11s rlo cousrlli,O"''ISÇa·l >e IIJrl\',
como esta drteruliuatlo (art. i8, parte L" du ~ ~::") reJat•\a•
• mente á dirPdoria, com a di !ler PIIÇa d~ in t~' ir .b\1i1esmo_ ctn·
eslho, onde por attuelles parag1aphos, mtervcrli a u11·ectona;
= PAliTE li.
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§ 6,." N:'io serão elrgiveis mcmht·Qs do consr·lho fiscal os da
e o~ rmpreg-ado~ da ~s,oeiac:1n.
§ t>. 0 O ronsclltn liseal poder:i [tlllt'elttll:ll' rstando prrsrntcs
dons d~ Sl~l\i llll~lllilrJ'l, St11l1I1J o; VO[O'l CO!I[OI'IIICS.
~ 6. 0 Ao mrs1no const1lho cabe nomear de seu seio o Presidente.
§ 7. 0 As reuniões rlo con~clhn fiscal serão mens~es; mas, no
fi111 de e:ttla mcz 1Irsignar.i clll' o de seus membros que deverá
<\companhar os aclos da dirPctoria.
•
Art. 27. Cnmprte ao con;elho IHral:
0
• § 1. Acnntpanhar r ronhe::t:r tios ado;; tlit tlircdnri;t,
~ 2° E.~antinar os lnl:t.tH:·''' n n•latnritlS •JIW :1 dirPctn1·ia lenha
tlt: aprcsent;u· á aswn11tlt'•a ·~era I c os lJ t!an.:eles trintellsac.s que
tivrrPnt de St'r pnltlic<tdiiS.
§ 3° l'r•lpt'll', ti•~ :tccCtrdo com a dirl'r.ttú·i:t, as altrlaÇCII'S de
que os csl:llnl"s t·arc,_:·<llll n :\d•lplar do III·'Stn•• modo as nwdiliçaçüPS !f\W se tornCIIlltrerssari:~s no n·g-inlettlo i•lll'rllil.
§ 4. o llnhl'it:ar. pnr SCtl Pr•·sid••nle n; li\· to< das aclas da tlircctoria c tln lllf'SI!to rons.:llto, rJ,•,·Iarando r111 l•~rrnn,; dt~ altt•rl.ura
c cnrrrranlt'alo u 11\lllll'l'o de f••llias c o litu a IJliC s;1u destinados.
• _
Art. 2R. C:\,J:t Hlf'mh!'O do romrlho tisc:1l prrccbt•rá a gralif1caç:1o allnual dr 2:1t0cli)OOO I' lll:tis a eotllll!issüo tlr 1.;2 "/., 0 ., (!llrio
por ntil) soltrc lo lus us valores segilrus, a qual ~erá dividida
proporcwuatutcnte.
din~ctoria

CAPITULO VII.

DlSPOSrr.:úES GEfiAES.

Arl. 29. Osa~cntrs o rmpre'{arlns ,Jatlircctoria prcstar:1o flan~a
itlonP:t c s:iu indil·idu:\l!llt'llle rcsp•l rsavl'is pelos abusos tJUC
t:OilllllrllCJ Clfl 110 PXCI'CICÍO de Sll:t:i fUIII:ÇÜ~.s.
Art. 30. N:io se far:i n"nhnuta :illcrat;:1o nestes Psl:llntos,
clan-ulas c conrlil·ües sc111 s1~r propo<to ua [únna tlo ~ 3. 0 do
art. 2i c por ddtl!craç:1o da assetubléa geral c approv:u;:1o !lo
Governo.
Para~rapho unir.o, As rcrormas ser:1o propostas em uma
rcuui:\o extraordinaria c vo,adas em outra.

DISPOS!ÇÜ8S

TRANSITO!\ IAS.

Art. 31. A As~or.iar:ln Sl'g"!lro ~lntuo cnn Ira flgn<< Progresso>>,
drp"i,; d•· approY:~dos os ptc,••nll's esl:tlttlus ,. 111:!1S clausulas c
1 ~untli~ül'.'i por d••(·.rclo do Guvnnn lntpP.nal se Jlll~:~ra l!lslall:ula ,.· r·"nsliluitl:t p:tr:t ~'"""'':"r s11a< "l"'l':ti'Cl~'S log-o qnc r<ll'Ja
sniNTipto tlt::tpil.:tl 1[111' n~p!C>~'IIIt: 1i011:011tlfl000, J!?dt'tlii/J 11'\":tl'
cslt> ao tuaxi11111 t(lll: st: sult<en•vt•r. tlt:vt:lldll 1"'1'1)111 'ilSp•·ntlcr
a-; suas op!'rac(H~s, srnqll'l: que 11t•pois dt• 1'-ilii'O :111110> o.< captlacs
su!Jscriplos n:\o attingircm a 2.0iJO:OO,I!')OUO, pelo UlCilO.S.
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Clatmtlas e condições da apolice de seguro mutuo
contra fogo.
Art. L o A. Associar,ão de Seguro Mutuo contra fogo "Progresso •
segura cnnjnneta ou' scparad<WJentc, conforme fôr declarado no
corpo d<t apolice, Sllb as cLJudiçõcs gerae> e particulares que
segucfll:
L• Tnrla a classe de hcns moveis ou immovcis, ainda que o
inr:Pnrlio seja protiJJZitlo por exhataçõcs clcctro-atuwsphericas ou
por explos:lo de g:1z;
•
2." U; alug1trh do-; prcdios na Cúrlc, págando-os, quando em
ennstrlll'l;:lo ptll' causa do inecndio, cotifurmc o~ 2. 0 do art. õ.•
capitulo2.";
3." Sr os ohjrclns garantidos so!Trcrem detcrioramento ou se
<lcl<'rillt':ti'CIII por orr!Pm da autoridade civil para deter ou combale r os progrrsso; tlo fogo, a assucia~ão indcmnizará ao associado
da iiiiJlOI·taneia das pPrda,,
·
l'aragraplw uni<:cJ. No caso de sinistro originado por explos11o
de g:.,z ou exila laçilPS c!Pctro-atJnosplterieas, a A;sociaçáo só tu ente
responde pP!o daul!lOJli"OduziJo pelo fogo.
Art. 2." A Assor:iaç:lo não srgura em rugares despovoados nem
gar:mlc os JJir·cndios que provenham por guerra, invasáo, sedb;<lo, hostilidades, t'OIIliiiO~<lo popular, f"rça utilitar e quaesquer
explusiJes 011 IPJTeJIIolos. T:uuiH~Jn exclue os titutos, documentos
ou uta.nuscriplns, pedras preciosas, ouro prata, ourivesaria, os
tliratros, :1s failri•·as ou depositos especiaes de polvora, de fogo
arliiicial, dn k••rozenc, tle pltosphnros e alcohol, e maL; mat.erias
consi lt·radas inllallllll:tVcis, assim como taJ11lJen1 os edilicios quP.
conlPnh:un failrir.as e depositos cspeciacs de a.rtigos~xceptuados
na prt'St'JJ[P tlansul:~.
N:ío SI' consitlerar<lo eompt·chendirlos no seguro as rendas (enfeilt•s) e caeiii'IIJira:;, retralos a oleu e em gt1ral toJo o ObJPCto
raruvu prrciost•. T<lo pouco responde pur qualquer outra perda
qtH' n:ln srja Jllalcnal ou tJllC não e:Hcja explidtamente consignJ.da na apnlice.
·
Art. 3." Todo o associado na rlupJa qualidade de segurado e
segur<Hior ó t·espoJi'avrl pL•Io sinistro qnfl pnssam soffrer o,; mais
co-associado< rm raz:lo tia quantLt Sl'gurada c em coneorrlancia
ao risr.:o rjtte off,•recerem os ohjcctos submi!ttidos ao seguro.
Art. ~-· Torltl o seguro, qualqncr que seja a rlata em que fõr
c!Tecluado, terJJIÍJJ<ll'á scn1 pre nos ultimtJS dos dias do ruez de
Dczt~Jn!Jt·o de •·atla anno pc1a manrira segui11le:
~ L" AquPIIcs que ftJrem ciTPctuados dentro dos rnezes de
Janl'iro a Junuo, pagarüo o preruio de um a11no por inteiro para
que possaJJI liJ!dar e111 :H de llezenilJI'O d··s<e mcsJno anuo.
~ 2." Aqucllns, poréJn, <Jue fot·em e!Tectuatlos dentro do~ mezes
de Jnllitl a ill'Zl'llJhrtJ, Jr:tgariio o pr<lJIJio de anuo c tueio p:1ra
que possa111 linda r CJII 3t de IJPZ•·IJJ!Jro rio anno proximo futuro.
Art. iL • (b 1ist·os começar:! o do meio dia em que se etfectuar
o sPguro a 1<'1 ao 11:eio dia •·m tpte findar o prazo de sua duração.
Art. 6." Aenita a nlinnta que tltwcrá ser assignada pPio seg~-.-
radoe t'nnto•r lodasas declaraçcresa hnm da validade docon.Lr:Jtna,: .,
..
scr<'t paga <i. visLt a ÍIJJJHII'i<llll'.Ía <lo pt·Pmio rio sri!.IH1i, s..eJI~1 ~ :-·::1 r;.'
apoli<~c e <'liapa, se es'a itnport:rucia náo exceder da fOlllj(J61h'··
··
Noea,;o d•l•JI"' excetla,ar.;citará r·ntão o s"gurád!)\l.maletraa
prazo de trcs mezes pela impo1 tancia do seguro, .
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Art. 7° A f'llt.1 rlc pn.tnm0nfo rle~~:ts letras no srn vencimento
exonera a assor·iac:lo do Inda" f]llafrptrr responsahifirlade 110 c~so
rh• sir1islro uns ohjrdos sc:.;urus pelas apulrccs relativas ás dttas
lel•as.
Art. 8 o O,; I'IT<'itos rio srguro cessam unicamente:
i. 0 Pllr tkS:tpparecilltCIIln dos ohjr•clO:i garantidos;
2." Plll" corll~fu-;:1o do prriodn lixado na apoli"e;
3. 0 Poli' falleneia do scgur:rdo ou tr'flninaç:lo d 1 associação.
Os rapiLJc,; segurado.; e os prc1nio; annuaes podem sr.r n~du
zi<o.,; sn dlll':JIIk a (·p·l(~a do srg-11ro di1ni11uira importancin destes
e nrslc •·aso o so•gur·:HJo o parlir·ipar:l á dirPeturia remettendo a
!'I!SJH~cliYa :1police c fazrr-lli<' n dilfr·rcn~a no prrrniu cu-relativo.
Arl. !J. O ascor:iadn :10 assignar a apolree da Sl'gnro, rleve
rlr.:la:·ar sc s:io S<'tl'' em t r:!o 011 <'lll p:tr!t) os ühjecfos g;~rantidos,
s·) ,·~ IISIIfl'ltduarill, t'I'Cclur, :ll'r. nrlatario; i,[u é, em que qualidade tra l:i.
Par~gr~pli11 ll!li<·o. Tnd:1 a r<'liecncia on f:ll>i1la<lc da part11 do
segundn <[ttr' l<'lldt•r a dirllilll;ir a classifica• :1o do ris1:oou a trocar a naflli'•'Z:1 011 olrjrr·fo defla. n:lo dao dirPifo ao 'egurado em
caso d<' illl'<'nolirl a nrnli:t na rspe<·in dr, ind<'llllliZal::tn, ainda
]lll',;lllll ifll'lll<ill :h rlif'IS l'ii'<'IIIIISiani'Í:tS II<ÍO irOI\\'PfCIII illfillidO
!-O!Il'1 1 O rl:\111110 OU pl'!'ti;J

do

Ol!j~ 1 t'.l'l ~t'"'g-lll'~lt)O.

Art. 10. "'rlllJli'C que ,;p liz<•r· t·on>lnrcçfle.-; l(lle augrnentarrm o
rL;co t!e-i.~llarlo 11:1 ap:)lit'r em rigoJ', e'ljuan<lo se cslalrelrrer
110.-; Pdiliero> s<'gurad:ls onlr"s <'O J!iguos en111 fnllri:'a a vapor, intlu,lri.rs, ou OIIIIO' ohje1:ro,; qnr a<<<u:nnrrln o prligo do inccndin: r <[Hando os ohjrcto; SllliiiiCllidlls ao f<'gurn.lorcnl tJ·nslad:ldns a n:1tr·•• lor·al on pa.,;;rrcrn " s,•r proprÍi'll:lde rle outras
. P<'S<oas; qll:rndn o s"gnr:lilo "' liccr garanliJ' un cslivcr já garnnlidn 11'.1 :reto de :J;·:i;~rlar· a apuiier: pür o11lra· <>11 outras as-ociacC)I'..; ou eDIII p·1rrlr i:1s. o' 0~1j81'.:n; snhrr ou e J'('t~1,.ir o Sfl!!U r·o; ou

t~IIJI]:n <JII'' n:io lrott\·er l'll<llprirfo o <[liC pl'l'Yê o art. 9. 0 destas
el:tH:illlas, C":''" a o:•rig:lf;tlo de.ta Asso::i;~<:;1<~ ~lé qne n segurado,
h,•r-tciro, ,.,, pr;roior. p os;nidor. ele., l<'nlia inf'nrmado porescnpio ;i <lir·edori:r. c <J<!<' !'sl:t lrrtlra del'laratlo tio llre<mo modo
Clltnr 110\":tlllrril•• <'111 Sll:J:i oill'i;;.HJI!'> p~r;r I[IICill correspo>nd:t.
Art. fi. A dill'<:i.o>r·a. <'OIII l'l'·)l'ill ar:r:trrrlrl do <:OIIsl'lho li,;cal,
p,.,.,,, prJr 11111:1 si11rpi<'s notilir:ar;:lo annullar on n•duzir rrn todo
o lo~1np:1 o illrpori" <111 Sl';(lll'll, IIIPrlianie a deYoluc;:1o da totaIidark un pllrle do; Jll'r'lrr!Oi rJ!IC o g,•gur:~do lwuver j:i. satisfl'ilo.
,\J't. !2. O:uln rJn.1l<[IICr si11islro, n srgur.11lo ou outrem por
clle, c :::1111 sc:1s pu 1•·4'''' nn :r•lf.,>riz;Jf::1•J, S<·r:l hrigado a parlieipal-o :i antorid:HI:• erJIII)'Cf<'lll<', e a 11111 drJs directoro:s ou agentes
d:1 a ·s· ori:11_::1o d:•nlro rl:ts pri 111e: r a,; 2í fwr:rs 11 lt•is.
Art. LI. A ,\·:·o·i:r~::1" dr•c':11a l[ne o :-:l'gnm contra fogo, não
1l:i fu!'ar a 11u: o; d<' rtrlliltllll.1 l'>trer·ie n sún1rnll', sir11, a méra
elllll!ll'li':tl_::rn d•J rl:lrllllll solfrido l'lll r•·laç:·lo 'Ciirp!!l á qu:llltia se(.(llrarLr, l·ill' c.o~:rs ·guintc r·s<a indr•nlfli,a•·:1o lirn.l:r-sc :oo valor
rcafcru COIIIIllllrrl <JIIn os oi>j<'C'r,s linh:rÍ11 antes do ince11dio, e
S<lll ;rcrif.rr p·•r llllrla llCIIIJIIIII IJ·.•aelido ilficito nem toda outra

corrdi~_:;lo

:-tllrf'i:l

;~o ~wg il'O.

Art. H l\'o ~''"'n rl ·, inrPn<lio a ~ssodar;to tf'm a faculdade de
pralic1r Inda r :[li:Jf<pw,. <~lns c de inn",fignc::lo para esclarccitnrnlo do 'll<'<"'''n e exig-ir do sl'gurado o juramento na fórma
qnr pi'<'Sf'l'l'\·r a Ir' i.
Para~r:1p1Jn n!ril'll. O S<'gnrarln n;1o prúlc fazPr abandono lotai
llCIII (J11'1'Lii rJ,.s olrjrrtos garantidos, estrjam ou nüo avariados,
sob pena de n:to Ler direito a ncnlmuJa dasse de indemn zaçào
i
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Art. !5. O valm· elo damno será rldenninnrlo a JUIZO ele peritos ou decb;to de arl1ilros, Tll<'di:Jnln os <·xanii'S que fnll'tn
ne~essarios, se aca'O por asscnliJurnlo das parll'S u;lu se conseguir a sua avaliaç<io.
·
Art. Hl. O dniJlno avaliado por p"ritos srr<í pngo scm•leiluc·
ção alguma, tka.ndo todavia á a.ssurin~:lo o_dirrito ile optar pr!r
algum dos -egu1ntes IIWJOS dr~ IJHICJIIIIJZ<:~ao: t." J·cstallc:ecimenlo do o!Jjeeto srguro d,•nlro de 11111 praz,, crrl•• no t•stado em
quf) se aet1ava antos do int·rndio ou d:tllliiO; 2." l"'gaiJJCIIIo da
imp·•rtanria 'o da.n1no ifll<' fM :t\':tli:1d 'pr/o:; p·~rilo.-; ou nr/litros,
em letra a seis Jurzcs. deduzido o nlor da pc~rlc tio oJJjeelo ou
de seus fragJnculu-; ou nJaleJ iacs sal\ o,;.
Art. 17. No ca•;o tflln <~ a-;o;or·i:\l::io, confnrmr. a J .a parlo ela
condic<lo 16.", oplc pelo rrsla!lcler·iJIJ<'Illo do oiJjrJ·.tn srg·11ro, sen·
do esl(} prcdio. indcJJJilizará u SC)IIJ':I(Io nos alu~ur•i,; ()llr' o pn~
dio l'l'nrlin, antes drJ'sini,;tro, ale que u rJJr''IIIO sr· aelre r~c••H>Irni
do; no rao;o, Jl"rr)rn, da 2," park rla we.-rna <'O!Hiit::lo 16.". a
asS<JI'iaç~o inrlcllr!litar<i aos ><rgrJJ<I(Ir<s nos alug1 eh f[lll~ '' pr,•dio
rendia antes do sinistro, alé o pr:1zo marcado peJo,; JH"rilos p:rra
a concJusüo das ullr:rs.
Art. 18. A 'llWillia fixaria será paga no~ sinistrados, depois de
nconhrci•lo o sini-tro prln conselho J1seal.
Sr, porérn, o se~nrarlo suJTrcr iJJceutlj,ls cujo p.1"anJcnto rsc:ole
o fundo dt) sinhtro;, ou que n:io fr)r Jwst:Jnle para complelar·
a importancia tios rlctmno , a assl>Cia~<lo entregara a•' si11 slr:rdo
letras pPia qnanli:t reeonlr•·rida on f[llf) faii:Jr para r·on1plr•lar,
com rnai~ o jnr>~ a raz:ir? til' to ';, ao anno, pagrrs nas épocas
marcadas pelo ronscllro li>cn I.
•
Essa épo,·a JJÜO excederá de 12 1nrzrs.
Art. t9. E' rxpres,a111rnte cnl<'nrlidu r aju'dnrlo fl\lC todos os
bens mo,·eis on irJIJnovt•is ;,•gur.Jrlos. fiJ'aJn rsrwcial c privile·
giadamente hypo~ltrcarlos ao p:1ga1rJento dos prrnrios c qnotas
delles provenientes. c a lodos o; onlros encargos a que o.; associad<JS, romo t:w~. estejam obrigados.
Art 20. No caso de pa:,:a1urntu drl sinistro, qualrp1rr IJUr~ srja
a'sna iJnportaJre:a, a ~ssociac:io ll•Ju o dirt•ito il<' rr;;einrlir óu
iuvoear o ~;outrado, pngaudn o s•·gur,IIIU Il•IVO pl'lliJJio.
Art. 21. Os arbitros e prritns SI'J:in !lOirJr:lrlos a aprnzimrnto
das partes. Sr~ rst:b wlo c/icgarrm a l!Jll a!'clll'll•• solJJe ,ua
n .. meaç:lo, cada urJW noute 1rá o~ ·n. Pestes lo~o um le1 l'ciro. Se
os -egurados forcJu mars de um llllr•ressadr<s llrt llJCs:JJa r]uesl<lo,
se coml!inar:io CJJr 11111 uuieo arhilm ou prfltn, c srl não se dnr
accôrdo outro si e;collulr:lo á sorl1J rl'enlrr os qnn forJ'Ill pmpo>tos.
Das ded,õ:'s dos a.rhitrns n:io haverá rcnll'so al.~uru, >Oh prna
d~ perda da metade do valor do oh; e do qucs!touado Clli fa vur do.
fundo de sinistros.
Art. 22. Os nrllitros jnlgar:1o peh vrrrladr s1hirb, se"nndo os
termos de t111·eílo, c coudiçües da presente apolicc, iudevcutleula
das forrunlas c praz"s do pr cesso.
Art. 23. As drspcz:rs com o; p_crilns ficar:! o a car~o do segurado.
Art. 2/i. D;~rl~ a lllrlcrHnJzaçau de quallJilCl' sinistJO a que a.
associação cstr•p oiJI'lgada, e;ta .se rnsel'\'a.o ~'Xercieío de todos os
dirPitos e acções, que a srgurarlo com[Jetir pos<am cu1 quacst1ucr
casos c.•n ra IJLli'lll direito fOr.
Em vrrlude drJ 'J"n o s,·gllrrtrlo os sui!Joga :1 asso1~iar·~o iniC"r:rlmenle, e s~Jll restricr::io algl!lll:l, srJ!Il(Ur srj:r nr·•·•·ss:ri'·ia IJilal~ner
outra e.essau ou lr:rnsfr~renn:r, ou pr•H'Ul'~t::ln ueral orr I'S!'•'cial, e
a.eonstttue procuradora eu1 causa JH'opna para o exercido D uso
de taes acções e ll irei los.
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E no caso qne a a~socinção exija, se obriga a.fnzer este traspasse
ou trnnsferencia por acto separado, ou por qualtiuer meio e via
de dirrito. ·
Art. 2:i. Trntnndo-sr dr srf(uros rralizados sohrc conslrnr.riirs
fritas Plll trrreno alhrin, ou que-o seg-urado t•atarem qualidade
de inrJuilino ou arrenllatario, a assoeia~;io rlrelara qur, no caso
de incenllio, a indemnização ·fJUe po~a corresponder ao sinistrado, segundo as clausulas da apol ice, srrá rsprclalmrn te a n·rctada á reparação ou construcção ~ohre o mesrno trrre11o do ed ificio
incendiado; dado rstP caso, a a<sociação pag-ará as perdas Rté a
quantia qur se ronrordar á mrditla qn" se vPrillrar a ro11slrucção
·ou rf'pararão, e á vista das contas rlro,·if!a rnente justilicadas.
Art. 26: A associação só fica ohrig-ada pelos ~eus t'statutos, e
esprcial111enle pelas r,lausulas gernes c parti,·ul;,res, i11rpr" sas e
rnanusrriptas na apolice; assim para a sua intPrprrtação. não se
considerará que a sua propria letra e suas rrfrrrncias, e a associação não tem ohri/(ação para com outras p~s·oas srn;io as que
menciona no contrado, 011 a seus lrgitimos herdeiro,; ou representantr~ deYidamrnte reconhPcidos.
Art. 27. A associa<;:io. se fôr condrrnnada por srntrnça, e rsta
se arhar arprllada, ainda q11r sem r!Teito snspensiYO, 11~0 porlerá
srr o•,rig-ada á rnrolhrr a drposito 011 a pag-ar a i111portanr:ia em
Jili!!io srnão depois de.roHflrmafla a sente no-a pelo Trihn:1:r I do
Commercio da Côrtc,em sua ultima decisão, ou por outro Tribunal
SUJH'rior.
Art. 28. Os ahaixos assignado;; acrifarn os prrsrntf•s rstatntos,
cla•lsnlas, conrliçõrs e tailellas da a rol ire rle seg-urn-mutuo contra
fogo da Associação "Prngrrsso•, e dre 1ararn-sr suhsniptores associa,lns. e antorizam.:ros fundadores Francisco José Nunes e Ang-rlo
de Bittanco).lrl, a rrqurrerrm do Governo ln1pPrial a sua apprnV•lÇiio, co1no a arPitarem as al.teraç!les ou supprrssürs que julgarellr co:rvenirnte razr1·, fJIIér assignan.Jo-sr só os mesmos
fundadorrs ou colljnnclamente com os associados.
Rio de Janeiro, 3! de Janeiro de 1877,
Seguem-se as assignaturas.
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EXECUTIVO,

DECRETO N. 631l -

DE

4

DE JULHO DE

!877 •

•-\utoriza a Compan,tia-Eslratla tle ferro tio Natal á Nova Cruz

para funt:cionar no I rnperi o.

A Princrza Imperial Rcg,~nte, em Nome do Imperatlor,
Allendendo ao qu,~ reqll!•reu a Comp;.nhia in,~kza -Estrada de ferro do Natal á Nova Cruz, deviLbmente ,.,•presentada, e de conformidade com o par,•cer clJ Secc;ãu dos
Negocias do lmp.•rio do C •nselho de E-tado, exarado Pm
consulta de .10 llo mez lindo, Ha por bem autorizai-a
a fuuccionar no lmperio, sob as clausulas que cum f'Stc
baixarll assiguadas p·•r Tho naz Jm:éCoeiiiO de Almeida,
do Conselho de SuaM r~t·i'tade· o Imperador, MiuHro e
Sl'cretario lle Estado dos Ne~ocios da Agricultura, Com·
mercio e Ohras Publicas, que :rssim o tenha enten lido
e faça executar. Valado Llo Rio de Janeiro em~ da
Juli1o de 1877, 513. • da lndependencia e do lmperio ••
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thoma.: José Coelho de Almeida.
Clauaulaa a que ae rerere o Decreto n.• 6014
dc111tu data.

I.

Os arto~ que a Companhia praticar no Imperio ~erão
rcgulaLlus pelas leis, regulamentos c Trilmuacs brazilciros.
11.
Qualquer que seja a intclligencia que possa caber a
alguns artigo,; dos estatutos ua Companhia de que se
trata, não podera em tempo algum al!erJt' üU mot.lilicar
as tli.;posições dos contrados e concessões feitas pelo
Governo Geral e Provincial.

III.
A Companhia terá no Brazil um representante com
pleuos poderes para resolver todas as questõt•s que se
suscitarem entre clla e o Governo c os ptrticulares.
Palado do Hio fie fan"irn em 4 de Julho de 1817.Thomaz José Coelho de Almeida.
=
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DECRETO N .. üi!Hi- DE

,., DE JULHO DE

i877.

Conrrllc perm iss:1o a Ernesto Gcrmack Posso lo c An lonio .Justinia no tlc Freitas para explorarem mineraes na Provincia de
S. Paulo.

A Prinrcza Imperial Rcgrnlr, em Nome do Imperador,
Attnndendo ao qnc rnqucrer:1m Er'leslo Germack Possolo
c Anton1o J,,~liniano dn Frcita~. lia. por hem conecdt>rlltes pi'rllli·s:1o par;: nplor:m·m j:1zidas de ouro, prata,
pl:1tina, rhodium e rohrc, que o se![undo dos peti,~io
narios declara l1'!' ilc<collerto rm ti'ITcnos dP sua propri1•dade, nos vallcs dos rios P1·dro Cubas e Ta•tn:1ry,
muni1:ipio de Xiririt·a, rfa Província de S. Pauto; ficamlo sujeita r!'ta concl's;:ão ás clausnlas que com e.;te
baixam, as,; i'.! nadas pn1· Thomaz José Corll10 tle Almeida,
do Conselho de Sua 1\laq-I'Slade o lllq,cr:Hior, Ministro c
SPc~ctal'io •Ir E' lado dos Ne::;ocios da A~rictillura, Cnmmcrrio c Ohras Pnhtiras, qu~ a-;sim o tenha r11lenthlo c
faca cxrCIII:lr.- Palat·io do Rio de .\;lnPiro cnt 4 de
JtÚho tlc 1877, 56." tia lntlepcndencia c do Imperio.

PBINCEZA Il\IPEHIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Clausulnl!!l a que se a•ef'ere o Decreto n. o 001:.
delitu data.

I.
E' concedido o prazo dn dons anno< contados 1lcsta
dat:1, a Ernesto Gerrnack Po~s11lo c Antonio Ju>lini~no
de Frei l:1s p 1ra explorarem jazitlas de ouro, pr<~l~, platina, rhodium c ro!Jre, que o sc.Q·undo tl11s conccssionarios declara ter dt•scolwrlo nos tl'l'I'C'I111S de sua tWOprid:uiP, 110s valks dos rios !'edro Cubas e Taquary, municipio de Xiriric~, da l'rovincia tle S. Paulo, semprejuízo dos direitos de terceiro.

11.
As cxploraçõrs poderão ser feitas por qualquer dos
modos recommcmlado:; pela sciencia.
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III.
Os ronrrssional'ios obrigam-se a inrlcmnizar qnalquer
damno ou prcjrrizn que os tr:~hallros da exploração
caiH'IIl aos proprit•tarios ro·nfrontantt·s.
Est:r iridt·mnizaçiio será fdt;r ml'diarrte ariJitragcm do
peritos, 11s qu;rcs sl'rão nomt·ailos: tlous pnr parte dos
conccssionarios cdous por parte dos prPjudic.ados. Se
lrorrrl'r empale St'!'á tlt·cHlitlo por um Ü. 0 arbitro nomeado
pelo Prt•sitlcnte da Provinria ; c si os terrenos fôrem
do Estado, pelo Juiz de Direito.

IV.
Srrfío i.Qn:1lmrntc olJrig-ados a rstahclccrr 5 sua custa
orursn natural das :1guas que tiverem de drsviar·<le seu
leito 111'la nc:·essrtlatln dos tralralhos da exploração.
St~ o dt•svio dt:s>as agu:rs prcjutliear a lcrrr:iro, não o
potlt'!';lo f:rzer sPm lircnça tlPslt•, que porlerú ser sup!:Jrida
JIJPdi:rntc iudcmnização, na fúrma cstalJelccida na clausula 3.a
.

v.
Sr dos trahalhos (];) cxploração~rc~ultar a formaçfío de
p:mlanos ou r·stag-n:H;ão dea.Qu:rs que po<sam ptcjudicar
a sautln dos mor;~tlort~s da circurnvizinhança, os c.oncession:rrios st~r ão obrig;1dos a dl'scecar os terrenos alugatios, rcslituimlo-os a seu antigo estado.

VI.
As pe<:qnizas rle minas por meio de cavas, poços ou
galerias no t .. rri lorio desla eonccssJo não lerão luQar:
f." Sol! os cdifit~ios c a iü metros dt>. sua cirrumfcrclll'ia, salvo na ultima liypolhesc, FómentP com consen~
timcnto exr,rrs~o c por escripto do rcspr~cli\'o proprietario. E.;ln const'nlirnento não poderá ser supprido pela
Prrsidt•ncia da J'r,,vincia;
2. o Nt>s t·:nn inhos c estradas publicas e a W metros de
cada bdo ddlcs;
3, 0 Nas povoações;
VII.
o~ ronrcssionnriosiarão levantar plantas_.geola.glc:t c
topogra plr il'a dos terrenos ex plorarl,os.;· t~_w~ tL,qnr. ijql}ê-, .
demonstrado, tanto quanto permitt~.r~~I-_W\ l'fal3á\Wc4P,. \
.. '

1.(

\

:I

'
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que tivrrem feito, a superposição das camad:1s mineraes,

e remetterão as ditas pL1ntas, (H'r intermedio do

Presi~

<Jenlt! lia Província, á mendonaua Secretaria, acompa~·
nhada-s :
t.• De amo~tras tios mcsnros mincraes e das variedades
das ramallas de t1~1-ra; ·
2. • De uma de,;cripçJo minuciosa d1 po~s1nça das
minas llos terrenos de llominio puhlieo e parlir:nlar, llCce~s:~l"ios á mineraç'io,com dt·signaç;iodos proprietarios,
das ed i !ir ações nelles c.-tistcutes e do uso ou emprego a
qtlf' são li<!~Lill:ldos.
Outrosim inJic:1rão QIJnl o meio mais anropri:~do v1ra
o transporte dos proluet"s da mineração e qual a tlis~
tanda entre cada uma lias minas c os povoados mais
PI"UXÍIIIOS.

VIII.
Satisfeitas as clausuhs deste Decreto, Sí'r-lhes-ha con~
cellida autorização para.lanar as minas (Jor ellesdesco~
bcrtas no,; lu_,\"arcs rle ..;ignaulls, de accôrdo com as leis e
conulções tJUe o Governo julgarconvenien•e e~L:tbeleccr
no aLto :la concesicio no iutue.:;st! da mineração c em
beuelido do EslaJo e !los particulares.
P:dacio tio Rió de J:111eir·o em 4 de Julho de :1877.-

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N, 6616-

DE

4 DE

JULHO DE

:1877.

Proroga por dous o prazo de um anno m:ucado na clausula &.•
da> f(lle baixaram com o Decreto n.• ~629 de 23 de Novembro
de 1870.

A Princrza Imperial Regente, em Nome do lmprrador,
Altendendo ao 'I'W rPquPrt•u a Comranhia das mina~ de
ouro, e eobre ao Sul tio llrazil, tlevitlamente represen~.
talla. Ha por bem prorogar pur dons annos o prazo de
um marcado na cl,uisula 4.' das que baixar·am com o
Dt!l'ft'lo n. • 4!i~U tle 28 de Novembro de :1870 p •ra a
mt~dkão das dat:1s mineraes que n:io foram concedillas
pelo Decreto n.• 6283 de 9 t.le Agosto ue :1876.

continua >
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Thomaz Jo~é Cnelho de Almri1la. do Conselho de Sua
Mag-rstade o Imperador, Ministro e St~cretario de Elll.ado
do~ Nt•gocios da Agricultura, Commereio e Obr;,g Publicas, assim o trnha entendido e faça executar. Palado
do Rio ue Jarwiro em 4 de Julho de !877, 56." da ludepéudcncia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6617-

DE

4

DE JULHO DE

!877.

Concede permissão a Domingos Vicgas Lopes para explorar mincracs na província da Bahia.

A Princeza Imperial Rrp-entr, em Nome do Imperarlor,
Atlende11do ao que requereu Domingos Viegas Lope~,
Ha p"r l.H'm concPder-Jhe pennis,;;in par·a explorar
carvão de pedra e outros mincraes existentes nus tcrren' s QUI' pt,ssue na t'Omarca de Caravt'lla~, da Provinda da Bahia, sob as rJausulas qw•. com .e•te baixam
assi!!nadas por Thomaz J11Sé Coelho de AlmPida, do Consdhu de Sua l\lag4'sladl' o l111perador, l\tinistro c s~·,·re
tario de Est:odo dos Negorios da Agrtcultura, Commercio e Obras Puhlicas, fJIIe :1ssim o lenha enl,•ndido e
faç' executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Julho
de f8i7, u6. o tia lmlepcndencia e du lmpc_rio.
PHINCEZA HIPERIAL HEGENTE.
Thomaz José Coelho de~. -
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Cluusulns -. quo se ••ef"cre o Decreto n. 0 GOl.,
desta data.

I.
E' conrcrlirlo o prazo dc rlons annos, contarlos desta
a Do·nin!.!;n~ \'it•g:t~ Lnpr~ pat'.l explora•· ran·:io dn
JWdra e outros mint•rat•s cxi~lt'Ilit'S nns lt'l'l'11JWS de sua
prnprindade na cotnarca Je Caravrllas da Prorincia.da
llthia sem prejuízo dos· direitos de tcn;eiro.
dai;~,

li.

As explornções poderão. ser feitas por qualrJucr dos
modos ri·commentlados p1~la scienria ..
As que .~e ti verem til' faz,•r em LCJTenog possuiu os, por
mr~io dt) son lagcns, cava~, ptiços, galerias sublt)J'J'ane.ts,
ou a cétJ abert•J, n:io podt•rão s:•r cxtw.uladas sem autorização c~cripta dos proprieLtrios. Se e.;ta, porém, llw
fór n~gada, podt)rá ser supprida pt)la Presitl.·n:~ia da ProVllll'l:t, mediante !Ltnça prt'Sinda pelo eonci'S<ionario,
qui' rc.::pondt•rú pela illdCIIllliz:u;:io de todos os·prejuizus,
pL'rtl.ts e tLtmnos causados aos propril'tarioc;,
Para COIII'C,S<io de semelhantn supprimcnlo, o Prrsidente tia l'rovin(;ia Jl\alldar<i, por editaPs, inli111:1r os
propddarios ptra dentro tlt' pr.rz·t razo:IVL'I, qui1 marcar,
apresentarem os motivos de sua oppo~ição e requererem
o que julg-arem neceosario a bem lle seu direHo.
Ill.

O PrrsirlPnto da Provinci:~ conceilrr:í, ou nc~·ar;í o
supprimento req11erido ú vi~ta d:ts razõrJs t'XpendiLlas
pPios proprieLtt·ios, ou á revelia dt>slcs, dnrLtr.tttdo os
fundatnelrlos de su:t tlnr·i-ão, da qual po lerão os interessados rrcOJTtlr p:1ra o Ministerio da Agricultura, Comnwrl'io c.Ohras Pultlic:t.'\.
·
Este rer:urso, purém, somente será recebido no eiTeito
devolutivo.

IV.
Delihrrnd:~ a concessão do supprimcnto da licença,
proceller-se- ha imrnet.l ia ta mente á avaliação da fiança de

EXECUTIVO,

üH

que trata a clausula 2.•, ou da indemnização dos prejuízos alle.~ados pelO~ propni!larioS por JlleiO UtJ ariJitrOS,
que sedu nomc1do~, dotJS pPios concessionarios c dons
pelos propriclarios. Se houver empale será lleciditlo
por um: quinto arbitro, nomeado pelo PrcsjtJ,•ntc da
Província. Se os lerrllnos pcrtenerrcm ao Estado, o
quinto ariliti·o será llOffil'atlo pelo Juiz ue Direito.
Prof,•rido o laudo o roneessionario scrú ohriguuo a
cfi,.~cluar no pr:1zo de oito dias, o deposito da fiança ou
pagamento da importaneia em qne lôr arbitrada a intlctnniz<H;ão, ~em o que não lhe será concedido o supprimentu d~ I iceuça.
·

v.
A intlrmnização de qne trata a clausula precedente,
scrú devida :linda quando as explorações for·em feitas
em tt·rrt'IltiS de proprit~dadc tio l'Oneessionario, ou do
Estado, uma vez que dei la po-~a provir damno ou projuizo aos l'roprictarios cunfruntantcs.

VI.
Será ignalmentc ohri!!atlo a rc~tahelrccr á sna custa
o curso n:!lurar das ~gÚas que tiver de t!Psvi:Ir de seu
leito pela nect•ssit!ade dos trabalhos da cxplnraç;io.
Se o ,,p~vio de-:sH aguas prejudicar a tPrceiro, não o
podnra fazer sem iiccnça dcsL1•, que porlr·rá sei' supprida
rnl'dianlc indrmnizacão na fórma estabelecida na clausula -1."
•

VII.
Se dos tral1alhos da cxplor:tção resultar a formação de
pantanos ou e;;Ltgnação de aguas que possam prejudicar a Salldl) dos IIIUradort•s da circum,iz1nhança, o
concessionario sprá obrigado a dt•s,~ccar os terrenos
alagados, restiLuiHJo-os ao seu antigo cstauo.
VIII.

As pesquizas tlc minas por meio ele cavas, poços ou
galerias 110 tcTrilorio desta concessão, não terão lug-ar:
:1.. o SoiJ os eJilicios c· a :HJ metros de sua circumfe-.
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rencia, salvo na ullima hypotlle~e, sómente com con..
scnlimento rxpn·sso, e por vscripto do re~pectivo propridario. Este consentimento não poderá ser supprítlo
pela Prrsideneia da Província.
2." Nos caminhos c estradas publicas e a :1.0 melros
de cada lajo tlell••s.
3." Nas povoações.

IX.
O conces~ionario fará levantar plantas geologica e
topograpllica dos terrenos explorados com que fique
demonstrado, tanto QUanto per·miLLirem os trabalhos
qun ti vr r feito, ;~ sn p,•rpnsição da~ camadas m iner·aes,
e remetrerá as ditas pLontas, por· ínt.·rmedio do Presidente da Pro\'incia, á mencionada Secretaria acompanhadas: 1." de amostras dos llll'smos mineracs e
das variedades das camadas; 2. • de um;~ descripção
minucio<a ria possança das minas tio> terrenos de dominio publii'O e p 1rtir-rrlar nPcessar·ins á mincr·ação
com ilrsi!.wação dos proprietario~, das edificar;õt>s·ndlas
exis'entes c do uso ou emprego a que s:1o dv~tmados.
Outro~im indicará qu;~l o meio 111ais apropriado para
o transporte tfo~ producto.; da mineração c qual a distancia entre cada uma das minas e os povoados mais
proximos.

X.
Satisfeitas as clausulas deste Decrrto, ser-lhe-h~ concrdrda auloriza~,ão para lavr .. r as miu<Js por ellc descolwrt<Js nos lu!!arrs de~i,u-na•t.·s. de at·córdo rom as Leis
e condições que o Governo julgar r-o·nverriente e~ta!Jc
Jrcl'r no actll da ronc•·ss,ío, rro rnteresse da rrrrrrl'ração,
e em Leneficio do Estado e dos parlicularcs.
Palacio do Rio de JanPiro em 4 tle Julho de 1877.1'/wmaz José Loelho de Almeida.
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DECRETO N.

()(tH) (') -

DE ~ DE JULHO DE

Fixa a intclligcncia do art. 4.í dos estatutos
Argos Fluminense.

da

1877.

Companhia

A Prinreza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que requereu a Companhia do
seguros contra o fogo « Argos Fluminense », devidamente rr,prcscntada, c de conformidade com o parecer
tia Secção dos Nep:ocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de!) de AIJril ultimo, Ha por
hem Dcchrar que a referida Companhia póde fazer seguros até dez por ceato do seu capital, em cada Irapiche ou gr<1ndc fabrica, e até vinte por cento a cada
lirma, na Alfandega; ficando assim fixada a intelligencia elo nrt. M dos respectivos estatutos.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\Iap:t>s!adc o Imperallor, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocias ria Agl'icullura, Commercio o Obras PuIJ!icas, assim o tcnlw entendido c faça executar. Palacio do Hiode Janciroom4 de Julho d.c 1877, üü.• ela
Indepemlcncia o do lmpcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coellto deAlmeida.

DECRETO N.

Gü20-'DE

4

DE JULIIO DE

1877.

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia ferro-carril
do Ceará, c autoriza-a a funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attenelenrlo ao que requereu a Companlda ferro-carril do Ceará, dcvitbmentc representada, o de conformidade com o parecer da Secção dos Negocias do Impcrio
do Conselho de Estado, cx~rado em Consnlla de 10 de
1\Iarço do corrente anno, lia por l•cm Approvar seus
estatutos c autorizai-a a funccionar, mediante as allcraçõcs que com este baixam assígnadas por Thomaz José
Coelho li o Almeilb, elo Conselho de Sua l\Iagcstade o
(") Com o n.o üGi8 não houve aclo algum.

=
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Imperador, Ministro c St~c~elario de·Eslat~o dos Ncgoc~os
lla Agricultura, Commcrcto c Obras PulJltc~ts, que ~1sstm
o tenha entendido c fa<:a rxecular. PahlCJO do Hto de
Janeiro em 4lle Julho de 1877, uG.o da Indepcnth'ncia
c do lmpcrio.
PHlNCEZA IMPERIAL UEGE~'lE.

Thomaz José Coell,o de
Altct·o~ões

o <JnC

f;C r<~(·c••e

Almeid~t.

o Dcea•cto n."

60~0

desta duto,

I.

Art. 'iJ- Supprima·sc.

11.
No art. Hl climincm·se as palavras- salvo o ditcilo,
clc.-alé o lim.
JII.

No arl. 20 supprimam-sc as palavras-compclcnlcmcntc cmillidas.

IV.
O art. 21 lic:~ nssim redigido -Ibvcnllo accionislas
com firma social, um só de seus membros serú nllmill ido
a discutir c vot:~r nas reuniões ll:t assemhléa geral.

v.
Auarl. \W a!'rcsceulc-sc-P.arJgraplto Ullico. Exct•plua-se o easo de tra lar-se de alguns objreto.~ a tJUC ~e
rcf!'rc o paragrapllo uuieo do artigo antccet!enlc.
YI.
O~ 4. o do nrL. 38 fiea assim-- Marcar os deveres e.
a ttribnições dos empregados, os seus respectivos ot·•lcnados c as qualificações que devem ter.

YII.

No a ri. 'tO~. a p:lt'lC tio~ :l. o - ('lll Yl'Z tlc- quautia
superior, elr.- até o fim- diga-se - a quantia de
i :000/1000.
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vm.
No art. 42 acrcsccntc-se no fim-- Logo que forem
approvados os rslatulos conYocar-Re-IJa extraordin;~ria
mentc a assem bléa geral par11 eleger os mem IJros da
commissão de contas c os que devem com pôr a primeira
Directoria,
Palacio tio fiio t!c Janeit·o em 4 uc Julho uc: 18i7 .-·
Thomaz JoséCoelho de Almeidc1.

Projooto de

e~tatu[os

para a Companhia friTo-rarl'it llo Ceai'Ü.
CAPITULO I.

DA COlllfANHLI, SErS FINS, S!ÍlJE, DURA(í.o, DISSOLUijÃO E CAI'II.U,

Art. f." Fica orr,anizada uma socir1lnde a nonyrna que se
denominar:i -Companlria fcrro-earril elo CPar:l, cujo fim é
construir tiniras de carris do ferro nas nras da cidade da fnrlalcza, capital da Provi nela do Crar:l., c mais uu,a linha que ligue
a dila capital :í povoaçao tlc Mcccjana.
Art. 2." A' Cornpaulria ficam pertencendo todos os rlireitos c
privile~ios, que aos conlractadorcs, Comnwndatlorcs franebeo
Coelho da Fonscra c Alfredo Henrique Carcia, foram concedidos
no dito contracto, de conformidade com a Lei provincial do Ceará
n, 0 !ü31 r! e 1J de Se lembro tlc !871 c outros rJI!C dP futuro wnlw
a adquirir.
Art. 3." Pela ress;io rio pri\·ilegio com todas ns suas nntagen~,
incorporação da companlria, rlc., rcr·pJ,erno os rcssimwrio.i eoruo
indewJJiz~Ç,:Io 111!1:1 rornyJissJo rir W% sohrr o rapifal, que vier
a !rr· a Cornpnnlrra, tlrsllllarlo ;í rxl'cnção rk todas as snas obras
aU> MrcPjnna, 1'111 acçiícs cnnsitlcrarlas intriramclito pag-as.
Art. 4. 0 A Courpanlri,1 tc)';í sua s(·de c dirccçno gera tua cítlarle
da Fortaleza.
Art. õ. 0 A duraç~o tia Companlria ser;\ de õO aunos contados
da ri ata da approvação destes rstatutos, prazo este pro roga vcl
mediante dclilJrraçiio da ::sscmbléa geral rlc accionistas para
isso convocada c autori7.ação do Governo Imperial.
Art. 6. 0 Dissolvci·-sc-ha nos casos previstos pelas leis vigentes
on quando a assemhl(·a geral do3 acclonistas, ad hoc convocaria,
resolver a dis~olução.
O modo pralil'o ria llquitlar;no srrá o que ftlr rldcrminadp.pslfl· · ··- _
mesma assrmlJ/h grral, rlc acrúnln com as diSJ'O~içecsdU !:otli(;q' , .. ,
Corrrrrrrrci:lll' 111ais IPgi~la~:io rcr.pcctiva.
•
.
· · ·
; ·I'
Art. 7 ."O ('apilnl da Cnwpaulria SIT,1 de 100:!10li{IOü0 rllVirlido
•'111 1.000 aeer"tt'S rlc fOOHOOO r·nd:1 trrrra, dr~linarlos à rnw,trur:ç!lo
rlas linlras 1ft 1':11 ris de feno nas nras ria r-irJade, alr'r11 rln I( li" ftJr
m Í.'ll'l' I'"' a 1ng:: wrrr lo rlo h ll('Jicio ti!' IJHC trata o nr I. 3. c

~
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Art. 8. 0 QtWt11lo se trahr !la consti'Ucçilo !la linha ]Jara ~lt'Ce··
jana. elevar-se-lia o cavital !la t;ompanhia quanto haste, dividindo-se a IJUantia aecrcsci!la. em acçõcs elo mesmo valor, r.s
quars serão _dh;trillui!lag tlc prcferencja aos accionistas actuacs.
A' nova cnnssão prcce!lcra dclthcraçao da asscmbléa geral do~
accionislas, sob proposta da Dircctoria e com approvação do
Governo Imperial.
Art. 9. o As acções serão realizadas em prestações, scntlo fei las
a~ chama!las segundo as neccssitladcs da Companhia o na razão
!lo valor estimativo das despezas, que se tiverem de fazer com
os trabalhos da via-ferrcn, precedendo aviso !lc 30 dias pelo
menos. Os accionistas são rcsponsavcis súmcnte pelo valor
no:ninaltle suas ac~õcs.
Art. l.O. O accionista impontual, isto 0, que não realizar a
respccti va entrada no prazo da chamada, perderá em benelicio
da Companhia as entradas anteriormente verificadas, salvo so
provar perante a lJircctoria caso de força maior, c cxbillir as
entradas dcllloradas c o premio de 2 ~~ ao mcz, dentro tle seis
mczcs a contar do 1lia em que começou a múra.
Art. H. A Directoria tem o direito 1lc 1lcclarar em commisso
as acçC,cs, whrc que occorra a impontualidade, qualificada no
artigo antecedente, devendo publicar que licam nullas, e sem
valor, el"fectuando a emissão de outras que as substituam.
Art. :1.2. As accõcs serüo ao porlatlor i p~.Hlcrá porém a Dircctoria declarar no" verso o nome do posstl!dor, qun assim o exija.
Art. 1.3. l'or endosso só 6 peamittida a transfcrcncia depois
que se tiver recolhido o capital integral das acçtlcs emilliltas.
Art. H. A transfcrencia destas se fará no escriptorio da
Companhia por meio de um termo em livro especial, guardadas
as regras do Jlcct·clo n. o 2733 de 23 tle Janeiro de i8ül, no quo
forem applicavcis.
Art. HS. No cscriptorio da Directoria haverá um registro
nominal de todos os possuidores de act;õcs.
Art. :l.ü. As dcspezas de taxa c outras com a transfcrencia tle
eada acção n;lo pollerüo exccller de l,.~ooo, c a importancia
reverterá em benelicio da Companhia.
Art. :1.7. No caso de pcr!la ou extravio de uma ou mais acções,
a llirectoria substituirá os titulos perdidos por outros que serão
entregues a quem de direito pertençam, depois de feitos os llroeisos annuncios, e de tomar-se todas as cautf'las de muuo <\
inutilisar os titulos perdidos.
'
Art. :1.8. Cada acção é indivisivel perante a Companhia, c deve
ser representada por uma unica pessoa, quacsquer quo tenham
sido os eon tmctos, tlc que fosse ohjecto.
·
Art. Hl. Os credores ou herdeiros de accionio<tas nfío podt'rüo
arrostar sob qualquer pretexto a propriedade de quaesquer ohjcclos C{\IC sejam da Companhia; salvo o direito qnr, lhes compita,
so:Jrt' tal ulns on ac~iít's que pcrtenram a seus devedores.
Art. 2<l. E' <l<'ciunisl:~ totla pcsstÚ. as-;oriaç<\O ou l'nlidatlc, qua
possuir uma ou mais acçõcs, completamente cmiltittas, cujas
prcslaçõt'S vcncitlas se acharem devidamente pagas.
Art. 21. Havendo accionistas com firma social, podcr.'io todos
os socios quo a representem assistir c discutir nas reuniões da
asscmhlt'•a geral. auas só um votará.
Art. 22. O fallccimento de um ou mais accionistas não obri~a
a Companhia a litJnidar, c os herdeiros dos arcionistas jámais
potlcrão cmharat:ar as operações da mesma, /lcantlo-lhes súmcntc
o direito de pcrcehct· os dividendos, ou transferir as acçõcs nos
termos do art. H.
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CAPITULO H.
DA ASSE}!DLJÍA GERAL DA COMPANHIA.

Art. 23. A assomhléa geral é a reunião dos accionistas, convocada e constituitla de conformidade com os presentes estatutos.
CoHJpctc-lhe:
~ i." Tomar conhecimento de todos os negocias da Companhia,
dos quaes deverá ser informadà pela Dircctoria e commissão de
exame de cont:1s.
~ 2. o Eleger triennalmcntc a Directoria c annualmcntc a commissüo de exame de contas.
§ 3. 0 lllarcar o honorario da Directoria, o qual não excederá
de uma quantia de 6 % deduzida em cada semestre da receita
litJUitla da Companhia.
~ 4." Appron.r, ou rcproYar as contas da Dircctoria c dar-lho
ou negar-lho tJUitação.
~ 5." 1\csolvcr sobre rJualqucr proposta ou questão, que lhe ftlr
aprcsenlada dentro da orhita destes estatutos.
Art. 21. A convocação da asscmhJ{~a geral será feita pelo Prcsirlcnte da Dircctoria, em edita I por ellc Hrmado c publicado com
a anlcceclcncia de oito dias pelos jornacs de maior circulação,
ao monos por Ires vezes successivas.
Art. 25. Jnlgar-se-ha constituída a assembléa geral, desde
que esteja reprrscntarla uma qu:u-ta part!l das acções emittidas,
Jcgilimamrntc inseriptas nos registros da Companhia, pelo menos
30 dias anlt's da reunião.
Para~rapho nnico. Tratanrlo-se, porém, tlc clcvaçiio do capital,
rcforn1a dos estatutos, ou dissolução da COJHpanhi:J., é exigível a
maioria absoluta rlasacções cmittidas.
Art. 26. Não se reunindo numero sufficicnte de accionistas na
primeira convocar,ão, convocar·sc-lla nova reunião, P. nesta os
accionistas prPscntcs, por si, ou por seus procuradores, ,onstiturm a as,em!Jll)a geral para todos os efi'eitos lcgaes tlen1ro da
or!Jita tlcstes rst:ltutos, qualquer que seja o numero de acçõcs
representadas.
Art. 27. A asscmbléa geral reunir-se-ha ordinariamente em
Julho de cada anno, e extraordinariamente sempre que parecer
conveniente á Dirrcloria, ou a esta fôi' requisitada a sua convocação em ri'IJUerimPnto motivado c assignado por accionistas,
qucr reprcscntrm uma sexta parte do C:lpital cnllttitlo.
P:~ragrapho unico. No c:~so de formal recusa por parte da Directoria, ou dr não acquirsccnr,ia desta até oito dias depois de feita
a requisi~:1o, poderão os accionistas retJucrentes fazer a convocação pelos jomaes de lllaior circulaçüo, com a cxJJosição do
motivo pc1r que assim procedem e fim para que preten em a reunião cxtJ·aonlinaria tia assemhléa geral.
Art. 28. Nas reuniões ordinarias da assemhléa geral serão
apresentados o relatorio da Dircctoria e o balan~o geral da Companhia com o parecer da commissão de exame de contas, os quaes
serão snhmetticlos á apreciaç:'io c votaçüo da dita assembléa;
podendo os accionistas exigir torlas as informações, que julgarem precisas para o esclarecimento de seu voto, ou requerer
o adiamento da votaçãü.
Art. 29. Em regra geral nns votações decide a maioria absoluta dos votos presentes, contando-se um voto por cada grupo
completo de cinco acções, inscriptas nas condições do art. 2õ até
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l.OO acçüt's, quo corrcsponllcm a 20 votos, maximo de que um
accionisla poderá disp_ôr, qualquer que seja o numero de ac~ões
que represente, por SI, ou por outrem.
P~r.1grapllo unico. lls acrionistas que possui rem de uma ató
quatro acçõrs podem assistir ás assem hléas gerncs, propondo o que
lhes parecer connnicnto aos fins sociacs c tomando parte nas
discussües, mas não terão voto.
Art. 30. Todo o accionista tem o direito de comparecer pes~oalmcn te, ou fazer-se represen lar em ;,sscmhléa geral por outro
ar1:ionista conslitnido seu procura(lor.
Nos casos, porém, de cleit;.ilo da Direcloria c da cornmlss!lo de
cxante de contas çruanlar-se-ha a rcstricç~1o do art. 2. 0 § 12 da
Ll'i n. o 1083 de 22 de Agosto de IBGO.
Paragrapho unico. As mulhcrrs seriio representadas por seus
marhlos; os mcnorr.s c intl)rdiclos por ~cus pais, tut01·cs ou curallo•·cs; os acervos pro-indiviso pelos respectivos inventariantes;
~s so~iedadr.s, companhias c corporaçücs por um dos socios, seus
r,crcntcs, dircctorcs ou prepostos.
Art. at. Nos rditacs de convocação tlc ~sscmblt'las gc.-ars onllnarias c cxtraor11inarias indicar-se-lia sempre o li1n da reunião.
As asscmbléas ex traord i na rias mio poder;! o tratar, nem delihrrar sohrc ponto estranho ao objccto da convocação.
Art. 3~. As sessões da assemblea geral serão presididas por um
aceionista eleito, ou acclamado na occasi:lo, o IJUal nomeará um
Srcrcl:trio e tun cscrutador.
Art. 33. As dcliheraçõr,s da assembléa geral legitimamente
conslitnitla, quando tomadas dentro da orhita destes estatutos,
\>llrigam a lodos os accionistas, embora ausentes, ou dissiden tcs.

CAPITULO III.
n.\ AmnxBrnAç:i.o DA cmtrA~IJIA.

Art. 3'1. A dirccçi\o da Companhia incumbe a uma Directoria
de lrcs membros, os qttaes devcr:\o possuir no acto tia posse pelo
mcr,os 20 acçües, inaticnaveis ató a approvaç;to de suas contas
pela asscmhléa geral: o que iinporta plena quitação pela gestão
comprehcntli1la no período das contas appro\·adas.
.
l'aragrapho unico. A Directoria design:uá d'entro si um Presidente c um Secretario, este para escrever as suas actas c aquellc
para representai-a em suas relaçt!es officiaes.
Art. 3ti. A eleição da Dircctoria far-se-ha em assPmblea geral
dos accionistas, de tres em tres annos, por escrutinio secreto c
maioria ahsolu ta dos votos prescn tes.
Se do primeiro cscm tinio não resultar maioria absoluta, pror.c(lcr-se-ha a segundo entre os candidatos mais votados, em
numero duplo dos que tiverem de ser eleitos, decidindo a sorto
Pm ra~o llr rmpalc; r nesse segundo escrutínio bastará maioria
rt'laliYa tle n1lo> para tlL'signar os Dirrctorrs eleitos.
Paragr!lpho unico. O~ membros de uma Directoria servir:1o até
que os novos eleitos se apresentem a tomar posse.
Art. 3íl. R' permillida a rceleiç:lo da Dircctoria.
Art. 37. No impedimento ou falta prolongada de qualquer Dircctor, os outros Directorcs, ou aljUClio que restar, escolherão
um accionista idoneo para suhstltmr o impedido durante o impcdimrntn, c no caso de vara neta (por mortr, renuncia, ou outro
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motivo) para preencher o lugar vago, exercendo-o sómente até
a prirneim reunião da assembléa geral ordinaria, ou extraordin~ria, que pronunciará a-respeito, confirmando o acclonista
escolhido, ou elegendo outro candidato.
Art. 38. Compete á Directorla, além das mais attrlbuiçOes
que lhe são lnherentes:
S t.• Administrar todos os negocios da Companhia e celebrar
todos os contractos que convenham, ou directamente, ou auto·
rizando a sua celebração; portendo nomear um representante.
~ 2. o Nomear pessoa de confiança sua para o lugar de (i e•
rente.
§.3." Nomear c demitlir livremente todos os empregados da
Companhia, podendo dele!(ar esta attribuiçiio no Gerente.
§ 6.." Fazer-lhes os respectivos ordenados e gratificações, e
marcar-lhes os deveres e attrilmlçõrs.
§ 11. o Diri::dr a cscripturação da Companhia.
' 6. o FazPr recolher em estabelecimentos ou bancos acreditados os saldos pertencrntes á Companhia, assim como arre·
cadar to1los os seus l1avcres e receitas.
~ 7. o Autorizar as despezas necessarla~.
§ 8.° Comprar e adqutrlr tudo que fôr de interesse da Com·
panh ia ; não podendo, porém, vender ou alienar de qualquer
modo bens d.c raiz, sem autorização da assembléa geral de
·
acclon is las.
§ \l. 0 Exercer, finalmente, livre e geral arlminlstraçAo para o
que lhe são outorgados plenos poderes, nos quaes se devem,
sem reserva alguma, considerar comprehendidos todos, mesmo
os de procurarlor em causa propria.
§ tO. Organizar todos os annos nma tarifa dos preços d~8
cargas c passageiros, hem COIJ)O da lotaçM dos carros, tnrHa
que será approvada pelo Presidente da Provincla, de modo que
os fretes das cargas no primeiro anno nunca possam ser surerlores a líO "/" dos que actualmente se cobram nas ruas da
cidade e estrada de ftlecejana.
§ H. Fazer os regulamentos necessarios, determinando as
horas da partida !los carros, c seu percurso, com approvaçi\o
do Presillrnte da Província.
Al'l. 39. Qualquer resolução da Direcloria se tornará cxeqnivcl havendo dons votos concordes, c eleve constar da acta
de suas sessões.
Art. .\0. Ao Gerente compete :
~ t. o Cumprir todas as ordens e instrucções da Direcloria.
§ 2.• l'ropôr á Directoria a nomeaçlío, rlcmissão e vencirnen·
tos dos empregados, que julgar necessarios.
§ 3. o Celebrar os contractos, para que frir expressamente
autorizado pela llirectoria.
§ 6.. o Jlrcolher no estabelecimento ou banco, que lhe fôr de·
signado pela Directorla, as sommas qne fôr arrecadando, de
modo que nunca possa ter em seu poder quantia superior ao
va lot· ele sua llança, que a Directoria arbitrará.
CAPITULO IV.
DA COlHUSSÃO DO EX.Um DI·: COXTAS, ••

Art • •.t.t. Esta commissào compôr-se-ha de trea membros,
eleitos em rad:t sessão orilinarla !la nssombléa geral por escrutinio spcrrto c maioria absoluta dos votos presentes; ~ervindo de
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regra p:u·a a eleiç:io, ou substituição. de seus membros, o que fica
disposto nos arts. 311, 36 c 37 do capttulo 3. 0 , t:mto rJnanto possa
ser applicavcl.
.
Art. 42. Antns rle convocada a rcnni:Io ortlinaria da assemhléa
l'cral, deve a conunis:;:io examinar os livros, contas e tlucumcntos da Companhia, para em vista dcllcs, do balanço e relatorio
da Directoria, formular o seu parecer, rJuC será impresso c anncxo ao mesmo relatorio.
CAPITULO V.
DQ FUNDO DE llESERVA E DIVIDENDOS.

Art. (1,3. Dos lucros liquitlos provenientes das or~raçõcs ciTectivamcnlc concluirias em cada semestre se tlctluzirà a quota
rlc ã •;., sendo 2 :i 0 / 0 para prover ao dcterioramcnto tio material e 2 :" •;. para a formação de um fundo de reserva. Do
rr,slantr~ far-sc-ha rlivi<lcnrlo a0s acci0nistas.
Art. 4L O fundo rlll reserva ó Pxctusivarncntc destinado areconstruir e atnparat· o eapital social contra pcrtlas cventuacs: a
sua ·acnunnlaç:lo, por(•m, ccs>:trà depois dt~ h:tvcr attingitlo uma
Sllllllll:t e<tnivalnntc a iO "/o rio capital emittitlo.
Art. u;. Outrosi m cessará a accurnulaç:1o para prover ao detcrioramento do matcrbl, se por ventura tiver attingi1lo a som ma
de 20:uoo,~ouo, preenchida a t[ual resolve-se em rlividendo a
quotaue 2'""/ 0 ,tlcquc trataoart. (1,3.
Art. 4ü. N:1o se fará distribuiç;1o alguma uc rlivitlcndo, em
quanilo o capital social, rlcsfalcarlo por pontas havidas, nüo fôt·
n•intP"r:ttlo;
Art."I7. Os accionis!:ts, Commcndailot· Francisco Coelho da Fonseca, Jo:lo ria llocha Moreira e Joi"icJ Cordeiro, Ji1~am autorizados
a rcrrnct·cr a approvação destes estatutos c aceitar as nltcrar,,lcs
•
rtuc o Governo lulpcrial nclles llzcr.
Ci<l:ttlc rla Fortaleza, 3 r10 Fevrrêiro de 1877.- (S~guom-s3 as
assignaturas.)

DECRETO N. GG21 -

DE

i

DE JULHO DI':

Proroga novamente os prazos marcados no art.
rla Companhia Zootechnica.

~2

1877.

dos estatutos

A Princeza Impo1·ial Regente, em Nome do Imperador, Atten<lenuo ao que re'Jncrcn a Comp:mhia Zootcchnica, tlevillammJ.tc representada, Ha por bem Prorogar novamente por mais um anno os pnzos estabelecillos no art. ~2 dos respectivos estatutos para o
começo não só tlas funcções da mesma companhia, como
do abastecimento de gado a esta capital.

continua >

õ2i
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Thomaz José Coelho de Almeiua, do Conselho de Sua
l\lagcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estauo
dos Ncg-ocios <la Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tcnlw cntcn<liclo c faça executar·. Pabcio tio Hio de Janeiro em~ de Julho de 1877, r-jü." da
Indcpcndelicia c do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. GG22-

DE '! DE JULHO DE

1877.

AHera a ri isposição do art. ,i, o do Decreto n. o ül30 Llo 1. o de Março
<lO 1876.

Hei por IJcm, em Nome de Sua l\lagcstadc o Imprrador, Decretar o seguinte:
A distribuição dos <lias c horas das aukls, tle que tra la
o art. 4. o do Decreto n." 61:30 do J. o de .l\Iarço un 1876,
poderá ~er alteraria pelos Heitoresclo Internato e Externato <lo Imperial Collegio de Pedro li, ouvidos os respectivos Professores, com approvaçãõ elo Inspectot· Geral da Instrucção primaria e secundaria do Município
da C•lrtc.
Antonio <la Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
1\l::lgestatle o lmperatlor, Ministro c Sccrct:1rio de Estado
dos Nngocios do Impcrio, assim o tenha entenditlo c
faça exccul.:u. Palacio do Hio de Janeiro em 1, de Julho
de 1877, r;o." da lmlepcnucncia c uo lmpe1·io.
PRINCEZA ll\IPEIUAL REGENTE.
Antonio da Costa Pinto Silva.

=
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DECRETO N. GG23-nE

~

nF:

JULHO

DJd877.

Orclara do ulllidaüo pulJlica a desaproprlaç.'lo de mais 9:i metros
liucares de testada e ~o de fundo do terreno que existe na rua
c!a Rclaçlo em segnimcnto do tarreno já desapropriado pelo
Decreto n.• 5180 do iG de Dezembro de 187:!.

Atiendentlo á necessidade de dar maiores dimensões·
etliflcio que se está construindo no terreno, que fórma
angulo nas ruas da Relação c dos Invalidas pelo laclo do
Norte, rlesapropriarlo pelo Decreto n. 0 1H80 de Hi de Dezembro rle t872, a fim de ~nnex:1rem-se ús escolas normaes do l\Iunicipio da CMte, crcadas pelo Decreto
n." {)397 rle :lO de Novemhro de 1875, as primarias rh
frep;uc·zia de Santo Antonio do que tratou o Decreto
n. o !5050 de 24 do Agosto do di to anno de 1872, confonno o novo plano adoptado, Hei por hem, em Nome
de Sua l\Iageslatle o Imperador, Usando ria autorização
concedida pelo Decreto Legislativo n. o 353 de :12 de
Julho de i8íi'i, Declarar de utilidade puhlka a dcsapt·opriação de mais \);) metros linc]res de testatla e 40 de
fundo, inclirados na planta junta, do terreno que existe
na mencionada rua da Helação em seguimento do terreno já desapropriado.
Antonio da Costa Pinto Silv:~, do Conselho de Sua
1\Iagc·stade o Imperador, 1\Iinislro e Secretario tlc Estado rios NL•gocios do Imprrio, ac;sim o tenha cntenditlo c faç:~ t•xrcutar. Pabcio tio Ilio de Janeiro em ft
L1e Julho de 1877, 5G. da Intlrp~ntlencia c do Imperio.
~o

0

PniNCEZA BIPERIAL HEGENTE.

Antonio da Costr1 Pi11to Sill·a.

DECHETO N. GG24-

DF.

4 DE

JLLIIO DE

1877.

Trausferc par.\ o Ministcrio do Impcrin o ImpPrial Ohscrntorio Astt·onomico.
·

A Princeza Imperial fiegcntr, Usando tia autorização
conferida pelo art. 3. ~ 3. ela Lei n.o 2701i dn 31 de
l\laio Llo corrente :.mnn, Ih por hem, em Nome do Imperador·, Tt·ansrLH'it· para o 1\Iinisterio Llo Imprrio o
Imprrial OIJSCI'V:Itorio Astronomiro pertc•nrentc á nrpartiç'io da GtH'ITa.
0

0

,
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O l\larcchal do Exercito Duque de Caias, ConRelheiro
de Estatlo c 1\c Guerr::1, Senador do Imperio, Presidente
do Conselho de l\linislros, l\linistt·o e Secretario de Estado tlo:; Nrgocios da Guc·rra, assim o trnha enlrndido c
rxpcça os desp~chos nccessarios. Palacio do Itio tlo Janeiro om /1 do Julho de t877, 5G. o da lllllepcndencir~ o
· 1lo lmperio.

PIHNCEZA IMPEIHAL REGENTE.

Duque de Gari as.

DECRETO N. Gü2U-

DE ~ DE JULHO DE

1877.

Proroga o prazo conccdi1lo ao Dr. Jorge S. Bannlcy o outro3 p3ra
a Illrtliç:1o tle datas minrracs na Província 1lc S. Paulo.

A l'rinceza Imprrial Hcgcntc, em Nome do Imperador, A tlemlendo ao que requereu o Dr. Jorge Scar·
borough Darmley pot· st o pelos demais conccssionarios
da lavra de minas d0 ouro no muuidp.io.uc ltapetininga,
!la Provincir~ do S. Paulo, de que tt·ata o Decreto n."
ü07'1 de 2í de Dezembro de 1875, lia por hem Prorogar
por tluus a unos, que Jindarão em 24 de IJczemiJro de i8t!O,
o prazo estipulado na clausula 2. a daquclle decreto para
a medição das datas mincracs c mais Iins constantes da
mesma clausula.
Tl10maz José Coelho llo Almeida, llo Conselho <lc Sua
l\l:lgcstallc o Imperat!or, Ministro c Secretario de Estado
dos Ncgodos da Agricultura, Commcrcio c Obras PuJilicas, nssim o tenha cntcndi1,to o faça executar. Palacio
do lUo de Jancit·o em 4 de Julho de 1877, !Jü. o da Indcpcmlenria e do Impcrio.

PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. 6fi26 :._

DE

.i

DE JUL!IO

DE

1877.

Conce1le permissão a Motuoel Gonçalves da Rosa c Valentim
Antonio de Souza para lavrar jazi1las de ferro c outros mineraes na Provincia de Santa Catharina.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Altcnllendo ao que requerc1·am Manoel Gonçalves
da fios:~. c Valentim Antonio de Souza, lia por bem Conceder-lhes permissão para b vr ar jazitlas de f<' r r o c outros mineraes na comarca de Nossa Senhora da Grat;:a,
da Província de Santa Catharina, na área da ilha de
S.Francisco e na rrue fica entre os rios Pirahciraba e
Arêas GranJ.es, 1lc um laJo, e do outro o ri0 de S.
Françisco c a divisa elas terras ela colonia D. Francisca,
>;ob as clausulas qtw com este b:tixam, assignadas por
Thomaz José Coelho de Almcitla, do Conselho de Sua
1\lagcslallc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado tios Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras
Publicas, IJUC assim o Lenha cnlenditlo c faç<~ executar.
Palaeio do IUo de Janeiro em 4'dc Julho de 1877, !"j(j,"
da Imlepemlcncia c do Impcrio.

PIUNCEZA IMPERIAL REGENTE.
Tlwnvtz Josr! Codlto rle Almeirlrt.
Clnu~ulas

n

tJUC !!!<>

t•cf'••••c o Decreto n

0"

662&

dcstn llntn.

I.

Fie<1m eonccditlas a M:mocl Gonçalves <la Rosa c Valentim Antonio llr SnuzJ, riO dat~s minerars tlc Fd,7:;o
hr:1ças qn<~dradas (fitlG,070 metros <Juadrados), na comarca tle Nossa Senhora da Graça, da Provim~i:~ tlc Santa
Catliarin:1, 113 úrea da ilha de S. Fr:~nrisco e n:~ fJUü fie:~
entre os rios Piraheiraha c Arê:~s Gra!llles, de um lado, c
de outro o rio de S. Francisco c a di vis:~ d:~s terras 1h
colonia D. Francisca para a lavra llc jazi1las llc ferro
c outros mineracs, durante o prazo de i)O annos.

n.
Dentro do prazo de cinco annos, contado desta Llata,
os conrcssionarios farão medir c demarcar as rcfl'riLlas

EXECUTIVO.

datas, c apresentarão a respccti"va planta
<la Província, que mandará vcri!icar ·a
Engenheiro de sua conliança, correndo
medição, demarcação c as ele verificação
conccssionarios.
111.

ao Presidente
exacti<lão por
as de~pezas de
por conta dos

A me<lição c demarcação do terreno conccdiuo, ainda
depois <lc verilicada, não Li ará direi lo aos conccssionarios
11ara lavrarem as minas, emquanto não provarem perante o Governo ter empregado ciTcctiv;unente o capital correspondente a 30:000;5000 por data mineral.

lV.

Findo o pr:1zo de cinr-o aunos, conbllos rla presente
data, se os ronassionarios não tiverem cmprcgatlo a
so111111a correspowlenle a 30:000;)000 por 1lata mineral,
penlerão o direito a tmlas datas 11uantas forem as parrelias iguacs a essa quantia que faltarem para perfncl-a.

v.
Na ft\rma do Decreto n." 323ü de 21 de 1\larço de i8G~
scr:1 considera tia efTt~di vamente empregada c por lauto
incluída na quantia proporcional, de que trata a clausula 3. ", a impor tancia das !.lespezas das seguintes
veriJJS:
L a Das explorJções c trJ ]Ja lhos preliminares para o
descobrimento ou conhecimento das minas;
';!.a Do custo dos tralJa li tOS da me<lição C. tlemarcação
!.los terrenos, levantamento da respectiva planta c sua
vcri11t·ação pL~lo Governo;
3." Da compra do terreno em que demorarem as tlatas
mineraes;
4." Da :1cquisiçii'o, transporte c eollocnção Llc instrumentos c machinas destinados aos trabalhos da mineração ;
ti. • Do transrJOrlc llc Engenheiros, empregados c tralJalhatlores ;
Fica entendido quo m•sla Yl'rha não se comprehendcrão as despezas provenientes das viagens Lliarias regulares c constautes das minas para qualquer povoação,
ou Yit·t•-veJ·sa, que estes indivíduos fizerem logo que
<'slejam I'Oncluidos us cdilidos para sua resideucia no
lugar tla mineração.

.\CTOS 110 PODEI\

6." nas ol!l·as feitas em vi,;tJ dos traiJalhos da mineração, tcnrlcntPs a facilitar o transporte llos producto~,
c hmn assim as casas de mornda, armncns, ollic.inns e
outros ctlificios intlispPns:ncis á cmprcz:t;
7." Da acquisição de animacs, barcos, carroças, c
quacsqucr ontros vehiculos empregados nos trabalhos
dâs minas no transporte de seus productos ;
8. • Do custo dos trabalhos executados para a lavra,
ou de qualquer despcza fcit:l bonn {ide, para realizá r definitivamente a mine1·nção; ficanJo entendido que o
custo das plantações feitas p~los conccssionnrios não
será levado á conta do capital.
VI.

As provas das hypothest~s Lia clausula anterior serão
atlmitLidas bonrt ~de, mas o artificio empregado para illurliro Govemo c seus manthtariJs, log·o qnc fúr descoberto, fará cnducar a presente concessão, penlendo ns
concessionarios ou quem os representar qual•JUer direito <\ indemnização.
VII.
Os concessiona r ios 1\ca m o1!1· igad os :
t.." A nprcscntarem á npprov~ção do Governo a plaut:~
tlas obras para a lavra, <JUO livrrcm ele fazer. Esta planta tlevcrú ser lcvanlacla por Engenheiro do minas ou
por pessoa re~onhccidnmcnle h a h i Ii la da neste gcncro
do trabalhos;
Fica cn tendido que os concc.,siona r ios n;io poderão
f~zer cnvas, pO<_:OS 011 galt'l'Í:lS p:~ra a iaYr:l dos lllillCI'ars
de sua concessão, sob os cdilieios p:trlicnlarr~s. r n :W metros de circumfen•ncia dcllrs, IIClll soiJ o~ c:nninhos t'
<.•stratbs pu h I icDs c a W metros dn ~nas mnrgens.
2. 0 A collornrcm c conscnnrcm na direc1:ão dos lraIJalhos da mineração Engenheiro hal">ilitado: ou p;-rito,
cuj:~ nomc:~çãoserú conlirm:ítla pelo l\Iinisterio Lla Agricultura, Commcrcio c ObraR Publicas;
3. • A pagarem :mnualmento cinco réis por 1Jr,1ça qnaL1rada (-'l,m,8i metros quadrados) do terreno mineral, na
fórma do que dispõe o n." l, ~L" do art. 23 da Lei 11."
Hi07 de 2fi de Setembro tlc 1.81i7, c a cnlr:~rem todo.> os
annos para oThcsouro Nacional com a <tuanlia corrl'Hpondt•nlt' a 2 "/., do producto liquido da mirwr:~ç.ão;
11." A 'lljt·ital't'lll-St' ús iuslrllrt:tks t~

l}lh' foi'Ctn

expedidos

!'<lia a

}'Oiii'ia

re/liLlllll'lllo~
d;IS llli!laS,
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ti. o A indcmnizarem os prejuízos rausaJos pelos traLalhos da mineração, que provierem ue culpa ou inobscnaucia Llos preceitos da scicnda c da pra Lica;
Esta indemnização consistirá na quantia que fôr arbitrada pelos peritos tio Governo, ou em trabalhos que
forem indicauos para remover ou remediar o mal causado, c na obrigação de prover ã subsistcncia dos imlividuos que se inutilisarcm para o trabalho c das famílias dos que fallcecrcm em qualquer dos casos aeima
referiu os.
ü." A daPcm conveniente tlirecção ús aguas canalisatlas para os lrahalhos das lanas, ou que brotarem da~
minas o galerias, uc moLlo <JUC não lirJuom estagnadas
nem prejudiquem a terceiro. Se o desvio destas agua~
prcjuLlicar a terceiro, os concessionarios peLlirão previamente o feu consentimento.
Se este lhes fôr negado requererão ao Presidente da
Província o ncccssario supprimento, mctliaute fiança
prcslatla pelos concessionarios, que responderão pelos
prcjuizos,penla~ e damnos causados á propriedade nlheia.
Para concessão de semelhante supprimcnto o Presidente
da Província mnndará, p•Jr cd itncs, in ti ma r os proprictarios para, dentro do prazo razonvcl que marcar, apresentarem os motivos de sua opposição c requererem o
que julgarem neccssario a bem de scutlireito.
O Presidente <la Provincin concederá ou negará o
supprimeuto requerido, á yistn das razões ex pendidas
pelos proprictarios, ou ú revelia destes, declarando os
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os intcresl'atlos recorrer pai·a o l\linisterio da Agriculturn, Commercio c Obras Publicas. Este reeuno porém sómcntc
será rrcchido no dfeilo de,'olutiYo. Deliberatla a conces.,ão de supprinwnlo da licença, prorellcr-se-ha immctliatamenlt) á avaliação de que trata a clausula 7.", ou
1la indemniznção dos prejuizus alir'gados pelos proprietarios por meio de arbitro:., que serão nomeados, dous
pelos concessionarios c tlous pelos proprietarios. SLl
liouycr empate serã decidido por um quinto arbitro nomeado }leio l'rcsidcnle da Prorincia. Se os terrenos
pertencerem ao Estado o quinto nrbilro será nomeado
pelo Juiz de Direito. Profcritlo o laudo, os conct•ssion:u·ios serão obrigados a ciTeetuar no prazo de oito dias
o deposito da liança, ou pagamento dn importancia em
tJUC fôr arbitraria a imlcmuização, sr•m o que uão lhe
~erú cuncctlido o supprimcnlo da lit~cnça ;
7 ."A rt•metlcn·w st~llll'~trallueutn ;10 GoYerao ImI criai. por inlcrruedio du En!.jrnllt•iro Fiscal r du Pre-
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sidcn te ua Província, um ré la torio circumstanciatlo dos
trabalhos em execução ou já concluiL!os c dos rcsultauos
ohtidos na mineração.
Além destes relatorios são obrigados a prestar quacsqucr esclarecimentos que lhes forem exigidos pelo Governo ou por seus Delegados.
A inouservancia do que fica expo~to nos ~~i. o c 2. •
lla presente clausula será punida com as penas de diminuição do prazo da concessão por um, dous ou trcs
annos, a arbítrio do Governo, e pagamento do dobro da
quantia llcvilh, c com a da caducidade da mesma con-_
cessão, dada a rcincidcncia, o que lambem será applicavel á inobservancia do que se cstatue nos ~§ 3. o e 4. o
Nos outros cnsos o Govemo poderá impôt· multas de
200~000 a 2:0006000 ;
tL o A remcttcn'm ao Govcmo amostras de ouro ou de
quai11Uet· outro mineral de cada camada que llcscohrirem,
c das di versas q ua I idades que poss:11n ser cncontratlas na
mesma camada o quacsquer fosseis que encontrarem nas
explorações.
VIII.
O Governo mandará, sempre que julgar conveniente,
examinar os traiJallws da mineração, de que se trata, c
inspcccionar o modo por l!UC são cumpridas as clausulas
desta concessão.
Os concessionarios serão obrig-allos a prestar aos rommissarios nomeados para aquellc fim os esclarecimentos no desempenho de sua commissão, c bem assim
a franquear-lhes o ingresso em todas- as officinas c lugares de trabalho.
IX.
Sem permissão do Governo não pot1erão os conccssionarios dividir as datas minera cs que lhes são concedidas; c por StJa morte seus representantes serão o!Jrigauos a executar rigorosamente esta clausula, soiJ pena
lle perda da concess:Io.
Tamhcm não poderão lavrar qual!lUCI' outro mineral
sem autorizaçiTo expressa do Governo Imperial.

X.
C<Hluca esta concessão:
t. o Deix;mdo de executarem os trabalhos prepnr;~to
rios c tle mineração cspccilicatlos nas presentes clausulas
dentro do prazo de cinco annos contados desta data;

EXECUTIVO.

2. o Por abandono tia mina;
:1. o DcixanJo t!é I;JVrarcm a mina por mais tlc trinta
di:1s, sem cansa llü força maior devidamente provada;
Nesta ultima hypothesc a suspensão dos trahalhos não
excclle rá o prazo que fõr ma reaJo pelo Governo para a
remoção das causas que a tiverem determinado.
'I,. • No caso de rcincitlcncia do infrarção a que esteja
imposta pena pccuniaria.
XI.
A infrarção tlc qualquer tleslas cbusula~, para a rJual
u:io se 1cnha estaiJclecido pen<~ cspccia I, será punida com
a multa tlc ~OO~('JÜÜ a 2:000;)000.

XII.
Os conccssionarios poderão lr<~nsferir esta roncrss;io
a uma sociedalle ou companhia, organizada dentro ou
fúra do lmperio, a quallicarú ipso facto sulirogada l'tn
todos os direitos c deveres que lhes eompelem.
Fúra desta 11ypothc~e, sú por succcssãu legitima, por
te:;tamento ou adjudicação para pagamento de credores,
poderá ser transmittida a outro individuo, precedendo,
port:~m, permissão do Governo, que a negar{!, se os novos
• conccssionarios não poEsttircm os meios precisos para a
Jarra da mina.
XIII.
Se a Companhia fôr organizad;1 fóra do Impnrio será
obrigada a constituir no Brazil pessoa haiJilitatla p~ra
representai-a aetiva e passivamente em Juizo UJl fóra
dcllc, licanllo estabelecido que as questões susdtadas
entre cita c o Governo serão rc~olvidas no Brazil por
ariJitros, e ilS que se suscitarem entre ella e os particulares, serão discutiuas e definitivamente resolvidas
nos Trihunars do Imperio, tle conformidade eom a respcetiva legislação, se os intcrcssatlos não preferirem o
Juizo ar!Jitral.

XIY.
A tlccisão arbitral será dada por um ~ú Juir,, se a.~
partes aecordarem no mesmo individuo no caso contrario, porélll, cada uma nomeará seu arhitro, sendo o
terceiro, cujo voto será decisivo, nomeado por accónlo
de ambas as partes. Não havendo accórdo, o Go,verno
aprcsenlará um c os conccssionarios outro n·omc '•lo·
pessoas reconhecidamente qualilicadas, e a sortl:)leddi~
rá entre cllas.
=PARTE 1(,
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XV.
Ficam ros:~lva1los os direitos dn terceiro, rpJ(n· se derivem da propriedade da superlicic do súlo, q11ér da
prioriuallo da exploração ou lavra dos miueraes nos lugares que forem designados aos conccssiunarios, c de
concessões anterionncutc feitas pelo Governo.
No 1. o caso, o proprietario da supcrücie do súlo sú
poilcrú ser de lia pri vaLio mcdian te iwlemn iza~~ão, s:\Li'lfcila pelos concessionarios amigavcl ou jmliciallllente.
No 2. o caso, serão mantidos os direitos JH'ovcnicJ!LI'S
de explorações c concessões anteriores, provando o interessado que executou os trabalhos em virtude de autu.
dzação do Governo.
l'alacio do Hio do Janeiro em ~ tle Julho LIC wn .Thomaz José Coelho de Almeida.

l.JECHETO N. liG27-

DE

IJ:

DE JULHO DE

f8j7.

Cunccllc aulorizar;:"io à Comp:mhia-Thc Dacca Twist COJupany.
Limitcll-tlc .Manchcslor, para aiJrir tlllla agencia na pr:t~a do
llio do Janeiro.

A Princcza Imperial Hcgcntc, em Nome do ImpeAttendenrlo ao que relfucreu a Companhia Til e
Uacca Twist Company Limitell estaiJderida em 1\lauchcstcr, tlevitlamentc rt•prescntada, e de conformidade
com o parecer da Secção tlos Negoeios do Imperio do
Conselho de Estado, exararlo em Consulta de \J. de J nu h o
ultimo, lia por bem Autorizai-a a aiJI'ir uma agencia
na praça do Hio ele Janeiro, mediante as clausulas que
com este baixam :1ssiguailas por Thomaz Jo,;(~ Coei ho
de Almeida, tlo ·conselho de Sua l\Iag·e:;tadc o Imperador, Ministro c Secretario de E.'lado dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, que assim o
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em~ uc Julho de 1877, tiG." tla Intlcpcnllencia
e do Imperio.
rador~

PHINCEZA L\IPEHIAL REGENTE.
'

1'homaz José Coelho de Almeida.
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I.

A Companhia lica autorizada a estabelecer uma agencia na praça do llio de Janeiro.

tl.
Os aclos praticauos pela rcferiua agencia ficam sujei Los ú legislação do Impcrio, sendo deciuidas pelos
'l'ri!Junacs do llrazil as questões que se suscitarem entre
a Companhia c os particulares residentes no mesmo Imperio.
Ill.

A mencionada agencia não poderá funccionar emquanto a Companhia não depositar no Thesouro Nacional ou em qualquer estabelceimcnto bancario do Imperio a quantia de 10:000#000 para garantir as transacções que fizer.

IV.
O ueposito de IJUe falia a clausula anterior será feito
pela Companhia, com a declaraçJo do llm a que é destinado, n de que não poderá ser Jevantado senão por
orden1 tio Presidente da Junta do Commcrcio.

v.
A .çompanhia cumprirá as tlisposições1 da legislação
IJrazilei ra, no que lhe forem applicavcis, ficando sujeita á respodiva penalidade no casoí de inobscr•
vancia ou transgressão.

YI.
As alterações feitas nos estatutos serão cominunicadas ao Governo Imperial, sob pena de multa de 2006
a 2:0001)000, c de lhe ser cassada esta concessão.
Palacio do Rio de Janeiro em ~ de Julho de 1877.-1'homaz José Cocllto de Almeida.

A.CTOS DO POI>ER
J~u Carlos .João Kunhardt, Traductor Publico e Interprete
Commcrcial juramentado da rraça do Rio de Janeiro, etc. etc.
Certifico que me foi apresentado um exemplar· impresso em
inglcz dos estatutos da Companhia Rylands and Sons Limiled, o
qual a pcclido da parte traduzi liUcralmente para o idioma
nacional e diz o seguinte, a saber:

.

TUADUCCAO .
ll.ylnnd11 and Son• Lhnlte<l~ lncorpoa·o.dn de coa
J'ormhlade com a• Lei• dns CoJopanbla• l86~
c 180,.•
ME:IIOI\ANDU~I DE

ASSOCIAÇÃO,

f. o O nome ela Companhia é Rylands and Sons Limilcd.
2. o O cscriptorio registrado (sédc) da Companhia será na Inglaterra.
3. o Os Iins para os quacs a Companhia se organiza ~~~~
a ac«}uisição de lucros (lOr meio dó\ Companhia c em «tualttncr
é11oca para esse fim.
a Levar a efi'cito o arranjo mencionado na introducçfto tl<t;
cstatntiJs da Companhià para compt•ar ao Sr ..Ioim Ry\ands •l•J
Mauchl!ster a proprietladc em seguida dcclantda sub as cun·
diçõcs expressas na dit:t intruducção dos tlitos estatutos.
b Comprar a posse (luvas), machinismo, planta, ap]larelho;:,
fazcmlas mannfacturada• c em via de manufacturarem-sc c a:-.
matcrias brutas c outras, capital em gyro, dchitos c cre11itos e
os divei·sos negocios ot·a realizat\os ou Jlromptos a ser~;m rra ·
Jizados por John Rylalllls na ctdade de l\lauchcster e em nutras
partes sob as firmas de Rylauds anti Son~, 'fhe Dacca Twist·
COillllany c The l\lanch~stet· Wadding Company, isto é:
Quanto a 1\ylands e Sons:
1.• As transacçiíes llc commcrciantes, man1factorcs, velllle'lorcs geracs nos amnzcns, eo;criptorios c premissas llc ;'lle.w
Bigh Strcet, Bridgcwater Place J,ongl'ortl Iluihlings c a fahrit-.1
de ltlcdloch tudo na citlade de l\lanchcster: Wood Strcet l'liilit•
Lanc Hanssell Strcet e thc l\linoris, !llllo na cidade de Lollllrcs
e tambcm em rariz, Lyun, Li\·crpool c em uuLras ttnaesttn"r
partes.
~-· O commcrcio de fiadores c manufactorcs de algodão na fabrica de Gurton [lroximo a Manchestcr c nas oDiei nas de Ghllow
em Wigan.
3.• O commercio 1\c prop1·ictarlos de minas de carvão, ne:tnciantcs de carvão c lavradores nas minas tlc Gilllow c Swiuley ~
na herdade Çiidlo~ em Wigan c em Uverpool.
4. 0 O commcrcto de foruccetlorcs, mauufactorcs tlc roupas tlt\
homem, roupas brancas para mulher, roupas de cama, barretes c
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outras fazenJas, negociantes enfarda1lores e negociantes geraes
nas fabricas de Medlock e I,ongford Buildings em Manchester e
nas officiuas de J,ongford em Crew no condado de Chester.
Quanto á Tbe Dacca Twist Company:
li. • As transacções de negociantes, agentes de fazendas de lã
e algodão e manufactoras de mercearia, linha de co1er e outras
fazem! as na fabrica de Dacca e em Walter Street tudo na cidade
de Manchester, em Londres, Glasgow, Liverpool e em outros
quaesque1· lu~rares.
6.• O negocio de branquea1lor, tintureiros e preparadores em
Ilornidt Vale, proximo a Bollon em Heapey, proximo a Chorley
e Water Street em llranehester.
7. • As tran~acções de negociantes de madeiras e fabricantes
de carrinhos para "' linha em llelmelley 110 condado de
York.
8.• O ne:l·ocio de agricultores em lleapey,
Quanto á The l\lanchester Wadding company as transacções
r1e n1•gociantes de residuos de algodões e tintunria, fabricantes
de falendas de algodão e lã e outras fazendas em \V ater Street
na cidade de Manchester.
c Comprar os armazens, fabricas, officin:~s, estabelecimentos.
predios,terras,easas de residend:-t e de campo ora occupadas,poslillidas ou de propriedade do dilo .Jol.n 1\yl:-~ncls, nos seus di·
versos ramos de commercio e negocios como acima dito, ou em
c onnexão <'Om estes salvo e excl'ptuando a fabrica Dacea e as
propriedades adjacentes, que ellc contractou ,·cnder a Cheshire
Line Comrnittee. •
d Fazer no Reinb Unido e em outra qualquer parte todos ou
quaes•tue•· dos negoeios assim ad•JUÍI'idos ou outros IJUaesque•·
negocws c transacções que a Companhia possa considerar serem
por qualquer maneira auxiliares destes on proprios para serem
feitos em conncxão com cllcs.
e Comprar toda e •1ualquer parte ou interesse em outro negocio que a Companhia po! s:1 eunsidN'at· ser por qualquer forma
ligado com 1m conducente, ao alliugirnento de qualquer dos fins
da Companhia.
r Comprar e empregar para qnallluer dos proposilos da Companhia e arreudar on dispor de terras, edifieios, machinismos,
fazendas em ser, fundos sociaes e outros bens reaes ou pes·
soaes.
g 1\lontat· no Reino (Jnitlo ou em outra qualquer pa1·te, fabrica~, machinismos, armazens, esCI'iptorios e outros edificios
e aecommodações pan os propositos da Companhia,
· h Pt·omovet·, fazer montar, comprar, explorar, empregar e
dispor de estradas de ferro, via;; urbanas, estradas, eaes,
estações, eanaes, embarcações de uavegaçao fluvial e maritima
e de outra natureza, meuos de carvao, aguas, gazomell·os,
moinhos de trigo ou de outra natureza, casas, edificios, cons•
trucções, obras e aceommodações para quaesquer dos propositos
da Companhia c eontribuir para as despezas de JlromoYer, adqui·
rir ou empregat· quanto fica dilo.
1Adquirir, exercer ou dispor de quaesquer patentes ou outros
direitos, privilel(ios ou licenças, para ou ligad:1s ou conducentes
á vantajosa realização de quaesquer dos negocios ou ao atlin·
gimento de •Jnalqner dos Iins da Compmthia.
k Tomar, adqui1·ir, possui!· ou dispot· de acçiics C:tJlitar~. tltulos de divida, garanllas e tilulos de estradas de ferro, minas,

estabelecimentos fabris e outras Companhias.
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I Fazer nejl'ocios bancarios de descontos e de ãgcntl's fln:m·
ceiros c receber dinheiros em conta de deposito ou de outra
l'úrma, pela taxa de juro e outras condições que possam ser convencionadas.
m Adiantar c empt·estar dinheiro:c· garantir contractadorcs,
companhias c pessoas que façam ou cmprehendam fazer oncommendas de fazendas á Companhia ou que com ella tenham
negocios, relações ou transacções e adiantat· dinheiro liObre 1le~
posito ou garantia de conlractos, concef'sões, escripturas,
acções, apoliees ou outros documentos ou tilulos que a Companlua possa julgar conveniente e sob as' condições que a Companhia possa julgar apropriadas e prali"car taes acto~ e cousas
que possam ser necessarios ou convenientes, para realizar e
obter o pleno beneficio de todas as garantias, contraetos, projectos, obras ou propriedade sobre, pela ou com rcfcrencia á
qual, •1naesquer dinheiros da Companhia possam tet· sido adiantados ou gastos e a execução de quaesquer obras e a execução
de quaesquer contractos ou emprehendimentos, sobre os quaes
ou a respeito, ou com referencia aos quaes, dinheiros da Companhia tenham sido atliantados ou gastos ou se tenha tratado
assim fazer.
n Fazer e levar a elTeilo os arranjos com relação á união de
interesses ou amalgação, quér no lodo quér em parte, 1la Companhia com outras Companhiasi corporações, ou pessoas tendo
lins semelhantes aos ·fins, ou a :1 guns ou a um dos llns da Com·
llanhia.
o Estabelecer quér no Reino Unülo quér" no estrangeiro e orgauizar agencias para os proposilos da Companhia.
p Estabelecer, administrar e auxiliat· esc{' las, livrarias, ban·
cos, pharmacias, enfermarias, sociedades de previdencia, clubs
e outras· instituições em beneficio das pessoas empregadas pela
Companhia e suas famílias e outras pessoas.
q Emprehender e fazer no Reino Unido e em outra qualquer
pal'le todas as cousas sejam quaes forem, e- qut'<r da mesma,
qué1· de differente natureza que a Companhiajul;!ar conduceutcs
ao allingimento de qualquer dos seus Iins ou que tenham Jll'll·
habilidade. de serem por qualquer maneira vantajosos para a
Companhia.
4 A•responsahilidatle dos membros é limitada.
!S O capital primitivo da Companhia illle ;t 2.000.000 (•lous milhões de libras esterlinas), dividido em 1flo.ooo (cem mil) acc;õrs
de ;t 20 (vinte libras) cada uma que representam respectivamente os privilegios que se acham para esse cffeito dcclaradoii
ou a que se referem os estatutos da Companhia, porém a Companhia póde augmentar o seu capital creamlo novas acções e
póde distribuir a quaesquer dessas novas acções ou a quaesqurr
das suas acções pl'lmilivas, antes da sua euussão qunlquer prcferencia ou gar:mtia que a Compauhia em assembléa grral
possa julgar conveniente.
Nós as diversas pessoas cujos nomes e endereços se acham
abãixo iuscriplos, deséjamos formar-nos em uma Companhia !In
conformidade com este memorandum de associação e :respectivamente concordamos em tomar o numero de acçfies do capital
da Companhia deelarado em frente aos nossos rrsprcUvos
nomes.
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Nomes, cn1lcrcços c descripção dos suh- Numero tlc acções
scriptorcs.
tomadas por cada
snbscriptor.
John Rylantls, Lonfor<l Ilall, proximo a 1\lanchcstcr,ca valhciro ..................... ..
Rcubcn Sprncer, 'Vhallcy Range 1\Ianchcstcr, negociante ........................ ..
'Villiam Carnclley, Fallowficltl, proximo a
~lanchcstcr, compra1lor ................. .
'Villiam navis Glo~·nc •. Stelforll, proximo a
1\lanchcslcr, guarda-hvros ..•....•.•••..•.
Thomaz llarkcr, llarpurhcy, proximo a
l\Ianchcstcr, romprador ..••.....••......
Joh11 E1hnondson, Dow<lon, proximo a l\lanchcstcr, compra1lor ..••..•.•.•.•.••...•.•
John \Yoolf, 38 Durlinf(ton Strcct em 1\lanchcslcr, caixeiro ••.. ; ................... .
""illiam Linucll, Stctrord, proximo a l\lanchcslcr, Secretario particular ....••.•....
Ilcnry Frank, Stctford, proximo a !\lanchester, comprador .•.•••..•••...••....•..•...
Total das acçõcs tomadas ...... .

10
10
10
10

10
10
JO

10
10
90

Ilat:ulo aos 22 <lias de Outubro de 1873.
<las as;;i~naturas snpra, Rollcrt Edwanl Jones, 33
I\cnn<'lly Sircet, Manchcster, contatlor.
.
T<~Stl':nnnha

ESTATUTOS.
1:\'TUODI"f.(i.o,

1. o A r.omp:mhi:-~ fumla<la pelo Sr . .Tohn Rylnnlls, nnico socio
c proprictario <las firmas llc H1·lanils ,\:Sons« The, nacca Twist
COIIlll:tllY ,, t' <l'hc l\1:-~JH~hestrr \Yaililing Company», com vistas de
1nelhor (·.on,;olitla~~ão dos <liveJ·sos ncg-ocios a!'lllalmentc tratn<los por elle c parn proYidcnciar a respeito da sua administ•·~ f;flO.
2. o As

propriedades c ncgoeios do dito John Rylan<ls ás
q11:1es se faz refcrencia no l\Iemoramlun~de associação têm de
romp1'a1las c to mudas a si pela Companhia-a eontar do tlia1. 0
.In lho de 1873 por uma avali:-~ç.ão hnsealla no inventario de 30
•k .lnnho proximo passado na importaurin de J: 1.024.788 (um millt~o vinte c !JUatro mil setecentas oitenta c oito libras).
:J.o O dinheiro da compra ou a importancia da dita avaliação
rlt~\·c ser pago ao dito John Hylands pela seguinte mnnc.ira, a 83.•
!IPI'' Fma parte desse capilal J: 750.000 (setecentos c cmcoenta.
1nil libras) p1~la distribuiç:1o feita n cllc ou aos seusprcposlos de
!.iO.IlOII (•·in•·opnta mil) a~:çõcs de .t 20 (vinte lihras) cada uma do
eapit:-~1 primitivo <1:1 Companhia, essas ar•:õcs serão :.\todos os
~e r
li<~
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restwitos cousideradas c lançadas nos livros da Companhia coino
tendo dt~ capital realizado .t: 71.10.000 (setecentos c cincoenta
mil libras) ou .t t.~ (t(nin7.e lihra>) po1· acção, e c•·eelitar·se-lho·
h a mais a som ma ,(e t 21.1.000 (vinte e cinco mialihras) como pagamento adiantado do saldo de .t: ti (cinco libras) nllo realizado
sobre IS.OOO (l'inco mil) dc>sas ISO.OOO (cincocnta mil) aeções,
vencendo essa somma ele E 2ií.OOO (vinte e cinco mil libras) jm·os
it ra1.ào ele !S (cinco) por cento ao anuo a conta•· do dia t.• de
Julho ele 1873 e o saldo da importancia da eomp1·a ;f, 2i9. 788 (duzentos qn:ll'únta e nove mil setecentas oitenta c oito libras)
será pago em oito prestações iguaes semestralmente e vencerão
juros a razão ele IS (cinco) por cento ao anno a contar do rlia t.•
de Julho ele mil oitocentos setenta c u·es até a data marcaela
para o pagamento de cada (ll'l'SLação c á razão de Q (sei~) po1·
cento ao anuo tlesde a data maa·catla para o pagamento, até a rcalizat;ão do pagamento de qualquer prestação e1ue se ache em
atrazo.
.
4. 0 A primeira distribuição de aeçõcs terá lugar no dia 1. • de
Novemht•o de 1873, ou tâoJH'oximo dcs~e dia eJUanto se possa
f:1zc•· t\ rJIIC por conta de to as as acç.ões distribuidas, além das
ISO.OOO ( cincocnta mil) qnc têm de ser distribuidas ao dito Iohn
Hylaucls, ou seus prcrostos, como acima dilo, se pal{ará a eJuantia ele .f l:S (qninzc Ji,Jrasl por ac~'ão, pela seguinte fórma, isto t',
.f 1 (uma·Jibra) 110r acção no aeto do pe!liclo, .t: I (uma liba·a) no
acto da elistrihuiçüo, uma chamada de .t: 2 (dnas litJI'as) por acção
no c! ia 31 (trinta c nm) de Dezembro de 1873, em chamadas de .t: 3
(trcs libras) por acção nos rUas 31 de l\larço, 30 ele Iunlw c JO de
Setcmbnl c tfe .t: 2 (duas lib1·as) por acçao em 31 de Dezembro de
187i, respcetivamcnlc.
!S. o Os aecioni;;tas terão a faculdade de realizar adiantaclas toelas ou quaesqnc•· das ditas chamadas e serão tontados ju'ros á
razão deIS (cin\'o) por cento ao anuo sobre todos os 11agamcntos
ele cha01adas qne forem realizados adiantados e r'obrar-sc-hão
jm·o-; sobre to rias as cham:ulas em a traz o pela taxa eJUC em r(ualtpwr t:·poca eslabcleccr a Directoria.
6.• Entende-se t)ue a pa·irneira emissão de acções se limite a
7:S.OOO (-;ctcuta e cinco mil) aeções, e1ue não se farão chamaelas
superiores a .t: 1:S (quinze libras) por acção de qnalquer parte do
tlito r·npital original, excepto quando isso seja nccessario para
faze a· face a compromissos ou prejuízos ela Compauh ia e que,
tornanclo-sc ncccssario mais C:Jilital pam augmento dos negodos ria Companhia, esse capitaL será levantado por meio de
nova emissão de ac~ões.
7 .• Entende-se que os dividendos que se dcehll'arem c ti·
verem de ser )lagos semcsiralruente com os lucros liquidos da
Comranhia calculados do dia 1. 0 de Julho de 1R73 com relação
á pnmcira emissão de acções, serão rateados pela seguinte
l'ónna, a sabe•· : a respeito tias lSO.OOO (ciucoenta mil) acçõe;;
'etnc têm deSCI' distribuídas ao dito Johu 1\ylands ou seus propostos, eomo ::~cima tLito, na base de se a~harem realizadas por
conta dcllas .t: 11S"(quinze libms) c a respeito rias aeções l{eraes
ou outras ae\'iies eulflo distrihuiclas, na proporção das respectivas e[uanlias ua occasi:io pagas ou conside1·adas como paga~
JlOI' conta de taes acçõcs rcspectivanteutc, menos as quantias
l!agas ou consideradas eomo tendo sido pagas em adiantamento
as chamad:ls.
8. o Balanços serão organizatlos semestralmente.
\1. 0 O dito Johu 1\ylauds cmeJuanto fôt• o Governador da r.ompanhia deverá ter a suprema supcrinlcudcncia na Admiuisu·ac,:ilo e•a Com(Janhia, (II'C5tamlo-lhc o lcmpo, cuidado c attcur;:•o

b37

EXECUTIVO.

que for julgado nccessario ou conveniente , porém, sem salario algum.
10. E' sobre estas bases que se funda a Companhia. Fica,
portanto, COIIvencionatlo o seguinte:
CONSTITuu;Iu.
H. 03 llegulamentos contidos na Tabella A na primeira serit~
1la Lei das Companhias 18()2 não tet·ao applicação a esta Com,:lllhia, pon\111, em Juga1· rlellcs o •111e se segue será o lleguamento tia Companhia, sujeito não obstante á sua regeição e
allcraç:w c acncscimo como se disvüe nestes estatutos.

l

l~TERPRETAÇIO.

12. Na or~anização destes estatutos as seguintes palavras c
expressões tem as segui11tcs siguilicações, salvo IJUando exduitlos po1· tJual•ltWr cousa inconsistente no sujeito ao contexto, a saber :
A Companhia significa- " Rylan!ls anti sons Limitcd. ,
- " A Lei " signilica c inclue as Leis das Companhias 181l2
e 1RG7 c quacsqucr c todas as mais Leis em qualquer occasião
em vigor, concementes ás Companhias an11nymas com responsaIJilidatle limitada c necessariamente aft'ectando a Companhia.
· - • Os presentes estatutos " - sif(nifica e inclue o 1\leJDorandum 1le Associação da Companlua, o 1\cgulamcnto e os estatutos da Companhia em qualquer occasião em vigor.
- "A pt·opriedadc " - significa as terrras, cdificios, obras,
construcçõcs, aguas, accommodaçõcs, machinlsrnos c outros
tens moveis ou immoveis da Companhia em I[Ualquer occasião
ou aos IJUaes, nas quacs ou sobr•! as quaes a Companhia em
qualqucl' época tenha direito, ULulo, interesse, acçno, hypotheca, onns, ou reclamação.
-"Capital,_ significa o capital nominal da Companhia em
qnah[uer oceasião (ou conforme o cou•texto possa exigir) o tapila! realizado da Companhia em IJnalquer época.
- " Ac~lies ))-significa as acçües da Companhia em t[Ualqner
época.
-« Chamadas,_ significa qualquer entrada ou parte da importancia de uma acção que, em virtude ou de conformidade
com estes -~statutus, esteja paga ou deva ser paga com relação
a essa acçao.
- " Membro»- significa um membro da Comp:mhia de conformidade com estes estatutos c a Leis
- " Directüres ,_ significa os Dit·ectorcs, na occasião, da
Companhia.
-"-secretario,_ significa o Secretario, na occasião, da Companhia e qualquer substituto temporario do Sl!Cretat'io.
-" DeWberação especial»- significa uma deliberação especial da Companhia conforme definida pela sessão lSt da Lei das
Companhias iSii2.
•
- "AssemiJiéa geral ordinaria "-significa uma asscmbléa
geral onliuaria da Companhia, devidamcute convocada c ~:on
stituida c qualquer da~ suas scssües adiadas.
~
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- " Asscmhléa geral cxtraorrlinaria,- Significa uma nssPmhlt;a geral l'xtraonlinaria da Companhia, tlt•Yillamr.ntc conyoc:ula c constilllitla P t]llaltyner das sua~ sessflp,; arliadas.
-" AssPnJblt':a geral ,. - si;:mitiea uma assemlJléa onlin:~ria
ou uma asscmbka cxtraordinaria.
-<<Governador da Companhia n - sif(nilica o Sr ..John 1\ylands, de 1\lanchcstcr, Cllltjii~UtO Clle OCt~llp:ll' O Jngar OU car;·o
de Governador da Companhia, como :liJui declarado.
- " Oircctoria ,_ significa uma rcuni:1o de Dircetori:l, deviclamcntc convocada c constituída on (couforpw o •:onlcxlo o
cxigil') os Bircctorcs que se acharem prt•sentcs t:m alguma ri'U·
uião 1le Oirectorcs on (rJnanto à tlcá;ão de qual!JIICr assumplo 011
o exercício ou dclcga~:ã:J tlc l[llalqucr poder que as llirectorias
ou a Direr.toria se acham habilitadas para t•xcrce•· ou t!elt:gar) a
maioria rlesses Direeto1·es que se achar presente na rcunWo !la
llir·cr.toria quan1lo ')SSa maioria fí\r uma maioria crn nmiH~J·o
de votos de conformi1lalle com as rlisposiçilcs !lestes cstalulos,
a rcspcilo rios votos dos Dit·ccltH'CS ·e l'rcsi!l<)lltc prescnl<~s
em uma rcuni:1o da Ilircctoria.
- " C.nmmiss:lo >>-~i~nilica a rc11niilo tia CO!llmiss:1o nomr:~tFl
rle conformiflatle rom estt•s estatutos, ou (eonl'ormc ft\r· o caso)
os membros de uma commis,;;\o, ou a maioria contatla pelos
votos dos mcmi.Jro:; tlc uma commissão IJUC se ~eha•·cm presentes em uma das suas reuniões.
- " Escriptorio ,_significa o cscriptorio registrado tia C.om·
panhia em qualtpter época.
- " Sc11o,- significa o sc1lo comm11m da C:ompanllia rm
IJI!ai'Jllt~r ,··poca.
·
-" Mez ,_ signillca o mcz do calcndario.
As palavras que exprimem stimcutc o numero singular, incluem o numero plural, salvo quantlo Ld signHieação cstej:t
em opposiç·;to ao contexto.
As palaHas que exprimem stímcnte o numero plural incluem
o IIUIIJero singular, excepto qnanilO essa siguilicacão esteja e111
opposição ao l'Ontcxto.
As palavras tJUC exprimem o gcncro masculino, Stímcutc incluem o gcuero feminino.
A_:; palavras 'Jne exprimem pessoas, stimente inclur.m corporaçao.
13. To1la a vc~z que por estes estatutos ou por qnalquPr t],•lihcraçiio, tomatla em vi•·tutle delles, sP mautlar pror:t~ckr a
qnalqtJt•r reunião ou se tiver tle pratic.ar qnaii]IH'r aclo 1'111
algum !lia clcsknatlo c r:ssn dia tlesi~n:ltlo f,·n: um llonlill"o
llia iiPNal.al.' Séxta-l'ei~a Santa, 11ia feJ;i:!do 011 dia lll:tl'l':tilo p:·;,.:i
tpt:llquer· .reJUIII ou ac(,:an tle graça-; pniJIJeas, 1111 algll!ll dia S.111t•r
leg-al. sua reuni[to terá lug-ar ou esse ;teto pralic:tr-s•·-l!a no
pr·inteirn tlia em seguida ao tlia de,ignatJ,,, 11:t:1 st•ndo nill d"s
dia·; :tci!ll:t particulanncntc espccilkados.

ESCI\li'TORIO

D.\ CO~IPA:'\III.l.

H. n rscriplnrio tia Companhia
ou ent onlro l(ll:lll]ller
'!IJahtner u1~1·asi:to iullie<~r.

~landJ<',l<~r,

··•n

s1~rá Plll
lw~ar l[tJe

N••w lli:.!l1 !'lrPI'I,
a llirectori:t pos,.a

EXECUTIVO •
.\CQUISIIJÃO DE PROPRlllDADilo

lã. As disposições do 1\Temorandum de Associação e destes estatutos que se referem ;í compra c acquisição feita ao dito Johu
Rylands, das propriedades, ucgocios, efTcilos c premissas, uo
dito Mcmo•·antlum e aqui acima referidos, c no contracto tio
6.• dia de Ouluhro de 1813, fcilo entre John Hylands, de uma
parte e nuhen Spcucer, James Ilorrochs, William Bavis Wynt~ e
'Vi !liam Linncll tle outra parlP, são por Pstt\ meio atlopt:ulos e
tleclaratlos ohrigalorlos para c a f-avo•· tia Compauhia c do dito
John n~·lauds •·espcc.tivamente, c tacs arr:mjos c contra c tos SPrão
levados a cll'cito nessa conformidade.
CAPITAL.

16. O capital origin:ll 1la Companhi:l é tlc ! 2.000.000 (~ons
milhües tle libras cslel'iiuas) divitlitlo em 100.000 (t~cm mil)
acçõt•s de J; 20 (vinte libra;;) cada nma, das qnacs 50.000 (dncocut:,t mil) acçües tem tlc ser distribuídas ao dito .John Hylantls
c·om os respectivos privilegios e de conformitlade eom as clau•
sul as a esse respeito respectivamente exaradas ua introducção
ti estes estatutos, c o restante das tlilas acçCles lcm tlc lic:H' sob a
:1hsoluta liscalisacão, quanto á tlislriiJuição e omissão, tio Governadtw da Companhia pela Dircctoria nu ua sua falla c poderão em qualquer época c de tempos a tempos tlistrilmiilas, emillidas, apropri:ulas c dispostas pelo Govematlor da Companhia ou
11a sua falta pela Dircctoria, nos termos e condit;ücs que o Governador d:t Companhia ou ua sua falta a Directoria julgar conveniente.
17. A Direcloria, com a sancção da Companhia por deliberação especial, póde de tempos a tempos augmcntar o capital llOI'
meio tia emissão de novas acçõcs, até a imporlancia c tlivitlitlo
no numc1·o de acçües das respectivas impormneias, trne a Compauhia em asscmiJiéa geral possa indicar ou na falta tlessa indica~·ão conforme a Dirccloria possa consitlcrar conveniente c
Pmhora a Lolalidatlc das acçõcs que nessa oct'asiflo devrssc tlc
estar en1iltitlb o tenha sitio ou não.
1S. A Dircetoria potlrrá em trualtlliCI' épora c tlc tempos a tcmpm; com a snncção de que t1·ata o artigo supra ligar a essas ou
a 'luacstluer dessas novas acçõcs uu ús aq·õcs originaes então
por emillil', ou a quacsttlwr dcllas, qualtlUt'r tlil'iúeudo preli~
rencial ou garautidu, ou t{ualtluer prcfercucia ou prioridathl no
une diz rt•spcito ao capi ai ou aos tlivideutlt's una ambos ou
tJnaesquer outros direitos, privilegios, prioridades ou vauta~ens
sobre as acções origiuacs ou outras •1uaesqncJ' acçües tla Com~
pnnllia couformc ella julgar couvenicntc, c a Directoria poderá
sempre com a mesma saucção emiltir. tptacstp!Cr ncçõcs novas
ori~inaes on tle outra natureza uos lermos e contlit;ües tluaulo
a premio, tlt•scouto ou outra tlnal:ptcr rontlit;flo couforme possa
julgar· COII\'CIIÍCiltC.
1\l. Totlas as ac(,'õcs cmiltitlas com tlcscont.o ou com quali[Uer
prefcrcncia,ou gat•antia ou outro direito, privilcgio,prioridatlc ou
vatllagcm especial c (sujeito a qualtJUCI' iudicação cm.CGHI'rltrio
!JIIO possa ser datla pela asscmhléa geral que saucdonar u cfl~b
lllt'Ulo de capital) totlas as novas acç.õcs se~•iio gffc'rc~i\l;H!:liJ~.
mcmhros na prnport;[ío tio nnmct·o (\as aeçiíe~ çxlslenlcs t[ue
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elles possui rem c essa oiTerta será feita por melo rlc avisos especificando o numero de acçõcs a que o accionista tem 11ireilo e
limitando o tempo em que a oft'erta se não fõr aceita, será considerada como desprezada, c depois de expirado esse tempo ou
depois de recebida uma declaração do accionista a quem o aviso
foi mandado, que elle recusa aceilm· as acções oft'erecidas, a Di·
rectoria poderá distribuir, emittir e dispor dellas pela maneira
que e lia julgar conveniente, com tanto 11ue, se devido á desigual·
darle llc nume1·o de acções possuídas pelos accionistas que desejarem aceitai-as rc~peclivamPnte, se originar qualquer difficuhl:ule, no rateio dessas ou de outras novas acções preferenriaes, entre os accionistas, s"erá ella resolvida e ajustada pela
llircctoria com tanto toda Yia que os accionistas de quaesqucr
novas acções, as quacs qualquer lll'cfcrencia, garantia, proprietlade ou outro direi to, privilel!io ou vantagem especial tenha sido
additado não tenha com relação ás mesmas, salvo se a Companhia o determinar diversamente ao crear quaesquer novas acções,
direito á otTerta de quaesquer des8as outras novas acções.
20. Qualquer caiHtallevantado pela creação de novas acçõrs
ser~ (exccpto.f(uando a Companhia ao creal-o determinar ditTt~
rentcmente e excepto quanto á participação nos lucros) consitlcrado romo pa1·tetlo capital origiual e estará sujeita ás mesmas
disposições a respeito do pagamento de chamadas, e commisso
de acções pm· falta de pagamento, de chamadas e por outras
causas como se as novas acções tivessem feito parte do capital
ori;l"inal,
21. Todos os prcmios que possam realizar-se na emissão
de quaesquer acções, serão propriedade tla Companhia e appli·
í~ados pei:J fJrma que o Governador, ou ua falta delle a Dlrcctoria julgar conveniente.
22. Sujeito ás disposições dos estatutos e com a autori·
za(~ão de uma deliberação csprcial, e o consentimento de sele
oitavas partes dos possuidores de ac{'Oes, todas as acções ou con·
forme o caso se dér, todas as acções de gilahJucr classe, podem
ser convertidas em menor numero ou divididas em maior numc•·o tle acçõcs.
23. A Companhi~ poderá de tempos a tcmJJOS, por deliberat;ão
especial, nwt\ificar as condições contidas no seu !tfemorandum
de Associação então em vigor, a fim de poder reduzir o seu l'apitalna orcasiao, na proporção <Jue a Companhia pq•· deliberação
especial determina•·, c poderá para os fins dcss·a retlucção (JlO·
rém srm prrjnizo dos interesses relativos d(JS accionistas,
nos lucros da Companhia) alterai' Q valor nominal dr quaesquer
aeções, ou substituir al't;ões de t)ualquc•· dcnominaçno, por
tjuacsque•· acçt>es então existentes e no acto tk~sa rcilucção ou
simullancamcntc com ella, poderá por drliheração espcrial, extiu~nil' ttuacsqucr acções autigas cutfw JIOI' cmittir tle IJUC
Compauhia não tenha por contracto nem obrigacão alguma de
fazer a emissão.
EMPREGO DE CAI'ITAES.

24. O Governador da Compa.nhia ou na sua falta a llirrctol'ia, potlcri• t'lll t[nalqncr t~poca ron~er·var em poder dos
~eus HaiHIUeiros o saldo ttue o dito c:mrruador ou a llirt•cforia
possa julgar tonwnicnte, c uãn obstante qualt(Uf•r dos flan·
•1ueiros ser Dircctor da Companhia.

EXECUTIVO.

l!:-J. o Governador da Companhia ou na sua falta a Dircctoria, poderá em qualquer occasião cmpt·cgar o capilal e
mais (linheiro da Companhia em títulos dos Governos, bens
moveis ou immoveis, ou de outra natureza, ou em depositas
conforme o dito Governador ou a Directoria possa julgar conveniente.
:!6. Os capitaes da Companhia poderão ser empregados
como se acha disposto nestes estatutos, n.a compra de acçõcs
da Companhia.
FUNDO DE RESERVA Jl DE SEGURO.

27. Uma parte do rendimento da Companhia podet·á em
qualquer época conforme o Governa(lor ou na sua falta a llirectoria julgar conveniente ser applicaila para formar nm ou
mais fumlos de reserva e de seguro, e (se fôr julgado acertado)
um fundo 1le !lepreciação, sendo todos ou quaes(1ucr delles ap·
plicados em (fualquer uccasiao, à discrição do dito Governador
ou d:i llirectoria á liquidação das hypothecas , obrigações,
compromissos ou outras dividas da Companhia, á renovaçao da
propl'iedade e machinismos da Companlua, quando destruidos ou
damnificados pelo fogo, enchentes, tempestades, revoltas ou
outros acontecimentos, ou quando gastos c para o seu concerto
e conservaçao em bom estado, para igualar os dividendos, para
ttzer face a contingencias, ou para outro qualquer fim da Coml,l:tnhia toda a vez que ellc possa ser convenientemente lançado
a conta de capital ou rendimento.
28. Esse ou esses fundos poderão entretanto ser, quér no todo
qn(,r em parte, empregados por, c á discrição do Govcrnaclor
da Companhia, nu pcl:1 Oirectoria, em tillllos do Governo, ou
garantias de bens moveis ou immoveis, ou conservados como
pa1·te do capital llnctuantc empregado nos ncgocioa conentes
e ol1craçõcs da Companhia c esses capitac~ assim empregados
pot crão ser de tempos a tempos, -variados, recolhidos ou r'ealiza(lôs conforme o Govemador da Comnanhia ou a Llirccloria
o julgar convcnicnlc.
•
rODERES P_\flA CO:'lTR.\IIIR

E~lrRESTDIOS.

2\J. O Governador (la Companhia ou na sua falla, a Dircctoria, sem autorização da assemllléa geral, poderá coHlrahit·
.cmprestimos de qualclucr somma ou sommas de dinheiro ctnc
não cxc:eda ao tO(IO a hnportancia tlc .t: 100.000 (cem mil libras)
(cxclusive de quacsquer dinheiros que a Companhia possa estar
devendo por contas de depositas c pela sua coula corrente bancaria) sobre hypotheca ou garantia tios seus haveres ou (lC
qualquer parte ilclles, ou sobt·c obrigações ou litulos de divida passadas pela Com1Janhia, voncendo os juros e nos termos c condiçoes c pelos prazos que o Governador~ ou a Dircctoria julgar convcmentc, c poderá em qualquer occasião pa•gar essas importancias c tornar a pedil-as por emprestimo,
de fórma ((Ue nenhuma quantia supcriot· :\ acima autorizada
seja dcvitla de uma vez sobre tacs cmpt·cstimos.
30. o Governador da Companhia ou na sua falta a Dircttoria colll a autorização da Companhia em asscmbléa geral,
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poderá coulrahil· cmprcstimos sohrc hy(lOthccas dos haveres
tia Companhia onde t(Ualquer p:ulc d@\lcs, ou por titnlos cobri·
ga~~õcs tlc tlivitla on oulras garantias tle t[nalt[uer quantia que
e~'a assembléa geral julgar conveniente, c pela taxa de juros
c nos termos c eontliçôes c pelos pra?.Os ·que cllc ou essa as~emhléa geral determinar.
3L. o Governador da Companhia ou na sua falta a l)irectol'ia poderá renova•· o emprcstimo cmn qualquer pessoa,
sobre totlas ou quacsqucr das garantias acima ditas de quacsqucr ttnantias até então emprestadas sobre clbs, ou quacsqucr
!lellas, qu(•t' pela Companhia qut'T pelo !li to Govemallor ou a
Dircctoria.
32. o Uorcmatlor tia Companhia ou Dircc!oria poderá de
tempos a tempos rccl'IJcr dinheiros em depositos pelos prazos
que poss:un considerar conveuicntc,;, ou sem prazo lixo c pela
taxa de juros •Juc pnss:1m combiu:lr com o tlcposit:mtc.
t:mll'!LI, YrX'D.\ 1 AI\1\ENDA)JEi'\TO, ALU(OIJEL E AmJIX'ISTI\AI1Ã0
DE llEKS.

33. o Uovcruatlor da Comp:1nhia ou a Dircctoria poder['IO
em t[U:llf[UCr época sem a saueção llC uma asscmbléa geral,
1·eutler, trocar, traspassat·, cetler ou arrendar pela importan·
eia em dinheiro ou em acçõcs, !por arrendamento simples
e t:lll(Jhytcntico ou de ouh':l qualquer natureza e quér por
aforamento pct·petuo ou por certo numero de annos, por hcns
immovcis c interesse~ nos termos c pela ma:ncira l(ue a assembléa gcr:1l approvar t[Ualt[Ucr parte ou p:1rtcs dos bcus
proprios óu aforatlos da Com panhi:l ou I[UUCSI[Uer direitos ou
vantagcn-.; 1(\IC lcnh:J ncllcs ou sohre cllcs.
3L O Govcmador da Companhia, ou na sua falta a Dircctoria (lOt!crá em qualti'WI' occasirw c por conta da Compauhia
comprar, arrcntlar, aforar ou alng:lr t(uaesquer terras, cdiJieios, obr:l', hcrohHIC:l, tlirciL•Js, vant:1gens, plantas, matcriacs,
t:lzcud:l<;, posses, privilcgios, invenções ou outras Jll'ilpric•l:Adcs, cuja posse, uso ou occupaçào sejam considcr:1 os pelo
tlilo Goveruador ou a IJit·cctoria de beneficio ou vantagem
para a Companhia, pelos preços nos termos, praws, c com os
rcntlimcntos c intct·csscs que elles julgarem convenientes.
35. Qualquer p:ute llos bens que na occasião n:lo seja U(JI'O·
vcilavcl, applicavcl ou ncccssaria para os Iins da Companhi:l,
potlcril, até que se torne ncccssaria ou seja vendida, trocada
ou :lforatla como acima lica dito, ser administrada, applicada,
empregada ou aproveitada pelo Governador da Companhia
on pela L)irrctoria em Ll•~ncllcio lia Companhia conForme elles •
jnlg-:H't'lll conveniente C O I'CntlilllClllO OU rrovcito lit(UidO deriVado dessa atlministrat;.ão, emprego, app icaçfto, uso ou aproveitamento (depois tle pagas as tlcspczas ineitlcntcs) será considerado como lucro da Companhia.
·
.\CÇÕES E AC.C.IO:-II~TAS.

36. As :1eçõcs sct'ii'.J numcr:1das em progressão arithmctio:a, principiando pelo numero 11111 c salvo c até t{IIC a llil'l~•~turia o tlctcrminc por diversa fúrma, cada acção será intlivish'el.
37. o pedido de acçõcs assignado pelo pretendente, ou o

continua >
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pa~amcuto de 1kposito feitn por rptalquer pessoa a respeito
de' qu~cc:ljUCr ae(,'iii~S, será cousideratlo como aceite seu pox:
es;;e uttllll:r<J de act:üe:' (u:·io t•xrrllcnilo ao numero total pc·
didc.) oit c:oul"nt·tne o caso fc\r, tla totalitlailc de acçõcs arespeito das qurrcs esse 1l:•posito tin•t• siclo palJ;O c que forem tlislrilmiclas a esse pt't:t:~lllkntl: nu pessoa c será lambem consitlcrado I'Plll<J nma convcu~·ão da sua parte em tornar-se
llll'lllhro da Cornpauhia pot' cs:;e nnmero de acções.
:.lél. Os ~ccionisL1s n~;:istratlos tito sütuente c ningucm
mais scrúo os mt•mllros da Companhia.
:m. Pessn:t al~·unw será rt•;;i:tralla cotno possuidor uc ac·
r·ücs S<~lll qtw na époc·a t!c re;.\istro ellc tenha aceite ou accorÚat!o acl'itar as ac\ÜCS ou a su:\ transf'ercueia, ou assig-uado
o mcm,Jr:\lldum de As,;ocia<;:lo tla Cotllpan~li:l ou l!!IH\ cüpia
impre;:sa dn mesmo ou teuha pago a i111portaucia lotai tias
chamadas cut:iu !'cita~ sobre e;:sas :11'<;(1es.
liO. A Coillpanl:ia nfto será ohrig:ula por nem reconhecerá
sobre itJiercs'c de t•qnid:llle, coutiuseutc, fulllro ou parcial,
ou outro qualquer direito a respeito de r]ualtjucr acção, salvo
o direito absoluto que a clla l<'tll a pes~oa em IJualllllCr occasi:1o r~g-is!rada como scLJ possuidor, c excepto tauthcm uo fJUC
dit. n•spdto aos direitos de IJUalqucr pai, tutor, commissüo,
111arido, testamenteiro, atlmiui:;trador ou rcprcscutantc de um
pllido tk tornar-se acciouista con1 n·la\ãO a nlgmua acç.ão ou a
trau:;reril-a de couformidallc com estes estatutos.
41. A Companhia ter:í o direito de hypotheca tacila com prcfc·
renda sollre todas as acr;ões de fJ!Ialquer pessoa ou IJcssoa.~,
e sol1rc todos os dividendos em IJII:tl:]ucr oceasiüo pagaveis sobre
ellas JWlo yalor de qua!q(tcrdiYiila IJtle clle, clles ou qualquer
dclles teulla para eom a Companhia isolailamcnle ou juntamente
I'OIII outra pt~~;soa e a Directoria po1lcrá recusar-se ao registro
de transrerencia de qualquer act;ão ft,i!a por uma ou mais pessoas
que esteja c111 iliyida para com a Companhia rjuét· por si pcssoallll<'llle tjut':r juntallll'llte com ou!I·a IJU:l!IJUCt' pessoa ou pessoas,
e a Dirn:loria JHH!t:rú tlfto sendo paga a divitla dentro de dons
mczcs, rlepoi:; de n•c !atuada, YCJHic'r, dispor c transf'crit· absolutaIIICil!e t Hla,; ou qn:li.'S:(ner das ditas ac.;ücs e applic.1r o seu prodileto ao pagaiHCIIto da di la 1lid I;~, c n~io se tornaritucccssario ·
o r:on~enli!I!<'Ill'l de qnal!pter IJL~ssoa ou pessoas com direito
ou reclaHiallllO direito a essa:; aet;õcs on a rtnalc[ucr parte dcllas,
para dar Yali<I<Hie a qualquer venda, distJosição ou transf'crcncia,
e o eompr:Hior de q:JaiiJ:ler dessas aeçücs uão serú obri~ado a
ycri li I' ar :.:c ex i ilt essa faculdade de vcnuct· c uma deliberação
da l!il't'Cloria para I(Ue se f'a~·a <'ssa vcntla, I' o lançamento do
HOIIte do coHlpr:~tlor, no rc;dst·ro, co1\IO possuidor dessas acçucs
coufcrirá ao c.omprador titulo Slltlieiente contra toda c qualquer
IH'S'<'a, qui' r rel'la111e de cuufonnidaile com estes esta lUtos, ou
por llUl ra qual<JUL'r r,·,rma e cxitHirú o comprador ,l~ toda a
rcspon~a!Jilidade a respeito do prcf.'o da Companhia.
-i2. Nenhum memhro ter:í direito de rcrccchtlr qualquer divirleud!J on tk votar sem que tcnh~, dado ao Govern:.Hior da ComP:wllia 011 it llirectc;ria ou ao Secretario detalhes por cscripto
de Ullll'llil,•n•c::J no 1\cino Unido IJIIC será para os flus rlcstcs estatulcJ.; o S('ll endereço rc~istrado, ~~ nenhum mcmhro que
mudar o seu llOIIW ou endereço ou scn1lo mulher quando tenha
casa1lo, ucm o c11tão seu marido terá o direito uc receber l(nal·
1( uer di\·ide111lo ou tlc ,·o ta r sem I[UC o aviso! da IIHHlant;a
tle no11ic ou eudercço ou de casamento seja dado á Compa •
11llia.
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TRAN~Fl!RESCI.~ DF. .U~ÇÕF.S.

"3. A Companhia terá um livro no qual serão lançados os de·
talhes de cada transfercncia ou transmissão de acções e esse
livro será considerado como fazendo parte tio registro de accio·
nistas.
U. A transfcrcneia de aeções será feita sómcnte por um li·
tulo assignado pelo transferidor e transferente c a Dirccloria
po1lcrá ern qualquer época estipular a fól'lna desse lilulo •
. 41S. O pai ou tutor, conselho, marido, testamenteiro ou admi·
nislrador respectivamente de um accionista menor, lunalieo,
idiota, mulher ou fallecido ou o representante de um accionist:t
fallido ou insolvente, nfto será nessas tlnalida•les membro da
Companhia.
_
4tl. Quahtner desse pai, tutor, conselho, marido, testamenteiro ou administrador, ou qualt(tier representante de um fallido
ou insolvente, poderá transl'eriJ· quaesquer acções de um aecioni>;ta menor, lunalico, idiota, lllll\lwr, fallecido, fallido ou insolvente, re~pedivamcntc, ou tornat·-se membro depois tle
cxhibit· perante a l)irectoria as provas do seu titulo que razoavelmente a satisfaçam e far-sc-ha o lançamento des~as provas
nas netas das ~cssõcs.
47. Nenhumas acçõcs poderão ser, dentro de doze mezes
tlepois de distribuídas, vendidas ou transleridas sem o consentimento por cscripto do Governador tia Companhia ou na sua
falta !la IHt·ectoria, a pessoa alguma ituc não seja na occasi:in
membro da Companlua c nenhuma acljllo, em tempo nlgum, será
transl'el'itl:t ~em a ap(H'OVaçflo do Govcrnatlor da Companhia ou na
sua falta da Directoria c sem que o transferente tenha entregue
·ao Secretario, ou tlcixatlo no escriptorio ayiso por cscripto com
pelo menos sete dias de anteccllencia, do numero de ncçücs que
se pretendem lt·ansl'erir, <'o nome, resillcncia e descripção !l:t
pessoa a tlnem tem lle ser trausl'crillas, c sem que o transl'crillo
tenha pago nm !lircito d•~ registro de um shilliug por cada dez
acções transferidas, com tanto que não seja paga por tal direito
.aomma SU(lerior a cinco shilling~.
48. Nenhuma pessoa será registrada como transferido de
uma acção _sem que tenha entregue no cscripto_rio o titulo de
transfcrcnc1a passado de conformidade com estes estatutos,
para ser archivado pela Companhia, devendo porém sct• fran!'!UCatlo toda a ,-ez l(ue seja razoavelmente pedido, sendo a dcspeza (havendo-as) por conta llo transferidor ou do transferido
ou tios seus rcspecuvos representantes, porém em to!los os casos
em que no cntcn1ler da Dit·cctoria não se lieva insistir neste
artigo, ella pôde dispensai-o no todo ou em parte.
4!1. Se a Dircctoria dentro de H dias, de11ois da entrega !lo
a\·Jso, p'l!dindo a tran5fercncia de acçües, não partici~ar pot·
csct·iplo ao membro que o deseja fazer que a transl'erencia rt·o·
posta nllo foi approvada, será então considerado como lendo-o
sido.
·
ISO. Se a Directoria, dentro de 14 dias, participar a sua recusa
ella deverá, se o membro que desejava lazer a lransfcrcncia
assim o exigir, por participação por escripto cntt·cg-uc ao t;o"Ycrtt:lllor da Companhia, ou ao l'rcsitlente ou Secretario da
llirectot'ia, ou COIIliJrat· para a Cnmpanhia, ou procurar 1wsso:t
tJUC. eompre as ac~·ües pelo IH'eço do mercado, (o que se verificara conforme dispõe o art. iS2) ou se a Dit·ectoria deixai" tlc fazer
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isso dentro de sde dias depois de lhe ter sido exigido pelo
membro, ,·onsi!ll'rar-sc-ll::t approvada a trausfereucia proposta.
õt. o (;ovemallor da Companhia 'terá a op~·.ão na compra 1las
acçfles.
_
.
, .
• õ2. O pro~ço do mercado das acçoes scra n• caso de nund:t
)lrovado por (;ertillüo do I' residente Stneh do Exchauge de Londres ou ua sua falta por meio de arhitrameuto.
153. Far-sc-ha lançamento nas actas das sessões da Llirct'!oria
!la approvação ou recusa da trausfercucia pro110S!a.
C!I UIAD.\S.

M. As chamadas de capital con1 rei:H;:1o ás ac1,'i'íe; scrrto feitas
á discrição do GoYcrnador ~~~ Compauhia, ou, ua s11a falta da
Dircctoria, excepto que as eutratla-< lllelll'ioua!la•; ua iulroducçüo (cJau-aila r'l.") !lestes estatutos scr:w etlli:i.iderados a
todos os respeitos 1'01110 c.liamadas pagavcis nos rcspee!hos dias,
ucssa intro!luc~fw partil'ulanueule 111enríuuarlas e trar<i•, comsigo todas as respousa!Jilidatlcs e ohriga~:ües pelos prc:;cute::
estatutos declarados serem iullcrl'ntes às chamadas 01i all'cclarcm os acciouisl:lS, <:0111 rei:H;üo :is cliaruatlas.
a!J. Cnn;;iderar·'l'-h:t f'l'ita 1illl:l f'l:~m~l!a 110 dia <'111 '!li'' a
•klill•·l·arflo que a :111toriz:11' f•'•l' :1ssig11ada p1·!u l:n\crllador da
':<1111)1:1 11IÍia 1111 :IJI!'I'OI a da pl'la Dir,.cturia.
:j(i, lls p<iSSIIÍdiiiTS t'lll ('()]1111111111 de lilll:! :lf'•.'iiO, "r;,., talll"
illtlii'Ídllal ('"1110 CUII.jllllt't;(llll:llt(', l't'SIH•IIS:I\!'Í; ji"IO j>:q.\:llll('lll"

de todas "' f'li:llll:tdas ··n111 l',.i'<'I'I'IH'i:l a ''·'"I :lf·.,·:w.
:;~. ~ellllll'o' qu•· 11111:t d1:1111:111:1,
1,·.111 das (·utr.ltl:!s :t<:iiH:t
ditas, Jo\r.f•·il:l, d.11'-'<'-li:l ao ;ll'.:ionisla r•·spnnsar••l pelo l'a~a
llll:llto arho I'OIII ~~ di:J'i d<' allt•·ccdi'IWia iltdicando a ,··pol'a e
o lugar do pagar11r·nto.
,
õ8. Se alguma ch:un,1!la ou qua llrncr parte ddla n;lo for pn:~a
uo tlia•on antes do dia in!lir:ado, o membro que incorrer ues:;a
falta !'Crú ohrigado ao pagamento dQsjuros [JCia taxa que a Directoría dctcnuiHar, a tOHiar !lo !lia marcado para o pa;•au1euto
até a época do pagamentiJ; r: o aviso dessa rcsponsalJilidark t:
da taxa dos juros Sl'rá dado a c~11la membro ua mc"Illa oecasiüo
lji!C se lhe dl'r aviso tia dwmada, c a Hircetoría, se a chamada
c os juro; não forem pago:; dentro de triula 1lias, poderá e11r·
rrualt(ucr épona posterior, de_mall!lar o memhro rewissb porém
uunen sem lhe rlar aviso com oito dias de autecedeucin lia sua
iuteuç:to de o dcmaudar.
tm. Um membro que c'tii'CI' em divida .~c IJUai•JliCI' chamatl~l
ou parte de chamada ou u:1o tiver pa~<o <tuaesquer juros, urro poderá votar nem cxt•rcer prerogal.iva alguma como a!'ciouista.
60. A Dircctoria de tempos a tempos como c qna111lo clla o
julgar couvcuienle, potlcrü rccehcr pagamentos em auticip:l(':l.o
ás chamadas, rcnee1111o juros pel:! taxa e uns termos e coudi~õcs
que clla julgar apropri~dos, com tanto tJUC a op~·ão de pagarem
por essa lúrma seja olferecida sem prcfcreucia a todos os
membros.
!;; 61. Todos os pa:.~amcntos feitlis ou cousidcra!los como teutln
sido feitos à Companhia Cll\ adiantamento ús chal!ladas (incluiudo a dita som11ra de ~ 2i'í.OOO (vinte c l'inco rui! lihras) 'I"'~ t(~m
de Sl!r crc11itatlos ao dito John llylautts, coHjnllclaiHeHtc t·om
os juros tlc tPmpos a tempos acl'l'escidos, serão tJU:mto átjuella
parte desses pagamentos e juros r·cspcctivnmcntc IJIIC em qualquer época exislircm em adiantamento ás chamada:; c não
=

l'Al\TF. li.

69

ACTOS DO l'ODER

estiverem pagos, consillcratlos divid:As tla Companhia, porém
u:w cxi:.:ivcis pelas pessoas a quem cllas forem devidas, ~xcç
pto uo caso da Companhia littnidat· c no caso ti~ Cl!mp~nhta ytr
a liquidar os I.J:lgamcntos ![UC no começo t!a ltqmdaçao !JXIS·
tirem em adwutamcnto as chamadas, assun con1o o~> Jnro!t
vencitlds serão consillerallos como divitlas da Comwnhia nessa
!·poca, essas dividas porém terão de ser pagas c amorli~adas
uo ttHlo ou em parte, (conforme ~ e~so !?_e der) por mc~o t!C
c!lat11at1as feitas no correr dessa lH[tHdaçao com rclaçao as
ae<;ües por eonta das quacs esses pagamentos . adiau~ados
tinJrctn sitio feitos ou comitlcratlos como tcmlo stdo fmtos.
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<>.:!. lkeorritlos itrcs mezcs c não se lendo realizado o IJa':attt<:nlo li•: <(llalijnrr chamatla, com relaçilo a alguma acção,
a llircctoria p<itlt: tkclarat· essa acç.ão crrhitla em commisso
em ltcnelil iu da Companhia.
r.:l. As ar•·ik; 1le qualquer memhro que tlirecta ou intlirccl:till<'lll<' '"''t'Hiar, (li'<)(Hizer, npoiar oti ameaçar {H'O{lOr qual•
qlll'r ac~,·:10, !letuautla ou outro processo em qualflucr jurisdic<::-to cnutra a Comp~nhia ou contra os Directorcs ou t(ttali(LICI'
dl'lks u:1-sna capaci:latle 1\e DircdOI'Cs (excepto sómente qualqn~:r pror·<•sso ]Jar:t haver n pagamento tlc qualquer divida ou
dt: qnalqn~r rcelamat:üo eontra a Companhia cuja importancia
"" n:islt'lll'ia u:-10 l!tt: é tlisputad:1 ou para obrigar a qualfluer
:trhit.rauwnto; ou tlar rort.;a a t(ltalt[UCt' lautlo de conf~tnnilladc
ro111 ~:stc,; t•stalnlos) potlerú !'er (n:w obstante estar pendente
•[it:tltpH·r de,;sr:; proc-lJ'Ssos e t(Ualituet· q_ue scja;a base desses
pro.·t:c,.~n,, por deliht•ra\::lo tle uma assembléa geral al>solutanteute dt:claratla:; cahitlas em commisso em hcncli~o da
Cu:up~nhia.

(;L Em cada 11111 desses casos de commisso a Companhia paprit dentro tle quatorze dia' depois ·de verificatlo o yalor tias
a<'·<.:<h's pelo prct;o tio uw•·catlo ua é[lOt'a rio commisso, ao poss11illt•n· n·;.:i,fratlo ti;~. acção o seu Yalor real pelo estado do
ltl<'l"Catlo, llevtllltlo esse valor llll caso de divergetu;ia ser verific,tdo conforme dispõe o art. !>2.
<i:i. Totla a vez que o procedimento de qualquer membro
(Hitler :;c r con;;illeratl:~ pelo Governador da Companhia ou na sua
falta pela ilirectori:l como cltlharaçoso ou por qualquer fórma
hostil aos intt•n·sses tia Companhia, o Governador tla Conwanhia
ou na sua f;tlta a llirel'torill, \HHlcrá sem declarar razão al~:nnJa exif'il' t(lle esse membro raça a transl'ercneia 1\e totlas
a:;. ,ua-; act;ücs ao (;ovcl'llallor da Compauhia ou á Companhia,
~t:ndu-lhe paga prlo Govcmatlor lia Companhia ou pela Di·
rcctoria, o ,·alor das acçõcs pelo preço do mercatlo nessa
époea ( ,-,•rilit'atlo eoufm·me tbspõc a clausula !>2) c mais a
comJH~n,arão quando deve havei-a que a Directoria possa
julrar justa e razoaYel. Qual<Jltet' memhro que llsixar tlc
lazer t•ssa transf<•t't•nr ia dentro tlc 3J dias, depois de requisi1:1\lo; para o fazer Lcrit ns suas acçlics consideradas como cal! itlas CHI commi,so a favor da Companhia c por e !las receberá
t:\o sún1eute o preço do mercado, sem nenhuma outra compcmat;ao.
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66. Quando al~uma pessua que tendo· direito 1le reclamar
alguma acção não se tiver habilitado de conformidade eom
estes estatutos para ser rcs-istratlo como seu possuidor, o não
tiver feito seis me1.es depots de convidado por aviso da üirectoria para o fazer, a Directoria poderá (kpoi~ da expiração
desse prazo dcclarat' desde logo tacs acçõcs em commiSjO em
beneficio da COm)Janhia.
·
67. O commisso das acçõcs envolrcrá a extincção na
época do commisso de. todo:; os interesses, reclamaçtics c
direitos na e contra a Companhia a respeito drssas aceõcs
c todos os mais dircilos incHlentcs á acçiio, pol'!'m qual1jncr
membro cu/· a~ a~ções u::nha. cahido em. commisso scrú, não
obstante, o H'tga1lo a pa!!:ar a Companlua tollas as chamadas
que estiver devendo na ópoca do I'OmmisqJ.
68. A Companhia tndavia uiio llcman11ar:í pelo pagamento
de chamadas alrazad:1s sem fJIIC primeiro teHha na 'época c pela
maneira que a Dh·ectoria julgar razoavel, vendi1lo as aeçücs.
em commisso c o ~;eu rcsulr:ulo liquido seja menor do IJUC a
somma reclamada c cntão"sümcntn demandará pelo saldo IJUC
não fôr coherlo pelo lirJuido producto realizado.
.
69. As acçõcs cabidas em cornmisso serão consi1lcrad:1s
propriedade da Companhia c podem sr~r. rendidas c ·de 11ovo.
distribuídas. ou dispostas, ou Sl'rcut absolntameutc cxl.inclas
pela maneit·a fJUC a llirectoria possa julgar mais conveniente.
70. O Govr,rnador da Companhia ou n~ sua falta a lli- •
rectoria, r pódc á sua discriçiio remillir ou annullar o contmisso de IJUalqucr acção, dentro 1lo prazo rlc um anuo, sendo-lhe pagos todos os dinheiros IJlW forem devidos á ColllJHIIIhia
pelo ultimo possuidor ou possui1!orcs. dessa, aci;:lo c igualmente todas as dcspeza<; em que trvct· rncorrr1lo com rclaç:ln
a esse commisso, c a mnlla que a Diredoria julgar razoavel.
7:1. Um certificado por c~cripto S<~llado eom o scllo !la
Companhia c assignado por !lous Dircctorcs c rubricado prlo
Secretario, drclaran1lo que uma acção foi tlcYidamellli~ dcr,l:t~
rada em comotissn, Plll virtu<lc dc.,tcs estatutos, c decl:n:uulo
a época em que foi 1lcclarado o comr11isso, s·1~rft ta111.o colllra
coruo a favor de qualrJucr pessoa IJUC <kpois ret:I:uuar sn. possuidor de~;sa acr;ão, proY:t conclusÍ\':t !los faclos as si 111 n·r Ii llcados; c far-se-hC~ um Ianea.mcnto da cntn~ga desse ccrliJicado nas actas da Dirccloria·.
GO)fPRA DE ACÇÕES PELA CO~!PAN!UA.

72. Qualquer acção poderá ser compt·ada pela Companhia a
qualquer pessoa •1nc a desejar vender por 11re<:o IJUe 11:'10
exceda o Yalor !.lo mercado na oecasião e conforme a Hireduria julgar razoa >C!.
73. A Dircctoria não dcvcrú sem a saucr:lo da a~s,~mhlea
geral, applicar pat·a tal fim, parte alguma dos re11dimcutos da
Compaulua, além do levado ao credito do fundo de rescna·.
74. As acções assim compradas podem ser á discrição da
Dircctoria vcudi1las ou dispostas, ou ahsolutamente cxlinl~tas,
. conforme clla julgar mais vantajoso para a Compauhia.
75. As aq~õPs assim compradas formar:1o, até que sejam
ycudidas o.u cxlinctas, parte do fundo !11! reserva c os dividendos IJUC forem pagos sohrc e! las, depois da compra e antes
da venda ou cxtincçâo c o lll'ollucto liiJUlllo da vcmla será levado
ao ruwlo de reserva.
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'i~;. 'J'udo:; os ill(~lnhro:; Ler:1t) dir:~lt:• a il~H cerlitiea~Io

:\s

~;::1'-'..i:' t't'i·Je:.;.

de tuJ.!..;
·

·;;. TPtlt)S o:; ccrtill:·adn.~ de f\\~('t)(~.; I~Yarfto o ~etln da co~il
Jl:tll!ti:t e s:•riio assi~:nadus por' dons Dirl'ctorcs 011 por 11111
lliredor ·~ ScCl'eJaria eon['onll!) a llirr,ctoria o Julgar C(/ll\'l'llÍ<<ill<' ,, •'sp:·~ifir.ar:\ "' nnmcrns" a <jnalida;l<~ de ar<:ões a que
"') rel'cr,, e a 'lnlpmla!i<'LI l'eali:.ada sobre c !la:; na ú;1oca da
<'!lli:;s;c" il<<:"''' ccrli:i•·:tdo, r os p:1;,amcntos qn~ tlt~pois se realizalTtn euin l't'fen'.i\{:ia a t'SS:ls :l''.~:ü:~·-~, jHHl(·r~\o ser a pedido du
p:.sstd<l;H' l'ilik.v:ados p.:lu ~inTc:ario no vcrs:1 do cer~i

!i<·atlu.
A:·L Se tli,·~~r:;as pt~~sua-..; St! neharí~tn re!!i~l.radas co:nn po:i' uiliorcs •·:c:!junt'lns tk un1a a•·•·:w, clla;; 1~\h l<~r<lo direi lo :t
ttl':th do quu 11111 cn'i!imtlo á tle.'>stp cujn nonlc st: a:·l!-.tr 1'111

pi'ÍlliCÍi'O ln:i:\1' 1111 1'1' •Í>;II'O, CIHllO lllll d;~,; jlllS'IIi<lori'S dl':;cq
a::t,;a(l, ~erú i:~sn ~ttlticiellh~ p:na ~jl!lc·:-; l's·;!'S pos.:;uidores conllltlt'los.
· 1:1. Se •tn:tltpwt· ccr!ilic.~•l•l se detl'riot·:tr ou lúr perdid<J

[HHII'I';Í

ser suhslituidn por outro qn:mtln :tprl'seutatlas it lli-

l ,.,.,,,ri:t 111'11\'Jt; li <li) :1 ,:,tio;f':u·a:n li e "" t!'l' elle t!t:li!rior:tdu
•,,11 p•·l'd!qo, lHt 11~1· lal!:t d··~--.\ .. :. pl'o\;c·· a
,t!'.llllid f{\í•' :l HÍl";'t'i·~
J'i,, jlll:~:ll' ;lllt't)\t;td;t t• d,• .. _..;;t.;, p!'q\ a:-; t' :-:·:t!',tUli;i..;. J"ai'~St'-fl:\tl ~·~ /:1.!1t':\1\lt'.IIL••:-l ll:t:-: at·!;c-= tf•~:-i s•·u...:. tl':\h:tlllo.-; t' no ··a<o dP 11111 tiH'!Il~~ru
ll';llt:--ft'l'il' :-.•.•it}t'IIÍt'

p;ll'l.P d;l~ :-ill:h [lt'l.''-1""'· 0 i;t'!'\ilit,ldn l'.lll;.l(l t·IH

l'''d··r t!' :-:.:-.•· ltll'tllhrq .~··r:·, l'í':--\Ít!iidq p;tr:J ..:.1'1' t'.:lllt'!'llad,, ~·
j! t~:'.ll'- .... t'·h,tl\ 1\d\'••-..; l~l'l'ii!it',;\'IOS 1111\ :l.tl ILIH~ft'l't'llll' t'."'{H'Cili,·::tPIIl P rlll1111'1 H tf.o. ~;t't'H\•. ..: t'lllll ljlll' lit';ll· I' H Uti!J'\1 ao lt:a\1-.,!·, .•
t

idt\ ''"/H.'t·ilic;l!tt!q u !lti:Hl'l'tl d1_' ae~:~-~·-·:-~

qu,_· lllt' tur,·tn tr:llt"l':-

l j .l \1 ~·.

:::o. ~;ujt~:tu a itnaestph~r l;riYilt~rdo:-; ~~;;p~~t·i;\cs qn:~ IH'lu·~
pr<'"'ili.<·s C•l:ltt;to; c:;lejam ligatlus ou <JU<~ a Cun:p:u:ilia ,;c
coni'"nni<l:llic co:n c.,tes cstalutu:; li:;ar a tjltat\>''111<'-l' a<:~··•cs 1!

.'.!Jjei!!l ao:;

JltHkre~ ~<jiiÍ

em St';;ttÍila coni'criJlm; ao

t;uvnll:lll<~r

poll~rit a Companhia Clll assemiJ!l:a (.:l!l:tl dcclar:tr ''·' dividen<los tirados tlos lucres liquitlos d:1 Companlti:t,
p:tra s<.:rt·tn pa~os :ws llleBllll'OS na (lrtlpor~·üo das chalna<l:ts
ent:lo rc·a!tzadas ou consideradas COlHO realizadas [:or conta das
:;u:.ts ae•.:f:c~s rcc;pel'liV:tiilenlc, porém esses tli viLlcli(!Os n:'tll cx''t!der:\o :i. ::onlma f!ll<! 1'ôt· llcterminail:t {ll'lo !Jnvematlot· da Companltia '!H 11a ~-H:\ f:t!la rccOllllllCilll:n!o :i :\''SelHhl<\a 1;eral pela
H:recl o na.

<!a Cllitlp:tn:li:t

m. I'ill'l~lil a fim UC i~Ualar Oc; ilivit]r·ntlOS (IUdCI'-SI~-h:IO Clll
ljHatqlll'l' t':;lOcil, tln conl'ormilladc. com estes estatutos,· a:Jplie;H' :w :,eu p:l(-:amcnlo atliaulamcntos feitos tielo funtlo de

reserva.
c;:~. l_,lnanilo os lucros da C:ompanhia n pcnniltirem c r:xePplo qu:lllllo"o Govcrnatlor da Companhia ou na sua falta a
!>in~etol'i:t

o tlctemíinar por outra

st·mcslral. .

turma,

ll;ner~t

um tliviilcilllo

·
tJ::. :-ic C lOL\a a YCZ f{UC Sobre C tjiWCSiiliCI' :tC~ÜCS !':;r ll<:CL\I'ai!O al;;uu1 rateio-honus.-tirado dos Iucl os, c tJUér isolado
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qnér <'lll arcn~stimo a qn~l<[HCr <livi<lüa<IO; esse rateio
- honn,;- s<•r;i p~ra tntlns ~~ qn:w;;qn<~r fine; ((IIÓI' <i<~·;;t<'s ~~qa.
tu tos qnér (In ~nzo hcr:efici:nio do rat<'io-honns-on por outra
1/Jt'llla, consitlera<lo como !lil'irlctiiiO •;ohre essa; acções.
8~. Tudo;; o.; dil'idenrlos Jogo q11e furem rlcci:II":Hios, sr·r·:in
pagos aos membros, cujos cudcr<~<;os, registrados forem 110
lleino Unido, por meio 1lc sarpws snhre os hanqHcil·os t[lte serfw
Pntrcg-Hes ou cnriatlo,; p1~lo Correio o11 por outra flirmn aos
membros pelo Govern~<lor ria Companhia on pela Din~tlorla <,
aos mcmhros tujos crulerc<:.ns rcgistra<los n:ío forem 110 1\ciao
Uui<lo, o 'crão pela m:1ncira qn,, o ililo Cnn,rnailor 011 a llirC!'toria j11lgarem mais apropriadt>, para l!aranlir <'OII!ra toda a
demora no seu recebimento.
HY,."E:Jlt~lltk-se que
qu~ntlo al~nm ll\r:nhro ~stivl't' em
lliYiila para com a Compan:lia t.o<]:)'J os dlntl"ntln~; IJII<~ li1r.' !iverem <1:~ Sl'r pagos onullla parte sn!lieienl<, t!Pll<•s, po<lt•r:·t ~:l'r
apnlic:ula pl'la Companhia ao pav:uncn[o da iliviil:1.
Hli. l)nantiD diversas pc!'.soa~ fon~111 possnidor:1s <'111 c.o;nllll:tH
de uma a.:<::·,n, o t'l't:ilio <ie qH:IIrpH'r dessas pt~scoas s1·r:i lias·
tanlc tpilae:1" pata a Compan!lia de <tn:tl<tncr diri<i<'lltltl li' I'~
~Ohl'l' t'SSI\ :lf'(';ll) ::1• Jl:l!~:lr.
1->7. T<:dt:' (,., ilivi<l<;ar!ns suhrc qnae;,tJnrr act;õ•~'' ifiH' ll;ln
til'<' I'··''" Ulll pu.-;suitlor l'l'!~i·;tt\ldo I'Olli dit't•ito a nxi~ir p:11· si
lllt' :•110 o '''11 pa[c:t!IL'Ill'l, fll;ar;t Clll SliSJll~l!SO atli f1'11<~ ::1;111111:1
prsso:1 ·;:•.ia rr·g·is!r:ula ClllllO pos . :ni•lm·a <!essas ar:~·õl's.
!;lK. Fit'.'ll'<tl<'llilido IJ!H~ l111l0s '" divi<kntlos q<11~ lk3rC'Il, pt~lo
PS:J:!\'O i!· ii'I'S a::nos <kpuis de ilcclaratlm;, !'t;l!l St'l'l~llll'l't:!a
mailos por p<·ssoa IJIH~ tenha ('SS•~ din:ito e scj~ rompetcnt<! par:1
os J'l'P,Phl'l' e para passar 1kllr•s r.·cilJo úilido, <:<'<Sarüo :10 tertllili:tr 1: ·'·''prazo d1: ser 1kvidos e scr:ío aililir.ionados ao l'lnHin

<10 fj•-:cn ;l,

ll'll'i,'tH '~lll

e0.c.:os

esp.·ci:H~S

nns IJU::t;\s o 4~nn~l'uadnt·

ria Compa!lilia 1111 :. llir<•t:tcri:ljnl::ar"lll n:1o dever insistir Iw;t.,
nrii;:o :·li""'' t•li:! poi!:•rr-lO r..J<,var o <'Oilli!IÍS"Il·
R:l .. Pivi·J..o::tl:J:; !1:_111 pa~o,; !lllllC:l vcueer~IOjllros rolltra :1 r.nmpnnllla.
cn:;YE'\S:\0 llE A·~ÇÕES In! TITI1LOS DE DI\'!Il.\ (STOCl().

!10. A llir<'e:mia por!cr:'1, com a sancçiío 1L1 Cnmpanhia <latia rm

nss<~mlilt;a

::<'t':!l, convt:rtcr qnaC'<JH<'l' ar(;ües (:o:n bPll c:~ pila!
inlr·it':HnPnt.e realizadas em til.lilos dt~ divida (Slock).
\ll. i)uan:!o IJIWCS<fl!CI' acr..:õcs tiverem sit!o · <.:Dll\'crt.i:las r111
tiinlos lle ilil'i•la (S!ork) os <liv,,rsos possuidores dc,.ses Lilnlos
poll<~t·:1n desde Jogo transferir os seus rcspecliyos intr•ressr:s,
ncs;e; ti tu los on qualquer p:trtc del~cs, não sendo ll!CIIOr 1!1~
.C :W (l'in!c lihr~s esterlinas) do Yalor llo'ninal, pl•la mesma nwneira n sujeito ús mesmas rcgr:1s pelas qnars as ac~·õcs po<lent
:~c r tran,;l'eridas ou tão aproxi m:Hla meutr llll:lllto as c i r c nmsl:wci~" o adnlittirem.
•
\J:J.. Os re,;pt~<·livcs posq;idorcs •l:•sses titulos ter:io ilircilo tla
propon·:io da import:Incia !los litn\t)•; tJUC rt'SJlt'diY:tmentc possuírem ;, tllr'SIIl:ltp!ola do' divi!lciHios c !urros da Compat!llia e
go~arJo os llli~stuos ,. (Hor(,tu :.<inlcnte os mesmos). pril'iit':.!ios e
vanl:l~l'll ~ para os tiiiS de vor:n·cn! tJas asS:'!llh!c:as w·r:tl'S <la
Compauhia" para o mais qne tcrialll se a; s:::1; ditas at·(ües ni'to
('Hlive.'~Sl~~n eo:n·~:rti:la:; L~

ns p~}ssuidorc,-; íles:··.c:i lilnios dt~ divida

possuirei!! o mesHIO IIUHtcrn ou a impurLancia de aeç/1cs igual
á imporlaucia que representarem os titulos <tnc possuírem l't,S·
-pcctivamcntc ou pelos fjuacs ellas tenham sido substituida;,

ACTOS DO

POD~R

pore\m de ·rórma que nenhum desses pri-vilcgios ou vantagens,
execp1o a parlieipação nos dividcnclos c luct·os lla Companhia,
conferidos por qualquer parte do capital cc;msolidado que
se e~istissc em aee;õcs, não teria conferido ·tacs pri vilcgios ou
vanla<>·cns.
\13. "naverá· no cscriptorio !la Companhia um registro dos
nomes c endereços das pessoas que em qualquer época tiverem
!lire1to a títulos de divida (stoclq c esse registro estará franco
(t inspccção pela mesma fôrma que o registro dos membros c
con!'ormc estes estatutos ou o~ regulamentos determinam.

SPjam

!SSEMBLÉ!S GERAES.

!H. A assembléa geral ordinaria reunir-se-ha semestralmente
no lugar, na hora c nos dias que o Governador da Companhia,
ou na sua falta a Directoria em qualquer época indicar, com1anto qtw a primeira dessas assembléas tenha lugar dentro de
quatro mczes a contar do registro da Companhia.
\J:S. Assembléas geraes cxtraordinarias poderão ser convof'adas em qualquer occasião pela Dircetoria ou pelo Governador
ela Companhia.
\Jti. Sujl!ito á sancção do Governador da Companhia a nsscm!Jiéa geral extraordinaria será convoeacla pela Directoria,
~cmprc que fUr entregue ao Secretario, ou deixado no escri·
ptorio, dirigido á Direetoria ou ao Secretario um requerimento
ele quahruer numero ele memf;Jros possuindo juntos nunca menos
1lc uma quinta 11arte das acçõcs, expondo clctalhadamentc o
nbjcrto lia reunião c assi~nado pelos requcrentt>s.
!17. Toda a vez que a nirectoria deixar decorrer quatorze
el ias contados da entrega de qualr1ucr requerimento feito de
eourormitladc com o artigo anterior, sem convocar a aS'scrnbléa
gf'ral os requcrcntrs ou quaesqucr membros, possuindo juntos
tlllllca me11os.dc uma IJUiHta parte de todas as acçõed, poderão
convocar a assembléa geral.
!18. Todas as rcu11iões elas asscmbléas geraes terão lugar em
hora e lugar eonvcuieHtcs que forem indicados no aviso ela
rcu11ião.
!l!J. Emquanto o Governador da Companhia exercer o eargo
serit, quando presente c assim quizer, o l'resideutc de todas as
assem!Jleas geracs, ou poderá~ por escripto, indicar qualquer
memhro para presidir á assembléa geral, o qual achando-se pre~cntc c eJucrcmlo assumirá a presidcncia.
100. Na falta do Governador da Companhia, ou de seu substituto, ou se cllc tiver resignado o cargo, ou se recusar a presidir, o Presidente da asscmbléa geral será o Presidente que
tiver sido eleito pam Presidente da Dircctoria, .se o houver, ou
ua sua falta qualquer· membro escolhido pelos membros presentes, com tanto que quando uni Director se achar presente c
llUCit•a presidi-r, nenhum outro membro que não seja um Dircctor será o escolhido.
101. Sete membros estabelecerão o quorum para uma asscmblea geral para a escolha do Presidente lla assembléa ge'tal,
para a declaração de um divitlenclo ·e para o adiamento da as·
scmbléa geral.
102. O IJIW1'11Jn para as assembléas gcraes, excepto para as
elos fins su\n'a, ~erá de dez membros.
.
103. Ncu tum negocio será tratallo em asscmhléa geral
~~~niío elepois que se achar reunido o quo!'tt?IL

10i .•Negocio algum exceJlto a escolha de um Presidente olt
o adiamento da assembléa geral, será tratado ou discutido em
assembléa geral emquan.to a cadeira da prcsidencla uno estiver
oceuparla.
toa. Se deconirla uma hora depois 1la1Juella marc:ula pat':l a
reunião da assemhléa geral o quorwn não se achar presente, a
assembléa geral, se tiver sido convocada a pedido de accionistas, será disso.lvida c· em todos os mais casos ficará adia1la
para o proximo dia util no mesmo lugar c hora marcada para a
reunião da primitiva assembléa geral.
100. Se em qualquer assembléa !!"era! :uliada o quorum não
se reunir dentro de meia hora depois tl.aquella marcada para a
reunião clla será dissolvida.
.
·
107. o Presidente porém, a menos que elle seja o Governador
da Companhi~, póde porém não sem o conseutimenlo da assemhléa geral adiar etualqur~r asscmbléa geral para outra
occasião e para outro lugar, porém em ~~as o algum vara mais
no maximo de quarenta c dons dias depoi'i daquclle CIIIIJLIC teve
lugar a primitiva reunião.
108. Em uma asscmbléa geral adiada não se tratará de negocio algum além daquellc · que .licou JlOr acabar na assetnhléa geral em que teve lugar o adiamento c na qual elle
devia ter sid<J tratado.
·
109. O Governador da Companhia e a Dit·cctoria quatulo con,·ocarcin alguma assemhléa geral e os membros que con-voca•·em alguma assembléa geral cxtraordinaria annuuciarfw respectivamente pelo menos, com dez dias c nunca ·mais de viu te
e um dias de antecedeneia a reunião da.asscrnhléa r~eral c se
clla fôr adiada por mais de sete dias o farão pelo menos com
quatro 11ias ele .antece1leucia.
110. Os diversos dias de aviso acima mencionados serão
contados exclusivamente do dia ern e1ue f~r dado ou lançado ao
Correio o aviso, porém exclusivo o dia da reunião da assembléa geral.
iH. Os aviso~ convol!ando as asscmbléas. gcraes serão feitos
por meio de circulares aos mcmbJ·os registrados wmo residentes no Heino Unido, mencionando a época e o lugar 1la reunião.
112. O Governador da Companhia e· a Directoria que con•
vocar uma assembléa g·eral, poderá tamhcm respccti v:.meilte, ·
se o Julgar apropriado, dar aviso da rcu1iião por meio de auuuncws.
•
. 113. Em todos os casos em que pelos presentes estatutos
se tiver de commuuicar o negocio, que tem de ser tratado nü
assembléa geral, a circular e os annuncios (se os lizcrcm) especificarão esse negocio.
· iH. O fael'\J de qual!luer memhro ou mem!Jros t1ão I'CCehcrcm o avi~o da convocaçno da asseinbléa g1~ral uão afTectará a validade de qualquer deliberação da asscmbléa g-eral.
PODERES DAS ASSEMBLÉAS GERAES.

Jto. Sujeito aos presentes estaiutos qual!juer asscmüléa geral
!juando o aviso tenha sido feito nesse sentido, poderá llcmiltir
e1ualquer nireclor, não sendo o Governado!' ela Companhia,ou
qualquer Fiscal, por má corulucla, nef(ligencia, iueapacillada
ou outra causa considerada sufficicnte pela asscmhléa geral e
poderá supprir t{Wtii!Uer vaga no cargo de Uircctor ou Fiscal e

continua >
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fixar a rcmuncracão dos Directorcs c Fiscacs rcspcctivanwntc, c com ou sem remuneração .~lg-uma atldicional c o
l'r<~Siilcntc eleito tia IHrcctoria (quando o haja) c flOtlerá em
qualquer época variar o uumero de Ditcctor,~s c JlOdcrá em gcr:ll tlccillir quacsqucr ncgocios da Companhia ou relativos á
Companhia, poróm nunca de maneira ttuc .invalide qualquer
acto levai anterior da llirectoria. ·
1lli. Qualquer assemblt\a geral sem aviso algum para tal
fim, porúm s<ímentc de confnrmitlatlc com os presentes estatutos,
!llHicrá Plcgcr nircctorcs c Fiscacs c poderá aceitar c rejeitar
ou a!loptar t) Cllnlirmar no totlo ou parte as contas, balanços c
relatorios tio~ llirnctores c Fiscaes respectivamente c poderá
Tcsolvcr a rt•spcito tlcttualquer propost~ da Directoria, a respeito
ele lpólqu('r tlivitlcndc_J, c, ~ujcito ás distJosições. destes estatutos,
JlOderá gemi mente dtscnltr quaesqucr negociOs, ela, ou relativo~ á Conmauhia.
·
·
t17. l'on~in nenhum membro ou asscmbléa Rcral terá o
<li rei lo de pctlir qualquer informat;ão a respeito de ljltaCSllllCr dos
processos, on meio:; cmpr<'r,:-tclos, on resultados provcuicutes,
on ohlido<, on outros tktalhcs que digam respeito a qualquer
reparti~·ão especial ela manufartitra ou das opcraçücs eommcrl'iacs da Cotnpanhi~l. on qualtlucr inl\lrmação que o C.ovcrnador
da Comnanh:a ou a llirecloria considerar ser inconsistente com
os inlet:I!Sscs da Companhia tornar publicos.
HS. A Companhia potlerá em asscmbléa geral, em qualquer
í~poea, por uma <lcliheral'ão cspr:cial, alterar c cre:1r novas disposiçücs ctn lugar ou em accrcscimo a quaesqncr regulamentos
tia Compauhia então cn1 vigor, excepto os regulamentos aqui eon·
ti !los f]uc tratam ou JH'csercvem a posiçfio e poderes do tlitD .Tohn
l\ylanils eotno Governador da Companhia, e nenhuma alteração
ou modificação tios regulamentos <la Companhia em vigor podcrfw ser feitos cmquanoto o dito John nylands fllr o Governador tla
CompanlJia, excepto sendo ]tro.poslos pot· elle, on por uma dclilwraç~o apt·esenlatla por eseripto assign:nla pur dezenove ,-ir.esimos !111 nunwro e do valor tios mcmhros. Porém os ditos
regnlamcutos que tratam ou prcserevcm a posiçi"io ~poderes do
dito Johu Hylands como Govcma<lor da Companhia podem com
o stm consentimento por cscripto ~er em qualtfuer época modificados por nma tlcliber:tçilo especial.
11\l. l'irnhuma dclihcração para nu[(mento do capital ou relativa. ft consolillaçilo ou conversão das acçües em litnlos de
tlivitla (stocl~), c neuhuma delillrração a respeito de quacsqncr
act;ftes novas, será tomada St•m a rccommeiHlação da Directoria,
on tio Governador da Companhia.
120. Dnas ar;sembléas gcr:).es :.ucC('SSivas, reunidas dentro de
trt>s mezt's, potlerão Jlnr deliberação tomada por, pelo menos
tp!~llro quintos elos votos elos membros l]Ue votat·ent na primeira·
reunião c po1· pdo menos tres quartos dos votos dos membros
qnl' volare"Jn ua segunda reunião, resolver sobre a dissoht~'úo
<l:-t Companitia e os lius para os quaes c o tempo, maneira, termos
c comli~·ües pelos quacs a dissolução terá lugar.
121. Fica ('lltCntlitln QliC ClllljUnuto O dito John Uylantls
orcupnr o cnrgo de Governador da Companhia nenhuma tleliheração ela assemhléa geral, excepto sobre a escolha ele um Presidente, ou o adiamento da asscmbléa geral, será consi<lcra.da
t'Olllo toma!la scuâo depois de rcconuucn.dada ou approvacla pelo
4~ovcrnatlor da Compauhia, por escripto por clle assignado.
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t:.n. P1·rsirlirá a todas as asscmbléas geraes a nessoa qnü de
conl'ormirla<le com estes est~tutos tiver de ser o Presidente.
123. Em t(l(l~s as assembléas geraes em que 'qnalr(ncr Bireetor tiv<'r de retirar-se do ca1·go, elle conservar-se-lia em
exercício até que se dissolva a assemhléa geral, retirando-se
cnt:w do earl-(o.
· 121. O primeiro negocio d.c quc se tratará em cada assemhléa t:eral, rlerJOis rle occupada a carleirr~ da llrcsitlencia, será
a lcituraLda acta ria ultima ass.cmulé~ vcral; c se a acta não parecet· it asseml)léa geral achar-se assigna!la como rer1nercm os
presentes estatutos, ella será, quando achada exada, ou tendo
sido cotTh.dda assignada pelo Presidente da assümbléa geral na
final ftlr lida.
•Hii. Execpto rJuanrlo por outra fôrma disposta nos presentes
Pstatntos, todos os a'sllulptos qnc tiverem de s~•· dcrididos pm:
u 111~ assem h lt\a gera L serão, s:-~1 vo rpw nrlo rcsol v idos sem
I! issidcncia, <lcl'illido,; qur'r por t\llla simples maioria, pela elevação <las mãfls dos mcm h r os JH~ssoa I meu te prcscn tes ou se
quaesquer lrcs membros presentes a-;sirn o t:CIJIICrcrem, por
P!'Criplo, pela maioriü rios votos <los mr•mhrns presentes pcssoa!lltCilte ou por procuraç:\o, un se für pedido o escrutiuio secreto
(pe_l!t Bwneira em segui lia mcncionatla) por meio desse escrutllliO !'t'r'l'<'tll.
12ti. l\euhllm escrutínio secreto será requerido qnanrlo sr.
tratat· da clci~~ão <lo Presidente da asscmi.Jiéa ou !I c qu:tl r( ti CI'
questão de a!li~l11Cnto.
i'§í127. Em qnalr(uer asscml>léa geral, a mcno·s que ~cja rcqw~ri!la pt:lo me11os por trcs membros, o cscrutiuio secreto,
sohre qualriiiCr materia (excepto o assumpto do artigo stqna)
qn!:r immerliatamcntc em seguida á rlcclaraçilo feita pelo l'rcsilleute do rcsnltado da votação pela elevação das maos, ou dos
votos !los mcmhrus ,presentes pessoalmente ou por procuraç:w
ou por rer(nerimento por cscripto assignado pelo menos por
cir1co memhrus, possuiutlo junto pelo menos quiuhentas acçücs,
c eutregues ao Presidente ou ao Secretario, a dcclar~ç1íu flllC
. uma !Ielibcraçfto foi approvarla e feito o compctcute lauçamcntn
11:1 :lcta !la asscmhléa geral será cvirlcur:ia sumeientc lle ÜH~to
:1ssim declarado sem prcci~ar provat·-sc o uumcro ou pt·oporr;ão
.·dos \'o tos !larll\,; pró on contra-a tlelihcraçâo.
12R. Sr fOr pedido o cscrutiuio secreto a dle se procederá
pela maucira c uo lugar e immediatamcnte ou ua época rlr;utro
de sete rl"ia~ depois da rcuuiilo, que o Presidente da assemhléa
~eral imlicar, e u resnllarlo rio cscrntinio será cousirlr't"a!lo
como senrlo a deliberação da asscmhléa geral na !JU:tl u escrutiuio secreto fOr pedido.
12!1. llar-sc-ha a cada mcrnhro sempre IJUC a peça uma cópia
dP rptalrJUCt' resolução especial.
YOTAIJ:Í:O NAS ASSEMIIÜ:AS GERAES.
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130. Nc11hum mcmhro votará nem exercerá rienbtiina 1Üs p11ó-'
rogativas rlc membro, cmquauto clle se ar:ltar crn rlivida de
alguma chama!! a, ou de alguns juros, nem excepto na primeira
asscrnbléa geral a respeito de quacsttuer acçücs das riuaes cllc
""" PARTE li.
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não tenha sido o po~suitlor registrado pelo menos pelo espaço
de Ires mezes.
•
i3J. Em todas as questões que tiverem r! c ser decididas por
uma simples maioria dos memllros pessoalmente presentes em
qual•tucr assembléa geral, sómente os membros a ella pessoalmc.nte presentes que então estiverem qualificados para poderem votar de conformidade com estes estatutos tet·ão 1> di•
rcito de votar.
132. Em todas as questões que tiverem de ser decididas por
escrutlnio secreto, todos os membros presentes pessoalmente,
ou por procuração e com direito de votar, terão um voto por
cada acção que possuírem.
i3i. Dando-se o caso de quaesquer acções serem subdividi·
das em acções de menor valor nominal, o numero de acções
mcnorl!s, creadas por essa subdivisão que collectivamente perfizerem o valor nominal de uma acç.ão maior então subdividida,
será para os Iins da votaçno equivalente, porém nunca mais-do
que e qui valcn~e a essa acção maior; e dando-se a consolidação de quaesqucr acç.ões em acções de maior valor nominal,
uma acçno de maior valor nominal será para os Iins de votação
equivalente ás acções pela consolidação das quaes essa maior
acçllo tiver sido ereàda.
·
i3t. Se mais de uma pes5oa tiverem direito em eommum a
uma acção, a pesso3. cujo nome se achar lançado em primeiro
lugar nos registros dos l,llembros como um dos possuitlores
dessa acç~lo, e nenhum outro terá o direito de votar em relação
a essa acção. •
135 •• Quando um 1íai, tutor, eommissario, marido, testamenteiro ou administra•lor respectivamente de qualquer menorlunatico, idiota, mulher ou membro fallccido desejar votar com
relação ás acções tlc tal membro cllc poderá fazel-o tornando-se
pela maneira prevista nestes estatutos membro em rclaç~l~:~ a
taes acções.
.
136. Um membro que se ache pessoalmente presente a qualllHer assemhléa gct·al, pó<! e drixar de tomar parte na Yotação de
qualquer ue~ocio que nella se tratar sem que por assim proceder seja considerado como ausente da asscmbléa geral.
137. Um membro que tenha o direito de votar púde em qualquer oecasião nomear outro qualquer t]Jemllro que tenha direito
tle volar, seu procurador para votar em qualquer asscnlbléa
geral ou em t)ualquvr cserutiuio secreto.
138. To dás as procurações serão por escripto c dcvitlamcntc
selladas e assignadas pelo coostituinte e serfw deposita·das no
cscriptorio pelo menos quarenta c oito horas antes do dia da
reunião da assemhléa geral na qual ellas tiverem de servir e ahi
serão l"uardadas no arthivo. da Companhia, porém serào e.thibidas Loda vez que forem razoavelmente pedidas c a expensas (se
alguma occasionar) do membro ou do seu procurador.
t39. A pessoa I)Ue presidir qualquer assembléa geral terá em
todos os casos em que na votaçfto de qualquer assumpto houver
pró ou contra igual numer.o de votos, quér a vota~ão seja symbolica quér por cserutinio secreto, urn voto addíc10nal ou voto
de qualidade.
uo. Nenhuma objecção será feita contra a valitlatle de qual·
quer voto. senão na assemhléa geral ou votaçiio por l!serutinio
:;;ecreto, em que esse voto li ver sido tlallo e qual•lnet' voto, quér
!l:ulo pessoalmente quér por procuração, que não für contcst:ulo
nessa asscmbléa geral ou nessa votação, será considerado válido para todos c quaesqucr fins.

EXECUTIVO.

1H. o Presidente de qualquer assemlllé:~ geral será o unko
e absoluto juiz da validade de cada voto dado em assembléa
geral ou na votação pot· escrutínio secreto quando pedido c
póde por consequencia aceitar ou t·ccusa•· os votos quando fôr
de opinião que elles nllo são válidos.
AIIIIINISTRAÇlO DOS NEGOCIOS.

112. Os negocios da Companhia serão administrados pelo Governador da Companhia, ou, na sua falta pela Directoria, e o
Governador da Companhia ou na sua falta a Directoria póde
exercer todos aquelles poderes da Companhia que as leis ou os
presentes estatuto~ não exijam que sejam exercidos pela Corit·
panhia em assemllféa geral, sujeito não obstante a quaesquer
regulamentos dos presentes estaLutos e aos regulamentos le·
gaes que possam ser creados pela Companhia em assembléa
geral, /JOrém nenhum regulamento feito pela Companhia em.
assemb éa geral invalidará qualquer acto anterlor do Governador da Gomp:tnhia ou da Di•·cctoria que teria sido válido se
tal regulamento não tivesse sido feito.
143. Os Directorcs que tiverem de continuar no cargo podem
exercer as suas l'uncções não obstante existir al~uma vaga no
seu numero.
144. Pessoa alguma excepto o.Governador da Companhia e a
Directoria e pessoas para isso expressamente autorizadas ror
ellc ou na sua falta pela Directoria e procellendo dentro dos
limites da autoridade que lhes fõr conferida, terá autoridade
alguma 11ara fazer qualiJucr contracto que importe qualquer
responsabilidade para a Companhia ou para fazer, aceilar, ou
endossar quaesqucr notas [H'omissorias ou letl·as no nome ou
por conta da Companhia, ou por outra fórma compromcttcr o
credito da Companhia.
141S. Nem o Governador lia Companhia nem a Directoria, nem
as pr:ssoas por ullimo acima declaradas, passarão, aceitarão ou
cndossarãonotas p•·omissoJ·ias ou· letras no nome ou por conta
da Companhia, nem autorizarão nem adoptarão acto nlgum para
tal fim, excepto em todos os casos !lo gyro ordinario dos nego·
cios da Companhia, ou de c0nformidadc com alguma deliberação da Dircctoria autorizando a sua execução.
146. As seguintes pessoas serão os primeiros c actua!!s Dircctores:
1 Jóhn Il.ylands, de Lonp;ford, H ali, pro.,;:imo a lllanchcster.
2 John Cross,. Gitllow H ouse, 'Vigan.
·
3 Hcuben Spenccr, 'Vhalley Range, Manchcster.
4 Hollcrt Bcv.cridgc lloggan, Wosd Strcet, Londres.
õ James llorrocks, Ecles, proximo a Manchcster.
6. Jo!lll. 1\Iellor, Gravelly He li, Bermingham.
7 WJiham Carocllcy, Fallowficld, proxilllO a l\lanchcstcr.
8 "'illiam Davts Gloyne, Stretford, proximo a ~lanchcstcr.
!I Thomas llarker, llurpurhey, proxlmo a 1\tanchcstcr.
·
10 "'illiam Linncll, Stretfonl, proximo a l\lanchester.
QUAUFICAÇ:Í:O E PODERES DO GOVERNADOR DA COM~ANIIU.

H7. U dito John 1\ylands será o Governador da Companhia em·
·quanto fôr possui!lor de nunca menos de uma têrça parte do
capital cfl'cctivo da C•>mpanhia, não morrer, resignar, ou venha
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a !içar I una li co ou elcmentc, nnicos casos em !JUC estará sujeito ás
disposições 1lo nrt. Hi3.
HH. o !Jorern:ulnr ela Companhia terá a l'acnltlade de nomear
por e;;!'l'iplo, po1· elle1 assi~a:ulo, ontro qualepter D(rectnr para
l'iliiCCionaJ' tcllliJnrariamcntc nu por oulJ:.'l maneira, como seu
suhsli!uto, o qual ficará cutão revestido de todos os poderes
pelos presentes estatutos conferidos ao Governador tl:t Companhia sujeitos aos limites que o clito Governador possa jul:.rar
convenient11 impor-lht!, porém essa nomeação assim feita terminará iiHilH'diatnmclttc lo:~o qne o cargo de Guvcntaclot· ela
Companhia ragar por morte, resi~nação on por outra fcínna.
H\1, 'l'o1la a deliberação cseripla c assign:ula prlo Gorcrnallor da Companhia, scrft t~o válida e tão ohrigatoria para a
Co111panhia corno uma dcliiJcração da· Dircctnria.
t:jo. Em accrcscimo aos mais poderes expr,)ssa.mcntc c por
in1~1lie:H:ão conf't~rielos pelos prescutcs e:;tatntos ao Govcmaclm·
el:l Companhia, clle I crú, cm•tuanto sr, const·rvar no f'argu, com
Pxcln•!to das as-;cnJhléas ge.raes e lia l>irectoria, amplos poderes para tldcmtinar a r~pcito da~ seguinlt~S matcrias:
rr ou,:nl lla·clt~ spr admiti ido cotlltllll!'IIJ!lro.
/1 ~ÍnL'III 11:·,, tlt~ sn os outros Diredores.
r lts salarios tlll l'l'lllllllf'l":tl'!io dos Dircetorcs Lia r.ou1pnnhia
al,;i!l do nort'l'll,1dor lia Comjl:lllltia.
ri O; assllillpto.; q11e cle1rer:lo s1·r suhmcllidos á<; asscmhl(·:ls
g1~r:H~:; t' it llin'ctoria respectivamente.
r A·: qn:mli:ls q11c devem ser levadas a·l fun•lo 1l11 rest'r.va e ao
fnudo de dcprel:iae,:ãcl rcspcetivamcnte e a maucira c a a;>plica~.:lo •(n:• :'<' deve 1la r a c:o;scs f'tulllos.
{A,; imporlnncia•;lio; <iivitlenüus C tpanclo devem Sl'l' !lccla•
rad<l'' '' pa;~os.
u 1•: nl'gocios qtw devem ser cmprehnnllillos nu ah:lllllnn~llo-;
pela Companhi:t.
.
1iil. Sempre IJIII~ o r.orcl'!laelor da Comraulii~ tiver a Siiprema
liscalisn~::lo na a•liilinistraçüo elos negocio-; da Cumpanhi:t, elle
JHlllrl'it !'omo e 'luancln o juknr cnnvcnienti~. cxc•·ecr lollas
nu'qna•~squer elas autoridade,; expressn ou iniplkitamcntcú:onf<'l'iclas pelos pr<'S<:nt.cs estatutos it J)iJ·t·t•loria <! naquillo l'lll qut•
elle assim li7.cr, a sua autori1l:nlc annnllarit :1 aHt•H'itlatl•~ da llin:ct.oria.
11>2. o f;ovcmallor da Companhia, quawlo prPsrule r o desr~
jal·, sPtllt o l'l't'!>idente .de todas as •:essiJcs t\a llirrclmia c das
:tsscmhléas gcra•'s da Comp~uhia.
··
QU.HII'!C.~ÇiO E PODE!lllS DOS D!UEf.TOilr.o.

1:>:1. Sujeito aos IHHlcrcs do Govcru~tlor ela Companhia a cssr
.r1•spcito, o umncro tle Directorcs será el::tet·minado e1u qualljll!'l'
1;pora pela asscmhléa geral, porém até eJIIG outro qualqiH'r
Jlumcro seja marcado, ufto li:tv!'rá meno.s ele oito lll'lll lllais 1k
doze llirct:tnrcs, incluin!lo o GOI't'l'llatlo•· ela Colllpauhin.
11H. A qnalifieat::to 1\c Director serft po:;suir ellc no se11 prnprio IWIIle, pelo menos ecm acçõcs, fica porém cnleutli•lo q11:~
tJuandu uma assemhh:a ~-:era\ <~xtraonlinaria por rccolllilH'Iitlação do Goveruador !la Compauhia, 011 d:1 Llircdoria :issim o
resolver, 11111 nirrclor [>Úiic ser q11alifkado senelo pos.;uiilor ela;
ac~·ões embora lii1U esLt'jam t'lll seu proprio uonH'.
1:Jtl. Excepto no que diz respeito aos membros pt·imiti~
vo::: c aos membros reconuncu,lados pela Directoria para se-
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rem eleitos Di rcctorcs, todo o Dircctor deverá ter sido possuidor do nu1uero de acções qualiflcalivas pelo menos com seis
nwzPs de ~ntcecf!eneia.
·
li'í(i. Na pl'in1eira assemhltia g.~ral Ol'llinaria depois d11 re~istr:\lla a C~p:mhia, c na primeira asscmiJltia geral onlinari~, e1n c:ula arwo s:lhSt)lflH'IIte, nm ten;o dos Dircctores, nessa
occasiüo, (exclnsirc o (;ov,•rnatlor da Companhia) ou se o S()U
numero 11f11> lúr 11111 mtd Liplo de trcs, o numero mais :~~·oximado
a uu-1 terço se rclirarit do cargo.
115'7. A ordl'm para a retiratl:t th•s llircrtorcs scrit determinada pelo Gr>ve1·nailor da Companhia ou, na ~ua falta, o
l'~l'l;o on lilliiH'ro mais aproxiut:itiO <lcs·;e terç.o I[Ue tiver de
st~ retirar, duranle o primriro ~~ se:wndo anno, imrncdiatos
a prin1eira as,-emblb geral tia C!lmpanhia sera, salvo se os Dircrtorcs con,·ortlaretH Cllll'l~ si, ileter111inallo por cscrnli11io
~CCI'l'l<>, !lOS :IIIIIOS StiiJSC<[LICIIlC3 ser:l O lCI'('.IJ, OU O lltllllCl'IJ
mais aproximarh desse tcrt;o, qne mais antigo lllr 118 ctrf{o
que tlever;'t n~Lirar-sc.
lii~>. Torla a,.,.,, qtw se ori!d11ar :\l;.itl!lla qtH~>I:1o a respeito
th l'<~liraila por ordem tle qu:JIIJill'l' llirct:IOI' ~~lia Sl~r;'t n:solvith pelo Co\'t:rnailor da Companhia 011 na St!a [;!I ta pela Hireeloria.
lij!l. ~~~111prc qnc se rclir.1l'l'lll llirccton:s " Uon•l'll:lll111· da
(.:DIIIllitllliia IIIIIIIC:ii'Ú, 011 11a slla l'aJI:t, :1 :ISSCIIIhka (.;Cl':lit:lll
!flH' ~·!!c·l ·~~·

11111

ig~>;tl

!'t'lir:u

r'!:l r·lc~···l'a

p:1r;1

Jll'i'~'lti'IH•r :t:)

11111111'1'0 li•: llll'lllhrns qn:dilicadns.

~"Z"':I:l"~

';l;•:t::,

•

qr11• :-il' l't'tir:tr ~ l'":il:111dn
qnalilir·adn:
jlodr•r;·, >i'f' Ílllllll'di;dalll<'llll~ l'~'l'lt•ilo.
·
tlil. t'111 IIH'IJthro. qtH~ 11;io :-;r•ja 11111 l•in·,·t .. r !JII• .~r; ft'·
lirr·, fl;.ro . . . r·r;t, ~:ti\ o '-'•'ltdu JIHIIll'ado IH'IO t;uy;•f'll:tdor d;tl:nnl-

tnn. Tndn o Din···for

l''~llltia, n11 11:1 '"'l l:i11:1.
lili,·adu para .'<'1' o•l•·ilo

l'l'<'<>lllllll'lldado p•·Lt llil·•·•·Jori.t, quallir•:l'lnr, S<~lll <lltn leuha dcl\:11lo oll
o'llll'<'g\lC 110 escriplorio !:0111 aiiLPCCiiCIIl'Ía tlC lltlliC:t IIICIItJS
de 21 tlias ucm mais ti e tlous mezcs tio dia marcado para a
cleit;úo 11<~ llirectorcs, :).viso por cscripto assignado por ellc do
seu desejo 1lt; ser eleito Directm·.
.
Hi2. Sémpn: que o Governador da Compaullia tlcix~w de
IIOIIIear, una primeira assembléa geral onliuaria em •tualqucr
anno deixar de eleger DirccLorcs para as vagas tios Dircctorcs
que se retiram, :1 ass•~mhh';a geral será adiada para o proximo
dia Hlil, para o mesmo local e para a mestna hora que se
l•·nli:tm .iniliratlo para a reuuiüo da ns>cmhlt•a geral ndiaila,
e se ua as,enil>léa I!Cral adiada n~to t'ór nomeado 011 eleito o
lllllllero :1propriarh de· Dircctorcs, os Dircctorcs !JUC tenham
ilc retirar-se continuarflo no cargo atti a primeira asscmbléa
'"-'ral onlinaria do auuo Sl'guiute.
Hi:>. Totlo o Dircctor pnderú o seu cargo quantlo:
(a) Cessa r de sr~r possuidor tio nunwro de acçõcs 1-n·edso
para :t !'lia qualificação.
(11) Toruar-sc fallitlo ou publicamente insohentc ou suspender pa[~:Jilll'l!los ou lizcr co1nposi.;ão eom os seus credores.
(r) llcclarado lunallco ou demelllt'.
(d) Flir inLt~ressado ou participante dos lucros de IJUalquer
coutracto feito com a Cmupanhia, logo 1111e 11:10 seja algum
coutracto de emprcstimo de iliuheiro onde trahalho !'cito pam
a CompaHiii:l, excepto ~c clle fôr o Govrmatlor tla Companhia
c rxeeplo 1amhcn1 nos casos do artig-o seguinte.
JüL Nt·uhuut llircctor porém pcrdn:í o seu carg-o pela ra1.ão
fie ~et· ciiiJ>I'Pfi:tdo pela Com11anhia, pelo tlovcrnatlor lia Companhia ou 11cla lJircctoria, em quall(ucr capaddatlc prolissio-
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nal, ou como banqucil·o da Companhia, ou como Gerente dÕ
negocio ou de t[ualqucr parte dellc, ou como Secrct.ario, ou
poí· ser llirector, mcmhro ou accionista, ou por outra fórma
interessado em qualquer Companhia incorporada, que tenha
coutractos ~om a Go~tpanhia ou que ten~a trabalhidO p~ra ella,
16a. O Dtrectot· pude. em qualquer epoca confmumear por
cseripto o seu desejo de resignar, entregando essa commttnicação a~ Presidentl) da Directoria ou ao Secretario, ou deixando-a no escriptorio, e aceita a sua resignação pela Oircctoria, porém nunca antes, ficará vago o seu cargo.
166. Qualttucr vaga occasional que se der na IHrectoria po!lerá ser prcenchitla pelo governador da Companhia ou na
sna falta pela Dircctoria, pela nomeação lle um membro qualificado, o tJUal occup:uá para a totlos os respeitos o eargo de
.
seu predecessor.
167. O Govcrnarlor !la Companhia ou na sua falta (sujeito
c sem J'rcjuizo ·da autoritladc do Governador da Cúmpanhia) a
Hircctoda terá e ser-lhe-hão conferidos c exercerá c executará
os seguintes puderes e deveres, isto é:
(a) Levar à etfeito c completar o trasj)asso feito pelo dito
John Rylanrls á Comp:mhia, da proprictla< c, negoeios, prellios
e outros haveres llc cuuformi<ladc com o 1\lemorandum de Associação e a i11trotl1u-çlio tio~ presentes estatutos.
·
(b) Pagar on pot· outra fórma satisfazer todos os gastos origi-_
nados pela •form:u;ãn e registro da Companhia.
(c) llirigir c :ulmini<;trar em geral os ncgocios da Companhia.
(d) Nonll'ar c remover os solicitallorcs, agelitcs c banqueiros
lia Companhia.
(e) Nomear c remover c determinar os (\evcrcs c a I'Cmuncraçfw (quér esta seja por salario, commissão on porcentagem)
do Senctario, ('aixl'it'llS, agentes c emprcgatl<!s da Companhia
c deve-se-lhes exigir alguma garantia c qual essa garantia. ·
(f) Inslamar, tlirigir, defetu.ler, compromettcr c abandonar
processos lcgaes, pró c contra a Comp:tlthia c por nutra fórma com·ct·nentes aos negot:ios da Companhia.
(g) ~cgurar contra pçnlas c liam nos tlt~ fogo e m:w, ou outros
a propriedade da Companhia susceptível <le ser segura c quér
por meio de um fundo de seguro formado pela Companhia,
t(nér por outra rúrma.
(h) Tomar dinheiros por cmprcstimos e faur contractos para
a Companhia e contrahir por conta da Companhia aquellas di·
vidas e responsabilidades ({UC possam ser julgadas n~essarias
nas tr:msacçõcs c negocios da Companhia.
(i) l'assar e dar recibos, resalvas, ú outras quitações uog dinheiros pagos á ComtJanhia c das rcclamaçücs e cxigcncias da
Comp~nhia.

(k) Fazer composit;õcs a respeito de quaesqncr importaticias
tlcvtllas á Companhia c proceder por conta da Companhia em
lodos os negoeios rcla ti vos a fallencias c arranjos entt·~ de,· c·
1lorcs c seus n'C\lorcs quér em juizo, 11uér ftíra dcllc, c nomear
agentes para verificarem dividas, e dar procuraçücs para as
votaçücs a respeito de t.odos ou de. rtuaest(ucr desses nego-

dos.

(I) Submcttcr l(ttaesquct' reclamaçües c cxigencias da ou contra a Companhia a arhitt·os c cumprir c observar ou contestar
os lamlos profcritlos.
(m) Empregar, emprestai', e dCJlOSilar to<los os dinheiros rc·
ccl.Jitlos pela Companhia com quaesiJUCr garantias e em quacsqncr applicações c pela maneil·a que a Dit·ectoria julgar a pro~
JH'iada.
. .
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(n) Ter convenientemente cscriptura<las as cont:j,S de compras c vendas, crcditos, dividas, recebimentos, pa~amentos,
responsabilidades, lucros, pcrtlas, propriedade c elfeitos da
Companhia.
•
(o) Proceder semestralmente ao inveutario das fazendas em
ser, fechar as contas, cxtrahir o balanço c procurar que clle
seja ·devidamente cxamiuado pelos Fiscaes, de conformidade
com o> presentes estatutos.
(J!) Apresentar em ca<la a·ssembléa geral ordinaria um completo rclatorio dos nego cios da· Companhia, inc.Iuinrlo todos os
detalhes <IUC sejam proprios c sutlicicntes para explicar ail
contas.·
(q) Fazer as chamadas de capitacs, c aceitar os pagampntos
~<liantados de chamadas, c determinar quando não se aehc por
outra fónna previsto pelos prcseutcs estatutos, a'i épocas c a
maueira pela qual os pa~amcntos deverão ser aceitos.
(r) nccommeudat' á approvação da assembléa geral os ucgocios
IJ'IIC tiverem de ser determinados por llclihcração ou deliberaçno
es)lccial da asscmbléa geral.
·
(s) Guardar os registros da Companhia.
(t) Provi<lcociai· par:.t ser guardado com segurança o scllo da
C.bmpanhia c autorizar o seu uso, porém de mrrua tal rrue cada,.
documento ao qu.al o scllo fOr affixallo, não sclfllo assiguarlo pelo
Covcrnador, o seja pelo menos por rlous Oircctoreii.
(u) Fazer to lias as co usas rC'[Uet'idas p;1ra cumprir com os estatutos.
·
(v) Fiscalisar, administrat: c dispôr a totlos os mais respeitos
exl'qllo Hallllillo lfllC pelos presente~ estatutos se acha por nn. tra forma cxprcssamcHtc providenciado, todos os assumptos relativos á Companhia c os seus ncgocios c trausacçõcs, c cxct·cer
c cumprir todos os mais poderes c <lcvcrcs que pela lei e pelos
presentes estatutos rc~pcctivamcnte são tlirccta ou iiHiirectamcnlc r.onferillos ou impostos aos Directores.
168. Sempre qnc um memhro já emprega<lo da Companhia
como ~crente, caixeiro, comprado1·, vendedor, ou rlc outra maneira fúr eleito Oire1·tor pela asscmhléa geral, cs~a clciçüo não
atl'ectarú de Hceessidarlc, por fôrma alguma, a sua JH'imi ti va tiOmeação nem as coudiçõcs a re~pcito• dos deveres, cmoluill.entos
c aviso 'o!J os quaes ellc estava de posse do lugar, port'~m cllc estará quanto á essa nomeaçrw e á sua sujei1;3o á supcrintcndcncia
do Gov1~ruador da Compauhia ou da Oircctoria, como se uão tivesse sido eleito Dircctnr c o Govcruador da Companhia ou u:i
sua falta a Dircctoria, pela mesma manciFa, terá o mesmo poder
para continuar, supcrintctlller, e determinai· tal nomeação, conjunctamcutc com totlos os arranjos a ella incidentes, como se
esse empJ'cgado itfto tivesse sido eleito Oirector, c o Governador
da r.ompanhia ou na sua falta a Dircctoria poderá em qUaiiJUCr
época arbilrar·lhc o salario c.omo Dircctor que o Governador
da Co111~1anhia ou na sua falta a Direcloria, possa julgar convcuiente, c esse sala rio .será acrescentado ou comprchen!lillo nos
emolumcutos qnc ;t nomcaçfw de empregado lhe marcar confonnc ft•r arranjado entre ellc c o Governador da Companhia ou
ua sua falta a Oirectoria, c no caso quc.cllc Oirector não seja
reeleito no fim rio seu tempo, .ou se por uma causa qualquer elle
cessar de ser Director, a sua nomcacao de empregado, como
acima dil.o n:io será de necessidade por fárma alguma, aiiectàl.la
J!Ot' esse facto, porém cllc continuará ou cessará de scrcmprcgallo conforme o Governador lia Compauhia ou na sua falta a
nircctmia possa arranjat·, sujeito aos seus direitos como acima
dito, (rJuando os teulw) como se ellc nunca tivesse sido Dirc!'lor.
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ifi\1. A mesa da Dircctor:a reunir-se-h:\ quando o Governador
da Companhia, ou na sua fa !ta, os lJirccttH·ec.; julgarem couvcuicutc.
no. A mf'sa cxtraonlinaria tb Directoria poderá ser convoeatla Cnt qualtpler época pelo t;ovcma<lor da Companhia, pclu
Pn·sitlenlc eleito, (quando existir) ou por quacsqucr dous JJiredorcs, dantlo aviso por escripto aos llirecton·s pelo· meBu~;
com dous dias de aBtcccdcncia.
iíl. (l'qn,wwn tlc cada mesa será o Govt)l'll:ttlor tb Companhia.
elltllltalltu exercer o car:.;o, ~~ tres ou outro Illllltero tlc llit't:etures que a mesa em qualquer or-casiflo detPI'IIlinar.
1í2. A reuuifto da mesa poderit S<T adiatla pdo tt•mpo•
t'•poca c lug-ar t(ne o t;uvcnwtlot· da Companhia ou ua sua l~llta
os oulroo; llircdon•s presentes pusf>a!ll jnlg:tr l'O!J';cnienle,
porl~111 H nuca por mais tk um nH'z. ·
1í:3. O !iovcrnatlor lla Contpanltia s.•r:i em quanto C\:L'l'Ct'r u
'~arc:o, o l'resitlcn!e tia lltesa, ou se cllt~ tiYer cessado tle ser
(;ovcrn:ulor, os Dircclores na pri111eira nte·;a· depois 1k !'alia
dci~·:io annual de lliret:torc:<, elegerao 11111 l'n;sitlenLL' tl:t llire' lnria para o .llliiO a lt~nqin:tr na prn,itua clt·i<::\o :11tniL'11 •la
llirt•t·lori:t, L' quando a l'r<·,id,•lt,·ia \ayat·. durante qualqltt•r
d<'SSI'' :wnns,·a prin11·ira ntt•sa qn·· ,p n·ntlll' 1\!'poi.< dt· ,Jaola a
,·a.ca <·ll'~<·r:·, lllll l'l'l'>iddlll' pal':t o ,-,·<to du anuo.
r;~ . . \1•~ qu~~ t'~~~· l'l't• .... irh·llll' s•·ja 4'\f·iln, 1111 ,<.,(~ 1'111 :tlgul11:1
l't\lllli;.to da 11\1'-.::t 11 l'l'''>id··.l!tP 11:·1u ~··· :tt'hdr }11'•'"\l'lli(', 11;1 ltlll';l

111:trrada. c1s llirt·•·tnr,·.'

IH't':o-;~'rtlt''

!Hll\•·r:H, , ....;,·oilll'i' 11111 tJ·,·r1lr•·

,; p:tr:t pr<·sidir 11:1 :tll'~'llt'ia 1111 :tll·· a <·tw;cada do l'rt•,idenl<'·
11:i. O:; trabalhos !LI llin~t'l"ria -n:w 1'\'f'Lil:Hlos pelo (;o\1'1'natlor tla Contpanhia, on na sua !'alta, ttcl:ts ortleus em vigiJr
tia lJirrctoria, e a outros respeito.;; ~;onforme os Directorc~
presentrs jul:;an•m conveniente .
. 1íU. As qucstües que sc.snscitarem tw liiCSa scrrw tlecitlitlas JlClO Govcrnatlot· da Contpanhia, ou, na sua f~lta, excepto
uo que tlispõe o anigo SPguinte pela maio!'ia tlc volüs, lentlo
c:Hla llircctor um voto, c 110 t·aso tlc empale o l'l'l'Siucnte tia
mesa lerá um scgunt!u HJlo ou o voto tle qualithtle, com tanto f)Ut) totlas ns t(ncstõcs que pos:;am originar-se em mesa,
couccmentes <lirccta ou iutlircctamenlc á contlncta, t•tlieicn<"ia
o·u rcmuncraçrto tle um ll~rcctor, ou por IJHalqucr tlinua atret.:taH!Iu pessoalmeulc um Dirct.:Lor, ~crüo ua lülla tia tlel'is;1o
ao lioyeruatlor tia Contpauhia, tlecitlitlas pelu eserulinio S<'t:relo, ao qnal se procctlcrá pela maneira que a •ncsa pos.-.a
prescrever. .
·
•
!.17. Exl'cpto uu que tliz rc:.:lH'ilo ao Govci'II:ltlot· tia. Companhia, llirecl!H' algum votará em qualt[uer tptcslfto ctn <tuc
tenha algum interesse t[nc 11üo seja em commum com os iuteresscs dos IllClllbros cm geral, c se votar o seu voto 11üo
será c ou Lati o.
l.í8. A mesa ltodedt, com a sancção elo tlilo Govcmatlor,
Cll1o[HalllO clle cxncer o cargo, UOIIIPar c retllOYI'r as I'IJIIImissfies ntlntinistrnllores, c to!las ns mais c·ommis,.õcs <IP llircctorl's que a lllesa julgar conrcuicntes, c tJotkril tletemdnnr
e regular o sc11 IJitormn, tlL'vcrcs c motlo tle proceder, c potlera
tlelcgar.-llte os poderes tia mesa, que a mesma mesa julf•.ar
couveuwutcs, excepto potlcrcs vara fazerem chamadas, c toda ·
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a commissao assi:n IIO!llearl:t lr~rá 11111 livro de aetas dos seus
trabalhos e lklll's apresentar!• de tempos a tempos lllll relatol'iu it JJJccoa.
17\1. Sujeita, c sem pr•·juizo ria autoridarle do Governador
da Compauhia a mesa poderá a lorlos os respeitos exercer
todos os poderes da Companhia, excepto quanto áquclles assurnptos que pela lei c os presentes estatutos tt,m de ser tl·atados
pelas asc;embll\as gcracs, c o exerci cio desses poderes pela mesa
estar:i sujeito á syr11licancia da~ assemhléas gcraes extraordiuarias, por<im· de fórn1~ que não irnalidc qualritiCr co usa legalmeute feita pela 111esa antes rle tOJ'II::tda pela assembléa
geral extraorrli11aria qualrJ!rer rleliheração a esse respeito.
180. Todas as I'Ontas da lli1·ectni·ia uma vez examinadas c ap· ·
prov:ulas pela assembléa gera! serilo couclusivas, excepto a
respeito de IJua!rJ!Ier erro rpte wd!as se venha a desl'obrir dentro
de seis mezcs depois rla sua approvação, n toda a vrz que sedescobrir alf-(11111 erro rlcnlro r! esse período, as emitas serão l!csr\e
logo emendarias e dalri l'llllliante ser1io conclusivas.
181. To1!a' as consas feitas , on autorizadas pelo Governador da Colll\lalllria, pela DirerLoria, ou por alguma eonunissão
a\H'escntanr o-."•~ como nomca!la pC'lo Governador da CompaIIJia, on pela Direrlorhl, ou por qualquPr pessoa proced\'lHio
COliJO Dircctor, on 1:omo ru,~mhr·o de alf.(UIIla conunissão prclcndendo aclrar-~e assim uomeada, ou por ljUalquer pe-;soa
f'XCI'CI~IHIO l(lWI>SIJUCr poderes IJUe SC (lfelt'llrl:t IPI'Cill sido de~
lif.(:lUOS pelo Governador da Comp:mhia ou pela !Jil'l'ctorla, serão,
não obstante dcseohrir-s<! mais t:mle que houve algum rlefeito
ua uomeaç:lo, clei~·üo c escollra, ou alguma falta de IJUalificaçào
de algum do> Dir·ecloJ·es ou mernbrrH tia r·ornmissão, ou alf.(ulll
rlefr!ilo na delega~·ão dos poderes, t:lo vúlirlns como se Lodos
os Directon•s f' memhros ria eotrrmis:-~o estivessem lleriuamcute qualificados e uome:ulos, cieilos ou nomeados, c os po•
der·r•s r·sti ressc1n deritlamcnLr! delegados.
18:!. L:nr:u-se-ltno de confonnidàrlc com estes estatutos,
aclns de !.orlas as a.;semblélls gr!raes c de toda-; a,; sessõea da
HirecLoria e do conlparccirncnlo tios Dircctores a essas sessucs.
l83. As netas dos trabalhos da Hirectoria porlerãu ser,
'luando a Dirce to ria o julgar apropriado, sellarlas eom o scllo
<a Coml>:r.nhia a fim de dar-lill's valor corno se fossem deliberações< a Companl1ia.
l.Si. O Govr:rnador da CompanlJia, r;u na sua falta a Oi·
rcctoria, nomear:i em qualquer oecasi:lo, alguma pessoa r~u
carregada rio arehivo, registro,;, liHos e Jl:lJll'is da Companhia,
porém so!l a fiscalis:1ção tlo (;!JH'I'llador rla Cnmpan!ti:l, ou na
s•w falta ria Directori:r, c facult:~rft entre as fO hor.1s ria manhã
e o meio dia, a iuspei'Çãu rio registro tio> meurbros, r~r·escriptos
pelo~ preSt'Uies estatutos, a todos os mcmLlros ou outras pessoas,
co1n lauto rtUI' antes rle 11 ~~xaminar·,.m, assigncm o seu uornc em
livro apropriado p:tr:l es~" firu, I' facullará, ante ..; de rpralrJUCr
a.;sr~rnbl<~a geral ordinaria o r·x~rnc 1le IJl!:JC'IfUer livro~ de escripluraçiL> da Companhia, rpw o Govcruarlor· da Companhia,
ou ua sua fall.a, a Directoria designar c uito consentirá outro
IJrral.')uer cxarnu nos registros, li 1Tos ou papeis da C.ompauhia.
'18.J, O sei lo scr:í srímculr.: allixarlo com autorização do Gu·
verna<lor da Compauhia, ou ria llirectoria.
186. o Goveruador da Cor111Janhia, on ua sua far'La a Directoria, poderá rronrear um suhstiLULo tcrnporario rio St!Cretario,
o qual, ern•.ruauto exereer esse caq;-o co ruo suhslitrllo, ser:i eousklcra•lo Seeretariu para os Iins rios prest'utcs estatutos.
=
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ACTOS DO POD.Ell
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iS7. TmltJ o Dircetor, Fiscal,

Sccr~ta!'io

c mais officiacs e

os seus hcnlciro;, tcsLlmenteiros o allmiui,;Lr.lllorcs, scr.lo in-

ücmnizallos pela Companhia de todos o; prejuízos c gastos em
que incuHcrcm respcctivamcntt,, no, ou com rolaçao ao tlt!Scmpcnho dos seus respectivos tluvcrcs, excepto os que se originarem pelos seus rcspcctivos actos ou faltai voluntariai.
189. Nunhum Dircetor ou ollldal, St!US herdeiros, testamenteiros ou atlministr:\!lorc:;, será rcsponsavel p•Jr outro
tinalt!UCr Oircctor ou official;" ou por assignar conjunctamcnte
qualquer recibo, ou outro documento por eonformiilatle, ou por
qnalt{ller prejuízo ou dcspczas que sobrevier á Companhia sela
insufficicucia ou dollcicncia de titulo tlc rpwlqucr proprie adc
adquirida, por ordem do Govcrnatlor da Comprmhia, ou tia UiI'cctoi·ia, para ou por conta da ConhJanhia, nu pela iusu!llcicncia
uu tlclieieueia de '\ualt]UCI' garantia, pela t[nal ou sobre a qual
tJUalquur dinheiro ta Companhia tenha sitio empregado, ou por
t]ualt(UCr prcjulzo ou damno proveniente tla fallcucia, iusolvcucia
uu neto tortuoso de qnaltpicr pessoa em pQtlcr tlc quem t]Ualquer
tlinhelro, títulos ou cll'eit•>S se achem depositados, ou pnr qual·
tJucr outro pr·ejuizo, 1iamno, ou tlcsgra~a •tualqucr que aconte<;a
na cxccuçlo tios dcvcrcs de seu respectiVO cargo, ou com rcla1;ào
a elle, salvo se cllc tiver lugar por aeto ou faltl sua volU!Itaria.
I'BCAilS.

JS:>. No JH·imdro anuo será uomeatio pda Uirl!d•>ria e nos
subsequcntc; pt!la assembléa geral ortlmaria tlt! cada anno,
um ou mais Fiscacs, n~o sendo nccossario que sejam membro;
tia Companhia, a sua remuneração será lixada pelo GovernadO I'
tia Companhia, ou na sua falt,\ pela assembléa geral, com ou
~em a rccommcmlação da DirccLoria.
t90. O !fiscal vcrilicar3 as contas da Companhia tio con·
forrnitlatle com os presentes estatutos, e, sujeito :i antorizaç:\o do Govcmatlor da Companhia, ou, na sua falta, tia Uirectoria, Lerá no rtccurso tio anno c em toda> .1s horas razoavcis úo
tlia acccsso aos liHClS da cscripturação e do registro da Companhia c os examinari com o auxilio tlos -cmpregatlos c outra·;
pessoas c com as l'ormalitlatles que cllc razoavelmente exigir.
1\Jl. QnalljlWr vaga porlanLo que se dê no c:1rgo 1lc l<'i~eai
será supprida por uma assemhléa geral conl'ocatla p;ua esse
elfeito.
·
1\12. Vinte e um dias pelo mcno; antes do tlia marcado
Jlara catla asscrnbléa g<~rai ortlinaria o Governador da Com·
panhia ou na sua falt:\ a DirccLoria cutrcgar:i ao fiscal as
éon1as t: o balanço que lôm de SCl' atli'Csentatlo.; à :1ssem!Jl!\.l
gemi c o Fiscal o rccebm·á c examinará.
193. Uc-nLro de dez dias depois üe roccbitlas pelo l'iscal as
contas c o balan~'O cllc as approvar:i c sobre clla; l'ari o senr<!Jatorio gcl'!ll, ou se nào julgar apropriado approval-a> cllu farà
um rclatorio especial subrc ellas c entregará ao Govcrnatlur da
Com]Janhia ou a Uircctorin as t:outas c balanço com o seu rclatorio.

I•:XEGUTIVO,
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1:11. Sde dias antes rio iwlicatlo para c:Hia assc:uhléa gera I
onlinaria, o Govel'lla lo r da Companhia dever~\ m:tndar uma
cópia i:npn~ssa da; contas c do balanço examinatlas c do rclatorio do Fiscal a cada mernbro registratlo como rc.sidcutc no
Hei no Uni•lo, de conformillade com o seu endereço rogistrarlo.
193. e relatorio do Fiscal será. lido em c:ula u!lla ·asscm!Jiéa geral onlinaria conjunctamcntc com o !la Dircctoria. ·
A\BOS.

·. 196. TOllo o aviso, circular c offerta de acçücs r{ue pelos
presentes estatutos se exige rtue seja !latlo ou feito a qu.tllfiiCI' uwrubro Director, ou outras pessoas será sutlicicntc c válido logo que tcuha o nome ou assignatura do Secretario (ou conforme o caso se der) da pessoa ou ele uma das pessoas !JUC
derem cs~c a\'iso i e cacla um desses avisos, circulares c
offPrtas, c bern asstlll todos os documentos que relL•S presentes
estatuto.> se exija que sejam ctJtr·egues, cnvi!ldos ou dados a
!lU.ll!JUCr dcs>cs membros, Directores ou pessoas, poderão ser
cutrcgues a cada membro, Director ou pessoa, pessoalmcutc
ou lançados uo Correio, em curta ou enveloppe a clla dirigido,
sendo membro rcgistmdo ao seu endereço registrado, c nilo
o sendo ao seu tlomicilio usual ou ul limo eonhecido, c !fUandu
assim lançado ao Correio c cnclerct;ado será considerado como
tenclo-lhc sido cutrcgue no dia e;n seguida áyncllc em ![UC
assim tiver ~i!lo laru;ado ao correio c se clle eutão tiver fallccldo, embora a Companhiá ou tjual•Juer do:~ seus Dir·cctores ou
olllciacs lenha ou uáo conheeimcnto do seu fallccimerllo, ess;1
entrega ou cxpc!:ição como acima dito, da circular, aviso, oiTerla
ou docnrucnto, scra para todos os propositos dos JH'Cscntes estat•rtos, consi!ler,vJa como uma sutllcicnt(~ participaçilo ou entreg-a
aos seu,; herdeiro_;, testamenteiros c administradores.
197. N;lo será ucccssario parJ quaesquer dos fins dos rrosentes estatutos ou para a validade de qualquer trabalho,
asscmbléa geral, ou acto da Companhia, ou da Uirectoria, ou
de outra qnal<lUCl' ressoa, sujeita a estes esta tu los, dar ou
enviar quah1uer aviso, circular ou oílct·ta a <lUai!!UCI' mcrnb ro
11ue ua occasiao n~lo tenha um endereço registrado no Heino
Unido, nem no caso de se acharem varias pessoas registradas
como accionilllas em co~nmum do uma ac~~:lo, dar ou euvi:w aviso, dreular, ou olfcrta a ![Ual·p1or dellas •tnc niio seja
a pessoa cujo n<)illC se ach:tr [H'illlt)ir·o no registro co:uo um dos
possuidores da acç:ío.
1\13. To!IU o aviso ou pe1li!IO feito ao Governa!lar d:1 Compllltltia
á Dircctoria, on ao Soct•ctario, ser<!. suflicicntc Joooo ttuc esteja
assigua,Jo pela pessoa ou pessoas 1111e o derem ou fizerem, e lúr
cutr·cgnc ao Governador ela Companhia, ao Presidente da Dircctoria, on ai) Secretario, ou fM deixa:.! o no cscriplorio diri·
g-iclo a qu;ll<rucr !lellcs, das dc1. horas da nnnba ás quatro horas
tia tarde dl! to!IO> IH dias utcis.
i\19. To!la a pessoa que por força ele lei, transferir, ou por
outro.• meio> quaeS!lUCI' venha a ter direito a qualquer acção
estará obrigada c considerada como teiHIO conhecimento de
I(Ualrtucr aviso circular, olfcrta, ou documento 11uc previamente ao ter sido o seu nome c endereço lançado no$ registros
com relação a cs8a acç:lo, tenha sido dado, euvia!IO, ou cu trcguc
como acima dito a qual:pl<~r pes,oa lle !(I!Gill ou pol' via tlc
rJucm clla houve u SC\1 !lireito a essa ucção.

l'I\0\',IS.

:2\Jtl. :\,J jlll:''llll •;Jtq l)lt aatlit!ll<'i.t 11<! t(ll:lit[Ut:r aec;iuJ ou •kpr11pDS\a p:•lct Cu:np:lniti:t n>~1tra qu.ti<JHet· nH:mliru para

111.\'lti:t

co'Jrano(a de :ptahpwl· tlivit!a, •·ha!na:fa, juros, ou tlinlteiro lle\i:la un reclatua<lo eom:> d::viti,J, por elle c·olliO lllt:lllhPo, serit
~·,íliri::Jl!" prn\'a\· qn•' o nom:: 1lo rt'o se acha inseriplo no n:;him <los 1nen>hi·os li:\ Cu:npauhi:1 como pos;Hidor do numero
ti.• at:\;íl:·s a r:'S[li'il~J das <Fiat.:s <:ssa tlil'ir!a se originou ; c '\llC o
avho deSha c\:atu:\< 1a ou dil'ida fui tlel'illam::nlc dado ao rco de
c·t~ulünni.!atlc cu:n t'Sl<:~ c~tatutos e uiiu ;:erá ncccssario provar
a nom;::•.ç.àu do:s iJiret:tores tjl!t.; ti·t.er:un essa e~:ama1la ou 1111e o
'Jt'-UI'Ili.'l tle llit·ct:tore·; s,' al'itava fii'CSeuic á St~:;são tia mesa e111
que e~sa ch:tnt:Hia foi re:<oh'id:l, ou ljtH~ a asscmhléa geral na
qual cs a !'h:11llatla foi approvatla fm de\'i.l:uueut.c collVot:atla
IJll eoHsliluitla, 011 o:1tro •tualtjucr assmnplo cxcc/1!0 o:; a,SI!Ilipln-; ;~o i ma dilü', a prtJ\':Id:r' qliae, s<' tk!'lara (ll' n presente
~er

sutlkic'nlc.
!>IS 'OLl•.:

\u.

·20!. A dis:;oli!~'~IO tla COtllpanhia pü:lt: sur cletenuiuatla por
ll!il uwti1o qual•)l!t'l'.

~~

qu···r o !im Sl'ja a ahsolulJ 1lissolut;fio tla

Collt:>allhia, •plt'l' s:·ja a rccnnstituw:~to ou utotlilicac;fto <la Comp:tnlii:l, ua a j:n~t·l.<to Oll·:unal:~ama~·:\o 1la Cnlllpauhia, no tudo
ot: 1'111 qual<p~t·r pal'le I'Oill outra C'l!np::uhia ou Sueict!ade.
:'o~. A •li··sulu1;ão da Colltpauhia 1\~rú lngat· ltltla a ycz qnc a':-int
: '' <ktcnni!lar, I'Oillo dispücm os (ll't'St:Bles eslalntos, t: tle t·oninnni<lail!· com os tcr:aos t: eontlit;üc;;, t[tW se tll;(t:nninarCllt, e
e\eeptu í!<l t::ISIJ tk uma li:p1i:!açfw juclit:i.d d<: accúrtlo t'Oill
c·o;t,·s t:sl:llnio•, :: l.iquitlacüo St'r;:, s:t!V<J qualltlo por cutra
f<irlll~ ilt'll'l'iili.uado P.cla GtHHi:anhia t'lll asscmbléa geral, ell';,;.

c tuad.t p1:i.1 lltn:c!ona. •

;!U:L Fie:\ ent<~lltlitlo tple li<:llhUltta disst>ln1:ão. ah,;olnta tia
Clllll;:tnl:ia, que n~w ::eja 1\illa lit[tlitl:ll,':\11 j1ttltd:1l t!e accún!"
co til c:,tes e' tatu ~os, ler:\ lne(ar se, na, 011 anks tia assemhlt'a
r·ural, ctn que a dt.·liher:l(,':1o cspcéial para tlis;olver a Coml;:;u\i!a f,ir C•Htlil'lll:llla, quai!Jllt:r dos fil:tiS lllCillill'OS Clllrar Clll
unt euutr.1rto o'•l'i;,\alorio c garantitlo pam co:nprar ao par on
nos lermtH em que se <'Onconlar a:; ar-<,·ücs tle ltHIOs os membros
''"'~ tlt•srjan:m r:·tirar-s:; <la Co_n~pactltia c pi·ovit.Jci~rcm par.t
a :'li:\ 1;-.un•·rac;·t: tia-; l'l!'Jl"asahllulatle:; da Companhia.

:Wl. :->t: t: tod:1 a vez que ai,~ uma div•:rg.'H•:i:t -;e ori;d:tar l'lllre

tl CtHilP:\Il~lia de u1na parle, e qu:l!I{Ut~l· nll~iH!H·,·~ seu-.; ~H~1·dei1·os,

t,·~la!ltenl~~iros, :ultniahlr:Hl(;rc~, t:u rPprcsenlaate.~ dt~ ontra
1"ll'lt', a rc~pdlu tlo -.n<lukit·o ittlt·u!o ou con~truet;ão tlequ:ll·
lj'll'l' c( •., inci.kult::i o:t ··o:t·C,!'Il':l!'ia-; tio-; pre.;,:al<'S P'latut•H
011 tia.-; l<'i·: tu a l'l''I~''Ílo tk qu:tl p1~:r coasa I!HC lt:nha 1le ser

c'nL:-Io, uu m:tis lanlt- fl'ita, ext:cat:da, ollliltilla ou
CXt:t•l~iitl

tl:;·;tes

PSI:i [!lltlS, Ílll

!l:1s

ff'iS

tolerada ua

0:1 :l I'CSJli'ÍIO

th

ljlll'hl':t

on allc;;-ada tj!tehr:t t!;: tjll:l!:''(iH't· tios rt:gul:lllll:nlos th Comp:n\tia, oa a n:sr><'il•J tl1: qualquer reel:tln:u,::w, ou exigelltia,
1:m ra·z:lo 1\t; qnai.Jaer !I."S:t'i <jilt:hra;, un :clle~all:\·; l(ttchrrts tltli
re~ul:l:tll~lll.os, "'' p:n· m1lr,t tnaaeir:l cotn t;crerent:ia a l'Slt':i
e-ta! :;los, ou a tpae:;!(Ul'l' dos lle;~·~~·Jil:; da L!Jllli>:tnllia, todas
t' ·,::ts dh·•·r;;;·u<'ia ., a'sim eotut> lodos o.; mais a:;sump•os, l(lle
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pelos ·Pl'<'S!'IIt•~' P:'latut<·s, se~ indica <lt'H)I'f'lll ser snhmellit!os
a arhitr:une11!o, ~.cr:io suhmrtlidos ao jnl~·anwnlo 1lc arhilros
llc courormie!alli! r.oJn os prrsrutcs r·statntos.
2~lií. O t:on•rn:Hlor ela Companl:ia, nn n~ sna falta a Di·
rcetori.:L lll'O<'Pdo:ril per p:1rtr~ da Crll:q:auiJia ;'1 llnllJf'aç:i.O elt~
lllll dos ar •itros.
20ll. A toelos cq,.,, arhilramrnios ~e: lll'OCcelcr;'• ele! t·onfor•
midade ro111 as el ispo•;i t;i'ies dcslt's <'sl n tul•:s a CS>!~ rcspci to.
207. A ohrif~ar::to <le ,., "llhmrllt>r ;\ rh·e~is:io ele arhitroo, im·
posta pelos prP:·;P!JkS e:,talutos, pt.Jcle f'!ll qnalquer o:·easi:io sPr
:utoptada rOillO regra tlc qualquer trihuual, quando requel'iela
pela parte intcn•.:sada, r o tribunal em qua!IJII!'I' occasião p:\elt•
maneJar snh:nt'llcr a qncst!\o a um ou mais arhilros ~~ n lerr:t·iro
arbitro com as iu11icações !Jl'.o' o trihnn:il jul:;ar convruicule>.
208. Quamlo em al~11111a qnest:-!o s:Jjeil:l a arbitro;, se m·gauizar algum ponto dt~ lei, o arh:ll'", ou os arhiii'OS ou o lt'r<·cit·o
nrbitró pot\erün l"mn r pan~•·<·r enm qualquer eou,:C'I~wiro, cntcndiclo em lt•i,;, qut• Pile ou clles jnlg:lrem convcnil'nlc, 1• poclem
aeloptar t• prot'eeler elP accf>rdo com o pat·eccr assi111 tomado.
20\l. o ar!Jilro ou os arhitr·o~. para tlt•liher:ucm terão poderes
para ajn:;lat'PIIJ •tuae~sep!cr concliç.iH':; de arraujo e para resolverem eruaesq11rr a-;::nmpto:; qut~ pnssa:~r st•r lt'r:almcntó rrsolvidos
011 1\ett•r:nirt:Jdos IH'.IO lll!llliO aecúrllo das partes t'lll cli\·err,ene·i:l,
as ep!at·s re•spt•c!il'antentt• !Wlos p·ese111e:c cslatu!ns l!trs de leram
pot!erc'' llt':-.S:I <·<Htfnnni da ele.
210. !'knn t:!J'l'ito 'iPr{J tlatlo de COIIf'!II'IIIÍd:lllt• COIII a lei COill·
llllllll de proc:t~SSO (COIIJIIIOII Law o r procecllli'(') Lei JF:;\ e toda·~
outra qualquer Lei t'l.ll qu:li<JIIl'l' oe<·asif~tl em Yigor t! applira\'(!1 II<'SS(~ s:•nt;dn ao;; ffJ•;posH;nu·~ du~: prt:~\'1!1(1~ !"-\!~~tutns sohn~

arhitranu•n tos.
Nomes, rn•lcrrrw; c de<.cripçfiO elos suh,rript•Jrt•:;.
John H danei~, Lollgf'onl, lia li, proxi1110 ;,
Manc.:lit<ster, e:1 pi I:ti i,;ta ...••..••........•
1\cn!Jen Speneer, \Y!iai!Py Hangr, ~lancheslt,r, nct::oeianlc .......................... ·
William ·carucll(•y, Fallowlicld, proximo a
Mant'ht•'i!PI', COIILPI'~dor. • .........•.•....
William llaYis Glosync, ~trctlonl, proximn a
1\Iandt!'Sif'.r, gn:mla-liVI'os ...•••.••......
Thomas llarl>t'l', llaqmrlll'y, proximo a
Manche&tcr, ro1npradnr •...•...•....•....
Jnhn Eelnmnttson, llo\Yt!eJIJ, proxittlo a MauchPsl<'r, !'OIIIJII',Jclor .•.....••.•.....•..•..
Jo!ln "·ooll', 3:-lllnrlington Slrect, Mauehcster, caixeiro ............................. .
Willialll Linncll, Strctfonl, proxinw a :li:tlll'hestcr, sccrl'lario priv:uln ••.•.........•.
llcun Frauk, Strelfonl, proxirno a ~lauches
lcr; t·ornpra<lor ..........•...........•.. ,.

Nnn1cro de ac('ücs
lOI:Jadas por C:l<l:t
suhsnip!or.
10

10
10
10
10

10

1()
10

uo
I<eitos ao' 2"2 !lias de Outubro de Hl73.
Testemunha tias assignatnras supra, Hohcrt Eelwanl Jones, 3;:
Keuuc!ly Strcct. )JaiH~hPster.

Ar.TOS DO PODER
ftYLAl'\D~

&

SONS LIMITED,

"m urna assrtllhléa ~rcr:~l rxtraonlinat'i:l dos mcmhros da
Companhia l\Yl~tul~ & S(1JIS Limilc1l, que tcYc luçar no dia ll tlc
llczcmhro de ··JR7l:l, foram ~pprr.ntlas ns Sl'f!Uintrs tlclibcraçiírs
cspeciaes: c em uma suiJscqucntc nsscmbléa geral rxu·norllinaria dos membros da ditn Companhia, que teve lugar no dia 23
!lc Dezembro de 18iX, foram confirmadas essas deliberações.
t. o Que no art. 2!1 tios estatutos da Companhia seja feito a seguinte :~ltcração !'saber: (.)uc a~ palnvra~- .<Juc não cxce~a no
todo a imporla.nCia t!c ;t 100.000 (cem Illll libras) (exclustvc de
quaesqucr 11!nhciros I] IH~ n Companhia possa estar dC\'I'ndo pot·
eontns de dPpositos c pela sua conta corrente bancaria) c tnmhcm as p~lanas -1lc fôrma que nenhuma quantia superior
ncima :nnorinula seja devida de uma vez sobre tacs emprcstimos-sejam rcspcctiv:11nente 1lc todo omittidas ou supprimillas
c que depois do pnlana- títulos de tlivid:t- se acrescente as
palavras -ou outras [."nrantins.
•
2. 0 Que os :uts. 30, 31, 72, 73, 74 c 71S dos estatutos da Companhia sejam aunullados.
3. 0 vue no art. 33 dos estatutos da Assor,iação da Companhia se façam as seguintes a1t1~rações, a saber: Que a pala na
-~em-seja suhstitnida pela palavra-com- immc•liatamcntc
ante~ daR palavras-a saucção de uma assembléa g-eral- e IJIIC
as palavrar,-cllc ou elles- sejam substituição das palanasassembléa ~eral- immooiatamcntc antes das palaVI'as-o ar1·
provar.
4. o (.)nc ao art. ~3 do~ estatutos tia Companhia se aerrsrentem as seguintes /Jalavras, a saber: O li\'I'O da~ tr:Hlsfcrcncias será cn(·eJT:tl o durante os quatorze dias que prcccllrrrm a catla assembléa geral ordinaria.
!J.o Que todas c qtWCSIIUCr ]Jartes dos actnars estatutos da
Companhia que possam ser i.ICOnsistcntcs com as preecllcntt's
alteraçõr<, scjan1 lidas e interpreta1las de fürma a darem o
«lnvido Pll'dto hs precedentes alterações c a sua exccu~·ão.
Jolm flylmuls, Govel'llatlor da Companhia.
En 'Villia111 Statcr Junior da cidade de M:mchcstet·, Notario
l'nhlico por antol'icladc legal devidamente admittido c jnramcutatlo, pelo pre~cutc ceJ'lifico c allcsto 1111e a Companhia dcuominnda-l\ylands atHl Sons Limited- foi llcvid:~mente regigtrall a no «lia 21S de Outubro de 18i3 como uma Companhia de
t·csponsabilidalle limitada, que os estatutos que ~rcec!lcm sã1-1
a Ir i, regra .c regulamento da dita Companhia c sao legalmente
ohrigatorios pat:a a mesma Companhia.
Em testemunho lia verdade.- lVi/liam Stater Jwlio.r., Notario
l'uhlico em Manchester aos dezoito de Dezembro tro mil oitocentos setenta c seis.
(J'~tava o scllo do Tahcllião.)
l\cconhe«:o nnladeira a assignatura supra tlc "'illiam Stater
.Junior, Tabcllifto publico; c para constar onde convier a pedido
110 mesmo passei o presente que assignci c fiz sellar com o
sello das impcriacs armas deste Vice-Consulado do Impcrio «lo
n razil em 1\lanchester aos vinte de Dezembro de mil oitocentos
setenta c seis.-J. Li/ly, Vicc-Consul.
(Esta·m o scllo do Consulado.)
ncconhcço vcrda1leira a assignatura retro do S1·. J. Lillv,
Yicr-Consulllo Brazil em 1\lanchcster. ~linistcrio dos Nrgoeitis

õô7

EXECUTIVO,

Estranr.u·iros .-nio rlc J:mciro, trrzc !lc 1\l:nço rll! mil oilocrntos
sel~IJIII r setc.-0 lllrcctnr Geral, llanio de CaboFt·in.
(Estam um:~ CRtamr,illJ::t de duzcnto~ réi~, inulilisada.)
Numrro 1.303", réis 000.
P~f!ou quinhentos réis. IUo, quatcrrc de 1\Iarço de mil oito·
Hlllos setenta c setc.-Costa.-Fol'ltma.
Nada mais continha ou declarava o dito exemplar dos CR·
tatutos tla dita Companhia qne bem e fielmente traduzi do
proprio original impresso em inglcz c ao qual me Icporto.
Em fé rlo que passei o prc~rnle que assign('l e scllci com o
~ello rio meu ollieio n<·sta muito Leal c llcroira Cirlarlc r1c S.
s t>hastião rio 1\io de Janeiro aos quatonc rlias do mrz de Março
rio anuo rio Nascimento de Nosso Senhor .Tcsus Christo de mil
oitocrntos setenta o setc.-Cm·/os Jocio J(unhm·rlt, Trarluctor 1111·
bliro e interprete commcrcial jllr::tlllt)lltarlo.

llECRETO N. (){328 -

DE ~ DE JULIIO DE

18i7.

Approya a reforma rlc alguns artigos dos estatutos ria Companhia
Uni!io Mcrcan til.

A Princrza Imperial Regente, em Nome do Imprratlor, Altendendo ao que re!]urrru a CompanlliaUnião 1\Icrrantil-, ·devidamente reJli'Cscntadn, e de
conformidade com o parecer da Secção dos Neg-ocios do
Impcrio ilo Conselho de Eslarlo, exarado em Consulta de
:\0 tlc 1\laio proximo passado, Ha pcn bem Approv:~r a
reforma de alguns artigos.dc seus estatutos, consistente
das ai ter ações que haixam assignadas por Thomaz José
Coelho de .Almeida, do Conselho do Sua l\lagcstad~ o
Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agrieultura, Commcrcio c Obras Publicas, que
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em~ de Julho de 1877, ü6. • da Imlcpcntlencia c do lmperio •.
PHINCEZA ll\IPERIAJ. REGENTE.
Thomaz José Coelho

d~ Aln~etaâ

~i{\8
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Altcro'!,'•1•·~

i<•it:o,.. nos. c"'tntut<>"' cla (~on1pnnhia
União J\lc•t•enutiJ. n •111'-' Rt- I'Pf'e•·c o Il•·•~r•·to
n." 00.~.:8 d<".-.ln dnto.

I.
Art.~."-

Fica

~uppl'imiclo.

li.

No art., El. ", ~ fi."- Em VI'Z dt)- no mcz d1• .lant'iro
-rlig-a-sr- Pm 30 de Junho. \0 mais como cstú.)
li I.

O art. 10 r seus JW'ngraphos.- Ficam Silpprimidos:lS :~ttrifiUÍI;ões 110 Gt'rentc para os lll1'11lU]'(IS
da Oircctoria, rl• rpw falia o a ri. 8."
r~ssandn

IV.
O art. ll.-Fica

i!~·ualll11'11l'1

supprimitlo.

Y.
· No art. Hi.- Em vez
Directori:1.

d1)- :10

Gerente-

dig~-~e-

ú

Y!.
No art. 2:?.-Etn.\'PZdt'- 20 de .Janeiro
de Junho. (O m:~is cnm0 t•st.1.1

-lt~a-se-30

VII.
No art. 20, ~ :1."- Em lugar rln- 30:000,)000tli g a-sr - :10: 000;)000 .
Palacio 1lo Rio rlc Janeiro rm '~ 1J.e Julho de t877. -

Thomaz Jos11 Coelho de Almeidrr. ·

~:XF.CUTIVO.

DECRETO N. (j()29- DE

~ DE JULIIO DE

1877.

Approva, com mollillcaçües, os estatutos da Companhia Prorlurtora rlc Cerveja Nacional c autoriza a funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome elo Imperador, Attendendo no que requereu a Companhia Productora de Ccrvejn Nncional, devidamente reprcscntnd~,
e de conformidade com o parecer da Secção dos Neg-ocios do lmperio do Conselho elo Estado, exarado em
Consulta do i4 de Maio do corrente anno, lia por bem
Approvar seus estatutos c autorizai-a a funrcion:Jt'
mediante as seguintes modificaçõe~:
.
Art. 9." Acrescente-se no fim do L" período- guar!ladas as di~posições do penultimo período deste mesmo
artigo.
Art. 17. Fica reduzido a dez o numero preciso cle
acrionistas para requererem a convocação da asscmbléa grral.
•
Thomaz José Coelho de Almcitb, do Conselho <le Sua
1\la gcs ta de o Im perndor, l\linisl r o e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c fnça executar. Palacio do
Hio de hnciro em ~de Julho de 1877, u6." da Indcpcndencia n do hnperio.
Pll.INCEZA 11\fPEil.IAL HEGENTE.
Tflomaz Jos1: Coelho tle Almeida.

Projcclo de es!atu!os (]a Gompanhia Productom
Nacional.

~c

CerveJa

CAPITULO I,
DA SÉDll, Dl!fl,\ÇÃO, FI:'!S DA CO~!PANH!A ll SUA DISSOLUÇÃO.

Art. :1." Sob o titulo-Companhia Productora llc Cerveja Na-cionai:-csta]Jelecc-se nesta Curte uma socictladc ano.nyma, cuja
durnçao scra de an annos contados da data da sua mstallacão,
salvo a hypnthcse do dissolução antes do termo·da sua durácão
no caso de pcrrl;,t da metade do capital social ou nos mais casos
do art. 35rloDccrclo n.o 27ft d~f\J de Dezembro de 1860, c art. 295
do Codigo Commrrcial.

=

PARTE li.
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Art. 2. o A Companhia tem por fim egtabelrcrr nrgta Côrtc
urna fabrica para proclnzir crrveja, introclnzinclo nella todo~ os
mrlhoramentos ultimamente aperfciroados neste ramo de inctnstria.
•
Paragrapho unico. A cerveja produzida pC'la falJrica da Companhia será venclida aos acr,innistas, que cleverão pagr.l-a no momento de recebei-a, ou no 11m de cada mcz.
CAPITULO 11.

DO FUNDO SOCIAL E DAS

ACÇÕES,

Art. a.o O capital da Companhia srr:i de 200.000HOOO divi·
clillos rm duas mil acçr,es de toonooo cada .uma, cmlltidas em
uma sú serie.
Os accionistas são rcsponsaveis pelo valor das acções que lhes
forem dislrilmidas.
Art. &. 0 A importancia das acçõcs será realizada em prestações,
cuja chamada se fatá por annuncios publicados nos jornacs com
oito dias c! c anteccúcncia, sendo a primeira do 20 °/o (208000 por
acçáo) c as restantes de tO 0 / 0 (lOL!OOO 110r acçi\0) e emquanto
não fôr applicada ao 11m especial da Companhia será depositada
em conta corrente no Banco do Brazil, ou em outro qualc}ucr
estabelecimento de credito da confiança da Administração.
Paragrapho unico. As chamadas serão fritas segundo as necessidades da Companhia, ·porém, nunca com intcrvallos menores clc 30 dias.
Art. ti." Nenhum accionista poderá possuir mais de 50
acçües.
Art. 6. o A falta do pagamento de qualquer prestação no prazo
1lrterminado faz perder, em beneficio da Companhia, as prestações realizadas, salvo motivo provado c aprec1ado pela Administração dentro dos 60 dias da data clo annuncio.
Art. 7. o A transfcrencia elas acçói'S só poder A ser efTectuada
nos livros.tla. Companhia por termo assignado pelo cedente ao
-compra1lor ou crssion:uio, ou por procuraç~o ctr ambos ou (]e
qualquer delles, com poderes especiaes.
·

CAPITULO III.
DA ADMINISTI\AÇÃO DA CO~IPANiliA,

Art. 8.° Compõem aAdministraçãodaCompanhia:
Um Gerente.
Um Administrador geral.
Um Caixa.
Art. \1. o Compete á gercncia:
Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos.
Nomear c dcmittir os emprcga1!os, marcar-lhes attrihuieõcse
vencimentos-.
"
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Fazer acquisição do pessoal ncccssnrio para o trabllfho, de
acctirdo com o Administrador geral.
Attrndcr ao quo lhe fôr requerido pelos accionistas a bem do
desenvolvimento da Companl1ia. ·
Comprar todos os matcriaes conforme os pedidos que lhe forem
fritos pelo Administrador c hem assim os ohjcctos necessarios aos
fins da Companhia.
Convocar a assemhléa geral dos accionislas nas épocas deter·
minadas• nestes estatutos, extraordinariamente em casos excrpcionaes e quando lhe fôr requerida.
Dirigir os trabalhos do cscriptorio c assif:nnr o expediente.
Admittir o prssoal hahilitado para o cscnptorio.
A!tender a toda e qualquer reclamação que lhe fôr dirigida
pelos accionistas ou pelos que o não forem.
·
Representar a Companhia em Juizo ou fóra delll', quando assim
fôr necessario.
·
O Gerente é o orgão da Administração para com os accionlstas,
compctindo·lhc apresentar á asscmbléa geral o relatorio do
estado da Companhia, assignado por si c pelo Administrador
geral.
Compete ao Caixa:
Todo o movimento da caixa.
Assignar os cheques contra o nanco da Companhia.
São deveres do Administrador geral:
A inspecção da fabrica informando-se de tudo o que occorre.r,
levando ao conhecimento da gerencia.
Zelar com o maior cuidado o fabrico da cerveja a fim dtl evitar
reclamações.
Representar á gerencia sobre as necessidades que na fabrica se
srn tirem, para que sejam providenciadas.
Vela r p~ra que seja convenientemente tratado o pessoal da
Companhra.
·
Pro pôr a nomeação do pessoal ncccssarlo para a referida f a·
hrica.
Fiscalisar o fabrico da cerveja,
CAPITULO IV.
DAS DESPEZAS DA COMPANIIIA •

•

Art. to. As dcspczas dividem-se em preliminares, ordinarias
e extraortlinarias.
As preliminares serão feitas á custa do capital que srrá indcmnizado logo que haja renda ordinaria. ·
.
As ordinanas constam dos pagamentos dos llonorarios da Administração, rmpregados, expediente e custeio da Companhia.
E extraordinarias as que nao se podem prever c que for·cm urgrnlrs para desenvolvimento da Companhia.
CAPITULO V.
DA 1\ECEITA, DIVIDENDO ll FUNDO Dll RESERVA.

Art. i i. A recci ta resulta da venda do prod uc to da fabrica ;
Dos juros das tJUanlias em conta correntr no nanco da Comp:mhia :
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De torta c qnnll{ucr opül':\\âO relativa á c~pedr <la Companhia, n que se possa rralizar.
Art. l.2. O uivirlcnrlo sPrá annunlmcnlc rlbtrihuirlo, dcvcnrlo
sahir dos lucros liquidos, provenientes rln opc1·ar·ues completamente ultimadas no respcetivo anno.
·
Paragrapho uniro. Dando-se prejuízos que desfalquem ocapital, não serão feitos os dividendos emquanto aqucllc não fôr
rostabclccido.
Art. l.3. Scparar·sc-ha annurtlmentc dos lucros líquidos pro·
vcnicntes de opcraçücs r!Tcctivamcnte eoneluirlas ti "/ 0 para fundo de reserva, c esse funrto ser:i destinarlo exclusivamente para
fazer face ás perdas do capital ,;ocial, cessando loifo 'JtiC lenha
attini(itlo a 1.0 °/ 0 lio capitnl social realiza1lo.
O· fundo ele rescr·va será convertido com os juros accrcsci,Jos
rm títulos lia divitla puhlica, ldras do Thcsouro Nacional e hy·
pothecarihs que tenham garantia <lo Governo, c apoliccs pro-vinclaes 'Jne t:;ozarcm rios ml'smns privilrgios tias gcracs .
CA Plfi'LO \"1,
!lA A'>SEMnlJ:A GERAL.

Art. H. A assemiJl!·a t:;nral '~' julgar:í r,onstituitla qn,uuln se
acharem rcunirlos pelo menos 30 auioHi,las P snas delihPrar,C•rs
serão pJ;Jr maioria r!P votos presentes, lendo cada a~cionista
um voto.
Paragrapllo unico. As disposiçõrs tia a;;scmllll'a geral ohrigam
todos os aeciunist!ls ausrntcs ou dissidentes.
Art. lü. Nos ca,;os de I'!Pil:;"\0 rle algum memhro tia Allmini>;tração. c no de lii{Uidar;iio da Companhia é indispcnsa\·ct a rcuni:io
de ;;o accionistas pelo menos c Jl:lo potlentlo !lclihC'rar por falta
de numrro far-se-ha noya c.on \'oc.ar;Jo c se resolverá com o numero de accionistas l[tll) se aprcgpntarem. Exccptuam-sc os casos
de reforma dos r~statutos e liquidar;:1o lia Companhia, para os
quaes se exige a prcsen\:a de um quarto das nrçfics pelo menos.
~ i. 0 A convocaeão ordinaria ()\L ex traordinaria SI' fara por
annnncios puhlie.ailos nos jornaes trcs YC'zes conspr·uth·as r oito
t!ias antrs do marcado para a reuni:io.
§ 2. 0 Para os caso~ t!e elciçiij> ou liqnirlat:;tLO da Companhia
nl"io serão ailmittidos votos por IH'ocurar,ão.
.
Art. l6. Compete á asscmhléa geJ'al:
Alterar ou reformar os prcscnteg estatutos, c eleger os tres
membros da Administração.
Taxar aos trcs mcmlll'os da Administrac;io, em vista do mnvimcnto e trahalho da Companhia, a porccntagC'm que llws ú
devida em faeP das rendas 'IUC a mesma Companhia accumular
ou produzir.
:nnl'~idir a lirrui,Jaçrto 1la Companhia 'IU:tndo assim se tornar
preciso (art. 1. 0 )
Nomear uma commi~s~ío r\c contas, que ge compor:i tle trcs
membros, que analysarão e tlar;1n sua opinião sohm o ~urso tb
Companhia.
Julgar o rclatorio da Administração tia Companhia em vista
rio parcrer da comtnissão de contas.
.
Art. 17. As scssücs da assC'mhléa geral scr.'io prcsiditlas pelo
aceionista que for eleito por acclalltar;:"ío un votação e terão lug:n
ordinariamente até o mcz de Junho lic eada anno, c as C'XtraOJ'rlinarias scmpro que forem convocarlas pela gercncia ou quando

continua >
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furelll rc<]Ueritlas por ao aceionistas c no1las só se tratará
fim
p:~ra lJUC forrm eonvorallas.
.
N;lo pode tu faz<' r parte da mesa Ja as>cmblca geral os membros
tia AtiiHinistraeao.
:\':los'' admitfcrH votos por procurador para a eleição dos me muros da Dircctoria c da cOllllllissão de contas . .
Art. 18. Nas sessões or.\inarias de tJUO trata o artigo anlecedcn!e serão apresentados o relatorio c balanço ammal e se procederá <i eleiç:1o da couuniss:lo de contas, á qual serão franqueados
tod us os livros e documentos para que possa proceder ao exame
c d::w- parecer •JtW sei"<i cxhilJillu :i asscmbléa gerat denlrtl de 30
tlias o mais tar.lar.
•
\í 1." A approvaç:lu rlo parceer pela assemlJiéa geral importa
tJ uita(;;io :i AdJlliHistraJ;:lo da gestàu rl? ~nno <(UC Jindou.
~ 2." A as:;r·ml!lea geral resolve deiJnt!Ivameute sobre os casos
uulissos lJUC possalll ter dí~r/S<1u, scguntlo os prirwipios!irruados
m<s estalulus e st'lllJI!'l' de eouformidallc com cllcs.
CAPITULO V11.
IJ!Sl'05!ÇiJES GEHAE,;,

Arl. 1\l, Tudas as queslües que se tn;;salll susdlar scrào rcsolviuas por meiu de arbitro' nom~auos 11111 por cada parto IJUan!lo
assim t:onvicrum. c, no caso de duvida, IIOJllCar;lo os ariJitws um
hTcoiro lJUC tlccitlir:i, c drssa dccisfto n:1o l!<l verá appcllaçiio
111'1!1 recurso.
Art. 20. A Adminislra•;fw Jiea autoriza1!:1 a exercer livro c
rl\'oelllban~adaJHPUto o s1•umandato, representando-a o Gerente
como seu orgão, scJuprc e em todos os casos.
l'aragrapl!o unico. Para fazer parte da Administração é prcl'i~o srr pos:<uidor de l.O acçõcs.
Art. 21. Os fuudadorcs da Comr:whia, Candido José de Mt'II·
doura e Anlouio José Martins da Mot:a, scrüo, o primeiro Grrentc
e o "segundo Adlllinistratlor gr>ral elo ostai.Jelecirnento da Cornpaultia, durante o prilllciro quiwtucnnio, jJOdendo ser reeleitos.
llos lucro., provcuient"s 1le opcnçõcs cJTedivamentc concluidas
no rcsprclivo annu dctluzir-se-!J:1o para a Allminislração, isto é,
p~r<t os 11'1'' IIH'lllhros 'llle a cou1pücul, a porcentagem <JUe a as·
Sl'III!Ji(•a geral cntelidcr dcdicar-llles cn1 premio de seus esforços
·~ >;cniço~, alé111 do honorario de 4:000IJOOO que pertence a cada
Ulll dos l'df'ridns lllCIII!Jros da Adulinislrarüo.
,\rt. 22. lliss~l ,. i tia a ComballliÍa, sua I iítuhlarão se fará segundo as re;;ras d•J Codigo Commcn:ial.
•
Art. :n. (.)uai:Jl!Cr alterar;:lo nestes estatutos ~ú produzirá
ell'Pito d0puis da approvaç:io do Governo Imperial.
Ar!. 2i. O-; abaixo assignatlos aceitam os rrcsentcs estatutos
c por exrcpç:lo dos mesmos nolllcialll desde já os fundadores da
" Companhia I'r>ldudura de Ccncja Nacional ' ·candido José de
!lit'lldonra r ,\nlonio .José Martin,; da Motta, o pri!noiro para
!~•·rente ·c o segundo para Atltninislrador geral, com todos os
d-ireitos c oJn·igar;ücs, autorizando-os a aceitarem qual•rucr alterar;:! o quo o liovrrno Imperial entcutler conveniente fazer nos
mc:;mos estatutos.
Hio de Janeiro, 3 t!e Maio tlc !877.- Call(lillo José de Mendonça.Aitfnllio José Mar/in; da lllulía. (Segucm·~<c as assiguaturas dos
acliouislas.)
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DECHETO N. ü530- DE t,

DE JULHO DE

1877.

Crê:t o lugar tll) Juiz Municipal c tlc OrpMos n·J termo tlo
Pacatulm, na Província llo Ceará.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Sua M,1~
gestado o Imperador o Senhor D. Pedro li, lia por bem
D~creLlr o seguinte:
Artigo nnico. E' cruatlo o lugar tlc Juiz Municipâl c
t.le Orpllãos no lermo de Pacatuba , na Província uo
Ccarà.
FranciSL~O Januario da Gama Ccrqucira, do Conselho
tlo mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de
Estado dos Nogocios da Justiça, assim o tenha cnton<li1lo
n faça t\X.L'Wtar. Palacio llo Rio llc Janeiro em 'J, Llc
Julho llc _1877, 5U." 1la lmlopcmltmcia c do l mpcrio.

PRINCEZA IMPEHIAL 1\EGENTE.

Francisco Jamwrio da Gam·t Ccrqttcira.

DI<:Cl\ETO N. ü:i:H-

o~<: 'J, og JULHO DE

1877

Marca o ortlcnatlo annualllc 18011000 ao Crtrcct·ciro lla catlea tla
villa llc Petlrà llranca, 11:1. Província tlo C•Jará.

A Princcza Imperial Regente, em Nome de Sua l\lagestalle o Imperador o Sonhor D. Pedro ll, lb pot· hem
Decretar o seguinte :
Artigo unico. Fica m:ucaLlo o ordcnauo atinual tio
ISO~(}JO ao C:trccreiro lla cat10a da vi11a t.le Peclra
llranc.-t, na Provincb do Cear:1.
Francisco hnuario da G1ma Ccrqllein, do Conselho
tio mesmo Aug-usto SJnhor, Ministro e Secretario de
E-;latlo dos Negocios da Justiçe~, assim o tenha cntenuiilo e falja cx.ccutar. P.tlacio do Rio liC Janeiro Clll <Í
LI e Julho LIC 1877, ã'J." da lntlepcndencia c do lmpcrio.

PlUNCEZ.\ IMPERIAL REGENTE.

Francisco Janl!ario da Gauut Cerqucirrt.
~J'\:N"<<"

EX~Ct:unvo.

f)Ji:.CHETI) N. ü:.IH- DE 18 DE JULIIO UE 1877.
Considora justitlcado o caso de força maior quo originati o excesso
do prazo marcado pMa a conclusto da viagem redonda, co·
moçada no dia 211 dQ Janoiro d,~ste anuo pJio vapor l'resi(lcl!te.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperaüor,
Ha por )Jcm, na conformiJadc do parecer da Sccçao dos
Negocius do lmpcrio (lo Conselho de EstaJo exarado em
consulta de 30 de AIJril ultimo, e de accurdo com a
cbusula ~2 do contracto :~pprovado pdo Decreto n. o
4!)1,;j de :w de AIJril de !872, considerar justificado o
caso de força maior que originou o excesso do prazv
mareado para a concluslo da viagem redolllla começada
a 2G de Janeiro deste anno pelo paL{Ucte Presidente da
Companhia Espirilo Santo e Campos.
Thomaz José Coelho Llc Almeida, do Conselho de Sua
l\lage~tade o Imperador, l\Imistro e Secretario de Estado
dos Negocios Lia Agrieult m··a, Comercio c Obras PuiJl icas,
a~sim o tenha entendido c faça cxeeutar.
Palacio do
H io do Janeiro em 18 de Julho Jc 1877, tiG. o da l!lllepcn·
Llencia c do lmpe~io.
PHL\'CEZA 11\IPEHIAL HRGENTE.

Thomaz Jose Coelho da .Almeida.

DECHETO N. üG:J;J- DE 18

UE JULIIO DE 1871.

Autori~:t a Co~apall'tia e;;tralla

·

th: ferro Leopoldiua a ele1ar o
seu capital.

A Prinrcz:1lrnperial Hcgcntc, em Nome do Imperador,
AtterH1cllllo ao que l"tlqucrcu a Companhia e:;trada de
ferro Leopoldina, devidamente reprosentada, e Tcuúo
ouviLio a Se•~ção dos Ncgocios do lmpcriD do Conselho
de Estado, Ila por IJem Autorizai-a par·a elevar o S!'U
capital de 2. fJ-00:000,~000 a 3. ~00:0001~000, conformo I hc
faculta o art. 3. o dos estatutos approvados pelo Decreto
n. o M17G de G de Junho de 1.872.
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fr~TllOmaz José Coelho Lie AlmeiLla, Lio Conselho Lie Sua

l\lageslatle o lmpet"clllor, l\linislro e Secrelar(o de Estado
tlos Negocios da Agi·icultura, Commercio c Obras Pu!Jiicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
Llo Hio Llc Janeiro em 18 tle Julho lle 1~77, tiü. o da Indepentleuciu c do Impcrio.
·
PlUNCEZA IMPEIUAL HEGENTE.

Thomaz José Coelho de 1llmeida.

UECLlETO N. GG31-

DE

18

DE JULILO· DE

18i7.

Approva a alteração proposta ao art. 4!' fios esta lutos da SocicLlaJc União Funcraria Primeiro de Julho.

Attentlentlo ao que l'PtjlWreu a Diret~loria ua Sociedade União Fnneraria Primeiro de Julho c Tendo-me
ronrormado com o parecer tla Secção tlos Negoeios do
lmpcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta
Lle ti Lle .MJio tlo corrente anno, Hei por bem, em Nome
lle Sua ~lagestaUt' o Imperador, Approvar a alteração
vroposla ao art. ~8 uos estatutos tla rcferitla Sociedade,
o tJUal fica :Jssim rcdigiuo: O conselho será feito por
eleição cspoutanca Ja asscmlllóa geral, de conror.midauc
com o art. H c seus paragraphos.
,
Qualquer outra alteração que se fizer nos mesmos estatuto~ uio será posta em execução sem previa appru·
vação tio Governo Imperial.
Antonio da Co~;La Pinto Silva, do Conselho Jc Sua
Mitgcstade o lmpcraJor, l\linistro c Secretario de EslaLio
dos :'legocius do Impcrio, assim o tenha cntcnJiJo c faça
executar. l'aliicio do llio do Janeiro em 1.8 de Julho de
ltl77, t>ü." t.h Iutlcpendcncia c do Imperio.
PHINCEZA IMPEHIAL HEGENTE.

Antonio rla Costa Pinto Silva.
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Sercn i~sinu Scnhot·a .-No empenho de regular a
cot;u;ão olficial dos fundos publicos, act;ões de companhias, metaes pt·cciosos e a verificação do curso do
cambios c descontos, Houve por hem Vossa Alteza Imperial promulgar o Decreto n. • Gt.32 de~ de 1\larço de
187U, pelo qual determinou que sejam propostas c cffcctuadas nas praças de commcreio, em Iuga1· especial,
onde se devem reunir os Corretores, as transacções
sobre:
Fundos publicos nacionaes ou estrangeiros.
Letras de cambio.
Emprestimos commerciacs.
Acções de eompanhias autorizaclas c admiltidas pelo
Estado.
Compra c venda de metaes preciosos.
Outras disposições do mesmo decreto regularam a puIJ!icicladc tlaquellas operações, estabelecendo a este respeito regras, que, com vantagem, se aeham adoptadas em outros p;lizes. Na parte, porém, concernente
ás letras de camiJio c emprestimos commerciaes encontrou aquellc decreto impossibilidade de execução pela
rcpugnancia tio corpo commet·cial da C6rte em ex pôr as
suas transarções soiJre taes ti I ulos á publie idade, embora limitada pt•las prudentes restrieçõcs com que foi
estabelecida, accrcseendo que, segundo os hahitos do
nosso commercio, os descontos de letras são muitas
vezes dependeu tcs de outras lransacções a que se prendem, como sejam a compra c embarque de mercadorias,
e não potlcm por is~o ser ajustadas o eiiL!ctuadas se não
sim u llanca mcn te com e!las.
Por estas razões tem sido nenhuma a JJxecução do decreto, resultando não se I! a ver conseguiu o até hojt: a verificação ollieia I dos cambios e descontos, cujo cxacto conhecimento tanto interessa ao Governo Imperial e ao proprio
commercio. Não sendo entretanto conveniente, nem
mesmo possível, exigir por meios coercitivos o cumprimento daquellas disposições, na parte concernente
aos Li Lu lo~ pat·ticui<Jres c á pu!Jiicidade, com a qual se
não conformam as idéas c os habitos d:1s nossas praças
commerciac~, devem e podem ellas suhsistit• com rela~ão 11 todas as outras transacções, a que se refere aquelle
acto do l'ou('l' Executivo. Attendendo, portanto, á repre,entação tla Junta dos Corretores c de accôrdo com
os pareceres tlo l'Xlincto Tribunal do Commercio e da
AssocbçJo Commercial da COrte, tenho a honra de
propor a Vossa Alteza Imperial a promulgação do Decreto junto alterando o de n.• 6132 de~ de Março de

=
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187G, IH p~trlc a quem~ '''nho rdcritlo, pwa o fim 1le
tomar ftr•nllaliv:ts a~ di~po,ir,iics dJt[t!r•llc dt•t'Jelo
qn~nlo :\s lt'tll'-'\:'t;õ•s soltr,• os tiLHios m:•nt'Í!iil:tdos no
art. L", n."' 2t~ ::. As;im f'On; ·nti:·-·~~-·w a su·1 t'\ecu~ão c:n tod.,s a.; oulr :s :·~rt ", s:~lldil dtl c>pcr:n· tJUc
a cxpcrient~ia, modilieando as i·ló.ts c l1:1biltlS do nu~so
commrrdo, torno pos~ivcl a applie:l<;t'l do mt: ..;mo sys·
1cma qu·1n:()ao; títulos C\'L'[i:urtlls.
De Vo..;,; 1 All,~z~ Imp:'rid, httniltlc c rovct':'nlc subclito.- Francisco l<lillt tri'> d 1 Grunrt Cerqucira.

DECLlETO N. {jQ:3:j-

DE

:.l.ll

DE Jl'Ll!f) DE

1877.

Alkra a di-p •i•: i 1 d 1.; ar[;, L" c 2.", ~~ 1.", 2.o c 3. 0 do Dccr,·l•J n." üt:n tle 4 de ~:~H.;o ,:c t·'iü.

A P1 in··eza Impc:·i :I Rt'~·cuL;, to.n ~'{o a" tl:~ Su.1 l\bgcstadc o l:np.•ra:lur o S·nlior D. r .. :1o 11 AL ·ndenLlo ao t[lle l'tlpi·cs ·ntuu :\ ;J,iaí 1 tL s C nxd.~;·c·s da
Praça do Hio llt~ Jaileiro, II1 p·Jt· l•e:n ll.xt··~~~·ll· u seguinte:
Art. 1. '' E' facull1liva a disposição dJ :rrl. ~~. '\ s§ 1."
c 2." do IJccrulo n." (ii:U Llc ide !llll'l;cJ d,; iuili, qu anlo
:\s op.'l';lt;iies sohre os títulos mctl~ioll l.h3 nu :il'l. 1.",
n. "' 2 c :J do citado Llccrelo.
Art. :2. • Qtnndo :1s op:!raçCíL'S solJrt1 os rcfe;·idos titu! os não fon~m rca!i,:atbs 11:1s pr:11;as do comrncrcio e
}leio moclo prcs~ripto nn Il1t)-;mo tlccrtllo, r s c,Jrrctor,)s
mencionarão no~ bolt'lins lle quo tr.lla o :1rt. :!. 0 , § 3.",
sómenlc o valor Llcllas e as taxas rcsp:~clims.
Art. 3.° Ficam rcvoJatlas as tl ispJsi~;õc> c:n contrario.
Franei<coJanuario tlaGama Ct'l'lJncira, do Cons<'lilo tio
mesmo Au,'..\·us to Senhor, iiJ inislro c Sc::rt'l:l\'Ío tlc Estatlo dos Ncg-ocios da Ju">liça, as:>im o tenha entendido e
faça executar. P:tlacio tlo Hio ele Janeiro em '2G de Julho
de 1877, fiU. o tla Intlcpewlcncia e tlo lmpcrio.

PHlNCEZA ll\IPElHAL HEGENTE.
Pl'llncisco Jannario da Gawt Cerqueim.
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DECRETO N. G630- DE 20

DE JULUO DE

1877.

Firma a intclligcncia do art. 16 principio do Decreto n. 0 6384 de
30 de Novembro de 1876.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\la•
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo
ao que, em olficio de 21 de Abril proximo findo, representou oPresdenteda Junta Commercial da Côrtee de
conformidade com o parecer unanime das Secções reunidas de Justiça e Fazenda do Conselho de Estado, Ha por
bem Decretar o seguinte:
Art. L Na disposição do art. 10 principio do Decreto
n." 6381 de 30 de Novembro de 1876 não se compreltentlem os emoi umen tos, que por suas assignaturas percebiam os Presidentes dos extinctos Tribunaes do Commercio c os Conservadores do Commercio, os q uaes ficam
pertencendo aos Presidentes das Juntas Commerciaes c
aos Inspectores Commerciaes. ·
Art. 2. o Ficam revogadas toda~ as disposições em
contrario.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de
Esta(lo dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido
c faça execu lar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de
Julho li c 1877, üG. o da ln<lepen<lencia e do Imperio.
0

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cel'qtteira.

DECRETO N.

6~37- DE

31 DE JULHO DE 1877.

Altera algumas c consolida todas as clausulas anncxas aos
Decreto> n." 3õ90 de 17 de Janeiro de 1866, n. 0 õ777 de 28 de
OutulJro de 187~ c n. o 60íí de 27 de Novembro de 187õ.

ao

A Princeza Imperial Regente, Attendendo
q4-cJ:', '·.r:;/ r,• ,
requereu a « llrazilian Imperial Central Bahia.:.Raihvay
· ·.
Company Limited », Ha por bem, em NomQ dó Imperador, Altel'<U' al:;umas <las clausulas annoxas aos Decretos
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n.o 3;)\JO de li de Jancit·o de 1816, n. o5777 de 28 de Outubro de 187'1, c n." GOH de 27 de Novembro de 187;), de
conforrn idatle com a consolidação a q uc se refaem as
tJUC com este lJaix.am, assign:ltla~ po1· Tl10maz José Coelho
de Almeitla, do Conselho de Sua 1\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado tios Negocias da
Agricultura, Commcrcio c Obras Publica;;, que as,im o
tenha cnlcnditlo c faca executar. Palacio tio Rio tlc Janeiro em 31 tlc Julho 'cte !877, rJG. 0 da lntlepcndcncia c
do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
Clnusul.as n

(JUC

se t•cfct•e o Dcct•cto
dcslu dulu.

u.•

003.,-

I.
E' eonccd ith á « Ilrazi lian Imporia I :ccntr,tl Da h ia
Hailway Comp:my Limitetl », a garantia _de jurl)s de
7°/ ao anno sobre o eapital que fôr clfectivamcnle cmprcgat1o na con;;trucção da estrada de ferro da Cachoeira
ú Chap::11la Diamantina, com um ramal para a tülacle
da Feira de Sanl'Ann:t, até o maximo de ri:J:OJO;~OOO por
kilomctro; de conformidade com o contracto a que se
refere o Avis'J do l\linistcrio tla Agricultut'.t de ti de
Maio tlc 187ü.
O capital aqui lixado c gar,tntitlo não cxcederit a
13.000:000~000 para a extensão totaltla estrada.
0

li.

A garantia Llc jurosfar-sc-ha ciTcetiva, livre dcquaesqucr impostos, em semestres vencidos c pela seguinte
fúl'lna:
~ 1." Durante a conslrucção das obra3 os juros de
7 "/o serão pag·os sobre <IS quantias provcn ientes Lias chamadas que ti,·ei·cm sido autoriz1das pelo Goremo e recolhidas a um f•stabcler.imento bancaria.
A>'- chama(las limitar-se-hão ás fJnantias ncccssarias á
construcção das obras em cada anno, a juizo do Governo.
Decorriuo que seja o primeiro anuo da entrada das
chamadas, cessarão os juros se tacs quantias não forem

EXECUTIVO.
applica!la~ :ís obras ou ao material da estrada, salvo caso
de força maior julgada pelo mesmo Governo.
Os juros pagos pelo~ estabelecimentm banca rios sobre
as quanlias depositadas serão creditados á garantia do
Governo.
~ 2." Enlregue a estrada ou p:11·te desla ao transito
publico, os juros correspondentes ao respectivo capital
serão 11agos em presença dos balanços da lif(uithção da
rrcPila r ((c~peza do custeio da estrada, exhiuidos pela
Companhia c devidamente examin:Hlos pelos agentes do
Governo.

lll.

A rrgponsabilidade do Estado pela garantia dt! juros
de 7 "1. sobre o maximo capital de l:l.OOO:OOO~OOO, destinado ú conslrw·ção da estrada de ferro c SL'tl ramal,
far-se·ha elTcctiva durante trinta annos.

IV.
Além da referida garantia, licam igualmente concedidos á mesma Companhia os seguintes favores:
~ L" Privilegio por noventa annos conlados da incorporação da mesma Companhia, não podendo o Governo cQnCe(ler, duranteessc tempo, outras estradas de
fel'!' o den tr·o da zom de 20 kilometros de um e de outro
lado do eixo da estr,1da e seu r,1mal, e nas mesmas direrçõc~, salvo se houver accôrdo com a Companhia.
Esta pro h i uição não eomprehemle a construcção de
oulr:~s vias fcrreas fJue, embora partindo do mesmo
ponto, mas seguindo dire1~ções divers:~~, possam approxim:~r-se até eruzar a linha conce1lida, com tanto que
dentro da zona privilegiada não recebam gencros ou
passageiros, mediante frete ou pass:~.~cm.
§ 2. • Cessão gratuita ele tenrnos dcvolutos c nacionaes, e bem assim dos comprehendidos nas sesmarias e
posses, excepto as ind~mnizações que forem de direito,
para o lei to da estrada, estações, armazens e outras obras
espcci fie~das no respectivo con tracto.
~ 3." Direito de desapropriar, na fórma do Decreto
n." 8lG de 10 de Julho de 18:56, os terrenos de dominio
particular, predios e bemfei LoriJs, que forem precisos
para as ohras de que Ira ta o paragrapho an Lecedente.
~ 4. o Uso das madeiras e outros matcriaes existentes
nos terrenos devolutas c nacionars, indispensavüis para
a construcção da estralla.
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~ l'i. • Isenção de direi tos de importação sobre todo o
material destinado ao leito da estrada, linha tclegraphica, pontes, viauuctos, estações, officinas, utrnsis c trem
rodante destinado á construcção, bem como durante o
prazo de trinta annos dos direitos do carvão de pedra indispcnsavcl para as officinasdc custeio da mesma estrada.
O machinismo e utcnsis destinados á exploração das
minas c dos depositas de productos chimicos e naturaes
gozarão igualmente de isenção dos direitos de importação.
Estas isenções não se farão effcctivas cmquanto a Companhia não apresentar no Thcsouro Nacional ou na Thcsouraria de Fazenda na Província a relação dos sobreditos objectos, especificando a respectiva qu~nlitlade c
qualidade, que aquellas Repartições fixarão a nnualmcntc,
conforme as instrucções do l\lin istcrio da Fazentla.
CcssaJ·ú este favor, ficando a Companhia sujeita ao pagamento dos direitos e á multa do dobro dos mesmos,
imposta pelo l\linistcrio da Agricultura, Commcrcio c
Obras Publicas ou pelo da Fazenda, se se provar que a
Companhia alienou, por qualquer titulo, olijectos importados, sem que precedesse licença daquelles 1\linisterios ou da Prcsidcncia da Província, e pagamento dos
respectivos direi tos.
§ 6. • Prcfercncia, em igualdade de circumstancias,
para lavrar minas na zona privilegiada, sendo expresso
em contracto especial o numero de datas que o Governo
julgue conveniente conceder, bem como as condições a
que deve ficar sujeita a Companhia.
§ 7. • Prcferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes á margem da estratla, etrectuantlo-sc a
venda pelo preço mini mo da Lei de :1.8 de Setembro de
:1.850, se a Companhia distribuil-os por immigrantcs ou
colonos que importar e estabelecer; não podenuo, porém,
vendei-os a estes, devidamente medidos c demarcados,
por preço excedente ao que fôr autorizado pelo Governo.

v.
E' a Companhia autorizada a levantar o capital garantiLlo á proporção que se fizer neccssario ao proseguimcnto elas obras, e mediante prévia approvação do
Governo ; podendo reali-zar desde já chama:Jas até a
quantia ele ;t: 476.000 ou 4.23f:Hil#OOO, devendo entregar no Thcsouro Nacional ou na Delegacia do mesmo
Thcsouro em Londres, o certificado LI o cstabclecimcn to
hancario onde tiverem sido depositadas as sommas arrcradaclas.

l!:IE•:UTlVO,

Estas srr;io retiradas do rrfcrido cst:lhclecimcnto
banca rio á proporção que as obras progrctlircm, e forem
as sommas requeridas ncccssarias ás mesnus obi'<tS ou á
acquisição do respectivo material; o que será attestado
pelo fiscal do Governo.
Paragrap!Jo unico. A quantia acima autorizalla é destinada ao pagamento das obras uo ramal da ciLiarle tla
Feira lle Sant'Anna, llepois tle concluida e rcccbirla pelo
mesmo fiscal, á eonslrucção lle mais trinta c quatro kilomotros da linha principal e a outras despozas autorizadas por· Aviso de t) de l\laio llc 1870, as quacs ficarão
'ujeitas á fin;1lliquidação.
VI.

Para qucagarantiadejurosemais favores concellidos
c protluzam todos os c!Tcitos, o contracto celclll'ado com o Presid(mtc da Província <la llJhia em 2G de
Sdcm l1ro do 1872 será executado r! c accônlo eorn as condições arpri estipuladas ; obrigamlo-sc a Comp:mhia a
obter da rderitla Presidencia as modificações do mesmo
rontracto, que para isto forem nocessarias.
vi.~orcm

VII.

A Cnmpanhia obriga-se a levantar a quota de capital
autorizado na clausula quinta c a dar comrço c proseguir nas obras da parte da rstralla principal, ryue se tliri.~e da Cachocit·a á Chapada Diamantina, tlcntro de dcsoilo mozc~ U:l prcscn te da ta, sob pena de caducarem a
garantia de juros c mais favores que pelo presente lhe são
outorga tios.

VIII.
A p.1rtc da estrada referida na clausula antcccllcnte
ficará concluída tlcnti'O de sete annos a con tal' desta data,
sob pena de uma mult:. de l>:OOO~OOO por caua mcz de demoi·a.
Se decorrido um anno, além daquelle prazo, não estiverem as oiJras concluídas e entregue ao trafego tooa a
estrada, a Companhia perderá a garantia de juros, privilcg·io c mais favores aqui concedidos, os quaes vigorarão r•ntrctanto p:u·a a parte da estrada jú em transito,
que continuar{! a s·~r propriedade da mesma Companhia,
c ua proporção do capital empregado, tendo-se em vista
o maximo kilomctrit:o.
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IX.
A cstra·la pari irá da d'l:-l!lc lla C~rhoein ou ,J,, S. F1'lix
de out;o ponto que f(ir t.lrt<•rmin:Hlu á Yista llos rstudos, s:cguindo peln S.1lgarla, Grnipapo, Caudt•;d, Curralinho, T~1perú, Entrc-M•Jrros, Serra GrandP,SitioNovo
ató João Amaro, d'ontlc pó1ln alraYrss.Jr o riu Paraguassú
entrando pr•las matas do OrolJó até Anrlar:Jiiy, ou se flir
pref,·rivcl, seguirá á margem <lo snpraril.!do rio, até
chegar :10 Anlbrahy on Lcnçóes na Cha palia Diamanl in a ;
de modo que puss:1 prolongar-se até o Urubú, na margem
do rio S. Fr:lllr:isf·o.
Da cidauc de Cachoeira ou de outro ponto csrolhido
para entronc.amrntn, partirá um ramal da estrada até a
cid lUl' da Feira de Sant' Anna.
No traçado ela cstrad:1 c do seu ramal comprchent.lct·sc-ha a parte já construída em dirccção aos (lOntos acima
indicados.
A estrada c seu ramal terão t."\067 llc bitola.

()U

X.
A Companhia obriga-se a apresentat· dentro do prazo
de nove mczes, a contar desta data, a planta da estrada
desde o ponto de partida até o terminal, na Chapa1la
Diamantina; bem assim o perfil longitudinal, r, um orçamento approximado das despezas de construcção.
Sómente depois de satisfeita a presente condição, c
approvada a dirccção geral da estrada, e o seu ponto terminal, os quaes, em vista dos mesmos estudos, poderão
ser alterados pelo Governo, pt·ocetler-sc-lta aos trabalhos
definitivos.
Approvados que sejam pelo Governo os estudos definitivos da pJrte da estrada comprehendida entre o ponto
de partida e a Chapada Diamantina, ou alguma secção
da mesma estr·ada, poderão começar os respectivos trabalhos.
E;-ses estudos comprchenderão:
Lo A planta geral da linha ferrca na escala de f.:~.OOO
em que ~cr·ão indicados os raios de curvatura c a configuração do terreno representa da por meio de curvas de
nível equidistantes de 3 metros; bem como em uma
zona nunca menor de 80 metros de cada lado os campos,
matas, terrenos pedregosos, e, sempre que f6r possível,
as divisas das proprieuades particulares, a;;. terras devolutas c as minas.
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2. • O perfil longitudinal na escala de 1:~00 para as
alluras e 1:4.000 p:~ra as distancias horisontaes, indic:m<lo a ex trn:;ão c cotas dos declives.
:1. • Perfis transvcrsaes na escala de 1:200, em numero suflicientc para a determinação dos volumes de
obras de terra:
~.o Planos gcraes das o!Jras mais importao tcs, na escala de ,1:200.
i). • Helaçiio das pontrs, viatluctos, pontilhões c IJoeiros, com as principaes dimensões, posição na linha,
systcma d1J construcção e q1tantidadc de oiJra.
6. o Tabclla da quantitl~ldc de cxravaçõcs para executar-se o projecto, do transporte médio, da remoção dos
materiacs e su·1 classifie~ção approxi matla.
7. o Tabella de a lillhamentos c seus desrnvol v i mentos,
raios de cunas, cotas de declividades e suas extensões.
8. o Cadernetas au then ti cas das notas tt1s operações
topographicas 1 gcodcsicas c astronomicas feitas no
terreno.
Decorridos que sejam sessenta dias da tlata tia entrega
dos estudos, estes se considerarão approvados, se nenhuma modificação tiver proposto o Governo.
XI.

A Companhia obriga-se a construit· r a montar a estrada de ferro c seu ramal nas condições da mais perfeita
se.C!:urança c regularidade, a juizo do Governo, c de intcil·a conformidade com os rcgulamcn tos e inslrucçõrs
por este cxpctlitlos, ou que forem expedidos para as estradas de ferro do Imperio.
No caso de interrupção do trafego, cxcedrntc de 30
tlias, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de fazer restabelecer o mesmo trafego, correndo
astlespezas porconta·da Companhia.

XII.
O trem rodante compor-sc-ha de 20 locomotivas, 20
cart·os de 1." classe, úO de 2. "e GOO wagõcs de mercadorias, inclusive os de gado, de lastro c de freio.
Poder~• a Compmhia fol'llccer o Irem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em
que se dividir a estrada; ficando entendido que nenhuma
parte da mesma estrada será entregue ao transito sem
que, a juizo do Govemo, disponha a mesma Companhia
=
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do material indispcnsavPl ao serviço, scnl\o ohrigada a
angmcntal-o na proporçiio das mercadorias c passageiros
que af'lluirem.
A Companhia inconcr:1 na multa tle 'ie:OOO,)OOOscmprc
fJUe rceonhnccr-sc não pos,uir a linha o trem rodante
JHiccssario; ficando alóm disso ollrigaL\a a fornecer o
tflle pelo Governo flir então rl't[l!Crillo.

Xlll.
A Companhi:1 terá o direito tlc prolongnr a rstrnda
até o rio S. Francisco, mdianlc os favores arJui roncetlitlos; fieJntlo a ,g:ll·antia tln juros dnpcntiPnle 1\e ultt'rior tlt·lihrr.1<)o do Governo Impc:rial.
Se o JJ:lo fizer, quando lhe ft.r isto cxi,!.ddo pelo Govenw, o qne sú potlerCt ter lugar depois de concluída a
estrada :1l6 a Chap:rla Diamantina, o Governo po<lcrú
conceder cs.se prolollgamenlo a qualr}urr outra em preza.
Em lodo o caso as ol1ras 1\o pt·olongamcnto só teriio
começo em vista tlo.; cslutlos respectivos, fJUe lleverão
ser previamente approvados pelo Gorerno.
XIV.
A' Comp:mhia ó pcrmilliLlo construir ramars para os
diJTerenll's pontos tlo interior 1la Província qnn se
ach:1rem n~s proximida1les da cslratl:l. Esses ramaes não
lt'r:!o outro privilegio al1~m elo que [H'rlt~nce ú zona da
cstr:Jtl:t principal, nem gozarão de neultum dos Llcmais
favores comcdiLlos no vresente Derreto.
XV.
A' Companhia ~~ pennillitla a navegação do :lllo
S. Francisco, Sl'lll que por este farto tenha dirl'ito a
suiJ~idio algum, nem pos,;a esta concessão prt•judicar
qtwesrJurr con,'cnios ou medidas fJlW sejam posteriormente adoplaths pelo Governo.
XVI.
A Companhia terú o direito Llc cobrar uma taxa
especial solire as pessoas a pó ou a cavalto, sobre os
:mimat'S soltos on carregados, solirc cat-ros, carruagens, t'Lt·. tJUn circularem pela ponte que construir
l'lllre a cidatln da C:H-:hocira c a povoação de S. Felix.
O maximo uesl:J taxa f'erá Jixallo em uma talJClla approvalla prlo Governo.
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XVII.
As tarifas dos tr:m~portcs da estrada c seus ramars
serão organizadas pela Companhia c :~pprovadas pelo
Govcr no.
As tarifas, uma vez approvadas, não poderão ser
elevadas ou reduzidas sem o consentimento do Governo
em quanto subsistir a garantia de juro do Estado.

XVIII.
A Companlli:~ ohriga-sc a transportar rom abatimento
não menor 1lc riO ";":
1. o Os Juizes c Escrivães quando viajarem por mo ti vo
de seu olHei o;
2." As autoridadcg, escoltas policia os e respectivas bagagens, quando forem em diligcncia;
3. "Os Ofllciacs c praças da Guarda Nacional, de Policia
ou de :1.• linha, que se dirigirem a qualquer dos pontos
servidos pelas linlws ferreas, por ordem do Governo
ou das Prcsidcncias das Províncias ;
~.o Os colonos c immigrantes, suas bagagens, utensílios c instrumentos aratorios;
Ü. As sementes c as pl:mtas enviadas pelo Governo
ou pelas Prcsidcncias das Províncias para serem tlistribuidas gratuita mente aos lavradores;
Todos os mais passageiros c cargas do Governo
acima não especificados serão transportados com ahatimen to não inferior a H>%;
Sempre que o Governo exigir em circumstancias
cxtraordinarias, a Companhia porá ás suas ordens todos
os meios de transporte de que dispuzer;
Neste caso o Governo, se o preferir, pagará á Companhia o que fór convencionado pelo uso da estrada; não
excedendo ao valor da renda média de período idcntico
nos ultimos Ires annos.
As malas do Correio c seus conductorcs, hem como
quaesqucr sommas de dinheiro pertencente ao Thcsouro
N:~cional c Provincial, serão conduzidos gratuitamente
pela Companhia.
0

XIX.
O Governo poderá realizar em toda a extensão da estrada c ramal :~s construccõcs necess:~rias ao cstalJclecimcnto de uma linha telegi·aphica, rcsponsabilisando-sc
a Companhia pela guarda dos fios, postes c apparclhos
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electricos. Em quanto isto não tiver lugar, o Governo
potlPrú expctlir gratuitamente pela linha telcgraphic:. da
estrada todos os telcgrammas de interesse pulJJico.

XX.
Na~ tlc~pczas do cnstcio da estJ'<Hla serão comprchendidas as que se 11zercm com o tt·afcgo, administração,
reparos ordinarios c or·currentes do trem rodante, renovação pa1·cial da via pt'rmancntc c outras que estiverem autorizadas em contractos approvndos pelo GoYcrno.
As dcspczas de obras novas, tlc renovações completas
c augmento Llc trem rodante e as sulJstituiçõcs tia via
pernianente em extensão maior de meio kilometJ'o, que
forem cxduidas do custeio da estrada, correrão por
conta de um funtlo Llc reserva administrado soh liscalisação do Governo, c que formar-se-Ita de todo o excedente dos dividendos de 7 nté 7 1/2 °/0 •
Em quanto o.;; dividendos não excederem tlc 7 °/0 a despez:l proveniente do fundo de rc;;crva St'rú levada ú conta
do custeio da estrada em quotas correspondrntcs a
1/~ •;. do cnpital.

XXI.
A Companhia obriga-se ainda:
1." A exhildt·, sempre que lhe forem exigidos, os
seus li vr os de tlcspeza de comtrucção, rrceita, movimento, cu~teio, c a prestar os esclarecimentos ou informações que lhe forem reclamados pelo Governo, pelo
Presitlcntc da Província, pelo Engenheiro Fiscal, ou
ou Lr os funrcionarios pnLlicos devidamente autorizados;
c Lem assim a entregar, semrslralmente, ao mesmo Engenheiro ou a remclter ao Presidente da Província um
n~latorio circumstanciado do estado dos trabalhos da
conslrucção, e da estatística do tt·afego, aiJI'angendo as
dcspm~as de custeio convenientemente especificadas, c o
peso, voi um e, na tu reza c qualidade das mercadorias fJ uc
transportar, com decbração Lias distancias médias por
ellas prrcorridas, da receita das estações c da estatística
dos passageiros, sendo estes devidamente classificados;
2.• A aceitar como tlel1nitiva e sem recurso a decisão do Governo soLre as questões que se suscitarem
relativamente ao uso recipror,o das estradas de ferro que
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lhe pertencerem, ou a outra cmprcza, ficamlo entcnd irlo que qua Iquer accôrdo que celebrar não prejudicará
o direito tio Governo ao exame das estipulações que effectuar c á modificação destes, se entender que são
olfcnsivas aos in tercsscs tio Estado;
3." A submctter â approvação do Govcmo, antes do
começo do trafego, o tjuadro de seus empregados, a tabeiJa dos respectivos \'cncimcntos; depcnrlendo igualmente qualrJuer alteração posterior tle autoriz1ção uo
mesmo Governo.
XXII.

A Oscalisação da estrada e do Rcrviço será incumbida
ao Engenheiro Fiscal c seus ajudantes, nomeados pelo
Govcmo; c o exame c ajuste das contas de receita c uespeza para o pagamentodosjurosgarnntidos,a uma commissão composta do Engenheiro Fiscal, de um agente da
Companhia c do mais um empregado drsignado pelo Governo ou pelo Presidente da Prod ncia.
As despezas que se fizerem com esta Jiscalisação eorrerão por conta do Estado, durante o tempo da garantia
de juros.
XXIIJ.

O Governo lcr<i o direito tle resgatar a e.,lrada, decorf{ue sejam os primeiros trinta annos contarlos da
data da conclusão da estrada, sendo o respeetivo preço
regulado, em falta rlc accôrdo, pelo lermo médio do rendimento li1Jnitlo do ultimo IJUilltJIIenio; lieallllo euten~
rlit!o que, no c:~so do Governo re~lizar o resgate, antes
de expirado o prazo do privilegio tlc noventa annos, o
preço não será inferior ao capital que fôr ciTectivamcnle garantido.
Se o resgate sn elfectnat· tlepois de expirado o prazo
tio privilegio tle noventa annos, o Governo só pagarú á
Companhia ou em preza a imporlancia tio capital garantido.
A importancia a que ficar obrigado o Estatlo potlcrá
ser paga em apoliccs tia di viela publica in tema rle 6 °/o
de juro~.
·
O resgate não compreheiHicas proprietlatlcs cxtranhas
ao serviço c uso da rstrada de ferro, c os ramacs não
mencionados nas concessões; poLierá, porém, applicar-se
sómcnte á partll da estra!la que fôr construída.
rido~
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XXIV.
Logo que os d ividemlos forem superiores a 8 "lo o excedente será reparti tio igualmente entre a Companhia c
o Estatlo ; cessando essa distribuição logo fLUe forem
embolsados ao Estado os juros por este pagos.
Quando os dividendos excederem tlc !2 °/o em dous
annos consecutivos, o Governo terá o direito de exigir
redue~ão nas tarifns.

XXV.
No caso de tlesaccôrtlo entre o Governo c a Companhia
sobre a inteiligencia das presentes clausulas, esta será
decidida por ariJitt·os; sendo um escolhido pelo Governo c outro pela Companhia, e o terceiro por accônlo
de ambas :JS partes. Se este não fôr possível, seguir-se-hão
nesse caso as seguiu tes regras:
1." Se o tlesaccôrdo fôt' soln·e direitos, ou deveres, a
questão será decidida tlelinitivamentc pelo membro do
Conselho de Estado mais antigo;
~.' Se versa r soiH'C os plano~, ou execução das obras
na parte st·icnlilica, decidirá o Presidente do Instituto
Polyteclmico do ltio de Janeiro.

XXVI.
A Companhia não poderá alienar a estrada nem parte
desta ou dos seu:> ramacs, sem prévb autorização do Governo.

XXVII.
Se os capitacs da Companhia forem levantados no estrangeiro, regulará o cambio de 27 dinheiros por i~OOO
para todasas suas operações.

XXVIII.
Pela inobservancia de qualquer das prcsen tos clausulas
e para a qual não se tenha com minado pr.na especial,
poderá o Governo impôr multas de duzentos mil réis até
cinco contos de réis, c o dohro nas reincidencias.
Pal:tcio do llio de Janeiro crn31 de Julho de 1877.1/wmaz José Coelho de Almeida.
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DECllETO N. üü:Js- DE 31

DE JuLno

n11:

1877.

Altrra algnm.1s <> comolida as clausulas anncxas aos nccrctos
n.o ti072 tlc li tk Junlto tk lBH c n. o (.J0~3 de 27 tlc ~o·
WliliJl'O (]I)

!87:i,

A Print:ez~ linpcrial Hcgcnlc, Attendcntlo ao que rcqntTt'U The Jl:t!Jrln> Brazilian Central Railtcrty Compcmy,
Limilcd, !la por IJeill, em Nome do Imperador, Alterar
ahum~ts das cl:tusnlls anncxas aos Decreto:. n ." fili72 de
17 d1• Junho tl1! Ulíí t' ll. uo1:3 de 27 dt• Norcmhro tlc
it:lifi, t1c cunhl'lili<Lt•lu I'Olll a consolirlação a qut; se rcJ'ercill :ts qtll' rom c;[,; lni.xtlll, assi,;n:Hhs por Thomaz
Jt<St) CtJe'!IO tlt• Allnt•i la, do C<JllSPllio tlt) Sua Mag·t·stadc
o ltnp·'l': J,q·, ~Lu islro e Sct'l't'L ll'io de Eslailo dos Negorios d 1 A·• rir:1ll ·r.1, C lillli11TCio t' Olil\IS Puldiras, que
assi:11 o Lt<nlia t'!1l:'IJ.Ii lo t) fal'a cxel'ular. Pai:Jcio do
Hio tk J.~n, it·o c:n :Jl de Jui!IÔ de 1877, f)li. o tia ludepclllit'IIl'ia c do hlperio.
0

l'IUNCEZA L\IPEHUL REGENTE.
Tlwnwz José Coelho de Almeida.
Clausulas a que se rcf'e••c o Dcc•·cto n." GG3S
clesta dota.

I.
E' I'Oncr,J ida á- Alagôas Brazilian Central llailway
Company, Limi li'ti- a q·ar:mtia tle juros tlc 7 °/0 ao anuo
sobre u capital que fôt; e!Tedivauwutc cmprcgatlo na
col!:;truccãu da L'slratl:t tle ferro da cidade Lle Maceió até
a villa tl;t Impi'l'alril, na ProYinr;ia Llc Alagôas, até o
max.imo de :L;iO:J:ODO)UOD p:tra toda a extensão da linha;
tle conformidade com o coutraclo a que se refere o Aviso
n. o 20 1le ;; tio ~IIio tle 187G.

li.

A garantia tle juros far-se-ha ciTectiva, livre de quacsquer impostos, em semestres vencidos, e pela seguinte
fórma :
1. o Durante a conslrucção das obras., os juros lle 7%
serão pagos sobre as quantias provenientes Ll.as chamallas
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que 1i verem sido autorizadas pelo Governo c recolhidas
a um estabelecimento bancario.
·As chamadas limitar-se-hão ás quantias necessarias á
construcção lias obras em cadJ anno, a juizo do Governo.
Decorrido que scj:r o primeiro anno da entrada das chamauas, cessarão os juros, se taes quantias não forem applieadas ás obras ou material da estrada, salvo caso de
força maior julgado pelo mesmo Governo.
Os juros pagos pt>lo estabelecimento bancario sobre as
quantias dtpositadas, serão creditados á garantia do Governo.
2. • En Lregue a estrada ou parte desta ao lransi lo publico, os juros conespollllrn tcs ao respccli vo ca pila! serão pagos em presença dos l1a lanços de liquidação da
receita c llrspcza <lo cu~teio da estrada exhiuidos pela
Companhia c devidamente examinados pelos agentes do
Governo.
III.

A rc;qwmahilidauc tio E,;tatlo pela g-aranti:t de juros
de 7 "/., snhre o maximo capital de 3.500:000;)000, destinados á ronstrucção tla estrada, far-se-ha efTectiva durante trinta annos.
Essa rcsponsa hil idade será ex temi va á fiança que presta ig-uallllf'llte o Estado ao p1gamento da subvenção de
~:000$000 por legua, a que durante quinze annos se
ohrigou a província na fúrma tio conlra~to de Hi de Novembro dn ll)iO; dcl'emlo ser a mesma subvenção deduzida da garantia de 7 "lu sempre que tiver sitio satisf1~it·1 pel.t província, e em ca-;o contrario recolhida ao
Thesouro Nacional.

IV.
Alt'•m tia referida garantia lieam igualmente concedidos os se:I,uintes favores:
L" Ce:;são gratuita tle terrenos deyolulos c nacionaes,
c bem assim dos comprchenditlos nas sesmarias c posses,
excepto as indemn.izaçües que forem de direito, para o
leito 1la estrada, eslações, armazcns c outras ohras cspcciflcatlas no respectivo rontracto;
2. o DirPito de llesapropri:1r, na fúnna do Derreto n." 816
<lc fO de Julho de 18:55, os terrenos de domínio particular, prcdios c bemfeitorias que forem precisos para as
obras de que trata o paragrapho antecedente;
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3. o Uso das madeiras e outros ma teriaes existentes
nos terrenos dcvolutos c nacionaes índispcnsavcis para
a conclusão ela estrada ;
~." Isenção de direitos de importação sobrc.todo o
material destinado ao leito da estrada, linha telegraphica, pontes, viaductos c trem rodante, officinas, utensilios, etC". ; bcru. como, durante o prazo de trinta annos,
dos direitos do. carvão de pedra indispcnsavel para as
•
officinas c custeio da estrada;
E' ta isenção não se fará eiicctiva emquanto a Companhia não apresentai' no Thcsouro Nacional ou na Thesouraria de Fazenda da província a relação dos sobreditos
objcctos, especificando a respectiva quantidade e qualidade, que aqucllas RepartiçiJcs fixarão .annualmentc,
conforme as instrucções do Ministerio da Fazenda.
Cessará este favor, ficando a Companhia sujeita ao
pagamento dos direi tos c á mulia elo dobro do~ mesmos
imposta. pelo .1\:linistcrio da Agricultur.a, Commercio c
Obras Publicas ou pelo da Fazenda, se provar-se que
alienou, por qualquer titulo, objectos importados, sem
que precedesse licença daqucll~s l\linislcrios ou da Presidencia da província c pagamento tlos respectivos direitos.
·
5. o Prcfcrcncia, em iguâlt.ladc de circumstancias, para
lavra de min:~s na zona privilegiada, sendo expresso em
contra c! o c;;pecial o numero de da tas que o Governo
julgue conveniente conceder, bem como as condições a
que deve ficar suj-eita a Compmhia;
6. o Prcfercncia para acquisição de terrenos devolutos
existentes á margem da estrada, eiicctuando-se a venda
pelo preço mini mo da Lei de I~ de Setembro de 1850, se
a Con1panhia distribui l-os por immigrantes ou colonos
quo importar c estalJclccer; não podendo, porém, vendei-os a estes. devidamente mcdide~ c demarcados, por
preço excedente ao que fôr autorizado pelo Governo.

v.
E' a Companhia autoriílada fl levant~r o capital garan·
tido á proporção, que se faça necessario ao proscguimen lo
das obras e mediante prévia approvação do Governo;
podendo realizar desde jã chamadas até a quantia de
~ 200.000 ou. L 777:777n77; c devendo eq,tregar no
Thesouro Nacional ou na Delegacia do mesmo Thesouro
em Londres o cenificado do estabelecimento bancario
onde tiverem sido depositadas as sommas arrecadadas.

=
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Estas serão retiradas do referido estabclocimen to bancario á pt·oporção que as obras progredirem, e fot~cm as
sommas requeridas nccessarias ús mesmas obras, ou á
acquis,içãQ do respectivo ma teria I, o que será altrstarlo
pelo Engenheiro Fiscal do GoYemo.
Paragrapho unico. A quanti:1 acima autorizada é tlcstinada ao pagamento das obras Lia parte da cstrn!la já em
trafego, depoiscte:conclnida c recebida pelo mesmo F isca t
elo Governo; a cortstrurção do mais trinta c quatro kilomctros, c a outras Llcspezas autorizadas pelo Aviso n. o 20
tlc 5 de l\laio de I87G.

VI.
Para rJUC a gar:1ntia Lle juros c mais favores concedidos
n:1s cbusubs precedentes vigorem c produzam todos os
t'licitos, o conlr,\ctO c"elcbrado com o Presidente .da
ProYincia tias Alagôas em 15 de Novembro ilc 1870
ser:\ executado de accurdo com as condições aqui abaixo
l'Stipulatlas; obrigando-se a Companhia a obter do
me~ mo Presidente as morlilic~ções tio referido contt·acto
qnc p1t'a isso forem no cessarias.
VII.

A Companhia obriga-se a lcv1ntar a quota do capital
nutorizaLio na cl~ll'mla V, c a dar começo c proscguir
nas obras na pat·tc Lia estratla ainda por construir,
dentro de dezoito mczc.~, a contar desta datCI, sob pena
de catlucar a g<n·antia do juros c m'lis favores que pelo
presente lhe são outorgaltos.
·
VIH.
A parlc da cstr,Hla referida na clausula antccetlentc
llcar:t concluída den,ro de l(UCitfO annos, a contar LlL·sta
dab, sub p,•Jla de uma multa de 3:000;$000 por mcz tlc

demora.
Se Ul'CorriLlo um anno, além tlaquellc prazo, não

estivcr,;m as obl'as concluiJ:1s e entregue ao trafego torla
a est_r.1.da, .a Comp:mllia perderá. a garantia de juros,
o pnnleg10 c mais faYores aqui conceuitlos; os quaes
vigor.lrãoJ2ntrdanto p:1ra a pari e da estrada em tran·
silo t{llc continu:ná a ser propriedade uã mesma Companhia em proporção das sommas cmprcrraL1as, tendo-se
em vista o mnimo capital garantit.lo. o

EXECU'rl VO;

IX.
A estrada tnrtirá Ut.l Jaragu't, porto marítimo da
citladc de 1\iacció, na Província de Ala~ôas, c, passam! o
pela mesma ciJaue c pela povoação de BJhetlouro, se·
guirá pelo valle do rio rtlandahú até a villa da lmpc·
ratriz.

X.
A Companhia obrir~a·sea apresentar dentro do prazo
de nove mczcs, a contar desta data, a planta da cs·
trada dcs,Jc o pJnlo em que tiver de começar a construcção até o termina I, e bem assim o pcrlil longi tudinal e um orçamento aproximauo das despezas da
mesma conslrucção.
SómJntc depois uc s1tisfeita a pr~sente contlição e
appro\'aua a d irecção geral do seguimento ua estrada, c
o seu poflto terminal que en\ vista dos mesmos csluuos
poderão ser alteraLlos pl'lo Governo, proceder-s"·ha :~os
traualhos def1nitivo3.
Approvados que sejam pelo Governo os estudos definitivos da parte da estrada comprehendilla • entre o
ponto de parti,Ja de seguimento c o terminal ou qualquer secção da mesma cstt·ada, poderão começar os
respectivos traballtos de constt·ucção.
Esses estudos comprelteuderão:
L 0 A planta gera I úa li nlta rerrca, na escala de 1:~.000,
em que serão indicados os raios uc curvatura c a configuração do terreno representada por meio de curvas
de nirel equidistantcs de trcs metros; bem como, em
uma zona nunca menor· de 80 metros de cada lado,
os campos, matos, terrenos pedregosos, e, sempre que
fôr possível, as di visas das propriedades particulares,
as terras devolutas c as minas;
2. 0 O pct·fillongitudinal nas escalas de 1:4:00 para as
alluras c I: LODO para as li istancias horizon taes, inuicanuo
a extensão e cotas dos declives;
3. o Pcrlis transvers:~.cs na escala oe 1:200, em numero
sufficien te para determinação dos volumes de obras de
terra ;
4. Planos gerao_;; tias obras mais importantes, na
escala lle 1:200;
,
15. o Rclar;ão. úas pontes, \'iaductos, pontilhões e boci·
ros, com as pri.ncipacs dimensões, f)osição na linha,
systcma de construcção c quantidade te obra;.
0

~

'

.

!

.,

'"'!f

f

õ9G

ACTOS DO l'ODER

Tahrlla tla fJUanlitbde 1lõ escavações para cxccutnr-sc o projccto; do transporte médio ela remoção dos
materi.1cs c sua classificnçi'io nproximacla;
7. • Ta!Jella tle alinhnml'nto c seu~ LlcsenYolvimeJltPs,
raios c cul·ya;;, cotas do Llcl'livitladcs r, s1.1as c:xl!'JJsõcs;
0. 0 ·f:adnrl1:'\<lS :llllht•Jl[Íl':lLLJ" das llOI.as daS Oj1P1'3f:Õ:'S
lOl10,-'Taphicas, geot!L·sicas c ast~onomicas feitas 110
terreno.
(),

0

XI.

A Co~ínnhb ohriga-se a comlruir c a mmtrr a rstrada <li: !'l'ITO n.1s mais }Wrfci tas condições de sPgurança
r· rpguhridadt•, a juizo do Gll\'t'I'I!O, c dt• inteira conforlll ii!ai!P CO'l1 i!S l't'gUJ:Illll'!illl'; C Íll 0 1l'Ui'ÇÕCS por l'Sil~
c:xpt>rlidas, ou q:w forem O\p:•did:1s p:1ra as cstrad:1s de
ferro do lmperio.
No caso do interrupção do traft•go, cxcctlcnte Lle trinta
tlias, por motl'\.·o n:io justilicatlo, o GoYrrno ~crá o dirdto Llc faztT rcst<1beleccr o mrsnw trafego, concmlo
as desptzas por conl:l da Comp:mhia.
XII.
O trem rodante compor-sr-h~ de oito locomotiv:"\
vinte l''ll'l'OS tle I: rlasg!'' riO d(• 2/' c 200 wn,!!,"Üt~S lk
mcrc:ttloria~, inrlu.;;i \'C os d1• g;Hlo, de l;tctro c de fn·ios.
l'otlnú n Cmnl'anl1in f•,rncccr o trem rodante proporcional!llcnte ú P:\kn,ão de cada uma das Sl't'Çí)es nm
lJUt' se tlivitlir :1 l'Sir.Jda, lit'.llldn rult•ndido que ncnhnllia p:1rtn da .mrsma estrada H-r;·, ent1·cgur~ ao transito
st•m qur, a juiz'l do Governo . disponl1a a tn!•sma Compallilia do lllaterial indispell.<avel ao Sl'I'Vit;o ~ sentlo
obrigada a au.~·mpnt:d-o na prur,or0:1o das llH'rcaLlorias
e }lassagr•iros que af!luircm.
A Compa11hia incorrcrú ·na multa de fl:000 1~, scmprn
fJlW se reconhecer não possuir a linha o trem rodante
IWL't'ssario; lil'amlo, além Ji.;;so, ohrigatla a fornecer n
que pl'lo Governo fúr então rrquC'rido.

XIII.
As lariLts dos tran;;portcs da cslr:ula c seu ramal serão
organizadas pela Companhin, c <~pprovadas pelo Go-

.vcrno.

·

·

EXECUTIVO,
.As tarifas, uma VéZ approvaLlas, não po<lrrão ser eleValias ou twluzitlas sem o consentimento do Governo,
rmtJllanto ~ubsislir a garantia tlc juro tio Estulo.

XIV.
A Companhia ohriga-sc a transportar com ahatimcnto
n:io llll'not· de' rJ() ''lo:
·
· 1." Os Juizes c 1•:-;cr!viit's, rtuantlo vi:tjarcm por motiVO th~ Sl'll olHe i•~ ;
2." As autoritlatles, cscoll:1s l'oliciaes c rcsp,•eti vas
bagagens, quando forem em di ligcnda ;
3." 0; ()lJiciacs c praças da guarda nncional, <lc policia ou tlc L" linha que se dirigirem a qu:Jiquer 1:os
pontos servidos pela cstratla de ft·rro, por ordem do
Governo ou Lia Prcsidcncia da provinci:l;
fL 0 Os C(llonos e Í!llllligrantco;, suas h:tgagcns, utensílios c instrumentos aratorios;
5. 0 As sementes c as plant:1s enviadas pelo Governo
ou pelá PrPsidcncia tl:1 província, p;~ra serem tlislrilJUillas gratuitamcnltJ aos bvradorcs;
To los os tn:tis pass1gciros c cargas do GoYcrno, não
cspccilicttlc•S, serão tr;msportados com alntimcnto ttão
inferior a Ui 0 /o.
Sempre fiLie o Go\'crno exig·ir, em circumstancias
extraordinariJ.s, a Companhia porá ás suas onlcns Lodos
os meios de transporte de que llispuzcr.
Neste raso o 'Governo, se o preferir, pagar:'t ú CompJnltia o que fôr convcncion:H!o pelo uso tia estraLia;
não cxccdcn<lo ao valor 1]a n•ntla müdia 1le período
idculico nos ultim~s tres annos.
A;; !llJl:ls uo Correio c seus eonL!uctorcs, bem r:omo
quacsquer sommas de dinheiro pertencentes ao Thcsouro Geral ou Provincial, serão conduzidas gratuitameu Le pela Companhia.

XV.
·O Governo pollet'á realizar em toda a cxtetts:lo da cstralla as con~trucçGt•s ncccssarias .10 cst:I!Jeit'cimrnto de
uma linha tde.a:raphica, n'spomalJilisanllo-sc a Companhia pl'la g-uatlla dos fios, ]lOS LOS C appardltos clcelricos.
Em IJUanto isto não tiver lugar, o Governo poderá expedir gratuitamente pelas linhas telegnphicas lia estrada todos os tclegrammas de interesse publico.
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XVI.
Nas drspozas do custeio da estrada serão comprchenllidas as que se fizcrelll com o tlo'<lfego, auministração,
reparos ordinarios coccurrentesdo trem rodante, rcno~
v ação parcial tla via permanente c ou lras que estiverem
an torizadas em contractos approvados pelo Governo.
As dcspezas de obras. novas, de rcnov:~çt;c5 completas
c augmento Llo trem rodante c as substituições da via
permanente em extensão maior de meio kilometro, que
forem cxcluiclas llo custeio da estrada, .correrão pot·
conta de um fundo ele reserva, :ulministrado wb fiscalisação do Governo, que formar-se-l1a de Lodo o excedente tios diviLlendos de 7 até 7 :1/2 •;•. ·
•
Em quanto os llivillemlos não excederem de 7 •;.
a despeza proveniente do fundo de reserva será levada á
conta do custeio da estrada, em fJUOtas correspondentes
a J.A "1. do capital g:uanti?o·

XVII.
A Companhia obriga-se ~inda:
L • A exhilJit·, sempre que lhe forem exigidos, os seus
livros dn dcspcza de construcção, receita, movimento e
custeio, c a prestar os esclarecimentos ou informaçties
que llw forem reclamados pelo G~'vcrno, pelo Prt'siclcntc da província, pelo Engcni1Ciro Fiscal ou outt·os
funccionarios publiros devidamente autorizados; c bem
assim a entregar scmestr·almentc ao mesmo Engenheiro
ou rcmettcr ao Presidente da prov1ncia um relatorio
circumstanciado do cst:1tlo dos trabalhos da cons trucção
c da estatística do trafego, abrangendo as dcspezas de
custeio convenientemente especificada~, e o peso, volumn, natureza c qualidades das mercadorias que tr~ans
portar, com declaração das tlistanciéls médins por cllas
percorridas, da receita das estações c (]a cstatistica dos
passag·eiros, sendo estes devidamente elassificados;
2. o A aceitar como delinitiva c sem rccut·so a decisão do Governo sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso rccipt·oco das estradas de ferro que .
P10 pertencerem, ou a outra em preza ; . fica.ndo entendido que qualquer accôrllo que celebrar não prejudicará
o direito do Governo ao exame das estipulações que cffectuat· c á modificação destas, se Cijtcnder ·que são
oll"cnsivas aos interesses do Estado ;

continua >
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3. o A submrtter á approvação do Governo o quadro de
srus em prega elos c a ta bel la dos rcspr·ctivos vencimentos,
tlrpendcnuo igualmente qualquer alteraçiio posterior ilc
auloriza~ão do mesmo Governo.
X\'III.

A fiscalisação d3. c,;trath c Llo seu serviço scr:'t inrumIJitla ao Engenheiro Fiscal e seus ajurlantc~, nonwatlos
pelo GovtTno, c o exame c aju'te tLts contas de r_ccPila c
tlcspeza para o p;1gamento dos juros garnnlitlo.,, a uma
rommissão composta do Engenheiro Fiscal, de um agente
tia Companhia c rlc mais um cmprcgatlo de,;ignaLlo pelo
Governo ou pelo -I'resillentc rla provinda.
As tle,;pczas CJUC ~c fizerem com esta fiscali.,ação rorroJão por conta Llo Eslatlo, tlurantc o tempo lb garantia
de juro.

XIX.
O Governo terá o direito tle rrs;ra L1r a estrada elecorridos que sejam os primeiros tri1ila :umos, contados
lla data ela conclusão da mesma e~traüa, scnelo o respectivo preço regulado, em.fallit tlC art'ÔHlo, pelo termo
m(~tlio do rendimento liquielt> do ultimo quinqucnnio;
ficantlo cntemliüo que, no caso elo Govcmo cllecltwr o
rcsgal!', antes de expirado o prazo tio privilegio ele oitenta e seis annos, o n·spectivo preço não será inferior
ao e:1pital garantido para n conslt'UC\âO das obras.
Se o re>gale se cfi't:cluar depois tle r:xpirado o prazo tlo
privill'gio de oiteuta c seis annos, o Gon'rno só pagará á Comp:mltia a importmcia llo capitd g<lraulitlo.
A imporlancia a que licar olJriga<lo o Eotado poderá
St'r p~1ga em apoliccs da llivitla p:1blica interna tlc G "/0
rlt: juros.
() rt•sg~te não comprchcntlt' as proprit'tlarles extr:mhas
ao ~ervit:o c mo da estrada de feno; podcrit, porém,
applirar-st~ súmentc ú p;1rtc da cstrada·qno f'tlr construitla.
·

XX.
Logo que os diviLlcmlos forem superiores a 8 °/0 , o
excedente será repartitlo-fgualmrntc entre a Companhia
c o Esladn, p:mt inrlemnização tlo juro que 1ivcr p:ign,.
cc~sautlo t'SSa tlistrilmição logo CJUC fo1-em nniJOls;1dos '
:10 E!'latlo os juros por este p:tgo~.
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Quando os dividendos excederem a 12 "/o em dous
annos consecutivos, terá o Governo o direito de exigir
rcducção nas tarifas.

XXI.
No caso de desacc6rdo entre o Govcmo c a Companhia sobre a intelligencia das presentes clausulas, osta
será deeidlda por arbitros; sendo um estolh}lopclo Governo eout.t·o pela Companhia, c o let'cciro por 1\CL'Ôl'llo
de ambas as partes.
Se este não fôr possível, seguir-se-hão neste caso as
seguintes .regras:
.
.
i. • Se o desaccôrdo fôr sobre direitos ou deveres c
seus respectivos interesses, a questão será deciuiua pelo
membro uo Conselho de Estado mais antigo;
2. • Se fôr soLre os planos ou execução lias ohras ná
parte scientifica, recorrer-sc-ha ao Presidente do Instituto Polytechnico do Rio de Janeiro.

XXII.
A Companhia não pódc alienar a estrada nem parte
desta, sem prévia autorização tlo Governo.

XXIII.
Se os capitacs da Companhia forem levantados no estrangeiro, regulará o cambio de 27 dinheiros por 1 1~000
para todas as suas operações.

XXIV.
Pela inoLscrvancia de qualquer das presentes clausulas, c para a·qual não se lenha comminado pena especial, poderá o Governo impôr multas ·de 200# a ü:0001~,
c o LI obro nas reinciLlencias.
Palacio do Rio de Janeiro em 31 Llc Julho de 1811.-

Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECR E r N. 663ü- DE 31

DE

JuLno

oK

1877.

Conccttc garantia tle juros tlc 7 ~~sobre o capital do i03:ooono30
ao Tenente-Coronel Celestino de Oliveira ou á companhia tJUC
Ol'ganizar para o cslauclccimcnto de um engenho ccnl'ral destinado ao fabrico de assucar de canna, no nuclco colollial Nom
/111/ia, no municipio de lllorrctes, l'rovincia do Paraná.

A Princeza Imperial, Regente em Nome tlo Imperador, Allrnilondo aq f!Ut: lhe rcquerüu o Tenente-Coronel Jo:;é Celestino de Olivcir:~, Ila por bem, nos
lermos dQ art. 2." tl:t Lei n."o 2(}87 de (j de Novembro
tln ll:l7õ, Conccrlcr ao mesmo Tenente-Coronel ou :'t
colllpaultia qnc· organizar, a garanti:~ de juros de 7 o/o
ao anuo soiJre o capital de 100:000~000, clfcctivamcnt•3
applicados ú construcr;ão de um eng·enho central c de
suas dPpcndt:nrias para o fabril:o rlc assucar de canna
no nucleo coloni:d Nofll! !ta/ia, no muuidpio tlc 1\lorrele.;;, Provincia do Paranú, mediante o emprego tle
apparelhó.s c proccs~os modernos os mais apêrfeiçoados,
ohsel'\'adas :1s clausulas que com este baixam, assignadas
por Tlwmaz José Co:~ lho de Almeida, tio Comelho de Sn1
.Mageslatlo o Imperatlor, Ministro c Secretario de ~~
tatlo 1los Ncgoeios da Agricultura, Commcrooio c OIJras
PulJlicas, que <tssim o tenha cntcntli.to e faça executar.
l'alacio do Rio de Janeiro em 3ltlc Julho de :1.1377,
üG. o da Inuependencia c tio Impcrio.

PHINCEZA- IMPElHAL HEGENTE.
Thomaz Josd Coelho de Alml'idrt.
Clausula,. q

fJUC

se r•ef'••••e o Decreto n. 0 0639
dcstu dntn.

I.

Fica roncetl illa ao Tencn te-Coronel José Cl'!estino I! c
Olivl'il'a, ou <'t companhia que organiz:u· rom) fim de
r,stabelecer um engenho central, tlestinado :10 faiJru:o
de a~sucar tio canna c aguardente, mediante o emprego de apparclhos modernos os mais :qwrfeiçoatlos,
no nucko colonial Nova Italia, no municipio 1le 1\lorrctcs, Província do Paranú, a garantia de 7 "lo ao anno

=

PARTE li.

'ii)
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sobre o capital de 100:000/,1000, pfTectivamente rmpregallo na con~trncção rlo<> rdi!icins para a falJril'a c deprntlencias des~a, auimaes, earn's c acccssorios in1lispensavei s ao serviço desta.

11.
A rc~ponsalJilillauc cto Estatlo, pela g~rnntia de juro,
só será clTectiva 1lrpois quc.o conccssionario, ou a companhia por elle incorpora.Ja, provar que o cngt•nho
ccntl'al está em condiçõrs ele furiccionar c tlurar;·, por
e~paço de 20 annos conta'tlos ua data uo contrado. O
respectivo pagamento .oerá feito por semestres \cncitlus,
em presença dos balanços de recei la c tle,spez:-t cxhillidos
pcl:-t empreza c devidamente examinados e anthcnticados pelo Agente Fiscal do GoHrno, fazendo-se no
acto em que a em preza estiver prompta e em eslallo de
começar mas operações a conta do juro até então vencido, correspondente ao tempo e á ~omma do capi la\
ciTcctivamenle empregado na construrção para set· pago
conjunclamente com o juro do primriro scme~tr1• posterior á inaugurnção da fabrir,a.
- III.

A comp~nhia poderá ser organizada dentro ou fóra
do pai z; srndo no pri1lleiro ca~o prrfPridos pnra acl'ionist;Js, ('111 igualtlatlc de condições~ \S proprietarios
:lg'l'iColas tlo referido lllUHicipio," e no seg\111110 C~SO
ohrigacla a nome:1r um repn•scnt:1nte co:a todos os potll'res prrcisos para tr.Jlar c l'lJ:-olvcr no llllperio :lircclamentc com o Governo Imperial as que.;tüe:; qne
provierem do contr:H'to que fOr cclllhrado em virtude
das prc ..;en lrs cbnsula".
Sn a comp:mhin fOr organizaua fúra do Imprrio ou
alli levantado o capital, rcgulad o calllltio tlc 2i•l. pur
i6000 para todas as operações.

IV.
Além lia garantia de jnro llranl'conccditlos á companhia os srguintns faYorr•s:
i." A vt·nda .to lote (',('lltralllo nnrlco coloni:ll pelo
pn·r;o qnc houverem sitio vcntlitlos outros aos colonos
a\li cstabdecidos;
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2. 0 Isenção de direitos de importação sobre as machinas, instrumentos c mais ohjectos destinnrlos ao serviço da fabrica.
Esta isenção não se fará cffcctiva em quanto a companhLt não apresentar no Thesouro Nacional ou na
Thesoura!'ia de Fazenda da provincl.1 a relação dos sobreditos objectos, especificando a quantidade e quali_da(le que aquellas Repartições fixarão annualmente
coHformc as instrucções do l\linislcrio da Fazenda.
Cessará o favor, ficamlo a empreza sujeita á rc~titui
Ção dos direitos que teria de pagar c á multa do dobro
desses direitos imposta pelo 1\linistcrio dos Negocias da
Agricullura, Commercio c Obras Publicas ou pelo dos
ila Fazenda, no caso de que se prove ter alienado por
qualquer titulo olJjecto importado, sem preceder licença uaquclles Ministerios ou da Presidencia da província c pJgamento dos respectivos direitos;
3. o Preferencia para acquisição dos terrenos devo lutos
existentes no município, effectuanllo-se pelos preços
mínimos da Lei n. • 601 de 18 de Setembro de {8~0, se
á companhia distribuil-os por .immigrantes que importar
e estabelecer, não podendo porém venclel-os a _estes, devidamente medidos e demarcados, por preço excedente
ao que fór autorizado pelo Governo; •
!1, 0 Prcfcrcnch sómcntc quanto á garantia de jut·os c
em igualdade de condições, para estabelecimento de
outros engenhos centraes, uma vez que o Governo reconheça necessidade e vantagens no estabelecimento dclll'S
em outros uuclcos colnniacs existentes ou que possam
rxistir no litoral da Província do Paraná, ficando assim
rcs lrieta esta pref'erencia aos rderillos nuclcos co loniacs.

v.
A romp.1nhia 1levcrá estar organizada, so tiver de
sel-o, dentro tlo prazo tlc sois mczcs contJuos da .tlala
do contraclo, sendo uentro do mesmo pt·nzo submettidos
á appí'ova1;1io do Governo os respectivos rstatutos, se
o capital f6r levantado no lmpcrio, ou· solicitada a nocessaria autorjzação para que a companhia funccionc
no Urazil so o fundo social f6r subscripto no cxtrrior.

VI.
"

... ,

A cmprcza, logo que estivct· em condições de poder
funecionat·, submetterá á approvaçã5J do Governo o J>lano
c orçamento de todas as olJras projectadas, os desenhos
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<los app1rclhos, a tlcscripção tlos processos cinprrgarlos
no fahrieo rloassucar c distillaçio c os cantractos cclc})l'ados eom os proprictarios agrícolas, plantadores c
forncecdorcs Llc canna, alim de que o Governo pos'a
ajuizar do systema c preço das oLras c da quantidade
da canna que poderá sor fornecida ao eng-enho central,
üos lermos da cond içiio IX.
A cmprcza ó ohrigarLt a ar,eitar as motlif1L"açries fJ!W
for·pm indicatlas pelo Gov~·rno no ..; lrah:ilhos prelirni- •
Jl:ll'i'Sdt• que tr:rta o pct·iodo anl!'t'ior, caduc:1ndo a ronn•s,fio 110 caso de não rnprcsentarCIII os contrado~ ulebr:Hlos com o..; proprict:trios agril'ol:is, planlarlorc ..; o
fornoi'edores a quantidade mínima de L'allna O'-pe'Ci!k:Hla
na ritula chu,ula IX.

Yll.
A empr,•z:l comrçará as oht':ls <ll'llll'O dt~ tns m<·zr~
ronladus da data tL\ approvaç:lo <lo plano c ·OrÇ:1lllt nto
~~ conduirú !luze mczes depois.

Vli I.
Se o concc~~i,Jrnrio por si O'l a c.1mp:U1hia qu:• li'Hl:ll'
int·nq1orar deixar "ele organizar-se ou LlPtyJis do org:tnizadan:ioschaliililar 1le acc<it'tlo com a Lei 1!. 0 10~:3 dt~
22 dt• Ag-osto tle 18ü0 p:1ra exercer· su1s l'nni'Ções tlcnlro
!los vrazos lixados c se as rc::;pcctiv:ls obras niio começarem ou depois de comct;aJãs nüo forem cuncluidas
nos prazos estipulado~, o Governo poLIL'l'á declarar nu! la
a conccss:io, 'alYo caso tlc força rn~lior llü\ itl;tmt•nto
comprovado, em f]Ue será conccLlidn novo pl'nzo p:11a
a reali1.açiio do scrvit;o '[ue não tiver sido 01 p ll'lnn:~
IIIL'llle execut:.tlo; licanl o Llc l11'11hnm L'll'eilo a concessão,
.~l', esgotatlo o novo prazo cnBccllicln, não estiver conrluitlo o serviço.

lX.
O eng-enho central t{Ue a companllia estabelecer
ted a e:tpacilladc para mot'l' pelo mcnos,.Lliarianwntc,
100.000 lí:ilogrammas do ranna e fabricar annualnH·nte
1:m.ODO kilogrammas tle ae'SUt\tr no mini mo, ou agtur·den te conc~pontll'ntc.
A' medida t{Ue fôr augmcrlLJndo :tlli'Oducr;Jo <la cann:~
no município scra clcvatla a potcncia dos machinismos
de modó a obter pelo monos uma quantidade de assucar n'à mesma proporção ac. i ma estabelecida.
·
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x.
A companhia tle ;ccônlo com o GoYf'l'llO inlroduzir(t
em seu cstalwlcl'illt~nto os mclhonmi'Htos que no futuro for~~m dt'scobcrtos c inlcrc,s:trl'm cspccialnwntc
aO fa1Jri1'0 UO acSllt'al',
XI.

Nns conlractos celcbrallM com a companhia é livre
aos 11roprictarios agricola~, planlatlot·es c fornrccllorcs
do cann:1 cslabdeccr as condições tio fomerimrnto c sua
imlrmnização: podendo esta ~cr njnslatb em dirheirn
pdo peso P qn:tlidal]c tle eann:1 ou em l'•'rt:1 proporção
e qualid:1tl•' d11 ~s:,ucnr f::!>ri:·ado.

XH.
Do capital gn>antido pc[,, E'l:tdo, tlcstinará a companhia o nlor de iO '1 pnra comtiluir um fundo c•stwcial
quo, sob suà nsponsahili'!laLIP, cmprcslarú a prazos convcncion:tLlo.'> c juros até R :to anno, aos plan!adot'ns c
fomoccrlorc,; de canna, como auiantamrnto p:~rn nuxilio
tlus ga"s.tos tlc [1l'Otlurção.
A importtncia do cmprestimo não po:lcrá rxcctler tlc
tlnus terços do valor presumivcl t.l:! safra.
N:l r~l!a tln ~crônlo o V;Jlor prrsnmivel tln safr:~ scr."t
lixado por arllitro~, tcndü a companhia p:n·a fiança
de r cem l>n 1'O não 'ú os frur: tns JH'l1:lt•nlr·s, como ta m 1Jl'll1
certa c dcll'l'minatla collll'ila futura, in,trulllcnto~ de
laYoura t' qualquer (,utro olt.ir•clo isento de Ollll', lOlll>s
1s quaPs dt•vcrão ~er cspc,:ilil'allos no rontpcto do cmpreslimo em qur St) cxpres,arú o.motlo tln pagamento c
a JH'oltiliit;ã~' rle '-Crcm retirados do poder elo devedor
durautc o prazo do cmprcstimo os oltjr'Clos JlaLlos em
0

/

0

lbn1:a.

Xlll.

O capital garantido [Wlo Eslntlo compor-sc-ki llas
Fommas elllpl cgadas nos I'Stutlos c obra,; esperificaua::.
nas clau~ul:rs i. a c G.", isto t\ plano c orÇamento das
oilra:', desenhos 1las machinas c llcsc.ripção dos processos,
ronstrucção dos Ctlilkios apropriado~ para a fabrica e
lleprnLlcndas tlcsLt, carro~, a11imaes c acecssorios in·
llispcnsaveis ao serviço 1la lllCSili:J fabrica c hem assim
de outras dcspczas feitas bona fi!le, rJUC forem a,pprovadas
pelo Govcr!J.o.
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XIV . .
Nas rlcspezas de custeio tio cng,mÍto central set·ão com-·
prchcmiit.las sómcn te as que se fizerem com a compra
das cannas c do material de consumo annual da fal.Jrica,
trafego, administração c reparos ortlinarios e occur·
rentes.

xv.
A sulJsti tuição geral ou parcial do material empregado
srrviço do engenho centrai, as obras novas, inclusi vc
o augmento Lias contractatlas, conerão por conta do
fundo tlc reserva f(UC a companhia constituirá por meio
tlc uma quota tletluzit!a dos lucros líquidos da fabrica.
110

· XVI.
Logo que a companhia tlistribuir tli\'idcmlos superiores a 10 •;. romc~ará a indcl,llnizar o Estado de qualt(ucr auxilio pccuniario que Llelle tenha rcccbitlo, com
o,juro tle 7 ";.sobro a importancia do mesmo auJf;ilio.
XVII.
lkdizada que seja a in1Jcmnização feita ao Estado do
auxilio rccchido, a companhia tlivitlirá o excedente da
renda de 10"1. emtrcs partes iguaes: uma applicada a
eon,;lituir o fundo de amortização, a outra a augmcnlar
o de rr;serva qu3 será representado, no mini mo, por um
terço do c:tpital c a tçrccira a alldir á quota dos dividendos.
XVIII.
A companhia ol.Jriga-sc a prestar os esclarecimentos
que forem exigidos pelo Governo, pela Prcsidcncia da
J'rovineia c pelo Agente Fiscal i a não empregar escravos
e tbr prcfcrcnLia aos colonos, a entregar semestralmente
;;o Agente Fiscal um rclatorio circumstanciado dos traLal h os c oper~ções, a contractar pessoal idonco para os
diversos misteres da fabrica, sendo essa idoneidade
comprovaria por títulos, documentos e attestados de
pcswas proH~·donaes c competentes c finalmente a esI;Jbl'lcccr perto da fabrica uma escola de instrucção
primaria, onuc tambcm t~c ensinará princípios geracs
de agricull ura.

EXECUTlVO.

XIX.
O Governo cede ao conccssionario gra lu i t:unen lo os
malcriacs que constituem os C1lilicios existentes no lote
central tio nuclco colonial que lica venuido ao conccssion~rio.

XX.
O Governo nomeará pessoa iuonca para fiscalisar as
opcra_çõcs da compmhia, a execução tl.o contra.cto com
ella celelJr;tllo, c o CUlnprimcnto dos aJustes fetlos com
os propriclarios agricolas, pbntaJorcs c forncceuorcs
de cann:t.
XXI.

O Gorcrno reserva-se a faculdauc de suspender opagamento do juro garanli1lo:
~ l. o Se pnr culpa da comp:mhia, durante Ires annos
rousccu li vos, o engeilho ccn tral não produzir o minimwn
do as,;uoar lixado na clausula lX.
~ 2." Se por igual motivo o cng1·nho central deixar
de funccion:~r por espaço Llc um :~nno.
ExcepLu:~m-se os casos de força maior devidamente
C9mprovados.
XXII.
A',; infi·Jcçõcs tio contl·acto a que não estiver commipena c,opccial, impo: á o Governo a<lministrativalltelltL~ a multa ti<~ quinhclltos mil réis <l Llous contos de
rl'is (ri00 1~· a :2:000}) c do dobro na reincidcncia, procedentlo-sc á cob1'ança .exccuti vamcnle.
llllla

XXlll.
0~ l':lSOS tiC ·fot•ç·t 1111ÍOr serão ju..:tific:ado;; perante O
Govrrno Imperial que julgará de sua proccdencia, ouvida a Sec~·ão dos Negocias tio Imperio Llo Conselho do
Estado.
·
XXIV.

As qurslõcs entre o Governo Imperial o a companl~i~
q rnlrc c~t:l· c es pnrtkulares serão dccitlidas~g:~do

da competenr.ia tio Poder Jutlit:iario, pelos ~úi~s e Tri-

bunal's do lmpcrio de accôn!o com a Lcgi~l~ção Brazi-

\cira.

·
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XXV.
As fJUl'Slõrs f{UC se derivarem do contr~cto crlchr~do
entre o Governo c a comp~nhia, srrão resolvitl:ls por
dons arhitros, nomeando c~Hla pnrtt) o st·u. No caso de
empate, não ltavciHlo acrôrdo sol1rc o tcrn~iro arbitro,
catl:l part~ designará um Conselheiro dr EslaLlo, tlecitlinuo entre os Llous a sorte.·

XXVI.
Incorrrn<lo a companhia em qualquer c~so de tlissoluçãn, prorc:lcr-sr-lia ~í liquid:tçãn de eonfonnitlado com
;:s leis em vi~ror, Sl'Illlo v;.>nc\illo em l1asta puhl~ra o Cllgenho central c suas pcrten~as p:tra rccllllJOlsodasquan1ias que a companhia liYer recebido <lo Governo. Não
haveiHJo laJH;ador, o Go\'rf!IO anrntlarú o rstalJClccimento c indcmnizado IJUI' ~rja de laes quantia:', o tlcvo\vcrú aos subscriplores tias <~Cçiics da companhia r,
em fall:t tlcllrs,;:: seus legitimas succc::sorcs.

.XXVII .
])o ex~ me c ajuste tias contas tia rcc1dta c thspt'Za para
pap;;unento do juro garantido, scrú incumbida uma
com missão con1posta do Agente Fi,cal, dt' um Agente da
rompanhia e dt~ mais um t~mpregado designado {leio GoHl'IIO ou Jll'la P rcsid cncia da pro v i ncia.
A de~prza que se fizer com a !lsrali~ação do contrario
corrcrú por conta do Estado, durante o prazo da concessão da g:1ranth.
0

XXVIII.
O contracto fJlle fór relelirado em virtude llesta~ clausulas, scrú revisto de cinco em cinco a h nos, poLlcndo ser
motlilicatlo nos pontos que a expcricncia l'l'Jllll~tr defei·tuosos, mediant.t• arcônlo prévio entre os conlractante~.

XXIX.
Se o Governo Imperial cntcnuer conwnicntc CX]lCdit·
regulamentos para a 1Jo.1 cxl'ruç~o do art. 2." da Lei
n." ':WH7 de li tlc NoVL'IlliJro de 18iG, obriga-se o roncessionario a cumprir e fazer cumprir o mesmo regulamento no que lhe fôr applicavel.
·
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XXX.
O conlraclo que Lem de ser lavrado em virtude destas
c:lausulas, será assignado tlehtro Llo prazo de trinta di::ts
contaJos desta Jata, sob pena de cadut:hlade da concessão.
Palaclo tio Rio de Janeiro em 31 de Julho de :1.871.Thomaz José Coelho de Almeida.

DECHETO N. 6610-

DE

31

DE JULHO DE

.

:1.877 .

Prorogn por seis mezcs o prazo concedido ao nacharcl José 13allhasar de Abreu Cardoso Sollré para organizar uma companhia
com o Hm de estabelecer um engenho central no município de
Itaborahy, Provincia do Rio de Janeiro.

A Princcza Imperi:~l Regente, em Nome de Sua
o Imperador, AttenJcndo ao que lhe requereu
o llclcliarel Jo~é BJ!Lhasnr de Abreu Gttrdoso Sodré, Ha
por IJem Proroga r por seis llli'Zes o prazo fixado ua
ela usula G." 1bs que baixaram com o D.!creto n. o 6425 de
22 de Dezembro do anno proximo finJo, par a organizu·
uma compnllia com o fim de estabelecer um engenhO"
ccn tra l no· munici pio t!e lta borahyJ Pro vin c ia do llio
de Janeiro.
Thomaz Jo'é Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestadc o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio llc Janeiro em 31 Jc Julho lle 1877, 56." da Inde:
pcllllcnci~ c <.lo Imperio •
Mage~tadc

. rlUNCEZA ll\IPERIAL HEGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

=

PÃl\TE 11.

77
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DECRETO N. 66U-

DE

31.

DE JULHO DE

1877.

Approva os estatutos da Comp:mhla-Despcusn Economica -c
conccdc·lbe autorização para funcclonar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attcndendo ao que requereu a Companhia-Despensa
Eeonomica-, devidamente representada, c de conformidade com o parecer da. Secção dos Negocios d.o lmJlorio do Conselho de E-;tado, ex'lrado cm C•msulta do
29 llo 1\laio ultimo, lia por Lem ApprovJr seus esbtulos c autorizai-a para funccionar, eíL;ctu:mdo ncltes as
alterações que com este baixam, assignatlas por Thomaz
José Coelho lle Alrllcitla, do Cunsollw do Sua l\bgestatlc
o Imperador, Ministro c Sr~crclario Lle E.;tado dos Ncgocios da Agrir-ultura, Commcrcio c Obras Pnblica>,
que assim u tenha entendido c faÇil executar. Palacio rio
Rio de Janeiro em 31 de Julho de 1877, õ6. o da Indcpendencia c do I mper io .

.

PIUNCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.
Àltei•nções l'cltns no• estatutos lln ··CoJU)Ulnhln
• Dcst~ensn Econontlcn • n que se ref'ere o DeCI"Cto u. 0

0041 0 tlc•tu tinta.

I.

No art. 7. -cm vez da
cscripturação.
0

p~tlavra-factura-Lliga-so

11.
No art. 8. -CJU vrz tias p:1lavras-da divitla pnIJlica tia Província tio Rio do Janeit·o-diga-se-da divida pul)lica geral ou provincial qnc gozarem tios
mesmos privilcgios das gcraes, ou em Lilheles do Thcsouro c letras hypulhecarias tic nanéos tio credito real,
que tiverem g;~rantia do Governo, será constituído um
· funuo tle reserva, exclusivamente destinado a fazer face
á~ peruas do capital social desfalcado, ou para su»sti0

tuil-o.
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III.
No art. O. 0 -em lugar da palavra-annualmentet~a-sc-semes tral mente.

IV.
No :-~rt~ H ~ 3. -no fim-em vez de- um terço do
capital-Lliga-se-a llccima parte do capital realizado.
0

v.
O ~ ~-o <lo art. Ui fica assim- Deliberar sobre o
nugmento !lc enpital, nltcração c reforma destes estatutos, que niTo poderá ser executada sem pn1via auto"rização do Governo Imperial.

YI.
Art. HL-Fica assún-Pat"a a eleição do Presidente
da assembléa geral, membros da mesa, commissão fiscal
c especial não são admit tidos votos por procuração.

VII.
O art. 22 fica substituído pelo segÚinte-A assem·
bléa geral dos accionistas poderâ deliberar quando esliM
ver rcpresen tada, pelo menos, a terça parte do capital
realizado.
.
.
Não se verificando esta hypo these na primeira reunião, convocar-se-In outra, que delibera rã com qual·
quer numéro de acções representadas.
Quando se tratar, porém, do augmento de capital da
companhia, alteração e reforma destes estatutos, será
mister que a assembléa geral se constitua com maioria
absoluta das acções emittidas.

VIII.
No.art. 2n supprimam-se as palavras-dependente
da approvação da aisembléa gera .

IX.

r,zer ·

No art. 26 acrescente-se no fim-Só pod.e'lú.
parte dos dividendos os lucros líquidos proxehientes
das operações etiectivamente concluídas no· r~pectivo
semestre.
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X.
Ao art. 27 addite-se-as quaes "ncarão depositadas,
como f!aran tia; nos cofres da companhia com a dausula
de inalicnavei~, enH]Uanlo durarem as suas funcções
c até a prestação das respectivas contas.
Pala cio do Rio de Janeiro em 31 de. Julho de !877.

Thomaz José Coelho de Almeida.

Estatutos th Coml~anhia (( Despensa Economiea. ))
CAPITULO I.
DO Fnl, CAPITAL E ADMINISTRAÇAO ·DA COM!ANIIIA.

At't. 1. o E' fundada na citlatle de Nicthcroy, por tempo uc 21)
annos, uma Companhia sob o titulo- De~pcnsa ECOlllll1licapara comprat· viveres, c vcnucl-os em armazcns cstabclccitlos
natlUella citlalic, c nas freguczias 1\o respectivo município, por
Jlrcço sempre inferior ao 1lo mercado, c aos seus arcionistas com
lucro nunca superior a 12 °/ 0 sobre o preço total da venda.
Art. 2. o O seu capital será tle 200:000,~ tlivillitlo em 2.000
acçõcs tle 100.~ 1·atta uma, realizado em prestações 1\c 58 por
aet;ão, pal:(as em úrtlltlc 1lc chamadas feitas em annuncios publicados nos jm·nacs tle mais drculaçflo na Provinda do 1\io tlc
Janei1·o, com a anleccdenda 1111111:a menor tlc l'Íto dias, scmlo a
primeira logo <JIIC ftH!'IIl approva1los c'Lcs estatutos pelo Govnno c installada a companhia.
Art. 3. o A assignatura dos presentes estatutos importa ::~ppt'O·
vação dos mcrmos, constitue o sign:itario accionista, c rcspousavel pelo valor de suas acçõcs, tlevcn•lo realizai-o ·nos prazos
1\o artitto antecedente sob pena de pcrtlcr em favor da companhia o 1lireilo ás acçõcs ·c a qualquer JlrestaçfLo que por vcntma
já tiver feito, salvo o caso de força maior provalla !lcvidamcutc,
quando lhe fôr tlesignar\o pela m\rninistração.
Art. lí. 0 As acções são transl'criveis por termo lavrado em
livro especial.
·
Art. 5.° Cada accionista não poderá ter mais de vinte
acções.
Art. G. 0 Pertence aos acciouistas na proporção de sn::~s
act;ües a remia liquida tios armazens, c tudo •1nanto possuir a
companhia até a sua final liquidaçflo, tJUC será no fim do tnazo
de sua duração ou nos casos previstos pelo Codigo Commcrcia\
c pelo Decreto u.o 2711 de 19 tlc Dezembro de 1860.
Art. 7. 0 Os gcncros serão vendidos nos armazens da companhia a dinheiro de contado. Os accionistas, porém, têm o (\ircilo
d.e comprar a prazo tlc um mcz até a importaueia do valor rea·
liz3tlo de· suas acçõcs pelo preço do art. 1. 0 in fine, e com a facnltlatlr, para verilical-o, !lc examinar a ·rcspcttiva facLura, pagam\o no lim do prazo, sob pena de cessar o fornecimento c sct'
retido até cll'ectivo pagamento o dividendo qnc lhe couber.

continua >
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Art. 8. o Formado tlc quotas annuacs de 6 °/o deduzidas da
renda liqnila até completar o valor da •1uin\a parte do capital,
e cimvenillo em apolicPs da divitla publica da Provincia. do lHo
de Janeiro, ser:í constituitlo um fundo de reserva, destinado a
subslitnit' o capital, c a inLlcmnizar os pn~juizos que possam
haver.
Art. !l. o A renda liqflida, ilctlll7.itlas as quotas para fmHlo de
reserva c a gratificação dos gerentes, será dh·idida annualmcntc
pelos accioni-;ta>.
·
·
Art. lO. A administração geral ria companhia é delegada a
dous gerentes eleitos pHa a-;s,~mbléa geral dos accinnistas, de
seis em seis annos, os qnacs tcrãr> os VPncimcnto-; de 3:600,~ cada
um anuuaes c uma !(l'aliti.'a~·ao igual ú Yi;~csima parte dos Ineros li'(ttitlos depois tlc !letlnzida a quota para o run;lu de rc·serva.
Os dous sncios fundatlorcs, Julio 1\laximn de Si c Alfrrilo
Henrique tia Silva Castro, serão aqudic o 1. 0 gct·cnlt) c cstC' o 2.o
pelo tempo de seis auuos c só poderão ser tlemiltidos pela a~
scntbléa g••ra\1l0s aceionistas, proV;lnLlo-sc que cllcs uão admiJlistraram com zelo os interesses <la companhia.
Art. 11. Iucumhe-lhcs em geraL
f.o Promover por todos os meios ao seu alcance a prosperitlad~ da companhia.
2. ° Convocat· a a';l!emhléa 'geral dos aceiouis!a~; no lim de
cada anuo, a lhn de prestar-lhes contas de sua gercucia, aprcscntandOI'lhcs o balanço, acompanhado de um rclatorio sohrc
tllllo o qnc tiver occorrido c l'õr concernente aos interesses da
socirtl:ldc.
3.° Convocar cxtraorllin:niam<'!llC a as'ic.mhlt'~a geral dos
accionistas quando o cnl<'llllercm HCi:P'<'3l'io aos i<Jteresscs <la
companhia, ou quando lh'o for rc pteri<lo por a1·cioni-;tas •tnc
.rcpre-cntem pelo ·menos um terço do capital realizado.
4. 0 Marcar o prazó a que se refere o arl. 3.",in fine.
õ. 0 Proreder a balanço geral nn fim 1\c carla anno, c á distribuição do !livillenrlu.
Art. 12. Incumbe ao 1. 0 gerente:
1. 0 A aLlministraçfto peculiar tios armazcns, c nomear l' de~
mittir o pessoál nc;:eess~rio.
2. o Comprar os gcncro5 precisos para o sortimento dos armazcns.
3. 0 1\larcar arada armazqm a im;>ortant~ia do> g-cneros que
elle deve cont\'r c seu Ctbtew.
4. 0 Impcccinn~r di<~riamentc os armazcns da companhL1, Z\0lando a estrit"ta obscrvancia destes estatutos.
~Art. 13. Incnml!e em especial ao2. 0 gerente:
f. o A dirccçrtO 1\0 cscriptorio da companhia.
2. o Nomear c tlcmitlit· o tlcssottl para ellc nccessario c m:ircar o seu custeio.
3." nccolhcr ao Banco •lo !1razil, com·o qualpo•lcrá IJ)r~
c_orrculc .cm.no!uc da . c~Hnp~nhia, todas as f[ltal}ti~ rtu<;\~tltp
ttvert'lll unrnedtata apphcaçaq.
.·
\.\,·-..'
4.° Fist·alisar tudo 1\ll~UlLO tlisscr l'CSJl•CitO á cserl'Plllr~ç.ão C
contabilidade.
'
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CAPITULO 11.

DA ASSBIIIllÉA O'Rli.AL DOS A.CêtONIST AS.

Art. 14. A l\S!\Cmblóa geral dos accionistas compõe-se de
LOtlos os accionlstas cujas acções, excepto na iustallação, tenham
sido· inseriptas nos registros da companhia, tiO dias antes da sua
convocação ordiuaria ou extraonllnaria.
Art. 11í. Suas attribuições são:
1. 0 Resolver sobre tudo !(UO fôr do interesso da companhia.
2.o Eleger os gerentes da companhia na fúrma do art. 10 des·
tcs estatuto~.
•
3. o Tomar-lhe~ rontas nomeando uma com missão para dar
parecer sobre ellas, dentro do prazo de oito dias.
4. 0 Dellberar sobre augmento de capital, allcraçllo e reforma
de estatutos, com prévia·autorização do Governo, n·cstc caso,
em virtude do Decreto n. 0 1)71:1 de 10 de Janeiro de 18&.\l,
art. 7. 0
11. 0 As eleições serão \)O r e~crutlnio secrelO, sendo lf!! rcsolu~ões tomadas por malona relativa dos aecionlstas presentes.
Art. 1.6. São admittidos vo.tos por rrocnrador, excepto para
eleição dos gerentes, em virtude da L e n. 0 1.083 de 22 de Agosto
de 1860.
Art. 17. Todo o accionista pó<! c votar c ser votado.
Art. 18. Ao I' residente da assembléa geral dos a c .::ionistas ·
cumpre manter a orclcm da discussão, não dando a palana
mais de uma vez a qualquer accionisla, sobre o mesmo a!'sumpto, exccplo se fót· para explicação ou 11ara responder á alguma
mtcrpellaçllo que lhe tenha sido feita.
Art. 19. As actas da assembléa geral <los accionistas strão
cscriptas em livro especial, fornecido pelos. gerentes, settdo a
respectiva cscripturação a cargo tios Secretarios,
Art. 20. Nas renniõc~ extr.aordinarias da asscmbléa geral
dos accionistas, não será permittido tratar de objecto que não
seja o lie sua especial convoca~ão; o qual será tlcsignallo nos
annuncios.
Art. 21. A asscmb léa geral dos accionistas se reunirá o r'dinariamente no fim !I e cada anuo, em dia designado pelos.
gerentes, e cxtrao·rdlnariamente nos casos du art. 11, § 3. 0 c
art. 1o, ~ 4. o
.
Art. 2:!. Poderá deliberar quando estiver representada a asscmiJléa geral por numero de aeções equivalentes á terça parte
do capital realizado. Nlio se verilicallllo esta condição Jta tlrimeira reunião, será cot...,ocada outra, e nella se 1\eliherará
com qualquer numero de acções representadas.· Qnaudo se
tratar, porém, da eleição dos gerentes de conformulade com
o at'L iO destes estatutos, angmcnto 1lc capital, alteração c
reforma dellcs, será mister a maioria absoluta das arçõC$ emittidas.
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CAPITULO III.

OISPOSIÇÕES GERAESI

Art. 23. As tlcspezas da incorporação da companhia serão
deduzidas da ·imtJortancia da primeira prt!stação do capital.
Art. 2'1. Será eleita pela asscmblea geral dos accionistas
para servir gratuita c annu,almcnte uma commiss.'io fiscal composta 1lc cinf'o nccionis!as, a qual auxiliará os gerentes nos
cnso; em que ~~ssrs necessitem do seu parecer, (JOdendo lambem co'nvocar a assembléa geral dos accionistas quando o
11xigir o intt·r,,sse da companhia.
Art. 21í. O; gerentes· não poderão fazer dcspezas cxtraordina·
rias sem pré1·ia autoriza1;ão da commissão fiscal dependente
da approvação da asEembléa geral dos accionistas.
Art. 26. Nno se poderá fazer divulcndo emquanto o capital
dcsralcallo em virtude de perdas não fõr integralmente restabelecido.
Art. 27. Só poder1io ser eleitos gerentes, aquclles dos acclo·
nistas que possuírem 20 acçõcs.
Art. 28. A comp:}nhia será representada pelos gerentes tanto
em juizo como flira 11Pile, para o que lhes sao concedido~ Lodos
os poderes em 11ir·eito pcrmittiuos.
Art. 20. Os subscriptores constantes das listas juntas autorizam aos incorporadores Julio Maximo de &á c Alfredo Ilenriq\IC da Silra Castro a solicitar do Governo Imperial a approvação dos presentes estatutos na fórma da le1 e aceitar as
modificações que- o mesmo Governo apresentar.
Nicthcroy, 13 de Agosto de 1877.-Jtllio M(lJ:imo de Sd.-Al{rcdo

Ilenriqrw 1ta Silm Castro.

·

DECRETO N. 66í2- DE 31 DE JULHO DE 1877 .

•

Concede pormissão á Doulicck Vianna &. C. • para explorarem
kaolim na ilha de Paquetá.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attentlendo ao que requereram Boulieck, Via nu~~:·& C.•,'.
Ha por bem Conceder-lhes permissão para ,eíp\orarem
kaolim na ilha de Paquetá, sob as clausulas' que com
este blixam assignadas por Thomaz José Coélho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade_ o imperador,
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Ministro c SccrctariÔ de Esta :lo dos Neg~os da Agricu 1t ura, r:omml'rc.io c Ohras Pu~lícns, que assim 1l tcn h a
enl!·ndido c faç:~ executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 31 de Julho de 1877, 56. • da lndepcndencia c do
Impcrio.
· PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE.
•Thomaz José Coelho de Almeida.
Clnusulns n que se ref'ere o Dec••cto n.•
dcl'itn doto .

60~~

. I.
E' concetl ido o prnzo rlc dous annos, contados dr5ta
1lata, a Boulicck, Vianna &c.a para explorarem kaoUm,
ua ilha de Paquctá do município neutro, sem prejuízo
dos direitos de terceiro.

n.
As explorações ·poderão ser· feitas por qualquct· dos
motlos recommendados pela scicnria.
As que se tiverem de fazer em terrenos possuído~, por
meio de sondag-ens, cavas, poços, galct·ias subtorrancas,
ou a céo col.wrto, não pouerão ser executadas sem autorização escripta dos proprietarios.
Ill.

Se dos trahalhos ua mineração resultar a formação
de pantanos ou estagnação rlc aguas que possam prejudicar a saurlc <los mOI"'ILlores da circumvizinhança, os
concessionarios ·serão obrif(ados a dessecar os terrenos
alagados, reslituimlo-os a seu antigo estado.
IV.
As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou
gn lerias no territorio d~ta conces~ão não terão lugar :
L • Sob os ellificios c a W metros de sua circumfet·cncia, salvo ·na; ultima hypothcse, sómente coin
consentimento expresso e por escripto do respectivo
proprietario, c mediante trabalhos de segurança, previamente approvados pelo Ministerio da Agricullma;
2. Nos caminhos c estradas publicas c á 10 metros
de cada lauo delles.
0
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v.
Os concessionarios farão levantat· plan las · g.cologica e
topographica dos terrenos explorados com que fique
demonstrado, t:tnto quanto pcnnittirem· os tra.baliJos
que tiverem rei to, a superposição das camadas mineraes
e Temetterão as ditas plantas â Secretaria do mencionado
Ministerio, acompanhadas:
1. o De amostras do mineral c d:~s varierlalles das
camarlas;
2. o De uma· dcscr.ipção minucios:1 da possança das.
minas, dos téiTenos ele domínio publit~O ou puticnlar,
necessarios á mineração, com tlcsignação'dos nomes dos
proprieta rios, das ed ificaçiies ne-lles ex•islentes c tio uso
ou emprego a qu~ são destinadas.
·
Yl.

Satisfeitas as clausulas tlcst.e Decreto ser-lhcs-ha concedida autorização para lavrarem a mina qnc descobríi·cm nos lugat·rs por cites tlesignatlos, de accônlo
com as leis c con<lições que o Governo julgar conveniente estabelecer no acto da conces~ão no interess1~
da mineração, c em beneficio tio Estado c dos p:utieular·es ..
Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Julho de t877 . Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6M3-

DE

31

DE JULHO DE

I877.

Approva, com motli!lcaçõe3, os esta tu tos da Sociedade- Cam•
pista do Agricultura - o autoriza a funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendcndo ao que requereu a Sociedade ·-Campista de
Agricultura- uevidamtmte representada, e de conformidarlc com o parecer da Sscção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, cxando em Consulta de 27
de Março proximo findo, Ha por bem Approvat· seus estatutos, c .Httorizal-J a fup'ecionar, de accôrilo com
as mod ificJções, que com este baixam, a ssignadas por

=

l'AIITE 11,

•

7íl
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Thomaz José Cocllio de Almeida, do Consdho de Sua
Magcst:t,Jo o Impt•r,1tlor, Ministro c Secretario de Esta1lo
dus NcgoGios da Agrieullun, Commcrcio c Obras Publicas, que assim ·o tenha cntcnditlo c faça executar.
Palacio do Rio Llc Janeiro em 31 de Julho de 1877, tiü."
da Inilepcndcneia c do lmpcrio.

PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.
Thoma:: Josd Coelho de Almeida.
1\lodiftenç<>c.; f'citns no!'! c .. tntutos tln Soc&ctlatl<~ - C:nnpistn tle A~ricultnrn n tJUC o;c
rcf'erc o l)ec!·eto n. 0 Gtl~3 desta dnto.

I.

No nrt. rL" em vez llas.palavras finaes-e mais seis
socios-diga-se-e mais· a quinta parte dos socios
inscriptos, com o direito de voL:1r.
H.

No§ 1. o do art. ti. • supprimam-so as pala vras-quc
deve fazer o Prcsi,lentc da sociedade.
Ao ~ 2. o do l111'smo a r ligo act:cscente-se- para esta
eleição não serão admi ttitlLs votos por procurador.
III.

O art. 7." fica substiluiL!o pelo seguinte:
A asscmhléa geral dos socios nomeará por accl:un:lção
ou escrutínio secreto seu Presidente, o qual designari
os outros socio~ que c0m elle devem c.ompôr a mesa ;
não poclcndo para o cargo de Prr~sidonto ou lle Sccrctarios ser elo i los c escolltitlos os membros da Dircetoria,
da commi::são pcrmanen to ou quaesquer cmpregauos da
sociedade.
IV.
No nrt. fO, § 1. o eliminem-se as
bléa geral.

pal~vras-na

. v.
No arL H elimine-se:\ palavra-unica.

assem-

ItXECUTITO.
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VI.
O§ 3." Jo art. i31icà assim rcdigiJo:
l•'azer propostas á asscmiJléa gcr::~l c ao conselho, c
tomar parte na discussão dellcs; mas não poJcrá votar
nas que forem Ja compctencia Llo conselho.
No§ ·1. o deste artigo eliminem-se as palavras-ainJa.
que não estejã presente, manJando as su:1s ccllulas.
Ao ~ 5. o acrcsccn te-se- uma vez f!UC se sujeite ás ,
disposições do regulamento interno, no qual se .prescreverão tc::\ras f}UC evitem os ilbusos .·
O ~ ti. o ti ea redigido desta fórma :
• llcct'bcr sementes e plant1~, quando a fazenlla puder
fornrcel-3s Si'lllLiclrimcnto proprio; c ter nella um ou
mais aprendizes, com tanto que inc!emnizc a socicuade
das dcspc:ws que com cllcs lizer, c se sujeite ao regulqmcrllo intl'rno quanto :b concliçõcs Llc stn a<.lmissão c
conservação.
Yll.

No !lrt. 1li acrescente-se no fim-- nos termos em que
fôr cstaiJelcciLio no regimento intetno.

VIII.
O art. Hl fic:1 as3im rolligiL\o: O Thcsourciro faz effec!ivasa receita c llc~pcza Lia socicllalle c~criptnrando-as
em li \Tos proprios ruhr·ic:Hloo por qna lfjtH'rtlos memlrr-os
do coilscllw, commpetinclo ú comm i"são Llü fundos lisl'.alisar to:la a cscripturação, ú 'iista das communicaçõe,·,
resoluções c documentos aul hcn ticos.
IX.
P:ira se collocar onde convier:
O prazo da duração 1\a sor,ieLlallc é 1\c trinta annos; ç
sua liflUÍllação, quando terminar este prazo ou,J6rJé",,
libcrarfo em asscmhlóa grT:il, fat·-sr-ha tllJ conf()Í:m~il:i~t;·.:
conf as prc·scripções da legislação v igcn te.
. · ,~:- ·.·.·
Palacio do llio de J:m'eiro em 31 de Julho 'de 1877.Thomaz Jose Coelho de Almeida.
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E~tatuto~ da Socicdado-Ca~l)ista de Agricultura.
CAPITULO I.
DO FIH 1 ORGANIZAÇÃO E DIRECÇÃO DA SOCI.EDADE.

Art. 1. o A Sociedade-Campista de. Agricultt~ra, cstab.eled<la
nesta cidade, tem 110r fim concorrer para o mclh*·amcnto c
aul(mento da agricnllura, <lo Lommcrcio c das artes, nas suas
relações proximas, bem como para intro:lucção de colonos ou
immígrantes.
•
Art. 2. • A sociedade será formada de socios e!Tectivos, c de
socios corresponl\cntcs, honorarios e benemeritos.
· .
A•·t. 3. o A administração da sociedade será confiada á tota·
lidatlc de seus membros em as~embléa geral, c a um conselho
de direcção.
CAPITULO 11.
DA ASSEUDLÉA DA SOCIEDADE.

Art. 4. o A asscmbléa geral compõe-se de todos os membros
que se acharem presentes; sendo sutficicntc para que se considere em csta<lo de potlcr deliberar que se rcuuam os membros
con~ que póde f11uceionar o conselho de direcção, c mais seis
SOCIOS.

Art. õ. o A assembléa reunit·-se-ha uma vez cada anuo, sendo
possível, em o dia de Abril, annivcrsario da sua installação.
E' da sua competencia :
•
1._" Ouvir o relatorio geral, que deve fazer o Presidente da
soc1edade;
2. o Eleger por escrutínio, e á pluralidade absoluta de votos,
os membros d~ conselho de direcção e acclamar, sob proposta
do conselho, socios l!onorarios e benemcrilos;
. 3. o Discutir, e decidir, quaesquer qnestõe~, e propostas que
lhe forem feitas por parte do conselho de direcçào tanto sohre
os meios de melhorar o estabelecimento normal, como sobre
quacsquer outros ohjectns regulamentares ou a1lministrativos;
4. o nesol.vc•· sQin'c as propostas feitas por qua Iquer soeio depois de haver decidido as que o conselho dc&üirecção lhe tiver
apresentado.
CAPITULO Ill.
DO CONSELHO DE DlRECÇÃO.

Art. ~.. • O conselho de direcção compõe-se de um Presidente, um Vicc-P•·csitlcnte, dons Scsretarios, um Thesoureiro,
podendo funcciouar até qnc se eleja outro, c com metade e
mais um de seus membros.
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Art. 7 .• O Presidente, Vice-Pres-idente, Tbesoureiro e Secretii.rios, o serão tambem da assembléa, quando reunida.
Art. s.• O ·conselho reunir-se-ha ao menos uma vez cada
mcz.
•
Art. !l. • São atltibuiçõcs do conselho de dirccção:
1.• Admittir, ou"-rejeitar socios eiTectivos, e convidar socios
correspondentes sobre proposta tlc alguns de seus membros ou
soei os, e propô r á asscmbléa socios honorarios e bcnemeritos;
i. o Nomear d'cntre seus membros ou socios uma pessoa ou
commissão, IJUC seja inspectot·a do estabelecimento da sociedade, c a quem esteja entregue a- sua administração e go"
veruo·
·
3. • Ápprovar, sobre propostas da pessoa, ou com missão inspcctora, aquelles, que houverem de ser encarregados da
guarda e fcitorisação do mesmo estabelecimento, c os ajustes
feitos sobre os séus sala rios ;
.
4. o Determinar a applicação dos fundos da sociedade 1le modo
tal, que lltlo se opponha aos estatutos ou resolução da asSeJTl·
bléa;
5. 0 lleliberar sobt·e as propostas feitas por algum dos seus
metnbros, ou por e\rralqucr socio ; deixando, para serem decididas pela assemb éa p,eral, aquellas que julgar de maior ponderação ; .f que pnr!erem esperar pela reunião de lia sem., grande
inconvententP, e resolver todos os ncgocios sociaes, que não
forem os mencionados nos~~ 1. 0 c 2. 0 do art. o. 0 ;
6. o Nomear conuuissão llc seus membros OIJo socios para ai·
gum neg(lcio especiaJ.
·
Art. 10. São attribuições do Pre;;idente:
1.o Dirigir, e fazer manter a or1tem dos traballws e da discussão na assctnhléa geral c no conselho de dirccção, em observancia do regimento intcruo ;
•
2. o Convocar cxtraorc.liuariamente o conselho ele direcção;
3. ° Chamar os soei os immclliatos em votos, pat•a supprirem a
falta dos membros do cousclho, 1111e forem impedidos, c nomMr,
quando estiver esgotada a lista elos votatlos, e mesmo quaudo
uàu esteja, bastando a ncccs<.idade de prompta substituição;
4. • Fazer perante aassembléa geral o rclatorio do estado o pro·
grcsso da sociedade.
CAPITULO IV.
D.l

COIIIUSiiO PERal.t.NENTE.

Art. H. Haverá no conselho de direcção wna unica. commissiío pcrmanPntc, chatQada-dc fundos-, para regular e dirigir a
contabilidade, a qual será composta do Vice·Prcsillcntc c de} um
dos Sccretarios.
CAPITULO V.
DOS SOCIOS, SU.lS PREROGi\TlVAS E OBRIGAÇÕES.

Art. l2. Pótlc ser admittillo para socio effectivo qualquer cidadão, que ti ver um estabelecimento ou pt·ofissão, que lhe proporcione uma honesta subsistencia; ou qu~lquer estrangeiro,
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em quem, além (\i;;t~, se conhecerem. desejos decididos .de concorrer para a csta!JilHiatlc c prospcnd~dc deste In!per10 ; e es(Jecialmente para o progresso da aLUiCtiltnra c Wtueza desta
comarca.
·
·
Pódc ser convidada parti. socio corrcsnDndcnte quahtuer
pe~soa, de nuem a sociedalle tenha r:IZão de l!sperar algum serviço, honoi::.Hio quem a ennohrcça, c hencmerito quem fizer
valio:oos tlonativos á sociedade ou prcstar:Jhe relevantes ser·
viços.
Art. 13. Cada socio tem direito llc:
t.• As,;istir ás s•~ssõcs Ll:l asscmblóa, c <1.1 eonsclh·1 ue dirccç.ão;
2. o Tomar parte nas 1\isct!'sõcs daquclla, e dar rolo sohre os
ncgor.io,, qut~ ahi se tratarem ; c uas clciçües, qnc uella se
li7.erclll ;
3.° Fazer lHnposlas ti asscmbléa gcl'al, ou· ao conselho, c
tomar part<~ na 1llscussão das que a rste fizer, para as sustentar,
mas não Yotar sohre dl~s ;
4.o Votar rt:ts eleições, ain1l~ que n<i:~l csto>ja prc'icntc, mantlantlo as s<~as C('dnla';;
!S. o Examinar a l"az,~tHia c:qwrimcntal, tendo nella entrada
franc~ para si c seus a1nigos;
6. 0 R~cber, sempre ttnc exigir, c hoaYcr possibilida~e. quaesquci· planlas ou outros o!Jjecto:,, qnc existirem na dita fa7.cnda,
tirar a ulili:la:le, qne fôr possível do di~posito de animaes, e ter
um ou mais apretuli1.es no estabelecimento projcctatlo;
7. 0 Entrar no archivo, e c.unsu\lar as :tt'lilS c mais registros
do conselhn c tla soeie<lauc.
Art. H. O so:·io e!Tt~ctivo é ohri~a,lo á prestação de uma joia
de vinte mil réis na occasião em que fôr admittido ; e á contribuição de mi! r\~is por mez, pa~o.; semcstrahncnte, c adiantados:
devendo alóm disto exercer os empregos para que fUr nomeado
pela assemhlóa, c Directoria.
·
Art. t:>. PrP~;umc-st~ ter n•nunciado a ~ocicda11c at{llCilo que,
sendo convit\1(\o p:ll·a pagar a contril.Jtiiç:Io semestral, deixar de
o fazn: por espaço th! um anuo.
§ 1. o Não srLo o'll·iga1los ao pa~amPn!o <las mensalidades os
soeios que l'lltrarem para o cofre. lia sociedatle com a quantia de
tlHZCli(O; mil réis.
§ 2. o Os soeios actn:\Cs t{UC tiverem pa~o suas mcmali•latlcs llc
t\wl aunns ll'lller:w remir-se llcllas com a quantia !le sessenta
mil réis, c os 'lll; pagarem tli: dous a cinco atutOs, com a quantia
. tle cento c vinte mil réis .•
CAPITULO VI.

DO ESTADELECIUE;>;TO D.6. 50CIEDADJ!,

Art. 16. A s·ocieilatle t:)rá uma fazenda experimental na êscala
que fôr compatível com ns suas possillilillades. Nclla exislirão
os modelos tle macllinas, e mais instrumentos av,rarios; far-schão os ensaio; 1los melhore.; mcthodos llC cultura ; c introdu1.ir->c-hâo ve;~ctaes c anima·cs, que tJarccerem de uma vantag-em
mais rcconltcei:\a. Nesta fazenda se darão todas as instrueç•Jes,
~uc forem solicitadas" pelos socios; e se admittirão individuos
hvres como apren1ilcs daq praticas :tgricolas.
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6:!3

CA.PITOLO VII.

D.l A!\1\llCADÃÇiO E CONTiB!LIDADE.

Art. 17. As joias c contrilluiçc1es ~cmestracs serão arrecadadas pelo '.l'!ll'Sotuúiro, que <la reunião dcllas com as despeza.s,
que lhe forem ordenadas em conselho, formará o balancete semestral, crue tem de levar ao conheeiu•cuto do cmiselho.
Art. iH. NC!Ihunta !lespcza será feita ou paga, senão pelo The·
soureiro em virtude clt~ rcsnlu\'Õcs do conselh<•, lançaclas no
livro das suas actas, c commuuicatlas pelo St~crctario da sociedacle ao Th<'St'urciro. Esta comum!licação, que deve ser por
escripto, cobrirá os documentos, <J'Iaudo os haja, que autheuticarcm a clcspcza; c será rcmt~titla pelo mesmo Thesoureiro,
logo que lenha f:~ito seus assentos, á commissão d11 fundos.
Art. 1\1. O Thesourciro faz clfcctiYa a rcccila e dcspcza ela sociedade : c a com missão de fundos dirige a cscripturação do
<liario, c livro·t~ixa, ú vLta llas c·mnmu11icn~·õcs, resoluções, c.
l)ocumcntos anthcntico;.
•
Art. 20. O Thesonrciro 11a pcnultima sessão de cada s~mestrc
aprcsent:.rá ao eo11selho o balancete ela caixa social, explicando
as quaulias rccd1i!las c dcspellclidas; c llcdaramlo o >alclo que
houver, sua 11nturezn c cspecic.

CAPITULO VIII.

ll!SPO'.IÇÕES

GEI\AES.

Art. 21. A sociellade procura1':i saber, quaes os tlcfeilos ou
caus.1s, <[U<' c'O!lcorrcm ou possam concorrer para o deprcciamcnlo ou Jimitatlo <'OilSillllO dos gcueros dc>tc paii.; a fim
de <IUC possn lH'omovcJ', como for possível, o seu melhoramento,
· cxporta(·ão c coust•qucnlc augmcnto de yrodurç.ão.
.
Art. 22. 0 COilSClhO C IllCSIIlO O PrCSHICnle, quando SCja IIC•
cessario, poder:i convocar a assembléa geral extraordinariamente.
•
Art. 23. Convocada a asscmhléa geral em qualquer caso, não
concorrendo o nnmcro cstabclccidu, far-sc-ha segunda eonvoc:~çãu, c nesta SL\ deliberará com a maioria do· conselho c os
soeios IH'e,;cntcs; salvll se a couvoca~'ão fôr p:~ra resolver negocio que Jlr<'ju!liqnc os lius lia sociedade (art. 1. 0 ) ou· a sua
cxistcncia, para o 41te serão neccssarios presentes dons terços
dos socios, tmlo.i imlruicJos antes do negocio a resolver-se.
(Seguem-se as assiguatur:~s.)
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DECRETO N. 66V• -

i>F.: 31

DE JUJ.!lO

DE

1877.

Approva os estatutos da Companhia de Transportes Urbanos da_
Uahia c concede-lhe aut!lrh:ação para funccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Altt~nllendo ao que requereu a Companhia de
Transportes Urbanos da Dlllia, devidamente representada, c de çonformidade.com o parecer da Secção dos
Ncgocios rlo lmperio ·do Conselho de Estado, exarado
em Consulta de _22 :.lc Junho ultimo, Ha por bem Approvar os estatutos da mesma companhia e autorizai-a
para funccionar,. etiectuando nciiP-s as alterações que
com este baixam, assignaclas por Thomaz José Coelho
de Almeida, do Conselho (I c Sua Magestadc o Imperador,
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, que assim o tenha
· cntcnd ido c faça cxccu ta r. Palacio do I~ io de Janeiro
em 31 de Julho de l877, G6. o da lnuepcndcncia c do·
lmpcrio.
PHINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Tho1twz José Coelho tle Almeida.
lt.. lt."a·nçt1<•s f't•ltas nos estotutos da Contpanhln
de 'I'a·n.n,.poa•tcs Urhrn,1os da Dahin~ u que se
rcf'ca·c o Ilecrct.o n. 0 6644 •lc .. ta datn.

(.

O art. H fica assim re!figido:
Os accioni'>las são rcsp,msaveis pl'lo valor
que lht~s forem distrilmiuas.

ua~ acçõ~s

11.

Ao '"rt: 3~ § l. o :~crescente-se -Esta eleição não
poderá recahtr sobre os membros da Dircctoria, conselho fiscal c commis~ão de contas.
§ 10. - Substituam-se as pllavras ~ Dclibera,.r c
.regular a liquidação da companhia pelas seguintes Del1bcrar acerca da dissolução <la companhia ·e regular
sua liquidação (o mais como está).

continua >
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O al'l. 3ü sulJstitu~-sc pelo seguinte:
Dos lucros lilJUidos, segundo os balanços semestraes,
detluzir-se-hão cinco por cento para um fundo de reserva exclusivamente destina(lo para fazer face ás perdas
do capital social ou para substituil-o.
Esse fundo será empregado em apolices da divida
publica geral ou provincial, que gozarem dos mesmos
privilegias das geraes, ou em bilhetes do Thesouro, ou
em lctt·as hypothecarias de Bancos de credito real que
tiverem garantia do Estado.

IV.
No art. :37 supprimam-se as palavras - c para
quaesqucr desfalques do capital social- (o mais como
estú, acrescentando-se no llm -Não se farão, porém,
d villendos em quanto o capital soeial deshlcallo em
virtwle de perílas não fôr integralmente restabelecido,
c de Laos divillendos só poderão fazer parte os lucro~
liquidos provenientes de operações eoneluidas uo respectivo semestre.
Palacio do Rio de Janeiro em~~ de Julho de 11)77 . 7'ltomaz Josr! Coelho de Almeida.

Estatutos dtt Companhitt --Transportes Urbanos.
CAPITULO I.
DA

CO~IPANHIA.

Art. i. o Sob a denominação-Transportes Urbanos-llca constituida uma companhia ou sociedade anonyrna, com u 11m c pela
forma abaixo declarada, funccionando na capital da Provinci,l da
Uallia.
Art. íl. 0 Tem clla por 11m c objecto:
§ I.. o A conscrnçao, uso c cxploraçiío da lloisting Marhintv ou
elevador hydraulico, construido <i rua da Alfandq;a, assitn como
a de todos os mais que, para os seus fins julgar a companhia conv~niento construir no> diversos pontos da mesma capital, para
tramportar pr,ssoas, generos, malcriaes ou quaesguer ohjectos
entre a cidade baixa e a alta conforme o privilcgw da Lei provincial n." !lU do 18 de l\laio de I.Sli~, c acto da Prcsitlcncia de
30 de l\Iarço de 186!).
=

P,\RTE ll,
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§ 2. 0 A conscrvae:1o, uso, c exploração do lmm-roau, ou cawinlÍo de ferro .i:í cotlstruitlo, c o tjne se esta concluintl.\), ttne far:\o
o ~crviço regular do transporle de pessoas, mcrcatlonas, gcncrus
c rnatcriacs, entre os pontos praça. de Palacio, Graça, Uarra, Ccmitorio e lUo Vermelho, incluindo neste serviço o; entenamcntus ou transporte dos cadavercs para o referido cemitcrio do
Campo Santo, empregando para tudo isso a Companhia, ou a
traeção animada, ou outro meio mais aperfeiçoado a llm de auferir a plenitude dos favores facultados pela licença da Camara
l\lunicipal, c contracto com o Governo tht província, c privilegio
conccthdo pela Lei Provincialn. 0 1.231 de 1.2 de Junho de 1872,
que lhe foi transferido por cscriptura publica com approvação do
mesmo Governo por actu de 1.7 de Junho do preteri to anuo.
Art. 3. o Para conseguir os seus fins c oh,iccto applicará a companhia tudo quanto hoje constitue propriedade exclusivamente
~na, a saber: todos os bens, haveres, vantagens, direitos, acçocs,
regalias c privilcgios de qualquer natureza que pertenciam á
socictladc cu1 commantl.ita da mesma dcnominaç~1o-Transporlcs
Urhanos,-quér durante o tnmpo em que foi gcl'ltla pelo cx-socio
eommandilallo Antonio de Lacerda & Comp. quér posteriormente,
ttuando foi gerida em lirJUidação, c via de transformaefío em
companhia anonyma pela commissão eleita pela assemoléa du:;
soei os, pois achando-se tal sociedade em com mandita ex ti neta c
liquidada, de accôrdo com o§ 3. o tio art. 3:15 do Codigo Commercial, pa~saram para a: actual companhia anonyma totlos os seus
haveres, direitos e possessões.
Art. '~."A duraçao tla companhia ou mcietlat!c será de 30
annos, a contar da data da approvaçiio delinitiva dos presentes
estatutos, por\cndo este prazo ser prorogado por deli!Jcração da
assemllléa geral dos accionistas, com approvaç~'\o do Governo Imperial.

CAPITULO II.
DO

FUNDO SOCIAL·

Arl. 1>. 0 O capital da companhia é de 800:000/;1000 •lUC scnio tlivid idos em &.ooo acçues de 2001;1000 cada uma, potlentlo ser elevado a 1..200:0:JO/;IOOO quando a asscm!Jléa geral dus accionistas
entender convenionlc, tendo prefercncia na tlistri!JuiP;to das novas ac~õt•s os possuidores das actuaes.
'
Ar L. ü. o As novas act:Gcs scr:lo desde sua cmiss:lo equiparadas
em direi tos 1\s que j:t existirem, devendo a primeira prcslaeão ser
paga 30 dias depois que fôr decretada pela asscm!Jiéa dos oaccionistas a elcvaç:1o do capital, sendo pagas ns outras prcstacoes
por chamadas nunea maiores de 2.~ %c com o intcnallo nu·nca
menor de 30tlias; e na falta tle pontual pagamento será cohradu
pela múra o premio de 1 1/2% ao mez.
Art. 7. 0 Todas as acçõos da companhia serão nominativas c a
companhia não reconhece pur v:ilidas sen:1o as trnnslcrcncias regulanucnle feitas em seus livt·os, devidamente assignadas pelo
cetll'nto c ce,;,;iunariLl, Olt pur seus procuratlorcs com poderes csvcciacs para esse lim, c scntlo tudo aulhenticadu pela dircccão;
cxce1Jlu ~~s tJne se operarem por ot·dem judicial ou força de "lei,
tlo tlUC so fará nos livros da companhia os cowpcleutcs avcrbatueulus.
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Art. S. o Cada acçil:o da companhia, quér das existentes actualmentc1 'luór tlasrtue vrnl1am a se emiti ir para o futurt>, é indivisive , c não poderão dous ou mais inrlividuos exercer direitos
para com a·companhia em virtude do um mesmo titulo, ainda
mesmo por herança ou succossão.
Art. \J." A acquisição de uma ou mais acçõos por qualttuer titulo que seja, obriga ile pleno direito ás disposições dos presentes
esta tu tos, c a todas as deliberações da assembléa geral dos accionistas.

CAPITULO li!.
DOS ACCIO:SISTAS,

Art. 10. São accionistas da comprmhia lodos os indivíduos,
corporaçücs ou socicdarlcs que possuírem uma ou mais acçrlcs da
cnu1panttia, c rrue como lacs estiverem devidamente inscriptos
nos seus livros o registros.
Art. H. A responsal.Jilidado do cada accionista 6 limitada ao
valor drt acção ou acçücs rjue possuir.
Art. 12. A acrruisição r e uma ou mais acçõcs pelrt fúnurt prescriptrt nos prcs~.ntcs cslrttutos dá direi to ao seu possuidor não sú
quanto rtos lueros realizados pela companhia, como a tot.los 03
lJens c hrtvcrcs IJUC cllrt possuir aetualmcntc c venha a at.lfluirir
até a sua cxtincção c lirluidação final.
Art. 13. São direitos r os accionistas:
~ L o Hcecl.Jcr os dividendos que lhe tocarem no prazo dctcrJUlllarlo.
~ 2.• Fazer parte d.a rtsscmhléa geral dos accionistas, rliscutiudo, propondo, delJberrtudo e votrtndo quanto lhe parecer convcniculi~ aos interesses da companhia c á sua admiuistrrteão.
§ 3. o Poder ser eleito membro da direcção, ou prtra quâirruer
outro cargo, srtlvo as disposiçücs a respeito.
Art. H. As mulheres casadas que forem accionidtas senlo reprcscntrtdas por seus maridos, os menores l.Jcm como os r1ue por
direito são a ellcs equiparados, por seus pais, tutores ou cura·
dores; as companhirts e sociedades anonymas por um dos membros das surts nlrectorirts devidamente autorizado, c as lirmas
collcctivas por qualrruer dos socios autorizado a usrtr da firma
social.

CAPITULO IV.
DA ADMINISTRAI)ÃO,

Art. Hi. A dirccção o administraçüo de tudo quanto conccrne
á comprtnhia /icam rt crtrgo de urna llirectoria, composta de tres
accinnistas eleitos pela assemlJléa geral.
Art. lü. Cadrt Direclor deve possuir 2t; accr·ocs livres c dose~·
IJar;.:arlas do qnalttncr onus ou ollrigaçflo, "as quacs dcpo~i-tlirá
noeofre da companhia logo rtuc entre em cxereicio, n;1o jx(dcfttlO ·
eedeJ-as, Vf'!ldel-as, rctiral-as ou soiJrc cllas Jazer '!U'\!I;IÍ<(Ucr
lransar·o;ues eut quanlo or.c.upar o crtr~o, n u<io forem dolilllttvamcute approvaLias as cout,,s pela asscm!Jléa geral.
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Art. l.7. A Dlrectoria será eleita para servir por dous annos,
pod anuo ser reeleita.
Art. 18. Na falta ou impellimcnto de quai(IUCr dos seus. nw_mhroR a Dimcloria c a eOIIIIIIissão liscal nomearão um accwn1sla
JlaR contliÇÕCS do art. 16 para SUpprir O l~1gar ;~lé :1: aprCSCI!~ação
da,Juclle, ou no impedimento absoluto a~e _á pnmc1ra _rcmuao da
assembléa geral, na qual se fará a eleH;ao de um D1rector que
deva preencher o tempo.
Art. 19. Não póde ser votado o accionista:
§ !. 0 Empregado da companhia.
~ íl.° Fornecedor por contracto.
.
~ 3.° Contractado por qualquer fúrma com a companhia c de
cujo contracto aulira ou possa auferir vantag:em pecuniaria ..
§ 4. 0 Impedido de qualquer modo de negociar segundo as dtsposicões do Codigo Commercial.
Art. ílO. Não podem servir conjunctamente em cargo algum
da companhia:
§ 1. 0 O pai e o filho.
~ íl. o o sogro c o genro.
~ 3.• Os irmãos.
~ 4. o Os cunhados.
~ õ. o Os soei os da mesma li nua, ou como taes repu tarlos.
Art. 2l. A responsabilidade da Direcloria é em todo o caso
solidaria, e a essa Directoria compete:
§ f. o Distribuir entre seus membros os trabalhos e encargos de
cflcctiva admin!straçilo, de maneira que sua acçào e tiscalisaç:io
seja sempre actJva e constante.
~ 2. o Escolher o estabelecimento bancario onde sejam rccolludos diariamente os dinheiros da comp_anhia.
~ 3. 0 Desi15nar entre si um que sirva de caixa, o qual assignará com outros memhros da Directoria os recibos ou cheques
para levantamento dos dinheiros da companhia que estejam no
allndido estabelecimento.
§ 4. o Proceder á c0br:~:nça do que se dever á Companhi:t, c cffcctuar lambem os devidos pagamentos.
§ õ. o Hcprcscntar a companhia em qualquer Juizo ou Tribunal
judiciario, e fóra delle, em todas c quaesqucr q:uestõcs, quér
entre particulares, quér perante qualquer autondade, poder,
repartição, ou corporação de qualquer natureza.
~ 6.° Celebrar todos os contractos que forem necessarios c
convenientes aos fins e interesses da companhia, com o Governo, Camara 1\lunicipal, ou qualquer outra autoridade, corporacão, companhias ou particulares.
~ 7'. o Nomear e ctemittir livremente a quacsquer dos empregados da companhia, marcar-lhes os vencimentos, conforme
os respectivos regulamentos, que para isso orgaHizará.
~ 8. 0 Ouvir e consultar o conselho fiscal sempre que julgar
conveniente, ou se tratar de assumpto importante.
§ 9." Fiscalisar a receita e dcspeza da r~mpanhia c ruhricar
todos os documentos de dcsp~za 11uc serao guardados no arrhivo da companhia.
~ lO. Convocar ordinariamente a. assemb!i·a geral dos accionistas na época marcada no art. 27 c extraordinariamente
quando lhe parecer nccessario, e requisitar o conselho fiscal,
ou o requererem por cscripto acclonistas que representem l./a
do capital.
~ H. Apresentar na assemhléa geral
annua o relatorio c
contas da sua gestào, acompanhando-as do balanco geral e do
balancete demonstrativo da receita c despeza semestral, com oparecer do conselho liscal, tudo por impresso c distribuído, com
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trcs dias pelo menos de antccedcncia, pelos accionistas residentes na capital, devendo-se apresentar nessa reunião habilitada a responder a todas as interr,cllações que lhe forem feitas
c a rlar todas as explicações que forem exigidas.
~ i2. Cumprir c fazer cumprir os presentes estatutos e mais
dclilJcraçõcs da asscmhltln ~tcral dos accionistas, podendo indicar e propor tudo quanto lhe parecer nccrssario ou conveniente ao desenvolvimento, progresso c interesse da companhia.
Art. 22. A Dircctorin. perceberá repartidamente por seus serviços a commiss:io ri c !O% dos lucros liquidas, podendo a
assemhléa geral dn,; accionistas alterar esta quota pela fórma
que lhe parecer mais conveniente.
CAPITULO V.
IJO f.ONSELI!O FISCAL.

Ar·t. 23. o conselho fiscal será composto de tres accionistas
eleitos pela assembléa geral, rios quacs um será o relator.
Art. 2~. As funcçücs do conselho fiscal durarão l[uatro annos,
c a clle cornprtc:
§ L o Examinar as contas e mais negocias da companhia, c
todos os actos da Directoria, dando parecer a respeito de
tudo quanto houver lle apresentar-se :í assembléa geral dos
acciouistas.
§ 2.• Heunir-se todas as vezes que o reclamar a Oircctoria,
auxiliando-a com as suas luzes c cooperação uo que fõr do
interesse da mesma companhia.
§ 3. • Re<Juisitar a convocaçüo da assembléa geral cxtraordinaria, sempre que lhe parecer necessario aos interesses da companhia, devendo nesse caso declarar as causas c fim de tal
requisição.
Art. 2;;. Na falta ou impedimento de qualquer de seus
membros, será chamado o immediato em votos e este servirá por todo o tempo de cxcrcicio do membro substituido.
Art. 26. O exercido e desempenho do cargo de membro do
conselho fiscal 6 considerado serviço relevante prestado á companhia e seus membros teráo lugar distincto nas reuniões da
assembléa gera I, hem como terão sempre franco c livre accesso
em to<los os es tabclccimcntos da companhia.
CAPlTULO VI.
llA ASSEMDLÉA G!lHAL.

Art. 27. A asscmbléa geral da Companhia-Transportes Urbanos-compüe-sc de todOI os accionistas de uma ou mais acções que se acharem devidamente averbadas 60 dias antes da
reunião c se considerará constituida com a presença de vinte
accionistas que representem i/3 do capital, sendo o prazo para
a sua reunião ordinaria o mez de Janeiro, reunindo-se extraordinariamente de accõrrlo com o rJne é preceituado ncstos
estatutos.
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Art. 28. Nas reuniões ordinarias serão apresentadas1 discutidas
c votatlas as contas relativas á Dircctoria, e o parecer ao Conselho
liscal, c ncllas se poderá tratar de tudo quanto interessar :\
companhia.
Art. 29. Nas rennitíes cxtraordinarias sómonte se tratará do
fim c ohjccto para qnc houver sido convocada.
Art. 30. Se no dia marcado m convocação não se reunir o nu·
mero de accionistas com o capital exigido para se constituir, será
do novo convocada por annuncios consecutivos por oito dias nos
jornaos, e .nessa reuni~o se deliberará com qualquer numero do
accionistas.
_
·
Art. 3l. A vota~i\0 das malcrias sujeitas á discussão será feita
por maioria rclaltva dos accionistas e por individuos; terá,
porém, lugar a vota~ão por numero de accõcs, c mediante escrutínio, cscreventlo caaa accionista o seu voto em uma ccdula não
assignatla, totlas as vezes que se tratar de matcria que envolva
conllança, ou intrressc pesso:\1; ou se trate da Dircctoria ou de
t]ualtJUer tle seus membros.
Art. 32. O accionista de 1S a 20 acçúcs terá um voto, o de 21 a
~) terá dons votos, o de ~6 a 70 terá trcs votos, o de 71 a 95 terá
quatro volos, e o rlc 96 ou mais terá. cinco votos; nenhum
accionista pot.!erá ter mais do que esse numero de votos, qualquer
que sPja o excesso das acções tJUe possua ou represente.
Art. 33. A clciç;io dos menllH·o_, da Directoria, do conselho
llscal e da mesa se fará por escru linio secreto, c não serão ad ·
mittidos votos por procuração.
Art. 3i,, Compete á assembléa geral dos accionistas:
§ L o Elef(er a mesa que se comporá dn um Presidente c dons
Secretarios, a rJual dit·igirá os trabalhos da assnmhléa geral em
suas i·~nniiícs, c srrvirão todos por espaço de quatro annos.
§ 2. o Eleger a Directoria c o conselho Jiscal.
~ 3. 0 !Jclihcrar sohrc og relatorios e coutas da Dircctoria c
conselho Jiscal, rlanrlo-lhcs a sua approvação, ou resolvendo as
medi tias a tomar.
~ ~.o Ileso! \·c r sohrc todos os ncgocios c propostas da com•
panhia.
,
§ 1>. o Determinar qualquer altcraç;io na marclla da adminis·
tração da companhia.
~ 6. o Ordenar exames c inqueritos.
§ 7 ,o Resolver sobre a e1Toc11vidadc de responsabilidade da Di·
rcctoria e determinar os meios para realizai-a.
~ 8. o Suspender e dcmittir a Dircctoria c o conselho fiscal na
totalitladc ou em qualquer dos seus mernhros.
§o. o Autorizar o augmcnto do capital, c resolver ácerca de
qu~lqucr amplia~ão ou alteração tlo objccto e Iins da companlua.
~ lO. nclihcrar. c regular a l.iquidação da companhia, ou
q!laLulo lhe convtct:, ou necessanamentc, quando o capital so·
c1al. se achar rctluzulo a 60. %, _por perdas ou quacsrjuer outros
motivos, tlcvcml•? p~ra ess~ hqmdaçao elegrr a mesma assembléa
!(~ra! um~ eomm1ssao de cuJco membros que se encarregará da
lllJUJdaç<tO·
Art. 35. A rlciibrraçiío das ma terias dos~§ G,o, 7, o, fl.o, 9. o e 10
do artigo antecedente será tomada por mawria absoluta de votos
em assernbl~a f(Cral especialmente convocada para esse flrn, e
reuntdos aecw111slas quo representem mctadr, do capital da companhia, não ~endo tamhem admittidos nrsta deliberacllo votos
·
por procuração.
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CAPITULO VII.
DO FUNDO DE RESERVA E DIVIDENDOS.

Art. 31i. Dos lucros liquiclos, conforme o' halanços scmestraes,
se tJ,•cluzir:1o 5 '(,para um funtlo tle reserva exclusivamente destin~ elo a fazer face ás dcspezas de renovação c reparos do material
roclante c de tracção ; e quando este fundo não chegue para esse
lim, o rxcrsso da dcspcza deverá ser lançado na conta de despczas
gcracs.
Art. 37. Feitas as dcducções para o fundo de rrserva, para a
quota ou commiss:1o da Dirrcloria e para quacsqucr desfalques do
capital social, sn fará com autorização do conselho fiscal dividendo do re~tanlc aos ifCCionistas nos mczes de ~'cvcrciro e de
Agosto de cat!a anno de ctue passarão recibo em um livro especial.

CAPITULO VIII.
DBPOSIÇÜES GERAES.

Art. 3'l. A Dircctoria procurará sempre terminar por meio de
ar h i lros todas as contestações que se possam susei lar nos negoe ios ela c >lllpanhia, de accí\rdo com o art. 3. 0 da Lei n. 0 1350 de H
de Setcmhro de l86fi.
Art. 39. Os mrmhros da Dircctoria, assim como toclos os mais
e1nprcgatlos da com panll ia, s:lo rcsponsa veislpclas pr-rdas c clamnos tJUC c:ntsarf'm á comp:uthi~, ttnc provenham tlc netos ou omisS<-<l'S em cp1c se manifeste fraude, tlúlo, malícia ou negligencia de
sua parte, no cxcreicio das respectivas funcçtlcs.
Art. ~:l. Tl'r:to inteira execução os presentes rstatulos logo
que srjam approvados pelo Governo Imperial c qnaesquer altcrarílcs resolvidas pela asscmhléa gorai elos accionislas sc~rão levaelas ao conhecimento do mesmo Governo, cuja approva~ão se so·
lidtar:í.
DISPOSIÇÃO TRANSITO RIA.

Os ~ccionisl:ls da Companhia-Transportrs Urbanos-abaixo assignaclos, rrnnitlos em assemhl!~a geral, convocada cxtraorclinariamrnte para este flm, aceitando os presrntcs esta lu tos, ou lorgam
á aetnal llirrdoria composta do Commcndatlor l\lanocl Gomrs
Costa, Luiz José Vieira Lima e Francisco Fcrn:mdcs Mesquita
todos os po,krcs neccssarios para impetrar do Govrrno Imperial
a sna appt:ovac::lo, c aceitar qualr1uer ~Iteração tjne o mesmo Governo se stn·a ncllcs fazer.
nahia, 2.1 ele Janeiro de 1877. (Seguem-se as assignatul'as.)
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DECRETO N. G6í5- DE 31

DE JULHO DE

1877.

t:oncodc privilegio a Daniel Pedro Ferro Cardoso para fabricar
c vender o apparclho denominado - Sec~dor pneumatico
pela condensação.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperallor, Attendendo ao que requereu Daniel Pedro Ferro
Cardoso, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por quinze annos, para fitbricar c
vender o apparelho do sua inveflção, denominadoSeccador pncumatico pela condensação-, destinado a.·
scccar café c outros objectos, segundo a dcscripção que
depositou no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\Iagestaclc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras
Publica~, assim o tenha cn tendido c faça executar. Pala•~ i o do Hio de Janeiro em 31 tlc Julho de 1877, ü6. 0 da
Inllepcnllcncia e do lmpcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

6()~6- DE

31

DE JULHO DB

1.877.

Conccdr. privilegio a José Leite da Cunha Bastos para o apparclho de sua invenção drnominado-Tractor mocanico.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Altentlentlo ao que rCtfliCrcuJosé Leite da Cunha Bastos,
e TenLlo ou vitio o Consclhci r o ProcUI·ador da Corôa, Soberania e Fazentla Nacion~ll, lia por bem Conceder -lhe
privilegio por dez annos p1ra fabricar c vender o applrclho de su3 invenção dcnominado-Tractor mecanico-
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dcstinallo a substituir a tracção animal dos vchiculo3
que trabalham sobre trilhos, conforme a dcscripção quo
depositou no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lng-cstadc o Imperador, l\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agriwlturn, Commerdo c Obras
Publicns, assim o tenha entendido c fnça executar. Palado do Rio de Janeiro em 31 de Julho de 1877, õti.•
da Inllrpcndcncia c do Imperio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

(i()~7- DE

31

DE JULHO DE

i877.

Concede privilegio a Rodrigues & Oliveira, para fabricarem o
venderem carroças destinadas ao transporte d'agua.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Impct·ador,
Attcndcnt!o ao que requereram Roclri!!;UC3 & Oliveit·a, c
de conformitlade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por
bem Conceder-lhes privilegio pot· oito annos, para fabricarem c venderem carroças de sua invenção, destinadas ao transporte d'agua, segundo a dcscripção c
desenho que ficam archivados.
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, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeit·o em 31 de Julho de i877, õ(L" da
Jntlependcncia c do lmperio.
PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho de Almeida.

=
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DECRETO N. Gô18

-llE

31

DE JULHO DE

1877.

Concede privilegio a Migucl Alam ir naglioni para o apparelho
de sua invenção, denominado- Clarific:tdor Hcrmctico.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Altendcndo ao que rrquereu Miguel Alamir Baglioni, c
do conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, SolJCrania e Fazenda Nacional, H3 por
bem Conceder-lhe privilegio por !5 annos, para fabricar c vender o apparclho de sua invenção, denominado
- Clarilicador Hcrmctico- destinado a realizar a perfoi! a c rapitla clarificação dos caldos de canna e outros,
spgunrlo a descripção c tlcsenho qne ficam archivatlos.
Thomaz Jo~é Coelho de Almeicla, do Conselho dr. Sna
1\fagrstadn o Imprra1lor, Ministro e Secretario de Estado
dos Nrgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Pu·
hli;~as, assim o tenha cntcmlitlo c faça executar. Palacio
rlo Hio de Jancil'O em 31 de Jnl!w de 1877, 5G." da Intlt'pendencia c do Imperio.
PHINCEZA ll\IPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

f1ECRET0 N. ()G'!rl-

DE

31

DE JUL!TO DR

!877.

Concede privilegio a l\fanocl Francisco do Castro e Nascimento
para o apparclho de sua invenção, tlcnominatlo-~panhatlor·
tlc

caf1'.

A Princoza ImpGrial Hegcn te, em Nome do Imperador,
Attentlcnllo ao que requereu 1\l:mool Francisco de C:~stro
c Nascimento, c tlc conformida1lo eom o parecet· do Conselheiro Procura1lor da Corôa, Soberania c Fazenda Nacion~l, lia por liem Conceder-lhe privilegio por oito
annos, para fabricar c vender o apparclho tlc sua invenção, denominarlo-Apanhador dn café-srgnnrlo a tlr>scripção r 1lescnho que ficam archivatlos.
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Thomn José Coelho do Almci1la, tlo Conselho de Sua
o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Nt•goeios da Agricultura, Commercio e Obras PuJ,J icas, assim o tcnh:J entendido c faça executar. Palacio
do llio de Janeiro em 3i de Julho de 1877,56. • da Intlcpcntlcneia e do Imperio.

III~g-cstadc

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6G50- DE 31

DE JUUIO DE

1877.

Conce(lc privilegio a Josó Frederico de Freitas Junior e 1\larros
ChrisLiuo Fioravante Palruihano para a fabricaçno c venda
do atluho vegeto-animal portalil.

A Princez:J Imperial Regente, em Nome do Impcratlor, Attcndenclo ao que rcquerrram José Frederico
d1~ Freitas Junior c Marcos Christino F'ioravanle PaII'Ulhnno, o Trntlo ouvido o Conselheiro Procurador tla
Corôa, Soberania c FazcJHia Nacional, Ila por bem Conce1ler-Ihes privilegio por 10 annos para fauricarcm c
vrn1lercm o adubo vegeto-animal porta til de sua invenção, destinndo a fcrtilisar trrrat cançadas c arvores
velhas, de acrôrdo com a dcscripção que drpositaram
no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\Iagrstallc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
d0s N1•gocios tia Agricultura, Commcrcio o Obras Pulllicas, assim o lenha entendido c faça executar. Palacio
do Hiode Janeiro em 31 de Julho do 1877, !Jü. • da Intll'j)Pnilencia c do Impc1·io.
PlUNCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Atm~~ · '
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DECRETO N. 66:51 -

DE

31

DE JULHO DE

1877.

Concede privilegio a José de Sá Hollanda Cavalcante, para
fabricar c vcmlcr colleiras, llêas, cabrestos c correntes de
aço temperado.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impcrndor, Attcnrlemlo ao que requereu José de Sá Hollan<la Cavalcante, c de conformidade com o parccct·
do Conselheiro Procurador d:t Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio
por cinco annos para fabricar e vender collcit·as, pêas,
cahrcslo3 e correntes de aço temperado, destinados a
rcsgunrllar os animacs muares e cavallarcs, do furto,
segundo os systemas de sua invenção.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagesta<le o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Nrgocios da Agriculturn, Commercio c Obras Publicas, nssim o tenha entemlido e faça executar. Palacio
do llio Lle Janeiro em 31 de Julho de 1877, õü. 0 da Imlepcnrlencin c do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz JQsé Coelho tlc Almeida.

DECRETO N. 66ü2- DE 31. DE

JULHO DE

1877.

Crêa o lugar de Juiz Municipal c de Orph:íos no termo de Slnla
Anna do Catü, na Província da Bahia.

A Princcza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\tagcstade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha pot· hem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' crcaclo o lugar de Juiz Municipal e
de Orphãos no termo de Santa Anna do Catú, na Província da B:1hia.

continua >
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Francisco Januario da Gama Ccrqucira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entcnclidu e
faça cxceu ta r. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Julho
de 1877, u6. • da Indcpendencia c do Im perio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqneira.

DECRETO N. 6Gt>3- DE 31

DE JULHO DE

!877.

Coneede privilegio a Miguel Alamir Baglioni, para o(apparelho
de sua invcnç<io denominado-Geyser Thcrmal c Vaporisador
pncumo-d ynamico.

A Princcza Imperial Hcgcntc, em Nome do Imperador,
Allendcndo no que requereu Miguel Alamir Baglioni, c
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurado!' lia Corôa, Soberania e Fazenda Naeional, Ha por
lJcm Conceder-lhe privilegio, por quinze annos, para fabricar e vender o apparclho de sua invenção dcnominado-Gcyser Thcrmal c Yaporisador pneumo-dynamieo, destinado a produzir a instantanea evaporação c
concentração dos caldos da canna c outros, segundo a
dcscripção e desenho que ficam archivaclos.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
.1\lagcstadc o Imperador, l\Iinistro e Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pala cio
do Hio de Janeiro em 31 de Julho de 1877, õ6." da lndepcnucncia c do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE.
Thomaz José Coellto de Almeida.
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DECRETO N. GGü3 tl.- DE 3i

DE JULHO DE

1877.

Proroga por um anno o prazo marcado á Companhia de navegação a vapor- Catl.iarinensc- para a apresentação de uln
novo vapor.

A PI'inceza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendenclo ao que requeruu a Comp:mhia de navegação
a vapor • Catharinense • devidamente representada, Ha
por lwm Prorogar por um anuo o prazo marcado na
clausula 2.• das anncxas ao Decreto n.• 5901 de i7 de
Abril de 187:> para apresentação de um novo vapor.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
l\lagcstade o Imperatlor, l\linistro c Secretario de Estado
dos Negocios tla Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Hio de J:.llloiro em3l de Julho rle i877, 56." da Indcpcudcncia c do Impcrio.
PIUNCEZA Il\IPERlAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 66:Jlc:-

DE

7

DE AGOSl'O DE

f877.

Crca o officio de Escrivão JHivalivo do Juizo dos Feitos da Fazcncla nas P1·ovincias de Minas Gt~racs c Plauhy.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua l\lagestada o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Usando da
aLtrilmição que lhe confere o art. fO~ ~ 12 da Constituição do Im pl'rio o Attentlontlo ao quo represen Lou o
l\linistro o Secretario do Estado dos Negocios da Fazenda: H:~ por bem, n1 conFormidade do art. 5. o da
Lei n.• 2í2 do 2\l de Novembro de t.Síl, Crear nas Prov incias do Minas Geraos o Piauhy o oiTicio de Esc ri vão
JH'ivalivo do Juizo dos Feitos da:Fazclllla; revo:;ada:> as
disposiçõl's em eonlrario.
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Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro o Secretario de
Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entendido
c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 7 de
Agosto de 1877, ü6. o dalndependencia c do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqueira.

DECRETO N.

6655-DE

7 DE

AGOSTO DE

1877.

Eleva o capital garantido a Pedro H. Waken para eslaiJolocimento do um engenho central no munlcipio do Ceará·lllirim,
Província do Rio Grande do Norte.

. A Princeza Imperial Regente, em Nome rle Sua Magcstadc o Imperador, Attendeudo ao que lhe requereu Pcrlro H. Waken, Ha por bem Elevar a quinhentos contos
de réis (tWO:OOO~OOO) o capital de duzentos e cincoenta
contos de réis (250:000$000) sobre que pelo Decreto n. o
635ô de H de Outubro do anno proximo findo lhe foi
concedida a garantia do juro de 7 % ao anno para o estabelecimento de um engenho central para o fabrico de
assucar no município d() Ceará-Mirim, Província do Rio
Grande do Norte.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
.Magestade o Imperadot·, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commorcio c OLras
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio ele Janeiro em 7 de Agosto rlc 1877, 56. o
da Indcpendencia e do Imperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Tlwma• José Coelho de Almiida,

ül!O
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DECRETO N. GGri6 -

DE

7

DE AGOSTO DE

1877.

Proroga por mais um anno o prazo marcado ao Desembargador
Henrique Jorge Habello para a Incorporação da companhia
destinada ao serviço da pesca na Bahia.

A Princczalmperial Regente, em Nome do lmperatlot·,
Attentlendo ao que requereu o Desembargador Henrique
Jorge Rabello, Ha por bom Pt·orogar por mais um anno
o prazo concedido pelo Decreto n. • 5!)2~ de 22 de l\Ia io
de 1875 para incorporação da companhia de pesca a que
se refere o Decreto n. o Mi13 de f!) de Outubro llc 1870.
Thomaz José Coelho de Almehla, do Conselho de Sua
1\lagcstatle o Imperador, Ministro c Secretario tle Estado
dos Ncgocios da Agricultur~, Commcrcio c Obras Pu}Jiicas, assim o tenha cntell!lido c faça executar. PaJacio do 1\io tle Janeiro em 7 de Agosto de i877, üü. o lia
Imll'pentlencia e do lmpcrio.
PRINCEZA IMPEHIAL HEGENTE.

Tlwmaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6657- DE 7

DE AGOSTO DE

i877.

Proroga por mais dous annos· o prazo marcado na clausula H."
das annexas ao Decreto n.• ti79~ de H de Novembro de i87i.

A Princeza Imperial Hegente, Atlendendo ao que requereram o BJrão de Bemfica c Jacques de 'nonnefond,
este concessionario e atJUellc cessionario de metndo da
estrada de ferro de .1\laceió ao valle llc Jacuipe, na P!·ovincia das Alagôas, Ha por hem Prorogar, em Nome do
Imperador, por mais dous annos, o prazo marcado na
clausula i 1. • das annexas ao Decreto n. • 5702 llc H de
Novembro tle 187'1, para a incorporação lia companhia
que tem de construir a mesma cstralla, contanllo-sc ~
novo prazo do dia em que findar o primeiro.

6it
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do
mesmo Augusio.Senhor, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias d~ Agricultqra, Comnwrcio c Obras Publicas, a~silü o tenha el'ltcmlido e•faça executai'. Palacio do lHo de-Janeiro em 7 de Agosto u<! 1877, 56. o da
lndependencia c do Imperio_.
PRINCEZA JMPERIAL REGENTE.

1homaz' José Coel!UJ de Almeida.

DECRETO N; (j(jt)8-

DE

.14

DE AGOSTO DE

1877.

Declara que a sMc da Companhia da estrada de ferrÕ do ComoJercio e Rio das Flores é ntireguézia de Santa Thereza do
municipio .de Valença.

A Princcza Imperial Regente, -em Nome do Impet·ador,
Attendcndo ao que requereu a Companhia- Estrada
do Commercio cHio (las Flores""7c de conformidade com
.o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Con3elho de Estado, exarado em Consulta de 10 do corrente
mez; Ha por bem Declarar, que a sédc desta empreza ~
n\freguezia de Santa Thercza de Valcnça, na ~rovincia
do Rio de Janeiro.
Thomaz José Coelho de Álmeida, do Conselho' de Sua
1\lagcstai.Th o lmperador, Ministro c Secretario de Estado
d_os Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenlia entendido c faça executar. Pala cio
·do Rio de Janeiro em v.~, de Agosto de 1877, 56. o da
lndepcndencia c do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL

REG~T~,·:·;~~~.; ~..1:? :

Thomaz JoséCoellw de Almei6l&S-'
. ·.
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DEGHETO N. (j(rin-

DE_

H

DE A(iOST_O

D:'

1877.

l'crm'ltc a lr.1mfel'CJICLl pJra S •.fitklis tla sÇtk •!a Co:llpan!lia
r' a r•slr:ula de lt.ITo ([,• Sanro A:1!onirJ de P~úlua.

A PrincPz:~ Impcri:llllcgci)~c, em Nome do Imperado!·,
Attcnd"n<l, ao f[tH' requcrru :1 Cowp1nllia da r"s:r.11h de
ferro .de S:1nlo Antonio Jc V.tdm, dcrillaiTIPntt: rcpn~
senluda, Ih !'OI' b:•rn Permillir qur• s~j:t tr:lnsf'erida
desta Cúr!P para a ridade d1• S. 'Fjdclis a séd1: 1la mesma
rulllllillhia, fir:nulu :i>'SÍill

rcsp.:diro:;

allt'l'ail•l o art. t.l. o

~~~t:Jtlltus, :i[lp!'I;Y:ldi!S piH'

dtJS

Decrcton. 0 ;)!)iH

rlt: i7 de Sdcudn·oJ 1!e 1Hiti .
• 'f!Jomaz .Jwó €·Jei1Jcnlr: Al:tlc•irb, do Co:JsP.Iho de Sua
1\la:~·l',:laJe o Ir11p.orador . 1\litii~lroe Sccrl'l.!rio 1k Est:1do
dos ~ego!'ins d:1 A".Crirullura, Commrr•·iu c Obras Pu-·
hli1:a,:, assim o tc::ln cnlenditlo u faça c\ecut:•r .. Pal:lrio do 1\io dt• Jmeiro l'Ill ·H de Ajoslo Jê :Hl77, M. o da
Iud:•pcndc~·b !' du I!:qwrio.

PHINCEU BIP-ERIAL HEGimTE

DEctmJO N. GOliO- nE · 11 M AGosTo o E

tsn

ApjlfoYa, co;n motlifira\;;9~. a rdonna dí' algniJias tlispo,ii•;"ile' d<Js

·

csta!nhs da Sul'id:alc-Garanti.l i'iaeiOtt:tl.

Altcn,lt•ndQ ao que T1h~ r•'r(HI'I'Cll a Dirccloria <1.1 Sndcda:lt• -(;;q·anli:l N:ICÍ''Jul-:• Tc:ulu ouYid 1 a Se('(;ão
de F.,z·u:l:~ do C >nscllio de E,;lado, ll··i por lwtn ApJil"OYar :t rt•fonn:t que ultimamente ft•z a as:c:ullléa gl'ral
do.~ :ICt'ionisias d 1 lllf'~!lla soried:tdo em ;llgnmas disposiçõc!l di' sl.'us e:; la tu to.;: moLlili1::1 ndo·31', porém, os rc,;(H'Ctivos arti:zos suh<:;titutivos rla.mant'ii:a ;:cguiiJlC:
Art. 2.", ~ 1." Alkrc-s:• rlt•:-lr moLlo:
•
A primeira cntr:td:1 ;:crú de ;-;o;, rcalizwrl dentro do
pr:t,.;o de dons lllC7.•'>, ~~ :ts SPguiutes quatlllo a adminis-.
!l'~f;ão m:u·c:u·, etc. O nnis rumo está. no paragnph<>,

EXEr.UTIVO.

aercs~~·nl:l!ldo-~c no fim, dl'poi~ d~-' palavr:~s- da divida
puhlir:;1 -- :1s s;•gniHk·;:- gc:·al ou .proviitci:l'l, .comf:Jilio qun c·sl :-< _•,o:->": t!tiS l!!C:"!!OS pril'ili'gios d<tqnclla~,
ou t'!lll!!lht•l,·;~ d<l Tl:r''l'lí'O ou em lctt·as I.JYP llf!l~c~rias,
, IJUI' li'llli:llll :1 :•aranti:l do Gorcrno, r~mpetinlo .:í Dircdol'iaa 1'-'·~·olltade;:;:•,; litnlos.

Art. IJ,." A 'l'l'~re!IL'-:''' no n:n th 1. • parte, depois
dasp:ilalras -no::wJ,Io pc!a IJirel'lo.l'Íl-:as SC).!;Uintcs:
-1:om npprov:l('ilo d:1 :!s;;cm!il,·:a gl'ra! do.c; at·cioHi.;la~.
Srt!Jslillli-Sl~ u~ l." do lll"S'W artigo pch scguiJtle:
Ü 'ÇCI'i'lllil ;il'I'Ú CIJlJ:'Cl'\"lr!O !'!:l·JU:IIlt•J IJ·• 'l aJrniniSII':II' (IS lll''~"l·i• S d.i SuCit•dadt•,
'
. Art. 2:·\, Em ycz d:1 l'llll'll !1 prüpo-:t 1 em srt'htiluição
iiL'Sl•.: :II'lig•:, aCi'I'Sr'('ltle-St! :t:l liiV'I!l\1 ili'IÍ·jU O Sl!ió;WÍ!lle
il Jragr:qdtl>:
.
.
.
l'ar:tpT:tplw t;ni:o. Os acl·ici!Ji.st·ts f.:o;np:n-:iu t:11n1Jcm
sua :ts;r'liil>ló 1 grr.:l, qtw s~ rl'g,•r;í.JICits·mcsuu:; regras
da ths t'ont.·iiJuin!n,;·.
Art. :\;J, ~- .'." Elimine-s:• a :illt't'JI;ií.o propusll.
; A1 1. :w, ~ :z." :s:liJ>Lit.ua-s.; JreliJ st·,,•uinto:
lJ:il' UJ'ilL'Jl;-; () ÍIISll'IICI;Üi'S.iW g<TOllil'; e, SUII propo:>la
dt·st,•, ll1Jil11':tr o dni!lil.lir f}S rllliJl'l"~·:::tns e agnntcs da
romp:illl1i·l e lll:i!T:lr-l!ics ordr•il:t:lu:', ·:T:ilifit':'Çur::> c li.CJI'ct'lll

:;g·l'n~.

Art.

'~'),

"; 2." 3upJ11'iJil:t-·'C o·:lito p:tragt"cl[li!O.
i. 0 Suppriml-"sr>. Ltlllb;~:.n csk !J:tragraphu.
O HarJo d1~ Cnt··<.>:ip:•, !'lo c·lllwll!'? ~k Sna M':lgeslatlc
o·lrllp't':tdu:·,~,·Jt:lllor 1\;J !'i![l:'l'in, Hifli;ti'O I' SCLT<'lario 1k E'la f,J du.; Neg·o,·iu; ila- F.LZ'!tt:la n Pr.t:sidcntc tlo
Triimnal do Ti!i'S'lUI'tl l'tit:ional, n.i,im o_t:•últ;i ~~nlcn li·
do c f:.IÇl 1''\:'.~titar. P.l!a:·io drJ HirJ de JaHt•iro alis 1-l
lle Agosto d1! l8i7, :ili." d.t ln !·•;r<'Il!lt•n,·ia ,. do liupcrio.
ArL.tO,

~

l'lUNCE~A

L.lP;:B.L\L

IU~GE~TE.

JJarü·J ile Coteyipc.
A~t,~,.::.~:~,r-·c1e~ ;:) :H' lttJer~:l"'-P-l:0~--1 n. o :;s.)~~~) ~3e t-4 tlc t:ie~~~anh~·u j}:' nti$·~-:, c I:l:"o•a:::::.t_~!~ tit~~ =~ t_a_p ~Junhu t.lt~
1H>t~e.

Art. ;-~.o ~;r,]);tituillo por:
E< t:l s•1l j,•:! .1 de a non y1i1 a Ierá um c:t p i I~ I de l.i}!J0:1)0J 1~,
fJUO .'!·:ir.t tii''Ú aris eout1·i!ninlc~ a ·l'•tni:ia01 1·d ~ s q1s caJ!!l:tl':: c Jtlr 1\'~'cs, dividido. e:1t lOJHJ() :1eç·Je', distril•uirl:~ ll'l<s conti i'lllint'·~ 11Ur f!l!iZt'l'Clll, é [J':tJt;fcriY!'L;.

ACTOS DO PODEU
~ Lo As entradas das acçõcs. serão feilas quando a
administração marcar, com intnnallos não mcnore~ do
60 dias,. em annuncio prévio uc W. O accionista qné
não realizar alguma cntraua pérdcd, crú bcncfieio do
funuo de reserva ua companhia, o va lo r das que ti vet· •
feito. O capi ta I tl1sponi vcl setã repre.,enlatlo por tilulos
da divida publica.
.
§ 2. o O necionista terá direito ao dividendo semestral
do liquido tln receita da compnnhia (nrt. 40) depois de
pngas tolins as dcspcz·as, c· de deduzi I' t} a :10% para o
fundo de reserva, afim dc.occorrcr a qualquer prejuízo
que haja no capital.
Art. 4. o Su!Jstittlitlo por:
A 11dministração da soeicrladc SL~rá feit:\ por umn Di-.
rc_clorin de lrcs mcm!Jros, d'entrc os accionislas,rnc
tiverem, pelo menos, 100 al·r:ucs, uma commiss'io Oscal
de igualHumerf), lodos eleitos em assemiJiéa geral," depois de terminado o tempo·tlo ..; actúacs, c pJr um Gcrcnlc notncadp pela Direcloria.
.
§ 1." O Gcrentü será Fl'aneisee José Cor1·~,, Quinlclla,
que só poucr:~. ser domittid-o por motivo de ll!alrcrsação, sendo o subs li tu to nomeado. pela Di rcc to ria com
am)rovação da as ..;cmldéa geral.
·
~ 2." N:l cleiç:Io do conselho flsc·d s,'rão tamb·.:m
admittidos os votos dos contriJmintcs da socie,Ja:lc, que
comrnrcccl·cm á ,1sscm1Jiéa gl'ra! uos aceionistas, quaLquer quc·scja o numero c qualqncr que seja a importancia de seus colltractos.
Art. 2~. Substitua-~(} por:
A ~sscmblé:~ geral c.ompõe-sC" de <lCciouistas ti de
contribuintes, estes. quando se tratar ua ·eleição da
commissão fiscal.
·
Art. 33, § 2." Eleger, ti c confonnit.latle com o
art. 4. 0 , parte 2.• -os membros, ctl' .. etc.
.
Art. 38. Substitua-5o por :
Para satisf:1ção. tios accionistas c eontribuin~t)S, os
livros, c te.
Art. :J!J. Sul;stiLua-se por~
A Dircctoria ekita segundo o art. 4. o, escolltcrá
o Presidente, Secretario c Tllcsoureiro, ·e terá as
scgu~utcs attribuições:
·
·
§ Lo Administrai' c llscali,;ar as opcr.ações c negocios ~a companhia,· vcland.a sobrctutlo na fiel observancta deste estatutos, ouvindo scmpro·quc fôr prcçiso o gorcn te.

EXECU'l'IVO.

§ 2. o Dar ordens c i11strucções ll,ll gerente, marcar
honorarios. e gratificações e porcentagens aos agentes,
de accúnlo c sob proposta do gerente. .
·
~ 3. 0 Verific.ar c assignar com o gerente 1ts. contas
c ha.lanços da companhia c apresentai-os com o rela·torio á a>scmbléa gel"al.
§ 4. 0 Reprcseutar a companhia, judieial e extrajudicialmente, para o que lhe ticam concedidos il"limitados
poderes.
·
0
·~ 5. l\ccebcr todos os dinheiros dos contribuintes
c da sociedade, depositai-os no Rmco do Brazil, retiral-os, comprar c vender a{loliccs c tilulos da divida
publi"ca, assign~r as apolicc> respectivas e transfcr-cncia
das mesmas.
§ 6. 0 A Directoria se reunirá sempre que f~r mister,
consignando em livros cspeciaes seus actos c delibera·
çõcs.
0
~ 7.
A Direçtoria, no impedimento de qualquer de
seus membros, chamara quem o substitua [\té a primeira·
asscm!Jléa geral.
§ 8. o A Dir~ctori:i perceberá o honorario de ES:0008
para caua membro, emquanto fúr de tres, c da 4:0001
qua nu o fôr de cinco, cuja qtfan tia se rã tirada da com-.
missão de ti 0 /o.
Art. t10. su·bstitua-se por:
O gerente, êricarregauo do etpediente c de touo o
scrvi~o <la companhia, com o honorario do f/2 °/0 , tambem tirallo da commissão de 5 "/o, será obrigaLlo:
Lo A cumprir c fazer cumprir· todas as uelibcl'ações
da Dircctoria ·c lla commissão fiscal.
·
2.." Nomear c dcmittir os empregados c agentes da
corapanltia, marcando-lhes, c~rn prévia approvação da
Direr:to~·ia, onl~nad~s e porcent1gcns.
.
3. 0 Assigmr todos os documentos c papeis da companhia, que não forem tia compotl'ncia da Directoria, <li~
rigir a cscripturação c contabilitlatle.
1,," Preparar, de accúrdo com a Directoria, o balanço
e o rei a torio, que dcvent ser annualmcn to aprescn ta dos
ã asscmbléa geraL
Ü. 0 Entreter com os agentes, quo são empregados
simplesmente encarregados uc obter contr·actos, a ne·
cessaria currasponuencia, dando-lhes as instrucçõcs precisas c solvendo as duvidas que houYer, sempr·c lle accórdo com a Diroctoria.

ACTOS DO PODER•

6. o OrganizJf, com appr.ova~io da pirectoria, o regul;nnento interno tf!icompanhia,.para ser su)Jmellitlo iJ
sancção r.la aêscmlJll•a geral.
7. o Figurar como procurador da Dir-ec_torin, e á vista·
de procur;-~1;õcs cspcciacs, nos actos de compctc.ncia
desta.
8. o O g-crelilc em seu im per! imcn t0. temporaJ:io será
snbslituitlo por nm d~s Direclill'es.
Inutilise-se a~ palaVI'a~-Capitulo 8. da commissão
fiscal.
Art. H. A rommissão n.sc:il, rleit1 nos termos do
art. fl;, 0 d'enlre os aecinnistãs ou e_onlriLuintcs, homearú
seu relator, competinL!o-lhc:
§ Lo Tomar conllCf'imento dt: torlas as opençõcs de~de
a entrada dos cJpitacs é sva conversão- ate a distribuição e entrega ou deposito das :l{)J)Iices ..
§ 2.• E\amin:u· as contas c rclatorios annuaes antes
·
de serem apresentados ú asscmbléa geral_.
• ~ 3.0 Propor :i. Direr:loria quaci(JUer pi:oviLlelicias que
parepm convenientes c vciJr trela cumprimento dos
estatutos.
§ fi;. o Esforç~r-se prla n~quisição t1c contribuintes.
§ ;;, o Ter os I iv os' prrcisos pn·a mas ac las, pa rccel'CID
·c rrsoluçõcs.
·
·
§ G. o Cada um. tle ~cus membro; ter(t !l honorario de
2:'t00.)000, ann.u:llmentr, rnHJUanto fôr de trrs membros,
c tln 2:~00!)000, qu~nrlo fôr de rinco membros, ~&Ivo o
au?mcnlo ou diminuiç:Io que fui' deliberado pela asscmbléa gera\.
Supprima-se os arts. fl;2, r,~,~~ c ti,:j, p:1~sando p~ra 42
oart. Mi,par:a fl;3 oart O, paraHoart. !f8, c-passa'!ldo
pa1:a o cap. 8 o cap. U.
·
•
Nos a1:Ls. 30, 31, 33, 34, ~ 3.0, 37 ,.30, ~~ t~,. o c 8. o substilu:Hc a palavra contribuinte para aecionisla.
Art. -18. Acresccn te-se:
' Parac!T:!phounico. Se a Lei 11. 0 ·1033 tlc2~ ;lc Agosto
ele 18fifl fi'\ I' r. ltcr~tb, cst:1 sócietlatlc, em refcn•ncia a
clrit;ÕC'~J arlopt:lrá desde logo as llfJVaS tlisposiçõcs fJUC
forem decretadas. .
·
0

,

r
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:t:XECUTIVO.

· DECI\ETO N. C6Gl-oE H

DE AGOSTO DE

1877.

Approya, com alteraçõe-', a reforma dos e3tatutos da Companhi.-Coopcrativª' t:é Consumo.

A Princt~zalmperiallleg-enle; em Nomn do lmpet'ador·,
Attcnderulo ao que rrqnereu u Com~:lllhia. Cooperativa
de Cortsumo, tlcYidamcntc !'t'prcscnt:Hla, c de ronfo~·mi
ÚJdc com o p:1rcerr da Sccç;io llos Nl'gocios do lmpel'io
do Conselho de EstaLlo exar:Hlocm CopsultJ de 9 ele )ulho
ultimo, H1 p >I" bem Approvar a retõnna llos estatutos
da rcfcriua t:omp:mhia, con! as allrrações que haixam
assignadas por Thomaz Jose C~elhb de 'AimciLla, do Conselho de Sua.M;Jgesl:Jdc.o lm.pcrador, 1\linigtro e Se«!retario de E~tado dos Ncgo·cios Lia Agricultura, C<Jmmercio c Obras l'ubll1:as, que a~sim o tenha entendiuo c faça
executar. Palacio do Hio de Janeiro·ein :14 de Agosto
de 18/7; :56. o da InLlcpcmlcneia e Llo Imprrio. ·

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Thomaz J()sé Coelho de Almeidlt.
Alternçõe• CeUn!l!l á ret"orann de~;~ estatutos da
C(nnpnaibia Cooperativa de Con .. un•o• a que
se ••et"et•e o Decreto n. 0 66~1 de 14 de Agosto
de t87')'.
·

I.

Art. H. Subsiste o par<lgrapho u·d~o deste ártigo,
palavras- fO 0 / 0 UO Capital SOCi:il
-par estas: quantia igual a"' 1li.to capital.
Fica supprimillo o p:rragrapho acrescentado • ao
mesmo artigo.
·
~ubstilUilli!O-gC aS

I i.

Art. 17. No~ L • supprima-sc a parte comprehenuitla
entre as palavrag-faça um~1 compra -c -accionist:ls
(o mais como cst~).
·
§ 2, o Elimine-se a 2. • parte, a começar LlasrJalavrasprestadas pelo gerente -substituindo-se pelo seguinte:
e a contento da auministração.
.
Palacio do Rio Llr. Janeiro em 1.,j, de Agosto de 1877. ·

.

- Thomaz José Coelho de Almeida.
.

MS
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l!lloclednde Cooperativa de Con•umo.

Altcraçi1es e emendas dos. estatuto.~ da Sociedade Coaperativa de Consumo apresentadas 1Jela eomrnissã_o nomeada
pela assembléa geml da mesma sociedade em sessão de 21
de Maio do corrente anno, e alJProvadas na sessão de J.O
de Junho corrente', conforme consta da acta inclu$a por
cópia.
·
No art. 3. o - elll. vez d.e ü.OOO acções de 200~- digase-20.000 acções de riOaooo.
•
· Art. ~.· As acções \la Sociedade Cooperativa de Consu~o. são do valor de õ080tl0; sendo a primeira entrada
201$000, e as tres restantes de :10~000 com intervallos ãe
30 dias; podendo tambem s.er recebido de uma só vez
o valor integral d.as ac~;ões.
Paragrapho uni co. Caua possuidor das primitivas
acções de 200$000 representará como accionista de quatro acções de 50#000.
·
O paragrapho unico do art. H passará a ser paragrapho pl'imeíro, substituindo-se as palavras- to %
do capital social-por-cifra. igual ao capital.·
Ao mesmo art. H acrescente-se:
.
§ 2. o Dos lucro~ liquidos provenientes de operações
completamente ultimadas no re5pectivo anno (art. iO)
deduzir-se-ha, de_pois !le separado o fundo de reserva na
fórma do paragrapho.antecedente, um terço para ser
distribuido como di vide!)do aos accionistas; o·utro terço
pelos compradores accionistas', oo não, comtanto que
uns e outros provem com recibo ter gasto j'telo menos
600~ annuaes, dévendo o r a te i o <leste segundo terço ser
proporcional ao algarismo. despendido por cada um,
e a ultima terça parte diviaicla pelo pessoal, que tiver
comple(ado um anno de serviço, como grati(ic"ação addicional.
•
No art. ü. u, § 3. • diga-se 1 Em igualdade de circumstancias comprar do profercncia os gencros nos cs tabolecimen tos que per-tencerem a accionistas.
Art. 17. As vendas feitas nos armazens da Sociedade
Cooperativa ele Consumo são a dinheiro ú vista, tanto
para accionistas, como para os que o não forem ; podendo facultar-se aos accionistas a compra a credifo até
o valor de suas acções, mas não pagar com· a importancia
daquellas a despeza que fizerem; a qual deverão satisfazer nos seis primeiros dias tio mez seguinte áquellc
~m tiUe tiver.em fMto a~· compras.
.·
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EXECUTIVO,

§ 1. • Quanda porém algum accionista, em circumstancias exccpcionncs bem justificada~. façâ uma compra
superior ao consumo das compras dos demais accionistas,
c peça prazo para pagamento, poderá aquelle ser-lhe '
conceuido, de 60 a UO dias com as ncccssarias garantias
commerciaes.,. ôe uma ou duas firmas de negoctantes
abonados, e~ contento do gerente:
.
§ 2. • Aos não acciQnistas, que forem artistas, operarios ou empregados de quaesquct· estabelecimentos poder-se-ha vender a credít.o até a importancia de uma
fiança por escripto, prestada pelos gerentes, dircctorcs, ou proprietarios desses estabelecimentos-, garantindo o pagamento no fim de cada mcz por cont~ 'do
vencimento dos mesmos empregados.
·O art. 27 é conservado tal, como está nos estatutos,
acrescentando-se n~· fim-mas apenas 6:000~000 annuaes, emquanto houver um só armazt!m, e a sociedade
não estiver cm_cstado pr0$pero,
· Rio ele Janeiro, :1.0 de Junho do 1877.- Dr. Antonio
•d4 Castro Lope$, gerente .•

DECRETO N. 6662-

DE

H

DE ~GOSTO DE ~877.

Concede .P_!ivilcgio a Arsenio Celestino Pimentel pm·a fabritar
c vender a(machina ile 1sua invenção destinada á irrigâção •
. de terras.agricolas.
""

A Princeza. Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attcndcndo 110 que requereu Arsenio Celestino PimenLel
e de conformidade com o parecer .do Ç(mselhciro Pro-.
curador da CO!'Ô3,Soberania e Fazenda Nacional, Ha por
bem Goncetler-lhe privilegio por oi to annos, para fabri- ·
car c vender a machina hytlraulica de sua invcnç~o, destinaria á irrigação de terrenos agricol.as, segundo a
dcscripção e ~csenltos que Jicam archivados.
Thomaz José Coelho de Almeida, rlo Consclhó de Slla
Magestadt! o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios rla Agriculturn, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendiLlo.e fãça executar. Palació
do Hio.tlc Janeiro em ffs,·dc Agosto de :1877, 5ü, 0 dalndepcntlencia c do Imperio.
• ..•. _ •.
.
__.
PRINCEZA IMPERIAL REGEN'r~.\ ~~ .'
·
·Thomaz José Coelho (le ÂMeitlb. . ' .
-~~

continua >

:'\ '-

.

'.
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ACTOS DO PODER
DE i~ DE. AGOS'I'O DE

DECfiETO N. 6663
-

!877.

I'I'Omul:;a a dcchração l'ntrr o Br:uil e a Italia ]lara a protccção das m~rc:1s de fabrica e comnwrd:·.

TenLlo-sc concLlido c ::s>ign:ulri nc=-t1 Côrte aos Yintc

ue-

c um·dias ·do mcz
.Lullto·llo corrente t1uno enlrL~ o
Brazil e a Italh nma Lleclarnç:io para ~!" protccção das

mar-cas do f:dJrica c co:nmcrcio,. Ilci por hem que essa
declaração seja observada r; cuinpri.la tão inteiramente
como nl'ILt se contém.·
•
."
O Cunsrlhciro Diogo Velho C:1Dlcanti tle AILn•jllrrquo;"Senador do lmpcrio e Ministro ~Secretario de Estado dos Nq?o:·ios Estrangeiros. as:.:im o lenha cnl(lotlclido c fi1Ça e:-t.ceurar. P:il;~eio do Bio de Janeiro ars
H dias do mcz de Agost Lk ..1.877__, tw:o d.t lndependcncia e Llo Impl"'rio.
PHIN.CEZA IMPERIAL REGENTE.
1)

Diogo Velho Cat'aicdnti de AlbuqrJerque·.
Declarnçno ~n-h~ê o Drnzil e· n lltnlla pnrn a J~I'O•
tecçiio dniiinnr·cus de t'41hrlcn e conunercio.

Dcs1'jiu!.do o Govr:rno de Sna 1\hgQsiallc o lmprr~dor
do .Hr;1zil c o Governo de S;ra 1\llge.stade o Hei de llalia
.nsseg:urar completa C PJ.icaz pro!CfÇ:iO ;\ inrJust~ia mallllf~ClU~CÍI'a dns naeiLlll11~s 1lns dons E'te~dos, os ab.1ixo
<ISsignado<; devidAmente ~utoriz1do~ para este fim,
convi eram nas scgu i ntr·s d i~;posiçôe~ :
Os sn!Hlitos de citrl:luma d:1s Altas Part·'sConlracl:tntcs gozarão nos.. lcrritorios c pos,cc.:sues da outra dos
mesmos direitos que os nacionaes em. tudo quaulo diz
rc~pcilo ás marcas de ·fabrica ou de ecimmercio, do
fJUa!qucr n~turcz1 que "cjam.
Os narionacs çln um tio~ doqs paiz'es qu1~ quizcr:'m tor~
nar segura no outro n pl'opricdailc de su~1s m~rc~s de
fabrica ott. eommrrcio, deverão [H't'encher as formalidades p11'a este fim prcs.::.riptas pela legislação ~spcdil'a
dos dons p;\izcs.
·Em fé do qu~ os à11:ti;<0 ;J;:si.r;natlos firmaram a prcsenlt:nledaração C pUZ·'farn-Jhtl O scJlo t]C SUaS a·rmas.
Feita em du.p!icata no !tio 9-c Janeiro aos ~H lle Julho
de 1877.
(L. S.) Diogo Velho Caralcmiti de Albuquerque.
·c L. s .') n. Cantagalli.
~.J":J".:AP

{)):l

EXECUTIVO •

. DECRETO N. OG.Gi- OE H

DE AGOSTO DE

1877,•.

,\pproya os estndos tlcfilritivos, com rxccpção dos orç~mentos,
d:; L• secção c do ra!llal da eslrada rlc feno d~ vi lia de S. João
tio ~lonlc;Ncgro ao porto lia ·Bo1~lê".[wrança, na ProYillda de
S. !'edro do llio GrauLlc tl~ Sul.

A Princrz:1 Impcri3l ·n.,?gcn!c, ·Altcnueido no que
requcroram Carlos Jacob Scliilling-, Anlorifo Soares
Amaya <le"Gtv;rnão, An~onio Canrlido Dutra, Dr. Fclippc
Pc:·ei ra Ca lrl:ls, Jos(· Bcr·n:irrles Souto, B:Jnvrn tu r a A11g·usto
dos·Hcis, c Dr. Alvaro Nllnc.~ Pcrcit'ü·; lia por lit•m, em
Nrjme do lmp:oradvr, Approvar os cst.u,Jm'<lPI1Ililivos,
com cxcepção dci·; on;amc111os; reblivof; ú L" serCão da
c~tr::Hla de ferro du villa dü S. João do i\lontc-Negx:~.10
1 orlo da. Bo:t-Espcnnça, na Pt·ovinci~ rlo Rio Grande tlo
Sul;com o desenvolvimento "lotai de 37 kilomctros e ül~
m::<ros, c os do.ratnal elo Fci'.r·om.·co, com a cxtrn1:ãode
:l0 ;,ilomctros c Wl metros conslantes d::s p11ntas gcrae.~,
pcrtis c m.ais dbenmentos; riiiJric•Hios pelu Chefe: da
J»recloria das Obras Publicrs, dcvendc-sc stliJstituir,
JJos l!'~S de ob.ras .d'ar·tc, a suprrslruclura de madl'ira
·p la de ferro.
•
. Thomaz José Coelho rlc Almei(ia, do Con~elho dn Sua
M.J,<r••stadc i) Imperador, i\Iiuislt'o n Secrd:trio tln Eslarfo
dc,t; Ncgor:ios lia Agricultura, Commrrri o e Olwas Publica:<
:1s imo tctrha cn-tcwlid~ e fap l'xccul:lt'. Palacio do IUo·
. dt• .hnciro e ia l 'lde Agosto dt!J877, ufi." da lndcpcllll<•ncia
c ri.P Imperio.
PIU~CEZA UJP.EniAf.. 1\EGE~TE.

·Thomaz José Coelho· de Almeida.

DECRETO N. ()f:íri-

nE

11

nE

.Ar.ono DE 18jj.

Arrroya, com allctaçõc,, os cslatt:tos tla Comp.1nhia ferro-carril
l\Iarahó c fin!•ctiiJa,
autüé·iza a ftwccion:tt'.

c

A Princcz1 Imperial Il.c-genle, em Nnmc do Imperador, Attenden(i'o ao f[ li C reqncrt u a C lll1pallltia f•lt r ce: nil l\bc:d1ó e Imbl'lib:J, deridanwnte representada,
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e de conformidaue com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho do Est~do, ex~rado em
Consult~ de 11 do corrente mez, H~ por !Jem Approvar
seus estatutos c autorizai-a a funccionar, com as aller,lções que com este !J~ixam, assignallas por Thomaz
José Coelho 1le Almeida, do Cooselho de Sua Magesta-.
ele o Imperador, Ministro c Spcrctario de Estado dos
Negocias dlt Agricultura, Commercio c Obras Publicas,
que assim ó tenha entendido c faça cxccútar. Palaeio
do Itio de Janeiro em 1í de Agosto de 1877, 5G. o da
lndepcmlencia c do. lmperio.
•,
PUINCEZA IMPEHIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho· de Almeida.
Alterações f'eit\ls nos estatutos dn C:ompnnhln
f'erro-carril ~Iacahé e Imhetlba ~ a <(ue se
l"ef'ea•e o Dccrc.to n. 0 6G6ü desta data.

I.

Ao art. 4. o - acrescente-se- não será consi1Ierado
cficctivo o augmcnto elo capital social, emq·uanto não
fM approvado pelo Governo Imperial.
I f.

No art. 8. o - diga-se- O fundo ele reserva é exclusivamente destin:~do a fazer face ás perdas do capi!.al
social ou a wiJslituil-o, c scr;'1 couvcrlido em apoliccs
da divida publica geral ou provinciaes que gozarem dos
privilegias wncedidos úquellas·; em Lil!J.etes do Thesouro
Nacional ou em letras llypotlrccarias de csbiJClecimen.tos de credito real iJUO Li verem a mesma garantia, dando-se a mesma applicaçiiQ aos juros.
.
Não se far<To dividendos cmr1uanlo o capital desfalcado em V·irtude· uc ;wrda~ não fôr integralmente rcs'tal.lolecidQ.
·
• III.

No art. to- in fino- acrcséent:?-se- não portondo
a lllcsma asscmlJ!é:t sct· presidiua por· nenhum dos
membros da administraçflo c elo conselho liscal.

EXECUTIVO.
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IV.
Ao art. fi, § 2. 0 -additc-se-Esta disposição não
comprcltcnde os casos 1lc que tra la. o § 1. o..._,. para os
quacs se exige sempre a prcscnç1 de accion istas que
representem dqus terços do capit:tl realizado .

.
-v-.

Ao art. 13- adJitc-se- Não se a.dmittem votos por
procui'allor para a cleiçãó dos mc.rnbros da mesa, con~
sclho fiscal e commis~ão de contas.

VI.
0

Ao art. i~,§ ~!.
·Se-4l.ccima parte.

-em

vez de qu:1rta parte- diga-

VII.
Att. 15.-Supprima-se.
Palacio dO' Ilio de Janeiro em H do Agosto de 1877 .

.:.._ Tlwmaz José C~lho de Almeida..

Estatutos da socicdtulo anonyma denominada - forro-carril
· Maeahé o lmbgtiba.
CAPITULO I.
D"l ORGANIZAÇÃO DA SOCJEDADll.

Art. t. ° Fica organiza1!a na cidade ae Macahé o sob a denominação de lllaeállé c Imbctiha, UIJ1a companllia anonyma, que tem
por fim construir c explorar uma ou mais linhas do ferro-carril
na cilladc c s1~us sulmrbios para o transporte de cargas c passageiros, tocando esta nos portos da Conc!Ja, Imbetiba e na Parada, na rua da Imperatr~, em conformidade com o cootracto
~!obrado com o G.ovcrno Provincial·cm H de Agosto de t876.
§- L• O prazo 1k sua duração é o de 30 annos, de accôrdo com
o mesmo contracto.
§ !. 0 A sede da companhia é na cidade de MaMhé.
Art. 2. 0 A Companhi:l faz sua a concessão do privilegio e contracto lirmado na citada época de H de Agosto de 1876, pelo Tenente'-Coronel Luiz Gomes Amado de Agui-ar e Presidencia da
Província do Rio de Janeiro, com todas as clausulas, f~yores, ·
onus, direitos c obrigações, cxcepção unica da contida na segun.da parto do art. 15, que perdurará em favor do concossiouariO.

ACTÜS DO PODER

Onlrnsim, a companhia raliflcar.i o contraelo feito pelo mrô·Jno TenPIIli'~Corouel com•a ilircctoria da. Companliia·M:lrall') ·~
C:lJilfl05. O arcôrdo a ·qur s0 refere cs>c artigo será reduzido "
c>eriptnra pub'i<~a, onde lieJr:lo g:1r:1nfidus o,; dircito.s dos cou[,:ael:~ 11 [i''·

.

•

·

Art. 3.·° Con>idnrar-se-ha 1lesde j:i COJh!iluida a cornpanldJ,
para dar prin~ipio :i,; o·iJras·, de co:Jforlllidadc com a condi~ão 3."
do conlracto dD pri·dlcgiu, rcaliz·mdo a cntradr~ de iO "lo de
s··u rapilal no1flinal.
•
Art. '1. 0 ()'capital da .comp:mhi:t s"rá deõO:COJ,10J~. diYi<lidD
em 200 arç.il•'s d;: :wo;,o O cada UII):J, c pudrrá ser clevarlo ao duplo, rJuando :t" cxi~c11~ias do pcolong:uucnto da árcr~ então ex hlente fOl'·!.lll d·:cr<'ladas pela as'icJnbl(•a ge·r~J.
.
r·~ ragr~ pilOu nieo. N:1 ti islrilntiç:to da~ novas acçõcs serão pre ·
feridos o; aei~Íi~llisla> ills•:.ril•tos nus li\'l'os da eQnq:an!Ji:~.
o\rL ti." As 1 ntl".tdas ~:er;1u fnilas ;i r:tzão d~ 10 ?0, sendo o> avisos fHto,; Jli'IOS jorn:lCS d:t localidadr, ILllldo->c o pr~zo de na 2')
citas, para d••nlro drllc scr<'lll rcaliz:uia;. 1: di' uma a outra cha-.
Hla<la JJHllca L\ illli'l'Ya!to >ocr:'t llJCIIOl' do ::o di~s.
•
Art. ü." u aedoni,ta. é ol:rigatlo Hllicamcntc pc.Jo val~ das·
ar1:()PS cn1n tpt:,~ ~u!l...;l~l': 1 Y•:r. ~"~ n:l l ('n!rar corn a pre~ta\.ào cnt~
r,•õpundcnk a tJnal•tlli'i' eiJaiJUda ak 1:> dias dcpiJis d~ csg-otad.J ·
o prazo c.·m a mult t d' i?; do valor ria 111es:n:t rnlrada, pude á
o direito :ís aeçü•'' de tjnc n:lo liz<'r a rcspcetiva cnLi'iH~, as
1p1:ws e.tldr;l<l L'lll coultnisso, JFJ,!Cild•J a rompanll~ emillil-as de
HOYO, sem qnc lenha~ f::zr'r indrnJniz.l_ção da~ntradas feita,, que
revrrtrrüo em IJ,•nclin<~ d:l. cD:np:mlua.
§ 1." F.-xr"i'l111-;e o raso de fon;:t maior, prov~do cxnhcr~nt~
mcnle peranl<' a llircduria, IJHC cntrrn· a<ldicionará a multa de
1% á rn:1o de ~ada Jnrz nu fracr:1u d:• llii'Z.
·
§ 2. o Quando as ar~r,Ctes lcalwu '):\ parte do seu valor realizado c
JWrtenÇalll a nnt ·al"l;!oll isla IJUC lenha c ali ido Clll indig-encia, ou tcHIJa fallccidn, a ass•'lll!.JI.h gcr.::l poderü aulnr·iza'r a VCJ!lla d:~s
me.-:mas ac1:üos, fazendo 1CV<·rter 1'111 !Jcnelici'o do indigente ou
dos hi'l'tleiros do llJOrtu o·1iuc jlrod uzir a VC'llil:t da parte realizada.
•
.• Art. 7." A lran,fc:·cncia 1l•l acçiícs sú po:lcrá ser feita depois t'c
realizado:; p.JoJ l:lt'IIOS" 2:J c; d11 S•.'U Yaiur, I:IVI":lllri'tl-SC termo 110
rrgistro c;p,;ei:ll 1l:t co:up:whia, IJHC s~r:i assignatlu pelo transmittcnlc e Clllllpratlnr. •
.
•
!'aragrapllo uni~Q. C:vla aeç:\o ;: ill(li\'isivel; neste sc;i!ith
não.podcw dous ou lil:lis iJlJiviLltW:i cxcrc:0r t.lircilos c1n virlu:!()
do JllCSlll·l liltl!O.
.
.
Art. N." Uos lucro.; liiJHirlos provcnic;;tcs das op:•rar,ü's efTJclivamcH1o eonclui<!as em cada sc:llcslrc, di·poi·s de dcrtuzidas.lo:Ja,;
a-; dcspezas, inclnsivn as do reparo.~ n suh3lilttit':1o do malcri~l tli!·
teriorado, sP <leduzil:i Hi 0 /o para o Sr. Tenrn[,•-Coroncl Luiz lloIIH~s An1arlo do .\gurar ou seus succ.~ssorcs, pi1la cc>~:1o· do pril"i·
lt~g-i,),C ü'ó p11a !U111lo dercs(}rva,.c dorcslanlc se f:uá•lividendo
p,~lo.,; a-ccioais!~s.
·
CAPITULO 11 .

. \r!. ~.o .\. rr.,Sl~ln hl t'~.1 _geral s·~r~i com pJsta do to:lo.s os ;) .-e i~~ ..
ni.;tasi.Jló311i:<lun's di) nma ou ·lll:tis ae<,;ücs, o como lars.i;,,;er!ptJs EO r.·g-islro geral da comp.mhia. ü() di~· a!\tes tla reuni i<•,
para liUe forem convocados.

sn:cuhvo.
l'arngr.rpho uni co.

Exccptua~3C a primeira i·euniãu, se r~alizar

se ante.< d1'Jacllc prazo, conlado da installnçiio .da companllia.

Art. 10. A assewJ!Jiéa 5cra presidida pelo accionisia que para
tim t•lla rlQger, pu r ~cela nwç~1o un rolaç;lo, .e este nomeará
par.l !3c~rcbrio urn dos acdonist~s presentes.
•
Arl. H. A asserrrlJiéa geral cous~Huc-sc legalmente achand+J-se.prcscntes accionist~s IJUC rcprcscutern, pelo menos, a quarta
• parte do.capi\alrcalizatlo..
•
•
§ 1." Quando o 'ol)jcclo da com·ocaç:lo fôr para reforma de estatutos, augmel'lo t1e capital ouliiJnidação da cornptlllhia, só potlrrà a asse,nL!éa funccionar Q, deliberar Jegalrrrente, estando
presentes accionista<, pelo mcnos~rJue rcpr't:scnternthms terços do'
capital. rcaliz:~uu. ·
~ 2.• No ra;o <ic >C nflo reunir nunrer'o legal n~ pri:nrira cany, ca<;<io, será a :lSSC!ll hléa gel'al con VO<t~atla de novo, metliantlo o
prazo u~: qu:tlrv dias e j}.l·ccctl~nJo alllluncios no; jum:tcs da lucalitl~uli', c de:i,lwrar;i cnLlo kgalmcnte com o Jlurucro rjuc se rçullir nessa segunda r.onvocação.
.
•
·
Art.· !2. 1 r.; 1o ;.;uido;·c< de n;na até c i r~ o a,;çücs tnrão n rn voto,
e os l.!lle p.>~suircm além th~sse nunJcm, dons votos, maximQ a.
que pod ,~·a I tingir.
.
.
··
Art. 13. Os a('(;ionistas podem ser rcprescnt1dos por'I'rocurado·
re:;, ti'rl·t•ntlo pori•m s~r G6lt'\ acdJrlis-tas. Neste Ul:io nunca o
;•ccionista por ~i GU.JJClu ·SC~l. coanuit:cutc poderá ler mais de
quatro \·ntos.
.
P.tragraplw nnico. Scr{\cradn.i![ido_; e terão Yolo na assc·n1bléa
wral, nxhi!Jinrlo dooou ~rentu coinpro!ntoPio .(ló! seus direitos:
f. o ( )s pacs c tutores pu r sons lilho3 c tulclados.
·
li. o 0> rrraritlos por sua" mulheres.·
:1. o 'os in rcni<rriaules pu r seus in Yen lllriarltJs.
-i. o 05 suei o,:; de IJUal'[ uer firma, pela li rrna rrue rcprcscn tarcm.
Arl. 1'1. ,\s reuniões d 1 as·;cmhléa geral sor;lT! o;·tliuarias c cxtraordin~rias.
•
·
.
§ 1. o S<lo ortlinarias as rcuniücs scmostracs, que se ctrectuuão
nas ultirllas tJniJrzenas de Hnciro e Julho, p:rra tonwr conhecimento do rclaturio, !Jal<lnçu c cunbs tio semestre lindo, aprescntadb> 1wla Din•clor'ia; e do parecer. da corHJIIi>são fiscal sohre o
mcsu1o b:tlanço c contas, c par·a elcgtlr anrrtt:llmcnlc a DireootfJ'ria
e comrrriss<\o Ji•cal, que ter<iu dr, fnnc.ci.onar no .111110 seguinte,
eleit;<io esta tjuc será feita por es1'rutinio seereto, cru duas·Jista~
distinclas, cada urna COill llous nomes, com rutulos -llii'cctoria e ·
cornmissiio fiscal.
•
. § 2. o ,\s c~lraonlinarias ler;1n lugar.quando·a Dircctoriajulgar
preciso a ronvucar:1o 1la <lsscnrhléa, c.qu;~nd>~ essa convqcíleüo fôr
pedida pela co:r1rrÍiss<1o iisca 1, ·ou por accionislas IJUC rciircsenLclll a <J11.11'l:t pari!! dO capit li realizado.
.
§ :l." Nas rcurriõe,:; extraurdin:uias n:1~ pldcrá a a.;scm!Jiéa tra·
lar Sl'i!<lo dll ~ssurnplo para que fúr convoca:la .
.
~ ~. 0 Se por VJ)ntura não pUder tc:rninar ?S lrc1!Jaltws no dia da
convoc,l~[ro, potlera C<Jntruuar nos dtas SCiJ'Utntc3.
·
·
e~se

C\PI ruLO Iii.
D.\ AD.''!I:IIHil.\Çl'J D \

C<l;\11'.\:>!IIL\.

Art .. Lí. ,\ C0!1l[lllllri.l será administrada por Ulll3 Uircctorla
corr![HJ>ta de.trcs rnc.<nl.u·<Js, dos qu~cs dons ~crão eleitos annualmcnle, vistoq~ o tcTceiro é o Tenente-Coronel Luiz Gomc5 Amado
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de Aguiar, que llca considerado Director nato, c como tal isento
do e~cru!inio. ·
.
§ 1. o 'Por morte deste, substituil-o-lq o sctt successor ou primogcnito, snccedcndo-sc uns aos outrm, conform~ as idades.
§ 2. o"D'en-trc si _qseol,hcrão os _Uirec toros os que deverão ser Presitlcnlc, SecretariO c l'hesourP!ro ..
§ 3. o Poderão ser reeleitos uma e mais vezes.
Art. "tü. Alem da Directoria, serão tambem eleitos dous membros que comporão a commlssão fiscal, cuja missão é dar pareceres c .examinar as contas c -balancetes; substituir em qualquer
impedimento um dos membros dn Dircctoria, sendo aquclle designado.
·
.
Paragrapho unico. Na.proxima ·~eunião da asgemblM geral
ser;i eleito o Dircctor ou Fiscal quo fallar.
.
Art. 17. Para ser clegivel. á Directoria c com missão fiscal,
deve possuir o accionista pelo menos cineo acçõcs competentemente inscriptas no r~gistro tia comp:mhia, tias qaaes não porlcrá dispúr·ctn<tnanlo· exercer o cargo c devera tambcm s~r domiciliado neste municipfo.
Art. iS. N:io"potleni servir conjunctamente o cargo de :Oirector c
na COlllllliSs;1o lisC'al, pai e filho, sogro c genro, irmãos c cunhados durante o cunhadio, parentes at~ o segundo gráo ou socios da
mesma firma. Destes o mais valado sc1·á o eleito.
Art. 1\1. Nao são elcgivcis os accioil.istas que forem empregados d,'t compnuhia cotuo fornecedores, 1'1,lnpreiteüos e todos aqucl- ·
los que aufcrirem vanta;cns pccnni.~rias, c os inllibidos de negociar, segundo a Icglstaçao commcrc•al.
"DA DIRECTORI!,

Art. 20. os cargos são isentos. de remuneração pccuniaria.
J<rt. 21. Competcn. Directoria:
~ 1. o Hcprcocutar a companhia em lodos os seus actos.
§ 2." Comprar, vender, demandar c ser demandada, exercer a
geral adminislt·aç:1u, com plenos podere..~~ que sem reserva alguma
lhes são conferidos, como em causa propria pela companhia, com
o facfo da eleição.
§ a. o Físcalisar a rigorosa obscrvaneia destes estatutos e promover quanto cni si caiba a prosperidade da companhia.
§ ~.o Apresen-tar por intcnncdio de seu Presidente á asscmbléa
geral, o relatorio semestral tlo estado da companhia e o respectivo halanço com o parecer da com missão fiscal, a quem será
previamente suhmcttido com tod_os os esclarecimentos precisos.
§ l'í." Convoc:tl" a assemhle:l geral c extraordinaria nas hypothcsos destes cslalnlos.
.
·
§ t.i, 0 Nomear c tlemittír os· empregados e arbitrar-lhes ordenados, c indicar-lhes ·os devores, para o que confeccionará os res··
pectivos regulamentos.
CAPÜULQ IV.
DISPOSIÇÕES TR!:'iSITORIAS;

.Art. !:!. Tod'as as pessoas. que subscrovrrem as acçõcs da Companhia ferro-carril lllacáhé e Imbetiba são obrigadas a fazer as
entradas do capital respcctjvo no3 termos dos arts. ã.o e t.i. odestes estatutos c a sujeitar-se ás alterações ·que o ~ferno Imperial fizer no acto da approvação dos mesmos.

{j:j7

EXECUTI\'0,

.\rt. 2J. Logo tJUO se verificar a perda tia metade rio c.apital
sneial, a companhia se dissolverá c procederá á rcspecti va Iiquidaç:lo, de conformidade com o que dispõe o arl. 36 do Decreto
n." 27 H dr i\1 de Dezem!Jro rlc 18üü, c pelo modo por que fôr resol vitlo pela asscmlllóa geral.
AI"!. 2~. Será p:1ga em acçõcs da companhia a quantia de
1 :liOOfiOOO ao Tenen tc-Coronei Luiz Gomes Amado de Aguiar, a
lilulu de intlcmnizaç:lo das dcspczas que fez com os emolumentos
e mais rnstas do pririlcgio.
Art. 2:1. Os aceionislas da Companhia fcrro-earril Macahé c
Im!Jclihn, reunidos em asscmhl(·a geral cxtraorrlinaria, para cs'c
Ji111 convocada especialmente, accitantlo os prcscnl.cs estatutos,
oulorr:aut a al'lual Diredoria os ncccs~arios potlcres p:1ra impelia r do (;ovPrno I111Jlt'rial sua approvat·:lo, c acri!ar as allPracücs
nccPssarias, desde tfUC não aflorem stias principacs disposir;Óes.
Os Hireclores Luiz Gome.ç Amado de A!]llhll".-lJuminyus de Suuza
A uyus!u.-AIIIut!io Juaquim de /Jcja.

DECRETO N. üGUü-DE H

DE AGOSTO DE

1877.

Concede a Joar(uim Ovitlio Sarai\·a dt\ Carvallio, associado tlu
D. Fdippa !lias Daplist:J, pcrmiss;1o para lavrar ouro, chumbo, ferro c outros mctacs na Província Llc S. Paulo.

A Prinr.cza Imperial Rcgentr, em Nome do Imperador,
Attcndeudo ao que requereu Joaquim OriLlio Saraiva de
Carvalho, na qualidade de associado lle D. Felippa Dias
ll;~ptist1, na concessão feita por Decreto n.o üi22 de fG
llc Fevereiro de 1876 paraJninerar ouro, chumbo, ferro
c outros metacs no muuicipio de Apiahy, da Província
lle S. Paulo, Ha por bem Permiltir-Ihc licença para lavrar ;~s ref,~ritlas minas, mediante as clausulas que com
este IJaixam, assignauas por Thomaz José Coelho de
Almeida, !lo Conselho de Sua l\lagcstadc o Imperallor,
Minislro c Sr'nctario do Estado dos Nogocios da Agricnliura, Colllmorcio c Obras Publicas, que assim o lenha
cntl'rHliuo c far,a executar. P<llacio do Hio llc Janeiro
em l'i de A~osto de 1877, :j(i." da Indcpenilenei:l c do
Impcrio.
PHL\'CEZA IMPEHIAL REGENTE.
1'/tomaz José Coelho de Almeida.
=

P.\HTE li.
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Clausulus o. que se a•cf'cre o Dcea·cto n. 0

606~;

dc!Ota dut.u.

I.
Fitam concedidas a Joaquim Ovidio S~raiva dn C:lrV~
lho, na qualiL\ade r\e associatlo rlt) D. Felipp:t lli;1s Baptista, na concessão feita por lkcrdo 11. o (i!2~ dn I ti tlu
l'evereiro de l::-l7G, tiO datas miiwracs de HL,7;}{) braças
quadradas (ü0li,070 melros qnatlr:tdos) no lilUllit~ipiu de
Apiahy, da Província de S. Paulo, par;t a !Jvra de jnida;;
de ouro, cluunlw, ferro o outros mctacs, dur;:nlt~ u
l'razo tle üO annos.
11.

Dentro do prazo de cinco atmos, contatlos tle>ta da la,
o cont:cssioturio far,i medir c demarcar as rl'!'e1·ida:;
dal:ts, e apresent;u·ú a respectiva pbnla ao Presidt•nte da
Jlrovincia, 11Ue maflllat·ú verilicar a exactid:io por Engenheiro de su:1 couliança, correJHlo a.-; llespezas de medit;(io, demarcação c a.; de verillcat;ão por coula tlo conccssionario.

III.

A medição c tlcmarcação do terreno conct'dido, ainda
depois tlc vcrificada 1 não tlad rlircilo ~o concessionario
para lavrar as mina,, emquanlo não provar jlt'l'<lllle o
Governo ter empregado etrccti vauwn lo o c;qd t:ll currcspomlcnle a 30:000;5000 por data mirH'rrtl.

IV.
Findo o pl'.no tlc cinco a1111o3, conlauos da presl'nlu
tlala, se o concessionario não tiver empregado a somrna
corrcsponllcn te a 30:00:J1)000 por da ta ur incr:d, p<'rdcrá o direito a tantas datas quantas forem as J::Jrccllas iguacs a c3sa quantia que fallarc~m para pcrfazel-a.

v.
Na fónna do Decreto n." 3236 de 21 de 1\l:lrcu de JéiCí
será consillcraLia eiTec ti va mente c mpregada c,· por 1auto,

EXECUTIVO.

incluída na quantia proporcional, de que trata a clausula 3. a, a importancia rlas dcspczas das seguintes
verbas :
J ." D;1s rxploraçõcs c traiJalilos preliminares para o
llc,co!Jrimcnto ou conhecimento cl:ls minas;
2." Do custo dos trabalhos da mcclição c demarcaçã,J
dos terrenos, levantamento da respectiva planta e sua
verificação pelo Govrmo;
3 " Da compra 1lo terreno em que tlemorarcm as 1la tas
minrraf's;
L a Da acquisição, transporte c collocaçilo ele instruHwutos e macilinas destinados a·.·s traktlllOs da millC-

ração ;
~>." Do transporte de Engen!l('iros, empregados e traIJ:.t I !ta dores ;
Fic:.t cutenLlido IJllC nesta Ycrha uão se ,·omprl'itc:ltlcrão :.ts despez:1s provenientes das viagens diarias regulares c constantes das minas para qualqu•~r povoação,
ou vice-versa, que estes inlliviLlnos lizerem logo qrw
r•stejam eomluitlos os ediíkios p:1ra sua resitlcncia no
lugar da mineração.
O." D:ts o!Jras fci t:1s em v isL1 dos tra lJallws da mi ncr:u)io, tendentes a farilit:tl' o transporte dos productos,
c hem assim as cas:1s ele morada, armazens, ollicinas e
outros cdili•:io:; intlispcns;1veis ;\ emprc;~,a ;
7." Da acqrtisição de aniuncs, !J:ti'CO', eanoças, c
quaeStfllt'l' outros vchiculos ClllJll':',!.;':Hios nos trabalhos
das minas no tratvporlt• de seus produetos;
S. a Vo t:uslo dos trabalhos cx.cculados p:1ra a l:tvra,
ou t!r~ tJUaltfllL'l' dt'speza ft:ita ÚOIMt {tdc, para realizar Llelitlttlvamcule a mim•ra~ão; fiC:l!lliO ententlido que o
t·usto das phntaçõcs fcit:ts t·elo concessionario não será
I e vado ú CUJlla do ca pila!.

VI.
As provas das hypotlteses d:t clausula anterior r.crão
atlmittii.las bona {ide, m:1s o :1rtificio empregado para
illudir o Governo c seus manLLit:lrios, logo fJile fôr descoberto, fará caducar a presente conces~ão, perdendo o
conces.donario ou quem o representar qnalqncr direito
{1 indemn ização.

VII.
O conccssionario fica obrigado :
1. o A :1prcsentar á approv<:ção do Güverno a pLu1ta
1bs obras pHa a lavra, 11ue tircr dt~ fat.cr. Esta pl'lil·

üüO

ACTOS UO l'íJUEll

ta tlt~r<'r<í se1· lovanlatla por En~enlleiro do minas oa por
pessoa rc,·onheeitlamente habilitaria neste g'i'ncro de
trabalhos.
Fica entendido que o concessionariu não potlnrá fazer
cavas, poços ou galerias j}ara a lavra dos mincraes de
sua concessão, sob os cdificios pJrticularcs, c a H> metros de circumfnrcncia uelles, nem sob os eaminhos c
estradas publicas c a W metros de suas margens.
~. A eullocar e conservar na clirecção dos trabalhos
Lia mineração Engenheiro habilit:~do, ou perito, cuja
nome.1ção ,;el'ú confirm:1tla pelo l\linisterio da Agricultura, Commercia c Obras Pnh!iras.
3. o A pagar :1nnualmente rinco réis, por braça quadratla (4,81 metros quadrados) do tt>rreno mincrnl,
na fórma tlo que dispõe o n.• f,~ L 0 do art. 23 dn Lei
n." Hi07 tle 2ü llc SctemiH'O ele 1Hü7, c a entrar tollos os
annos para o Tilcsouro Nacional com a qn:mtia currespomlente a 2 °/o LI o produ c to liquido da miner~ção.
L" A sujcitar-sr ús instrucçõcs c rrgulameulos que
forem expedidos para a policia das minas.
;). o A indemniz.ar os prejuízos causados pelos trab;llhos da mincrnção, que provierem ele eulp:t ou inoiJscrvancia tlos preceitos da se iene ia c da pratica.
Est:1 iutlcmnização consistirá 11:1 tJtnutia que fôr arllitratl:l pelos peritos do Governo, ou em trabalhos que
forem indicados para remover ou remediar o mal causallo, c na obrigação de prover á subsistenria dos iiHlividuos lJUC :;c inutilisarcm para o trabalho c das familias
Llos r1uc fallcccrem em qualquer llos casos acima referidos.
G. o A tl:lr colwcnientc dirccção ;':s aguas canalisallas
para os trab:llhos das lavras, ou que brotarem das minas
c galcri 1s, Je mollo que não li!IUCm estilgnaJas. nem
prejudiquem a terceiro. Se o desvio destas a~uas prejudicar a lt>rceiro, o conccssionario pedirá previamente
o seu ronscnlimcnto.
Se este lhe fur nega(lo l'iliJUC!'a;i ao Prt>sidt'ntc da
província o ncr.cssario supprimento, mc!liantc liança
prestaua pelo concessionario , que rtspowled pelos
prejuízos, perdas e damnos caus<lllos ú propriedade
alheia. Para concessão de semelhante supprimento o
PresiJcn te da pro vi ncia mandará, por edi tacs, mti ma r
os proprielarios para, dentro do prazo r:~soavel que
Jnarcar, apresentarem os motivos de sua opposição c
rcf]ucrercm o tlUC julgarem neccss:1rio a IJL'm de seu
direito.
0
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O Prc~identc rl:l proYincia concederá ou negará o
supprilllento requerido, á vista das rnões expcndidas
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os
fundnmcntos de sua decisão, d:J qual poderão os interessados recorrer pnra o l\Iinisterio da Agriculturn, Commercio c Obras Publicas. Este recurso porém sómcnte
SNÚ rrrciJiclo no effeilo devolutivo. Deliberada a concessão ele supprimen to <la Iicença, proccder-se-ha immediatilmt·ntc it avaliação do quo trata n clausula 7.",
ou da indemnização dos prejuízos allegarlos pelos proprictarios por meio ele arbitras, que serão nomeados,
dous pelo conressionario c dons pelos proprietarios. Se
IJOuver cmp<1lo será decidido p:Jr um quinto arbitro
nomeado pelo Presidente da província. Se os terrenos
·pertencerem ao Estado o quinto arbitro serú nomeado
pelo Juiz de Direi to. Proferido o laudo, os concessionarios serão obrigados a cll'ectuar no prazo de oito dins
o deposito da liançn, ou pag<1mento da importancia em
que fúr arhitrnda n indomnização, sem o que não lhe
~crá concedido o supprimcnto da licença.
7. o A rcrnelter semestralmente no Governo Imperial,
por intermedio dfl Engenheiro Fiscal c do Presidente
da província, um rclatorio cirrumstanciado dos trah:llhos em execução ou j:'1 conclnidos c dos resullallos
obtidos na mineração.
Além de.,lrs rclalorios scrú oiJri.Q':ulo n prrstnr quarsquer esclareeimentos que lhe forem rxigidos pelo Governo ou por seus delegados.
A inobscrvanci:~ do que fica exposto nos~~ l. o c 2."
<h presente clausul:~ será punida com as penas de diminuição tio prno tia conecssão pot· um, dous ou Ires annos,
:~ar hi trio do Gon~rnn, e pagamento do dobro da quantia
devida, e com a <la c;Hlueidaile da mesma concessão,
dada a roincidcnt·i;t, o que lambem scrú applicavt'l á
inobscrvaucia do que se estatue nos ~§ 3. o c 4. o No~
outros casos o Govemo poderá impor multas de 200,.)000
a 2: 000,)000.
8. o A rcmctler ao Governo amostras de ouro de
qualquer outro minPr:d de carl;1 camada que descobrir,
o das diversas (lllalidadcs que possam ser encontrndas na
mesma camada c quaesquer fossci~ que encontrar nas
rx plurações.
VIII.

O Gorerno mnnd::mí, sempre que julgar conveniente,
os traiJalhos da mineração, liC qne se lrat;-~, o

l'x:~minar

continua >
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in~pcrcionnr o modo por qw• são cumpt·itl:ls :1s elausnlas
desta cow~cssão.
n t'0111't'S'ionario St:r:\ ohrigado a pr.:star aos commis,;:~rius nottH:ailos p:1ra :llJU:'lltJ lim os c•sr:brcdmPnlos
110 tlt·scmpcnlto de sua commi~são, e !Jem as,;im a
fr:111qncar-lllCS o ingresso em toúas as offi!:inas c lugares
de lralnlho.

IX.
~;em permissão tlo Governo não p01kr.\ o conec;;sionario dividir as tlatns mincraes que llir: são concedirLs; e por su·1 morte seus rcprf'scnlantcs sPrão
ul>t iga1los a Pxr,cnl:;r rigorosamenlL1 C' LI clausub, ;,,:IJ
)11'11:1 de penb tla C•mccss:to.
Tamlwm n:to pod::rú bvrar qualryuet· onlro minrr.ll
êi'l!l anloriztçiio expressa tlo Governo Impni:d.

X.
Caduca rst1 concessão:
1.. o Deixando de e".neutar os trabalhos prepara lorios c ti'' mimração espccitirauos ms wescntes clausnl:ts dentro tlo prazo 1le cineo annos eonlaclos desta
dnta;
'Z." Por al1alltlono 1la mina;
3. 0 Dei>ando de lan:tr a mina por mais de trint\
dias, St'lll causa tle força maior devidamente prov:uln;
Nesta ultima hypollicso a suspensão tios trabalho não
excodcrú o wazo quo fôr marcado pelo Govemo para a
l't'moç:\o das causas quo a tiverem determinado.
L" i': o caso de rcineitlencia de infracç:Io a quo cslrja
; ntpo::l.a IWna pecuniaria.

XI.
A inft·acç:io de l(n·tlqucr dcs~as rlnnsulns, p:tr:l a qual
SI' (!'Ilha rsl.ahnlceidu pena osper.ial, ~n:'t puni1la com
a multa de 20:1:~00'1 a ~H)OOSQOO.
não

XII,
O ronecsr;ion:lrio po1lcrú transferir rsla concessão
a uma ."OI'Íe<latlc on romp1nhi1, Ol'{t:1nizad:~ rlentro ou
fúra do lmporio, a qual lit:nrá ip.~o facto snbro;radn em
to: los os tlircilos c devcre5 que lhe compelem."
Fóra lli·sta hyp?lh?sc, só por &ur;ccssão legitima por

testamento ou ail.tmhcação para pngamcnlo do credores,
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poderá srr lransmiltida a outro individuo, precedendo,
porém, permissão do Governo, que a negará, se os novos
concc~sionarios não possuírem os meios precisos para a
la v r a da mina.
XIII.
Se a companhia fór organizaria fóra do Imperio suá
a constituir no Brnzil pessoa haiJilitada para
rrprcscnl:il-a activa c pa~sivamcnle em juizo ou ft'wa
drlk, fir·ando c'taiJclcdrlo qnc as questões 'uscitadas
cntrr Pila(' o GoV('l'liO serão rrsolvidas 110 Brazil pot·
:1t·liilrn,, nas que se suscitarem entre r-lia c os particulart•f>. ''l'rão discutidas e definitivamente re~olviLlas
n(Js Trihunar~ do lmpcrio, de conformiuarlc com a rcsper-Liva l(•d;;lação, se os interessados não prc!'crirem o
juizo :~riJitral.
ohri~T:lda

XlV.
A decisão arbitral será dada por um sú Juiz, se as
p:u·tes acc!irdarcm no mesmo individuo; no caso contrnrio,. pnrüm, rada uma nomeará seu arllitro, senrlo o
trr~rinJ, cuju voto será decisivo, nomeado por accônlo
rk .1m !las as p1rte;;. N:lo havenlio accünlo, o Governo
;qm•st•nlarú um c o conce~sioll;)J'ÍO outro nome de
pessoas rcconh(•cidanwntc rJnaliHt\\(la.~, c a sorte decidirá entre clias.

xv.
Fic:1m res:~lv:~dos os direitos r.lc terceiro, C]Uér se
derivt'm th proprietl:üle da suporficie do sólo, quér
da prioridade da exploração ou lavra llos mineraes nos
lugares que forem dcsign:1llos ao concessionario, c de
concessões anteriormente fcit:~s pelo Governo.
No 1. o caso, o pro['rictario da superfície do sólo só
poderá sct· della prindo mrtliantc indcmnização, satisft•ita pelo cuncession:nio amigavel ou jntlieialmcnle.
t-io:!." c:1so scr;io mantidos os direitos provenientes
de explurnr;iies e concessões ;~nteriures, provando o
intL~rt•ss::,Jo que executou os tr;~balhos r·m virtude r.le
aulorízar;ão do Governo.
Pahcin do llio rle .Janeiro em 1 i: de Agosto r.le t871.Thomaz José Coelho de Almeidc1.
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DECRETO N. GGG7- DE H

DE AGOSTO DE

1.877.

Marca o ordenado annual de ii)O~OOO ao earrcrciro 1la radl\a !la
villa da Palma, na Provincia do Crará.

A Princeza Imperial Rcgen te, em No me de Sua Magest3dc o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica marcado o ord1:nado annual de
H)Ot,,OOO ao carcereii·o tb cadêa da villa da Palma, na
Província do Cearú.
Francisco hnuario da Gama Ccrqucira, do Conselho
llo mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario tlc
E!'t~Llo dos Nep:orios tla Justiç:1, as;;im o t1mha entendido e faça t'XPcutar. P:llado do Rio de Janeiro em
H tle Agos lo de 1877, ~(j." da Indepentlencia c do
~mperio.

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
Fi'rr11cisco Jannario da Gama Cerqueira.

DECRETO N.

üüG8-DE

H

DE AGOStO DE

1.877.

Approva os estatutos da Sociedade Beneficente r.Iaranhcnsc.

Altendendo ao que requereu o Prcsitlente da SocietlaLle Beneficente Maranhcnsc, fundada nesta CÔI"lc, c Conformamlo-mc com o parecei' da Secção dos Negocias do
Impcrio do Conselho de Estauo, exarado em Consulta
de ::!8 tle Março ultimo, Hei por bem, em Nome de Sua
l\lagc~t3de o lmpcratlor, Approvar os estatutos da mesma SOCÍCLl:Jt)e.
Quaesqucr alterações que se façam nos estatutos não
poderão vigorar sem prévia approvação do Governo
Imperial.
Antonio th Costa Pinto Silva, tio Conselho tlc Sua
1\Iagcslatle o ImpcratlOI', Ministro c Secretario tle Estatlo
tios Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha entcn,]i!lo c f1ç.1
rxccutat·. Palacio do Rio Llc Janeiro em i4, Llc Agosto de
1817, tiü." da Indcpcndcncia c do Imperio.
PHINCEZA 11\IPERIAL REGENTE .

.t1ntonio da Costa Pinto Silva.

EXECUTI\'0.

Esütln!ns tltt Soeictladc llcncflccntc Maranhcnsc.
CAPITULO I.
DA

SOCIED~DE

E SEUS FINS.

Art. L o A Sor.icdade ncneficentc Maranhcnse, insta !latia na ci·
dali c do Hio de Janeiro em 2:; de Ahril de l87o, tem por fim:
§ L" Prestar a seus socins c aos marauhcnscs residentes no
Rio de Janeiro os soccorros tlc que possam precisar.
§ 2." Estahrlerrr pcnsnes em favor das vi uvas c filhos dos socios. <lati o o raso tle licarcm em rcconhrcitlo estado de pobreza.
~ :l. o Auxiliar pecuniariamenle atJUclles maranheuses que, rt)vclando talento c applicação, carecerem dos meios nccessarios
para Pncctar ou continuar quaesquer estndo5.
CAPITULO II.
DOS SOCIOS.

Art. 2. 0 O numero de socios da sociedade c i Ilimitado.
Art. 3. 0 lia quatro categorias de socios- c!Tcctivos, correspondentes, honurarios e henemeritos.
Art. -i. 0 Para que qualquer candidato possa ser admittitlo socio eiTectivo, faz-se mister:
§ I. o Ser natural do Maranhão c residente no município neutro
ou em Nictheroy.
~ 2. o Ter moralidade c circumspecçiio.
§ 3. o Ser maior de 16 annos e de condi cão livre, devendo o me·
nor de 2! nnnos exhilJir autorizaçüo de seu pai, tutor, curador,
ou quem o represente.
§ 4. 0 Possuir os meios indispcnsaveis para poder fazer face aos
encargos da sociedade.
Art. 5. 0 Serão votados socios correspondentes aquclles iudivitluos que, residindo fóra do município neutro ou de Niclheroy,
rcunirrm as demais condições exigidas para socio effcclivo.
Art. G. 0 Os filhos de maranhenses e as pessoas casadas com ma·
ranhenscs poderão ser admiltidos socios effcctivos da sociedade,
uma vez que r·eunam os requisitos tios~~ 1. 0 , 2.• parte, 2. 0 , 3." e
t._o do art. !~. 0
Art. 7." São qualidades para a admissão de socio honornrio
quaesquer das enumeradas nos parngraphos seguintes:
§ l." A prestacão á sociedade de serviços pcssoaes gratuitos,
que sejam pelo cónselho reputados relevantes.
~ 2. 0 A contribuiçfio para a sociedade com donativos superiores
a 500/!000.
Art. 8. 0 Terão direito ao titulo de socio benemcrito os socios
riicctivos, c cornspondentes que se acharem nas condicõcs dos
§~L o c 2. o do artigo antecedente.
•
=
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Art. !l." Porlcri\o tamhrm Sc'r admitlidas sodas as senhoras
rpw se arilarellt na' ronrlir,ücs dns r~ r to: ..L", 5. ", (). 0 c 7 .. •
.
P~ra:2;rapho 1111ieo. As srmhnras que forem esposas, VIUYas, tr111:-ts c li i lia~ de mri•lci dl"cdivos c corrcsponrlcntcs (:(nzar:lo rio
mr·smo direito, aclwndo-:,r coutprcllcnditlas no3 §§ 2.•, 3, 0 c!,."
rio art. 4. 0
Arl. lO. E' riCYCl' rio !otlo soei o effcctiyo:
~L" Contribuir com a joia rlo 20fj!IOO, paga em dez prestações
nwHsar,:, n ellm a mcnsalitlarlc de JHOOll.
2. o Exercer os cargo:; ou commi,süc:; para que f{\r nomMrlo,
;-.:tlvo o c:<:.o rle rcclrir'.:1o ou tle Íiupossihilitladc prov:ula.
~ 3. o l>1111 parecer ás': c,;s(;es ria a'semh!éa gcrrtl c ás rio conselho
tpTnntlo menthro rlr~tc.
~ !\.° Cun1prir llclnlrulc toths as rlisposiçõrs destes estatutos.
Art. H. E' dcvrr de lodo wrio corrcs}HllH!rnte:
l'ar:J~raplm tmictJ. l>mlribuit· com a joirt <lc 2~NOOO c com a r~n
nnirlado rln w~oo:~.
,\ri. l2. E' dirl'ilo elo !orlo sorio ciTt:clivo:
~ L" \'o!:1r r ser vnt:tdo pam os c:~r:;oR da sociedade, s11\·os os
!'aScl" elo nrl. lO,~ :l.", c art. ~I~~ L" e 2. 0
~ 2. 0 Envi1r ao r~onsnllw proposlrt>O para a conccss:\o rlc hrncficius IJ para a admis:;:1o rle socius cffcetivoo, corrcsponàcnlc.~,
llonornrius c Ja:nrHWI'ilns.
.
~ 3.•· llirir;ir-ôC pur c'''ripto ao conselho, rcclrtmanllo contra a
falta dr ohsrnrtnda rleslcs estatuto,,
~ !!. 0 Pl'llJ1•'>~' por c.o,criplo ao conselho e:n em ns>rmbJ(·a grral
tollas ~s mctli1las qnc julgar a hem tio.> interesses rla socicdarl•'·
Art. i:\. l'cnlrrãn o tlircilo de so<:io etTedivo ott corrcsvunt1cHlc:
~ l. o O: que por falsas informaçr.cs hon'.-:'l'i'lll sirlo atlmittirlos
no grcmill d:t ~-.oeictlatll: sr:nt reunir as conilit;.-•cs prtra esse Hmrc·

s

rjur·rid~s.

~ 2." Os que dri:ocnrcm de possuir a qurtliiladc exigida no§ 2. 0
rio art. 4."
.~ :L" Os que tlcixarcm rlc pagnr scgnielamrntc Ires prl'str~çües
tlc' suas jnia'.
~ .l, o ;;s 1p!C por cinco mczcs consecutivos fallrtrcm ao pagaTIICIIlll 1k ,:nas IIH'll'ialirlrtilcs.
§ :;." Os•!ncp:w '!ua!rJucr ftirma cmlJaraçarcm a marchrt rr~n
lu U:l Sill'Íl'i!adc.

C.\PITULO lll.
ll.\ A!l:;[[I\ISTR.\~\0 DA SO CÍEDAilll.

A rl. H. A sor.icth:lcJ será arlminislratlrt por um consc:llw rlircc!or cll'ilo anllnalmrnle prh a!'srmhléa gemi.
A1l. t:;. o r•m·:rlill> din·t·tor comptu·-;;c-ha rlc Prcsirlcntc VircPrrsillrul<', 1." r 2." SC<'n·larios, Thcsourciro c sete m<~ml;ros.
Arl. tü. Ao Prcsillculc compete:
li L o Presidir :\s ~'!)~siícs rlo consrlho.
!:i 2." C"!l'/ocar, por inknncrlio rio !. 0 Sccrctrtrio, r~s scssücs orllill:ll'in·: P cxtraordinari~s d:: aoscmblér~ gcrrtl c tlil conselho.
~ :1." llirigir as tlisl'u,;o;,lrs nrts sc:-;sõcs llo consrlho c sns[H)THier
oc. trahallllls, qn~Tlllo j11lgar conveniente parrt manntcnt·.:l.o da
ordem.
•
§ ~.o ;~ssign~r :1s ::elas 1las scss0cs do conselho c os rliplo~11as
dos SOC105.
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~ il." Autorizar por rscripto as llcspczas vo,adas pelo conselho
c as tlo mero expediente.
~ 6. 0 Huhricar os Jirros da cscripturaç;io da socierladr.
§ 7. o Non11:nr coJJJJilissõcs ex lraordinarias para objccto de inlrrrssc da sociedade.
~ 8. 0 lh'signar lJlUtlquer dos mcmhros do conselho para su!Jsliluir ao 2." Srcrelario nos seus impotlimcntos.
~ 9. ° FaZl'r annualmenlc um relato rio dPs tw!Jalhos ela sociedade, o tlnal scr;'t lido em asscmhl(•a geral.
Art. 17. Ao Vicc-Prcsirlcntn compete:
l'ar:tgraplw unico. Substituir ao L'rcsillcntc nos seus impedimcnlo:;.
Art. lf!. Ao L" Scrrclario compete:
~ i. o Ler n rxprr\icntc nas srsst•l's rlo conselho.
§ 2. 0 Assignar ~s a c tas das scss·ws do cousrlho c os rliplomas dos
sflcios.
§ :J. o Fazrr as nccrssari;u~ pnhlic~~~íes c ter a seu carg-o a corrcspontlrn,·Ja c o arcllivo d~. oucied:Hlr .
0
.~ ~.
l\cmrttrr ás COJJJJlliss.-,cs de syntlicancia c de !Jcncflcrncia
a; propostas dt: tJIW trn ta o ~ 2." tio arl. 12.
§ (;." Su!J~'lilnir ao Vicr-PJ·csi.<lrnlc rm seus imprdinwnlos.
~ li." CoJJJilJUllicar dentro rlc oito dias aos socios sua admiss:io,
eleição c clinJitwção.
Art. Hl. An 2. 0 sccr·ctario compele:
~ 1." Conf'ccf'ionar c ler asaclas das sessões da asscmhll-a r,cral
c do consdlw c rrgistt·nl-as depois tlc ap[H'O\'adas, em livros qun
p:11".1
lh1 lilc st'r:!o forncci,Jos.
\\ 2.• FaZ1ôr a HJ:IIricula de lodos os socios no livro rsprcial.
§ 3." Snhs1itnir ao L" Scerctal'io em seus imprrlimrnlos.
Art. 20. Ao Tlwsourciro t:OlJJpctc:
~ 1." Anc,·atlar a' joias, HtCn'ialitlatles, c todo:; os títulos c tlinltciro da Sllcic,\adc.
~ 2." Escripturar a receita. c tlespcza tla socirtlatle.
~ 3.° Fazer as dcspczas para IJU•J fôr pclu !'residente autorizarlo,
11:1 conformitl:H!C do~ ;;.c úo art. f6.
~ ~-" Assignar o~ diplomas dos soc;O!i.
~ !J. 0 Apresentar ao conselho rlircclor de tres orn trrs mezcs
utn halancolc tlCJJJOnslr:Ltivo do nslatlo da caixa, c annualmcnlc
um balanço r:eral qnr, tlrpois tlo cxaminaclo prla contlllissão rir.
rnnt:ts, será snhmPltido 'Í ass~mllli'a grral.
§ 6." Levar ao conhocimrnlo da uJcsa, scnqn·c que se tratar de
,~Jl'ir:'-"'s, (IS IWilJCS tlos socius rJUC n:1u cslivcrc'lll tJtlitcs com a sucicth.!c.
§ 7. ° Fazer a conYcnicnte applicaç:1o tias quantias destinadas
p1I\l fnntlo rln rc,crva.
Art. 21. Ao eonsrlho rlirrctor compete:
~ 1. '' llar destino aos fundos disponíveis da socied:Hlo, c vo lar
as rlcspt•zas neecs;;arias para :1 rcalizar:Lo t!Ps fins a tJUC esta SfJ
propõe.
"
~ ::l." Excrntar c fazer cumprir as dispo.'içiíes dcstPs estatutos.
0
§ :l. Jleliberar sohrc as reclamações c propostas do que tratam os~§ 3." c '~. 0 tloart.12, c tornar a rosp8ilo as medidas _que
mais acertadas lhe parecer.
/
, .
§ ~. 0 .Promover, tJUanto em si couber, o cngrandecimeQ.to,e
pro~penllatle rh ~ocrcrlalle.
. .·
§ ti. o Eleger interlnamcutequem prconclla as vafi;as !lo qualquer rios lllCJJJhros lia mc<m c llo Thesoureiw, devendo reunir-se,
eom a possi\·et !Jrcvidadc, a asscmhléa geral a Hm de fazer a cloiç:1o rlcfiuitiv.1.

n.""
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~ 6.o Votar, !lrpois !lc ronvcnicntrmcntc informada~, as propostas ele C(UC se occupa o§ 2." do art. 12, c cli111inar os socios
quanclo inc,ursos nas clisposiçC>es elos ~~ L", 2. 0 , 3. 0 , ~. 0 c 5. o do
art. !3 com recurso neccssario c suspensivo pa1 a a asscm!Jléa
geral.
~ 7 .• Relevar de suas contribuições os socics IJUC, por motivo
justificado, não puderem continua r a prestai-as.
~ 8. o Eleger as com missões de syndicancia e ele heneficencia.
~ u.• Approvar ou rejeitar os !Jalancettos trimemaes do Thcsoureiro.
~ 10. Determinar a convocação extraordinaria da assembléa
geral.
§ 11. Proviclcndar a respeito dos casos occurrentes, IJUC não
tcn!Jam sido previstos nrstes estatutos.
§ 12. Organizar o regimento interno para os trabalhos elo conselho c da assemblc'a geral c su!Jmctkl-o á approvac;:1o clrsta,
sendo porém clcsclc logo executado interinamente até a dita
approvação.
Art. 22. O con~clho dirrctor reunir-se-lia ordinariamente no
primeiro domingo de cada mez, c extraordinariamente sempre
que fór preciso.
Art. 23. O eonscl!lo clircclor sú poderá funccion:u estando
presentes sete membros, pelo mcno~, inclusive dous da mesa.
Paragraphn unico. Sempre cruc se tratar de movimento ele
fundos deverá estar presente o Thesourciro.

CAI'ITULO IV.
DAS t:O~JMISSÚES.

Art. 2i. llan~rá trcs commissúes: a tlc syndicanl'ia, a clr hPnefiecncia c a ,1e contas; ns tinas primeiras eleitas pclu C()J1·
scl!lo c a ultima pela asscmhl<'~a 1-(rral.
Art. 2::>. Poclcr:to fazer parte tlcslas commissücs, que se comporão de trcs mrmhros catla uma, IJUaCStJUCr tios ~ocios cm~e
tivos da sncictlatlc que rstcjam nas condirücs de ser votatlos,
exclusivo os dtl consrlllo tlircctor.
·
Art. 26. A' commis~:lo c)t) synclicancia compete:
P.1ragrapho nnito. Veri!icar se os intlivitluos propostos para
socios rcun1~m as qnalitlatles precisas, c fazer chegar ao conselho
as propostas con vcnicntemen te in for macias.
·
Art. 27. S:in ~ttrihuirtics da com missão ele hcneficencia:
§ L• Examin:H· se as· pessoas para flUem se pedem soccorros,
estão nas con<lir;ürs de rccehel-os, e rcmcttcr ao conselho as propostas depois de tlnvit!amcntc instruitlas.
§ 2. 0 Visitar os cnfern1os IJUC estiverem scntlo soccorritlos
pela socicdacle c rrrJuisitar do conselho os recnrsos de que ncecssi ta rem.
Art. 28. A.' commiss:1o de contas compete:
Paragrapho unico. Examinar c tia r parecer sobro o balanço
geral tlc que tmta o § 5.o do art. 20.

EXECUTIVO.
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CAPITULO V.
UA ASSElJDÜ:A GERAL,

Art. 2!1. Sfio

~tlri!Jui~õrs

da asscmhlría geral:

§ 1. o E IC[.;"~' I" o l'rcsit!enlc, Vice-Presidente, Secrclat·io~, 'rlJC•

sonn~irn

c os !lc1w~is mciubros do conselho director c da comwiss[lo de cont~s.
~ ::l.o ApproYar ou reprovar os aclos do conselho dircctor.
§ :J.o Tomar todas as medidas, que julgar a bem dos intcn•sscs da sociedade.
~ 4.o ncliiJCrar sobre as queixa~ dos socios contra as decisões
do conselho dircetor e julgai-as como fur de jusli~:a.
§;;.o llcformar os presentes estatutos, quando fur isso requerido por iO socios cfTcctivos, subrncltendo á apreciação do Governo Imperial as alteracões, CJUC forem adaptadas.
Art. 30. A asscmbléa géral só poderá funccwnar estando presentes :w socios cfTcctiYos.
l'aragrapho unico. Quando, porém, se tratar da reforma dos
estatutos ou da liquidação da sociedade, a asscrnblea só poderá
dcti!Jcrar achrmdo-sc presentes tiO socios pelo menos.
Art. :1:1. l'otler;1o to:nar parte nos trabalhos da assemhléa
gi•ral os soc.ios de r[tnlquer categoria, mas só poderão votar c ser
votados os ctfcctivos que se não acharem eomprchendirlos na
disposiç;1o i! O art. 4!, ~~ L 0 c 2. 0
Art. :12. A. asscmbléa geral reunir-se-ha:
§ L o Em 2S de Julho de cada anuo, para ou vir a loilura do
rciatorio do Prrsiilcntc c do !Jalanço geral elo Thesourciro c ele·
ger· a conltnlssüo de coutas.
· ~ 2. o [Juinzo dias depois da primeira rcunHío, par;t ilisrulir
o pareci'!' ila corniuiss;to dn contas c approvar ou reprovar o
halanço geral do Thesoureiro, dcveudo culão eleger o conselho
din•ctor.
§ 3." Se 11prc que fur cxlraonlinariamcule convocada.

c,\ PITULO

VI.

IJOS FL:NDOS llA SOCIE!JADE.

Art. 33. As joias de entrada, mcnsalitlade<, as remissões, os
dona li vos feitos ;i sociedade, os juros das apoliccs c rjuanlias
CJJI deposito consli tucm os fnndus sociacs; c estes se dividem
em- permanentes ou de reserva c disponíveis.
Art. 3L Formam os fundo> de rescn11 da socicilade:
~ t. o As joias de cu lratla.
~ 2. o As rem issõcs.
3 3, 0 os donativos feitos á sociciladc.
~-i." Os juros, que pos~am vcnc:)r as IJUanlias rlc que trn.tam
os paragraphos precedentes, quando convenicnterncntc applicad:ts.
Art. 3:i. Formam os fundos disponíveis da sociedade:
~ t. o As mensalidades pagas pelos soei os.
§ 2." Os saldos tle cada anuo.

r;-; o

ACTOS

D'J l'UUEH

Art. :Jü. As '{n:mtias destinadas p.1m fundo tle reserva serão
cnmpra tle apolic••s gPraPs da tlivi!la pulilica gnal
quando rslas goznm tios mcs1nos privilt•gius
daquellas c hem as,;im lJilliclcs do Thesouro c lclras hypolhccarias, de bancos de ercdito real que tenham gnranlia uu Govt·nw.
~t. 37. A' proporr:1o que er.sas (]Uanlias forem senrlo recclJitlas, c dado o cas,J·· de srrem insullicicnles para a acquisiçiio
tlc quacsqucr tlos ti tu los espccificat.!os no artigo preccdenlr, deverão ser pelo Tltcsouroin1 depositadas na Caixa Ecouomica,
garantida \lc«l Govcmo, até completarrm a import:mcia corrcspontlPHto á cotar;iio t.!os mesmos ti lu los.
Art. 3B. As r{uantias, rJue formam os fundos disponiYcis 1la
sucioda1le, tcr~1o a appliea~:1o que lhes fur dada pelo conselho
tlircctor c pelo Prcsidcnlr.
Art. 3G. Lo:;o tJUC os funtlos permanentes da soeit~tlailü
knlt:lm atlingi1lo :i so:nma do ~lil:O'.;umoo, totl~s as quantias lic
qtw lral:un os~~ 1. 0 , 2. 0 , 3." c \.."tio art. 35, passarüo a l'l'lur•:ar tl:i flllldUS iliS{JtlllÍVOÍS, a ltitJllOS que 1\ a,:i.-.l<'IUIJ!éa [;craill:\0
haja tltJCi\Jlado a cJcvaçflo tios primeiro.;.
applir~tlas na.
1111 provincial,

CAPITULO VIl.

IISI'OSIIJÜ!· S r.mtAES,

Art. '<ll. N:1o potlcr:í. votar HCIII ser Yolatlo:
~L" O sodo IJU•J niio cstinT quilo com a st.cic,Jat\e.
11 2. 0 tl IJH:' cslivct· no gozo de I{Ualqurr )Jcncllcio.
!\ rt. 11. To,Jo sudo. clft~ç.livv 1111 con,•spontlcn tu po.icr:i rcllllr-sc 1k suas tncn,a!Hladcs, entrando 1k 11ma ~ú Yl'Z l''tt".t a
sodcd:ulc com a '{nantia de HW(fOUO; 011 com a tlc 200,')ilUll, prtga
CIII quatro prcstaçüc,; SL'lllc.c;lrar's.
Arl. !12. 3cr~-to ctm'itlnatlos funtl~tlores tllilos O> socio~ f!ltu
cumpareccrent ás scssOcs nló a app:·uY~'.:rw destes e.,lalulos.
Art. ft3. (.lttacst{\lt'r p:·otht:'-l:ts tliri~dd~s à asse;nblt!:t geral, rccl:unando eonlra o:; :1dos 1\tJ co!ISIJIIHJ tlircclor, tlcvcr:lo ser asoignatlas por 20 socioo cflcdivos pelo JltPnos.
1\rl. M,. ~en1pre quo o conselho Llircclur (];•ixar de at lentlt•r
il rct{Uisir,fío 1\<> :!U s:>ei<J:> para convocar a as-cmhlé.a [ll'l'al, este<
\'Otlcrfío fazer por si a ronvoca\:tn.
Art. 43. O consellu director determinar:\ em rcgulamrnlu "'
r:a'O-' e a JHancira por que dtJ\'CIIl "cr pr~slntlos O> sor:G'tlJTos diJ
tJIIC tratam o.q §~ 1.", 2." c 3. 0 !lo art. 1."
A:rt. 4J. No easo do dis,ulu\:lo da sncicdadc cuja durac!i.'J
é lixada r,m tiO allllO,.;, o; seus fun,Jos scr:·w dblriiJuillos p,.:h;
• Sodedati'J Onze dt: Agosto • c • BiiJiiolhce.a Popular,, cslaiJOlt•l:illas na capital da Provinda do Maranh:lo, sem prcjuizo tlus
compromissos da socirtlailc.
Art. ~7. Us presentes Ooilatuto.; sú potlcr:1o SJr ;:rcfornn:io;
um atllto iltJpois tlc sua approvação pt;Io Governo ltuperial.
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DECHETO N. GGGU-

DE

28 DE

AGOSTO DE

i877.

Approva as modificações propostas pela Companhia Cily Improvements no traçado das. galerias de esgoto do Doulcvanl do
llllpcr:.Hlor c da travessa do nastos, no bairro de S. Christovão,
c na locação do canal, que tem de reunir as aguas de difl'crcntes riachos no mesmo lnirro.

A rrinceza Imperial Rcgcnlc, em Nome dó ImpcrJdor,
lia pot· IJcm, ALLcndcmlo ao que rer1ucrcu a Companllia
City Improvemen ts c de r;onfonnidade com a ela usula 2lf."
do contracto approvado pelo Decreto n." tiOüU, de i8 de
llczcmiJro de i87ti, Approvar a modilicação proposta pela
mr•sma companhia no traçado das galerias de esgoto do
Boulevanl uo Imprrar.lor c da travessa do Dastos, no
JJairro de S. Christovão, c bem assim na locação Jo canal,
que tem de ser construido para dar escoamento ás aguas
elos riachos comprehendidos no plano de esgoto do
mesmo bairro ; tudo de conformi1lade com a planta
rubricnlla pelo Chefe ria Dirccloria 1l:ls Obras Publicas,
tlUC instruiu o citado rcqucrimrnto; f1cando nssim
lnodi!ic~dos os planos, a qno se refere a clausula L" do
mesmo decreto.
Thomaz José COt•llto tl:· AlméiLLi, do Cumell:o do
mesmo Aug·u:;!o Senhor, .Ministro c Secretario de Estado
do:; Negot:ios 1la Agricultura, Con!ll1!'rcio c OLns Publica~, as~im o knlla cntrmlido e faça cxccular. Palacio
do Hio de Janeiro em 2t-J de Agosto de 1877, tiü. o da
lntlepl'udcncia c do Im per i o.
·
PRINCEZA IMPElUAL HEGENTE.

1homaz Josú Coelho de Almeida.

íJECHETO N. GG70-

OE

28

DE AGOSTO DE

1877.

Approva os o,;tutlos <loliuilivos para o pruloagamcuto da liu:w
do centro da Estrada de fl'rfJ n. PcLiro 11.

A Princeza Imperial Hogentc, em Nome Llo Impcratlor,
11:1 por bem Apprnvar os estudos dellnitivos para o proJou::;amcuto da linha do centro tla Estrada de feno

ACTOS DO PODCII
11

D. Pedro 11,· na cx.tcnsãodc rJG k.lü0 pelo planalto tle
Barbacena c alto das Taipas, aprescntaLios pelo Engellheiro em chefe do mesmo prolongamento.
Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho tlc Sua
l\lagnstadc o Imperador, l\linistro e Secrctnrio de Estado
dosL Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha cntendiuo e faça executar. Palacio do
ltio <le Janeiro em 28 de Agosto de :l877, 5G. 0 da Indcpcnucncia c d.o Impcrio.
'

PRINCEZA. Il\IPEHIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECB.ETO N. GG71-oc 28

DE AGOSTO

og 1877.

Concc,Je privilegio a llcnriqnc Antonio Daplista para fabriear
c vender espoletas d~ sua invenção.

A Prinreza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Atlcnuendo ao que l'C<JllCrcu Henrique Antonio Baptista
e d.e conformidade com o parecer do Coilselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por
hem Conceder-lhe privilegio, por dez annos, para fabricar c vender espoletas de percussão para projcctis ôcos,
de sua invenção, segundo o pt·ocesso c modelo que depositou no Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
J\lageslade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
dos Negados da Agricultura, Commercio c Obras PulJlicas, assim o tenha entendido e far;a cxccutar.Palaeio
<lo Hio de Janeiro em ~8 de Agosto de 1877, tiG. • da
ludepeudeuciJ c do lmperio.
PHINCEZA IMPERIAL HEGENTE.

Thomaz Josd Coelho de Almeida .
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DECRETO N.

6672-DE 28 DE AGOSTO DE :1877.

c,Jncede privilegio a João Manoel Estcllita Vianna para fabricar
e vender o apparelho de sua invenção, denominado Varredor
Economico de carris de ·ferro.

A Princeza Imperial Regente, eín Nome do Imperador,
Attcndcmlo ao que requereu João Manoel Estellita Vianna, c Tcntlo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania c. Fazcntla Nacional, Ha por bem Concederlhe privilegio por cinco anilos para fabricar e vcntlcr o
npparclho de sua invenção destinado a varrer, raspar e
limp;ll' os carris de ferro, engraxando sua.~ curvas, denominado- Varredor Economico de carris de ferro,
scguntlo o modelo que depositou no Arcltivo Publico.
Th.omn Josó Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
.Mageslade o Imperador, .Ministro c Secretario de Estado
dos Nego cios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha cntcmlido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 28 1lc Agosto de 1877, 56." da
Iudepemlcncia c do Impcrio.
·
PHINCEZA ll\IPEHIAL REGENTE.

1'/toma.: José Coelho de Almeida.

IJECI\ETO N. GG73 -

DE

28

DE AGOSTO DE

18j7.

Retluz a :IO:ooosooo a cJuantia fixada no Decreto n.• ü628 de
• de Julho de :1877 para posse definitiva de cada uma das 4atas mineraes, concedidas a Manoel Gonçalves de nosa e outro,
na Provincia de Santa Catharina.

A Princeza Imperial Regente, em Nome elo Impera~
dor, Attcndendo ao que requereram .1\fanocl Gonçalves
de Hosa e Valentim Antonio de Sonza, H:l por bem Heduzir a 10:0001$000 a quantia de BO:OOOt)OOO, fixada na
cl:lusula 3." c á qual se.rcferc a clausula 4,.• do Decreto
n," 662d do 4 de Julho do corrente anno par a a po~se definitiva de cala uma das datas mincracs, concedidas aos·
supplicantes ua Provinda de Santa Catharina.

=

!'ARTE 11.

Sti

continua >

AGTOS DO PODETI.

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestarlc o Imperador, 1\linistro e Secretario de· Estado dos Negocias da Agricultura, C.ommcrcio c Obras.
Publicas, assim o tenha cntendiuo e faça executar. Palacio uoRio de Janeiro em·28 de Agosto de 1877, 56."
da Independencia e do lmperio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

667'~-DE

28

DE AGOSTO DE

1877.

Concede privilegio a Antonio Joaquim Pereira de Carvalho para
as modificações que introduziu na machina de sua invenção
privilegiada pelo Decreto n. • 6369 de 8 de Novembro de 1876.

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador,
Attendendo ao que requereu Antonio Joaquim Pereira
de Carvalho e de confo•·midade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio, ~or 20 annos, para as modificações que introduziu no rapparelho
de'sua invenção, destinado a produzir uma força motriz1
privilegiado pelo Decreto n.• 6369 de 8 de Novembro àe
1876, segundo a descripção c desenho que depositou no
Archivo Publico.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado
uos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras PaIJlicas, assim o tenha cntehdido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 28 de Agosto de 1877, 56. • ela
lndependcncia c do Im per i o.
•
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
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JJECHETO N. G67ti-

DE

28

DE AGOSTO DE

1877.

Approva a lransfcrcnt:ia feita por Fcliciano Freire da Silva a seu
irutâo 1\aymundo Dranle.Freire da Silva dos direitos na conccs;;;io para/salga, sécca c\p,Jsca de peixe nas Províncias do Pará,
lllaranh<io é Amazonas.

A PriHcez1 Imperial llf'gente, em Nome do lmpcra·lor; ALieHdt'JHlo ao que rcqunrcu Fcliciano Freire da
Siln, Ih por hem Approvar a ll"ansfcn~llcia fJUC fez J.
seu irmão ll:lyinuuJo llraule Freire da Siln, do~ direi·tqs 11:1 collct~ssão para a salp;a, sécca r, pl'sca Jc JlCIXt~ nas
Provindas do Pará,Maranh:lo eAlllnonas,a que se refere o Decreto n. o ü2lüuc 3 ue Junho Je i87ü.
Thomaz José Coelho uc Almcitla, do Con,elho de Sua
1\Iagestadu o Inqwrador, 1\liHislro e Secretario tle Estado
dos Negocios tla Agricultura, Commercio c Obras PnlJlicas, assim o lenha cntentlitlo c fat;a executnr. Palacio
do Hio de Janeiro ém 28 de Agosto de :1.877, t:iü." da In.
depcndencia e· do lmperio.
PRINCEZA I.l\IPEniAL REGENTE.
1'/wmaz José Coelho de Almeida.

DECHETO N. GG7G -

DE

28

DE AGOSTO DE

1877.

Concctlc autorização a Jorw Luiz Cordeiro c Francisco Leandro
Gomes para organizarem uma companhia destinada ao transporte tlc passageiros c cargas entre a Côrts, Ilha do Governador c Penha.

A Prinrezt Imperial Hcgcnlc, em Nome tlo Imperador, Attentlendo ao que requereram João Luiz Cor ..
deiro c Francisco Leandro Gomes, e de confot·midadc
com o parecer da Secção dos Ncgocios do Imperio .do
Conselho de Estatlo exarado em Consulta de 7 de J\gosto
corrente, lia por bem Conceder-lhes autorização, para
organizarem uma companhia <lcslinatla ao tran'Sporle
de passageiros c cargas entre a Côrtc, Ilha do. Gn-•
vernatlor e Penha, sob as bases que com este baixam
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assignat.las por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 1\fageslade o Imperador, l\Jinistro c Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido c
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de
Agosto de !877, ü6." da Indcpendencia e do Impcrio ..

PIUNCEZA IMPERIAL 1\EGENTE.
Thõmaz José Coelho de_ Almeida.
Uu11cs u IJUe se r·ef"1•r•e o Decreto u.• 6676 del!l-

ta dato..

I.

As lancha5, que serão feitas pelo syslema mais aperfeiçoado, medirão 60 pés de comprimento sob doze de
largura, c farão tliariamentc quatro viagens redondas,
sendo duas de manhã c tluas á tarde, cstabclccentlo-sc
um lwrario que melhor eom·cnha aos moradores dessas
localidades.

11.
Construir-se-hão na ilha tantas pontes quantas forem
necessarias c na Penha uma no lugar denominado Porto
da Penha, sendo o desembarque na cidatle no cacs da
lm pera triz c praça das l\farinhas.
III.

As passagens em relação á Ilha serão. de 300 réis cada
uma; pagando, .porém, os assignantcs 200 réis, c em
relac;ão ú Penha custarão GOO réis.

IV.
A companhia deverá ser organizada dentro t.lo prazo
de um anuo, a contar tlesta data,
Pala cio do Rio de Janeiro em 28 de Ag0sto de :1877.
- 1'homa.: José Coelho de Almeitkt.
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DECRETO N.. 6G77- DE 4.

DE SETEMBRO DE

1877.

Crêa o lugar de Juiz 1\Iunicipal e de Orphãos no termo do
Patrocínio aãs Araras, na Província de S. l'aulo.

A Princeza ImperialRegente, em Nome de Sua Mao Imperador o Senhor D. Pedro 11, -H:1 por bem
Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' creado o lugar de .Juiz Municipal e de
Orphãos no termo do Patrocínio das Araras, na Província t!e S. Paulo.
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Comelho
do mesmo Augusto Senhor, 1\linistro e Secretar·io de
Estado t.los Negocios da Justiç~, assim o tenha entendido
e faça executar. P~lacio do Rio de Janeiro em 4 de
Setem!Jro de 1877, üfi." da lndependencia e do Imper!U.

gest~ule

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Francisco Januario da Gama Cerqueim.

DECRETO N. ()678-DE 12

nE

sETEMnno

DE

1877.

J:az extensiva aos interpretes do commercio da praça da Província do Ceará a disposição do Decreto n.• füOO de l!li.de .Junho
de 1852, segunda regra.

A Princcza Imperial Regente, em 'Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro IJ, lia por JJCm
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica extensiva aos interpretes do commercio da praça da Província do Ceará a disposição do
Decreto n." :1.000 de 2G de Junho de :1.852, segunda regra.
Frandsco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Scrretal'io de
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido
c fac:1 executai·. Palacio do Hio de Janeiro em :1.2 de Sctcmhl'o de 1877, üG. o da Independencia e tlo Impe!'io.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Frnncisco Janttario da Gama Cerqueirrt.
~~
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DECRETO N. 6679 -

DE

12 DE

SETEMDRO DE

1877.

l'L'Oroga por mai~ um anno o prazo concrdido a Kcller& Comp.,
para organizarem uma companhia com o fim de estabelecer l}Ill
engenho central para fabrico de assucar no município de Agua
Preta, Província de Pernambuco.

A Prinerz~ Imperial Regente, em Nome de Sua l\Iagcstadr. o Imperador, Att.r~nllcnrlo ao que lhe requereram Keller 1.\· Comp., lia por bem Prorogar por mais
um anuo o prazo Ü'(ado na clausula fL" das que baixaram com o Decreto n.o (l12l de 1G de Fevereiro Jc
18i6, para organiz:n·cm umrt companhb com o fim de
estabelecer um engenho central para o faurico de asst~car, no mnnidpio de Agua Preta, Província de Pernambuco.
•
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de
Sna l\lagPst.adc o Imperador, Ministro c Secretario
;le E-;tado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio
c OiJrr~s Pnhlieas, assim o tenha entendido e faça

cxrt~ntar.
tembro d<~

Pal:1cio do Hio de Janeiro em :1.2 de Se·18i7, GIL" da IndepenLlcncia e do Impcrio.
PRINCEZA IMPEniAL I\.EGENTE.
17tanw~

José Coelho de Almeida.

DECRETO N. I)IJRO- DE i2 nE

sEn:~mno DE

iR77.

Appr•JYa os noyos esutlutos ela Real Socictladc-CiulJ Gymnru;.
fico Portugucz.

AÜenLlendo ao que requereu a Directoria t1a I\.eal So-

cicdaile-Club Gymnasf.ico Portuguez, c Tendo ouvido a
Srr.ção dos Negocias do Imperio do Conselho de E'tado,
Ilc1 por bc"m, em Nome lle Sua Magesla<lc o Imperador,
Approvar- os novos estatutos !la rvferiua sociedade, divillillos em sctt~ cnpilulos c quarenta e oito arli•,.os c daL1rlos <lc 21i de l\Iarço do corrente anno.
"' '
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Quaesqucr outras alterações que se fizerem nos mesmos estatutos não serão postas em execução sem prévia approvação uo Governo Imperial.
Antonio da Costa Pinto Silva, do Conselho de Sua
llagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em i2 de Setembro
de Hl77, ;;G. o da Independencia c dolmperio.
PHINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Antonio da Costa Pinto Silva .

.

Estatutos d!t Real Sociedade- C! uh Gymnastico Portugnrz.
CAPITULO I.

DA SOCIEDADII E SEUS

FIN~.

Art. L o O Clúb Gymnastico Portuguez, instituido em 31 de
Outubro de !8G8, tendo recebido de Sua 1\lagestade Fidelissima,
o Senhor o. Luiz I, a alta graça de acrescentar ao seu nome
o titulo de "neal "• passou desde 6 de Janeiro do corrente
anno a denominar-se: "Real Sociedade- Club Gymnastico Portuguez "·
São seus fins:
§ 1. o congregar os Mus as~oclados, proporcionando-se-lhes
recreios honestos, u teis e agrada v eis.
§ 2. o Ter numero illimitado de socios, sem distlncção de nacionalidades, exigindo-se porém do individuo occu,pação honesta e bons C':stumes.
§ a.o A proposta para socio será ltlta por um ou mais socios e
a_pprovada ou rejeitada livremente pela Dircctoria que, no UI·
limo caso, não é obrigada a dar a razão por que o faz.
Art. 2- 0 A sociedade proporcionará aos seus socios:
§ L o Ensino de gymnastfca.
§ 2. o Ensino de rnusica.
~ 3. o Ensino de esgrima.
. _.- ·-·
§ i. o Heuniões diarias em que se permlttam entretenimiint!lS""'
innocen tes.
•
· •'\ '·
S 5. 0 Divcrsoes autorizadas pela Directoria em sessão d~
conselho.
•
. '·
§ 6. o Saráos ou reuniões tão amiudadas quanto o permittir o
•leseuvol v imcuto da sociedade.
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§ 7. o O dia 3L rlc Outubro, anniversario da installação da
soeicdadr, será sempre festejado á custa do cofre social, do
mo1lo tJttC a Dirertor1a c o conselho julgarem mais conveniente
,. apropriatlo.

CAPITPLO U.
)')OS SOCIOS, SF,IJS DF.VF.RES E DIREITOS.

Art. 3. 0 Il'tl.vcrá cinco classes de socios, a sahcr: contrilmintes, a I um nos, hencmrrilos, hcncmeritos gra!l na1los c honorarios.
Art. &,. 0 Por socios contribuintes rntendem-sc os IJUe, não prrtenerndo a nenhuma outra classe, pagam unieau!cute mensalidades.
Art. 5. o S:io considerados soei os alumnos o~ que, pagando
lambem ..mensalidades, frequentam as classes de esgrim~, gymnastica e musiea, eom assiduidade, sendo suas attrihuições:
§ 1. ""Assistir aos ensaios, o, sempre que possam, prevenir com
antccedencia o seu não comparecimento.
§ í!. 0 Eleger annualmcnte do seu seio, cada classe, nm fi~cal
qne terá sob sua guarda e cuidado tudo que fôr pertencente á
respectiva escola, na qual manterá a devida ontem e representará a sua classe, pugnando pelos seus melhoramentos nas
sessões do conselho, onde terá assento e voto.
S 3. o Os socios alumnos são ohrig,1dos a tardar-se com o uniforme social, no prazo de sessenta dias contados da sua matricula, e não poderão· uniformizar-se senão em a c tos privativos
da sociedade.
§
Os soei os alumnos que, durante o anno social, forem
as~iduos nas escolas, e não tiverem seis faltas nos ensaios,
terão o direito á di~>tinc..-ão de socios benemeritos.
Art. 6. o Socios benemeritos podem ser o~ que fizerem donativos no valor de cem mil réis; os que tiverem proposto,
~endo aceitos, dez socios, e os comprchendidos no § i. o do
art. 5. o e no § 3. 0 do art. H,
Art. 7. o Socios hcnemcritos graduados ~ão o~ que nzerem
donativos no valor 1lc duzentos mil réis· c o11.que, contando
cinco annos sem interrupção na sociedaJc, tiverem proposto
trinta socios que trnham sido aceitos.
o~ socios de que trata este artigo podem ~er isentos da conlrihnição mensal, ~c o rxigirem.
Art. S. • Socios houorarios são os que, qw~r pertencendo :l
sociedade quér u:lo, lhe t-'Iam prestado rclevautes scrviros,
e os qur:, sendo notaveis em lillerat~u~a, musica, esg-rima' ou
gy mnast1ca, ou lambem por sua pos1~:10 elevada, sepm julgailos dignos de tal consuleração.
_
§ 1. o As propostas para estas distincrões honorarias sr.rão
fdtas [lO!' ciuco soeios á Directoria, ou" partirão do srio desta
c serão submcttidas á dclihera~ão do conselho.
'
§ i. 0 A categoria de socios llonorarios fica isenta da contri
buirão marcada no art. to.
•
•
§ 3.o <:Js diplomas de benemeritos, flenemeritos graduados e
ltouorar10s, serão entregues pela Dircctoria aos agraciados quo
se acha rem presentes á primeira assemhléa ~enl di' pois de
sua nomra•;ão.
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Art. 9.• Tanto os socios que tiverem titulos e cargos honorarios (arts. 8. o e 38), como os benerneritos e benemeritos graduatlos, podrrão usar do distiuctivo da sociedade sobre uma
fita azul e br~nca, no cluh, e, fóra dellc, nos actos solemncs
da associacifo.
.
Art. lO. ·os soei os alu mnos c coutrilmintes pagarão a quan·
tia de dez mil réis como joia de entrada e uma mensalidade
cln Ires mil réis, da qual não ficam is~ntos os benenteritos.
Art. H. Todo soei o é obrigado a respeitar e a cumprir a
presente lei, e a satisfazer as clelihcrações da Directoria e dos
professores dentro da esphera dos· estatutos e do regimento
interno.
·
§ L• Os socios que se atrazarem n'um trimestre de mensali·
ilades, serão demittillos, salvo motivo attendivel pela mrc·
rtoria.
§ l!. o Os socios que se ausentarem da Côrtc e quizerem conlii\Uar a pertencer á sociedade, devem participai-o á Directoria,
tJne os isentará das mensalidades durante a sua ausencia, se o
exigirem .
. § 3. o Os socios que durante cinco annos tiverem pago suas
mensalid.ades, sem interrUjJÇão, terão jus ao diploma de socios
bencmenloS!
. § r,, o Os soei os que derem sua demissão, estando quites, c voltarem ao gremio social, licam sujeitos ao pagame11to de nova
joia; os que, porém, estiverem incursos no § :f." deste artigo,
P os que forem demiltidos pelo mesmo motivo, uão poderão sPr
readmittidos sem pagarem lambem o seu debito até ao dia de sua
eliminação.
§ 5. o o sacio que prHicar actos menos dignos quér em relação
a esta sociedadn quér a outras, e pmrnover ou provocar desordens na associação, se, depois de advertido, reincidir, será
suspenso para ser sujeito ao que dispõe o § 7. o do presente artigo.
·
§ 6. 0 O soei o que dilramar ou calumniar a sociedade c os seus
consocios, provado o seu delicto, será suspenso para ser sujeito
ao que dispõe o§ 7. o do presente artigo.
§ 7." O socio incurso nos antecedentes§§ 5. 0 e.fl,o 8Crá suspenso pela Di redor ia, pmhibindo-se-lhe a entrada no edificio
dü clull, até ser julgado em sessão de DirccLoria e conselho;
c ser;i expulso se assim se resolver.
O socio, por~m, póde assistir á referida sessão, especialmentr.
se desejar qcfcnder-se.
§ 8." O socio tyue fur expulso não será mais admiltido. ·
§ 9. 0 Os soei os_ dt) fJ~talqucr cl~sse podem votar e ser votados,
cxcep:o os que nao cst1verem quites, c 03 suspensos.
§ fO. Os socios qne tiverem de dirigir queius á Directoria,
fóra da assc.nhléa geral, deverão tazêl-as por cscripto, assignando-as.
'
§ H. (Juando os soei os entenderem de nrcessidade, a bem dos
interesses ~ociae,;, a conmcação tlfr urna assembléa geral Cl:traordinaria, poderão requcrel-a á Directoria em requerimento assignado ao mcno~ por tiO socios quilcs (art. 32 §§ 3. 0 e 4. 0 )
Art. U. Aos propostos para socios c aos sucios que tiverem
conhecimentos musicaes aptos para executarem primeiras partes
c as puderem desempenhar, serão relevadas, se o exigirem,
:tps 1. 0 ' a joia e a contribuição mensal, c aos 2. 01 a meusaildalle.
Os socio,;, de que trata este artigo que deixarem de frequentar
a sua classe, ficarão sujeitos ao dispo~to no art. 10, se rJuize.rem
t(;on tin ua r ua sociedade.
~
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JJA

D!RECTOHL\,

Art. l:l. A Directori:t será composta ele sete membros, sendo:
PresidrnLc, Vice-·Presidenlf', l. o e 2. o Sccretarios, Thesoureiro,
suppl<~nte dcllP, e liscal.
.
Art. H. As Oircctori:ts sPrvirão por um anno, isto é, dernrão
o seu eargo n~. assem!Jlé:t geral de <(ne trat:t o~ 2.~ do ar • 2'l;
poderão, port'·m, os seus mrJubros ser rcelcilos.
Art. 1:;. Compete ao Presidente:
§ L o l'resitlir ás sec,sües rla Dircetoria, c ás da Directoria e
COII>Clho.
§ 2. u Volal' em desempate.
3".o Huhricar lodo;; os livros da sociedade.
.
~ ~. 0 Autorizar por "'Cripto, ou rubrica, todas as dcspczas
lrgacs.
~ t>. o Rc(lresrnt:w a socir<la<le onde ftH· prrciso, ou nomear
<:OitlllliS:'U('S para CSS(' lim.
~ti." Fir111ar os recih()s do lcvant!tmento de dinl'teiro autorizad:> pela llircctoria, os <!WIPS serão as . ;ignat\os pelo Thcsourciro.
~ 7. o Exrcular c fazer executar os presentes estatutos.
Arl. Hi. Compete ao Vice-l'rcsid<•me auxiliar o .J'Jesidenlc r,
~uhstituil-o em lo<lus os seus im[Jcdimenlos.
Art. 17. Compete ao :1... 0 Secretario:
§ L" Ter a 'cu car~'o u cxpc<\ientc e rscripta da socicllatle.
§ 2. o E,eriptur::tJ' o livro das actas.
~ :l.~ G'lanlaJ' os livros e documentos da sociP.dadc.
~ r,, o Fazer a eorrespundencia e os annuncios nccessarios.
§ t>." F:tzer ·~ondtes jlOI' esrripto para as sessões do conSl'll!n.
Art. 18. Compete ao 2. 0 Secretario:
§ L" Anxili!tr o L" e snhsliluil-o em seus impedimentos.
~ 2_ o Tomar us uccrssario; aponl:tmcutos d!ts sessües para as
rcspecli\·as art:ls.
·
§ :1. o Ter soh 'eu innnerlhto cuidado a bihliotheca, promoV<'ndo o seu augmcnlo <~ ratalogan<lo as oi.Jras.
Art. Hl. Cowpdc ao Thesoureiru;
§ i o Arrc!':ular os dinheiros da a•sociação. •
§::!."Ter, tle sua ('.'<('Olha, um ou mais ~ohradnr.eg cslipen·
tli:ulos pela ~ocie(lade, tios <!LWCS exigir:í. liauça itlonra, visto ge1·
(lOI' pjj.os J'(•gpOIIS!\YCI.
§ 3. 0 Pagar to<la·1 as dcspez~s :wtoriza<l.as Jrgalmcn~c.
g 1. 0 Apreseut:ll' rPgularmentc, de tres em ~res mczes; em
ses,ao do conselho, umi.Jalauccl<~ do estado do cofre social.
~ ti. 0 Tn escl'iplurado em urdcu1 o seu livro caixa, c sob sua
guarda !otlos os !ttulos e valores soeiacs.
~ fi. 0 lh~positar e111 um cstahd_eeimenlo hancario, dcsignatlo
pela n<rectona, em nome tla soclt~dadt~, as sobras (\a receita ou
applical-as 11!1 cumpra de apolices da divida puhlica, de letl'as
IJY[ltllhe• arias, ou th) ac~õcs de socicdudes ou de comp:mhias,
(jl!C tenham garantia rlejnr<•s do Esta<lo.
.
§ 7. 0 As quauti!ts <JliC retirar do mesmo deposito serão autoriz.1das pPla DirPcloria~sen<lo os rrcihos visados pelo presidente.
§ 8. o N:lo tl.evcr:t conservar em seu poder <IUmltia superior

b

a i : ooor;ouo.

~ \1." Além da obrigarão imposta no § i. 0 do presente artigo, prestará contas á Dlrcctoria <fUaudu esta o julgar preciso.
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Art. 20. Compete ao supplcntr substituir e auxiliar o Thcsnureiro.
·
Art. 21. Competi' :10 fiscal:
§ i." ~JanLcr a onli:m e a dcccncia no etlificio commum, auxiliado por Ulll ou mais a1ljuntos JJomcados pela, Directoria.
§ 2." Proptn· ;i, Dircetoria a suspensão, por um ató trcs mrzcs,
de qu~lqurl" soeio, quando fôr dcsaltcndido em suas funcçõcs.
Art. 2::!. Compele ;i ])irecloria Plll cümmum:
§ Lo Enlrar c:1da dirf'l'lor pam o-; 1·nfres soeiacs com uma joia
nunca inferior~ 20.~000, dentro de 30 ilias de sua posse, peidenda
o 1Jircitn ~u In!!ar, sP o n:1o tizrr.
~ 2." PrniiiOHr por lodos os ;nciospossiveis a prosperidade c
o llrilhantisiiiO da sociedade.
§ :1." 1\ennir-sc onlinariamcntr uma YCZ por semana, além
do,; ensos exlraOI'Ilinarios IJl!f' o rrclarnarcm, niio podendo llUJI·
ca funcl:ionar I'Oin rnenos tk quatro membros.
§ .r!,o Elogia r ou ecnsur~.r os ,;ocios.
~ :;.o De1·larar eliminados os f'Oeios incursos nó ~ L 0 do
art. 11.
~ G." Propôr á nsscmhlóa gcr~l a eliminar,ão dos socios qnr
pPios Juizes c Trihunars eompl'lentcs tiverem sido cond(lmnados
por rTiln<'s contra a Iwma ou a propriedade.
~ 7. 0 Xolllf':ll' ClllllliiÍSS<il'S para O I!UO juJg~r COnYCllÍCJltC, e UIH
OH mais snrios p~ra enadjnvar ü llseal.
~ R." Nome:1r "dcruiltir r<s rmprPgallos qne julgar nrerssarios,
l'srrdhrndo I'SpPcialll1cnlc um de n·conhecida capaci1larle, co1n o
titulo de ~tl11linistrador, cujos rlcwrrs scr:-,o Pspreilicadüs no rc·
giJIIPlllll i!ll<'l'll<l.
•
~ !l." Organizar nm rrlatorio minucioso sol.Jro sna gerencia. c
C'lado da sociedade, c apresentai-o :í a·ss,•m!>U•a geral OI'Liinaria.
~ fO. CnnYocar as as,srmhlras gcracs ortlinarias (art. 28 ~§ 1.. o

c

::l, ")

~ 11. Convocar asscml1kas grrars cxtracirdinarias rle' accôrllo
mm o cnnsl•lllo, ou nns casos tire vistos no art. 32 §~ 2. 0 c 3. 0
~ t:l. Convo~ar o,; Illl~ll!hro-; do eonselho (art. 2~)J e os trcs lis~
cal's das csmJa-; (art.:;."~ ::l."), n:1o sú nos easo'i marrados nestes
estatutos. mas ta.rnbrm na1ptcl11~s em qnc o jul~ar nccessario,
r1ara eunjund:tnLrnt•) dclih1~rarcm sobre,,, m•goeioslla oocict!a,Jc
lJlll' fnrc111 apresoni:Hlos PIII SI'So<<ln.
~ :t:l. Hrsolver 1'111 S('SS:1o tlo con-;cJho sobrr os sar:íos on diverlirncntos tJnr a soeit•tl:idl~ li'Hha de facnll:lr a seus socios, a ex•
pensas do cufm SIJcial.
~ H. Autorizar,.,,, sess:1o 1lo ronsl'lho, f:~zcilllo as altera~iics
.tJIII'jnlg:II'I'"IIYI'llirnll•s. as dil·rr;;,-,ps "" init·iat.iva.parlir.ular rios
SOI'(US, a I'X!JCIIS:l.'> d1•sll's, lll:tS Cill l]llll lt'lllta tiO h"nrar O !IOII](l
da sol'iPd:idl', ll•ndo I'IJI vista o qnc di:<fHir o art. :~7.
~ f:i. Dirigir ~·onvilrs. l'Jil seu JliJIIII', a famílias c a cavalheiros
dislinl'l<Js, para assislircJII :is festas do clu!J, po,Jcnrlo aceitar de
rpwllllll'r socio a indieaç:lo para couYidar-sc algurna familia rlc
I'II!ISHI<'r:u::1o. n:1n S<~IH.lo por(•nr a llircdoria oiJrigaila a dizer u
liiOii\., por qnr rcnrs:tr fazer IJUaliplrr connlf'.
~ Iti. Aprc:;cut:u e111 Sl'>s:lo do I'OnsellJO, para sodos honorarios.
os individll<l~ til' tJLW trata o art. 8." § :1."
~ f7. Jli'[0l'JJ1inar CIJI sessão rlo conselho a cnllocar:1o c em-·
prc~o do-< fllll!lus sul'iars, cu111o pareecr ll1ais Yantaj'oso á so~

cwdatlc.

§ 18. Appcllar para. uma assrni!Jf{~.a geral cxtraonlinaria,
quando Jlllgar menos JUstas r contranas á lei ou ~os interesses
sul'iac:i. 1[\lal'SIJlll'r tlcliiJera~üe~ towadas em scsstto de conscllw.
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CAPITULO IV.
JlO CONSELHO.

Art. i3. O conselho delibera com a Directoria. Cotnpõe·ss de til
mem!Jros eiTectivos, havendo mais seis supplentes para preenchimento de vagas.
·
• Art. 2t. O tempo de sua dur~ção s~rá de um anno isto é, tlnrlará o seu encargo com oJla Dll'cctona; poderão, po~m, os seus
membros ser reeleitos.
Art. 2t.i. Compete ao conselho:
~ L o EnJrar cada membro eiTectivo, para os cofres sociacs,
com uma JOia nunea inferior a to,~ooo, dentro de 30 dias de sua
posse, perrlen6o o direito ao lugar, se o n<io fizer.
§ 2. o Tomar parte com a Directoria e com os tres fiscaes das
rst;olas (art. t.i. 0 § 2. 0 ) nas sessões marcadas nos presentt's est:ltntos e naquellas para que fúr convidado pela Directoria.
§ 3. 0 votar e discutit· sobre todos os assumptos que forem suh·
mettidos ;i sua consideracão.
§ ~. 0 .4presentar em sessão quacsquer propostas ou idcas ulcis
á socirdadc.
.
§ ü. o Auxiliar a Directoria, promovendo o augmento da associa cão com suas luzes r d!'dicados esforcas.
fü. 0 llequerer, pela maioria de seus 'membros, :i Dirrdori.1,
sesslics •lo conselho, para apresentar medidas uteis e urgentes.
§ 7." Julgar os socios de que trata o§ 7. 0 do art. H.
~ 8. 0 .\s sessões elo conselho serão presididas pelo Presirlen te
1la Directoria, servindo 1le Sec•·etarios os da mesma, e sendo as
aetas lançadas no livro das da Diredoria com a designa~,;ão:
Srssão <le Directoria e conselho.
§ 9.° Consideram-se vAlidas as sessões a que estiverem presentes pP,IO menos quatro Directores e sete conselheiros, seiiilO as
suas decisões por maioria absoluta rlos votos presentes.
C.\PlTULO V.

Art. 26·. Ao' professores que scr;\o HOnH'ados e demi!litlos
li vremenlc pela Direcloria, compete :
§ t. o Observar o regulamento interno, no qual serão especificallos os srus deve1·cs.
§ 2. o IIH!icar á Directoria os melhoramentos que se possani

adoptar em suas classes.
§ 3." Orl.(aniza•· annualmonte um rclatorio sobre o pi·ogrcsso
1IP <'.nda classe d~J alumnos, para ser annexo ao da Directoria.
CAPITULO VI.
IJAS ASSE:U:BLt:AS GER-~ES E !lAS EL!i:IÇÕ•~.

Art. 27. Para lH·esillir cada sessão <la asscmhléa geul será
uml'rrsidenle ad /toe, que não faça parte da Directona I' eonsel ho, c esse nomeará para Secreta rios dons ~ocios que
tanlllCill n:lo pcrlen~am á Dirccloria e conselho

a~elamado
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Art. 28. Haverá auuualmente duas asserul!léas geraes ordinarias. ·
·
I I. o A primeira. será e!Tcctuada no segundo domingo que se
sc_guir ao l'cslcjo annlversario, para apresentação do relatorio da
ll!rectoria, eleição de uma-commissão de lres membros para exame de contas e dos actos da administracão, e para eleição de no'
vos Directores e conselheiros. ·
S 2. 0 A segunda e!Tcctuar-se·ba quinze dias depois da primeira,
para discutir e votar o parecer da commissão de contas c
· negoci_os concernentes á sociedade, e para dar posse á nova Dircctona e conselho.
·
. A_rt. 2!1. A eleição da com missão ele c_ontas será feita por eser~
tinw secreto em uma lista que contcra Ires nomes.
Se um dos nomeados não aceitar será chamàdo o immediato
em voto11; mas, se a recusa fôr de mais, farsc-ha nova eleição
para substituir os rruc recusarem.
Art. 30. A eleição da Directoria será feita por c~crutinio
secreto, em uma lista, designando nomes e cargos.
Art. 31. A eleição do conselho c dos supplentes será feita
lambem por escrutínio secreto em uma lista eontendo n nomes
para conselheiros e seis para supplentes.
§ 1. 0 Nas eleiC(jes serão considerados eleitos os que ol!tivercm
maioria rrlativa de votos.
§ 2. o Se por acaso, nãs tres votações precedentes, houver empate de modo a não Hcarem- bem discriminados os eleitos, entrarão novamente na urna os ultimos nomes com igualdade de
votos.
Art. 32. Convocar-se-hão assemblt'~as geraes extraordinarias:
~ I. •. Quando em sessão do conselho assim se resolver.
~ 2. • uuando se der o caso previsto no art. 22 § 18.
§ 3. o Quando forem requeridos por õO socios quites, desi·
gnando elles o motivo para que pedem a convocação.
~ ~. 0 No caso do paragrapho antecedente, seja qual fôr o motivo allegado, a Directoria não demorará a convocação da assembléa por mais de lõ dias.
~ 5. • Nas assembléas geracs cxtraordinarias, dep0is de discutido o assumpto para que forem convocadas, poderá a mesa conceder a pal.wra a qualquer socio que peca urgencia para tratar
de algum outro as.§_umpto, a hem da sociédacle.
Art. 33. Consitlrram-se constituídas as assemhlt\as gcraes,
achando-se presentes, pelo menos, 50 socios quites.
§ l.. • Se uma hora depois da annunciada não se tiver rt)lmido
aquelle numero de socios, far-se-ha nova convocação para oito
dias depois, !leclarando-sc que se dará por constituída c válida a
assemhléa com os socios ctne comparecerem;
§ 2.• Tornando-se tumultuosa a sessão, pôde o Presidente suspendel-a, desi~nando logo, de accõrdo com a Directoria, o dia
para que fõr transferida.
§ 3. 0 Nas asscmhléas gcraes poderá o Presidente nej.'lr a palavra ao socio que livrr usado della tres vezes sobre o mesmo assumpto, podendo porém concetlel-a mais uma vez ao que fôr
membro tia Direetoria, autor de proposta ou membro de com•
missão;
§ ~. • O Presidente poderá cassar a palavra ao socio qlle faliar
inconvenientemente, ou estiver fóra da ordem, fazendo retirar
tio salão o crue a perturbar. -
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t:.-\.1 ITULO VII.
Ill~l'OSII]ÕES GEI\AE3.

Arl. 3L {~o1uo llrmonslraçfto rle saudoso pczar pelo fallecimrnto de I{Uai•IHI'r soeio, a llirccloria lhe lll::tntlar;í suiTral-(ar a
alma eolll Ulll;t 111issa rrza1\a nu trig,'simo dia, annunciamlo-a,
r haste:>IHlo, !lcstl•• a vcsprra alé á hora da missa, a bamleira da
:<o1:irdad1', a 1nrio p;io.
Art. :J:i. A hauda 111\lSiral sú potlt>rú lol'ar nos ados privativos
da sc,·ieJl;lll•·, nos •!ll::tP:< se aprcsc11lará unifur111iza•la.
Art. {lli. ;'\o Clli!it;iuculnllllllll sú l"Hicr;'t existir o •1ue pertencer

:'t

sode•latlt~.

Ar!. ~n. Na,; fnslas rxtraort\inarias Llc qu,~ li'ala o ~ H do
art. 2~. pmlltnYitlas por inir:iativa dos suriPS un •la direcloria,
1:~0 pi!tlt'l';\() lülll:tl' p;ll'[l> SCJIÜO OS StiCÍOS IJUI' SlllJSGJ'('YCrCIII,
Ji<':Jntln r·nlrutlitl•l qut• ;1 dircduria n:\11 di,;lr:dJir~tpara islu •rualllia algtun:t tlo <"nlú' soda!.
Art'. :J·L ()naHdo quall]lll'l' mcmhro !la directoria, no ex0rciciu
1.k suas fun''\.'CJrs, sn tiYL'r eonduzitlo com rceonhccilla dcdica~cw,
a nsscnJ!Jlt'·a geral, por proposta ao menos de cinco me.mbro::;, podrrá conferir-lhe o li lu lo de so11 cargo honurario.
Arl. :JU. l.,luautlo, purt'Jll, OS SCrYÍ~tlS 1!0 nlf,(UII\ SOei O, f{tll'r pessoacs, t{lÜ!r pcnlniarios, presla1los á assol'iar::1n, forem de tal tJuilalL' I[UC JJJrrPc.:un a tu ais a !la e v isi\·ct distine~;1o, a Dircdoria, rceonhrl:rn,Jo-os, propor:\:\ a»semhléa f:cral a cullocaç.üo
do seu rclra lo a ult:u n't1Hl:t das salas tla soeindrulc, como testcntnnlw do mais elevado c prrpdno reconhcdmenlo.
Art. 40. o regulamento interno pOllerá ser alterado sempre
IJHC rm se,.:1o do conselho se j 11lgar is~o nceessario, tendo
ctit:ilo prihisoria1ucnle as alterações, ClllllUrtnlo não furem submcltidas ;'t asscmhléa geral para iulei1·o vigor.
Art. 41. Os presentes esta tu to; ~ú llOtlcrü" se1· I'Cfnrmados
s:: em S'css:lo da assl)m]Jléa geral :~ssim se julgar de uecessidatle.
Art. &.2. Neste caso ele~er-se-ha uma eommissão tle trcs
membros, que apresentará em devido tempo as 11rccisas rc-

funuas.
Art. 113, Discutillns e apprnvad.1s as reformas em sessão da
t:Pral, saão apresentadas ao Goveruo Imperial, sem
cuja sanct;ão n:Io poilcrâo ler ctT··ito.
·
Art. '•'•· A Dirl'doria l'lll ses:;ão tlu conselho providt•nciar:\,
tle acc\Jnl•) 1:ont os l'Slatn tos, sobre 11s casos u:lo previstos na
prcsc11tc lei, tl:uulu de turlo cuulleeimPnto no seu relaturio ~'t
assPillhlt'•:t ~:·•:r~ I.
Art. '•ti. 's,•, por imprevistos acontcc imentos, tiver de tliss~>lvcl·-se csla sodctlade, a asst'lnhléa f!Pl'al eouvocada para
este 11111, tle.;i;mará o; I'Stal:Jelccimcntus de inslrucção e carill:ulc em proveito dos I!Uaes deva reverter o que possuit· a
assoe iaçãu.
nss:~mblea

DISPOSIÇÕES TllANSITOI\IAS.

Ar!. l~t;. Cnnsidcranlio,s~ tle extrema Yantagrm •1llC a Rc:tl Soeicdatle-Ciuil Gynntastico Porluguez cst~ja esta!Jclt'citla 1'111 pi·upnctlatlc inteirallltlnle sua, L' seu do para isso nf'ressario chamar a
si o terreno cut 11ue Mtá construido o actual cclitlcio, ou comprar
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onlro em lnr:~r apropriado, ll<:a desde j;í, autoriz.1da qna!IJUer
llircctoria a p<1r em pratica os meios que jnlg~r ad:wtallos para
conseguir tão importante rlesidcratnm, porlrndo n;to sü lançar
mllo 1tr:s recursos rlo fofrc social, mas tamlwm lnvantar um
cmprrstimo rult·1~ os soeios c estranho,, llcantlo entendido que
o teneno, o rtlilicio do cluh, saas dcpondcncias c utrmsilios
ficarão 1lrsdc logo llypnthccados aos ncdarc-. da sociedade até
Jinal pagam~nto, sendo as h;Hcs e coruliç0.-s de qualquer
transacç;to a e"<tc respeito tratadas em sessào da Dircctoria c
conselho, c submctlidas depois á approvação da asscmbléa
geral.
Art. fJ..7. Ficam revog-adas qnacsquer dis;JOsições anteriores
a rstt's estatutos.
Art. 48. I<ica a Dirrctori.l autorizada a mlidtar do Governo
Imperial a apprnvaç;to dos presentes estatutos c a aceitar as
altPraçõe~ que forem feitas p!'lo mesmo Governo.
1\io de Janriro, sala 1las conferencias lia 1\ral Soeictlatle-Ciuh
Gymnastico l'ortugucz em 2ü de !Uarço de 1877.
(Sl'gncm-se as assig-natuns.)

DECRETO N. GüSl- DE 12

DE

SETimnno

DE

1877.

A!lera algumas c consolitla lo tias as cl:\usnlas, anncxas aos Decretos n. o ~838 de W de Dezembro de 1871, n. o tl608 de• 2ü de
Abril de l87!i, n. 0 ü9H de .f tle Agosto de 187:> c n.o G2~3 de 12
de Julho de l87G, relativos A estrada de ferro- Conde d'Eu •

•

A Princrza Imperial Regente, attcntlendo ao querequereu -The Conde d'Eu Railw,1y Company, Limitcd - ,
Ha por bem, em Nome do Imperador, Alterar alg-umas
tlas clausulns, ~mnexas aos Decretos n. o 48:~8 de 15 cJe
Dezembro de 1871, n.o 5li08 rlc 21i de Abril de 1874, n."
üfl74 de 4 tlc Agosto tle 1875 c n." ü2í:l tlc 12 de Julho de
18iü, tlc conformidade com a consol itlação, a que se referem as quo com este haix:nn, assignadas por Thomaz
José Coelho tlc Almcitla, 1lo Conselho de Sua .Mngcstadc
o Impr.ratlor, Ministro c Secretario de E~tatlo dos Negocias tla Agricultura, Commercio o Obras PublicaS; que
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio
de Janeiro em 12 de Setembro de 1877, õG.o ela Indepenclencia c do lm perio.
PRINCEZ A IMPERIAL REGENTE.
Thomaz José Coelho lle Almeid1t.
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I!IC

r•el'er•e o Decr·cto n. 0 6081,
data.

cle~ttn

I.

São concedidas á - Conde u'Eu Railway Company,
Limitou- a fiança do EsLado para o pagamento dos
juros de 7 °/., ao anuo, garantidos pela Lei Provincial da
Panhy!Ja do No r te n. o !JJ:i3 de 22 de Junho de :1.872, sobre
o capital de cinco mil contos, que fôr empregado na
construcção dessa estrada de fcr·ro, c a garantia ue juros
de 7 °/., ao anno ao capital aullicioual de mil contos ele
réis; Jieantlo assim fixado em seis mil contos de réis
ou~ U7;J.OOO o maximo capital destinado aos HO kilometros dt~ bitola de um metro da mesma estrada.

II.
A garantia de juros far-sc-ha eifi)Ctiva, livre de CJU:"\esquer imposto:;, em semestres vencitlos, c pela seguinte
fúrma:
1. o Durante a construcção das obras, os juros de 7 °/0
serão pagos sobre as quantias provenientes das chamadas
que tivetem sido :~.utorizadas pelo Governo e recolhidas
a um estahelcc.imen to banca rio.
As chamadas limitar-se-hão ãs sruantias necessarias á
eonstrucção cla5 obras em cada anno, a juizo do Governo.
Decorrido que seja o primeiro anuo da entrada tias chamadas cessarão os juros, se taes quantias não forem
applicatlas ás obras ou material da estrada, salvo caso de
força maior julgado pelo mesmo Governo.
Os juros, pagos pelo csta!Jclecimcnto banca rio sohre as
11 uantias deposilatlas, serão creditados á garantia do Governo.
·
2.? Entregue a estrada ou parte desta ao transito pulJlico, os juros, correspondentes ao respectivo capital,
set·ão pagos em presença dos balanços de liquidação tia
receita c despeza do custeio da estrada, inclusive as
diiferenças de cambio provenientes da t·cmessa para
Inglaterra do protlucto da receita da estrada, exhi!Jitlos
pela companhia c devidamente examinados pelos agentes
Llo Governo.

liS!l
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111.
A rcspotJS:JlJilidadc do Estado pela Jia111;a da g·arantia
de j nrns de 7 ' /o sobre o max i mo capital de (i.000:000#090,
dnstinatlos il I'Oilstrurl'ão 1la cstr:Hla, far-~c-lia cffccttva
dnr:mt1! :lO annos. lfrapit:1l ruja garantia tle juros c
a lianç:Hla pelo Est :11lo, comp<!r-sr•-ll:l das ~ommas tlcs]WÍHlidas com o.~ rstudos da cslr:11la, sua construcção e
d1\ suas dCJH'IHlP.nci:Js, admir1i!'lr:H:~o c material, compre!Jrndcndo-sr: os ,.:t:Jslos iullcrr·ntes :'t Gl'.c!'aniz:Jção da
companl1ia e que fnrrm approrados prlo (;o,·crno. Fira
approy;~da a distribuição do c:qJit:ll de ,~ 22[i.OOO c de
.t li7:).(JOO, <~pr,•sen lad:: pc 1:1 Com p:1D !lia a t-l de NovemiH·o
de 187().
·
IV.
Além da rd1·rida g·arantia ficam igualmente concedi·
dos os sc.guintcs f;,,:óres:
1." <t1rivile,L;io cxclusiYo por \)0 annos, contados da
data 1lo presente Llccrclo, para a cunstrurç~o, uso e gozo
da CStraua ele fCt'l'O, n:lo ~C podenliv durante !?~~C ten1p0
ronccdcr outros caminho~ de ferro, de qu:ilrjucr systcma, dentro da zona de 20 kilomelros p:rra cada lado
c na mesma dirrrcão desta r•st.rada, salro :rccônlo com
a companhia.
2. o C1•s:-:ão gratuita d1~ tnTr•nos <li~volutos c nahonac~,
e lJCm as>im dns COlll!'l'l'llrndidos nns~csm:1rias e posse,,·
excf'pto as indl'llllliz:,cõe~ qn1~ lorelll de d in• i to, para o
leito da l'olrada, r•st:H:ül's, armazens I' outras o!Jr:1s c·spccificadas no respectivo contracto.
:1." Direito de des:1propri:11·, nã fúrma 1lo Decr4!1Lo
n." HHi de 10 de JJillio de 11·):iri, os terrenos dcdominiu
particular. predios r IJcmfcilori:.s, que·furenr pn~cisos
para as obras de 1(110 trata o pnragrapho nntcccdentl'.
!t. o lJ,;o d:1s madeiras I' outros m:Jteriacs, cxistrnlcs
nos lerrrnns tli•rolutos n na~·ion:!I'S, irHlispewoaYI'ÍS para
a qmclusão da rslr:;da.
;;, " Iscnr::I·J 1k d ir1~it.os de importação sobre todo o
m;rtcrial d1·stinado ao leito da estrad<J, linlia ll'lep:r:l]'hi,·n, pont1•s, Yiaduclos I' trem rodante, omc•nas,
utensílio~, etc,, bem como durante: o praw de :wannos,
dos direitos do carvão de pctlra ipllispcnsavd p:u·a as
__ .,. ..
ollicinas c custeio da estrada.
/
"~ >l .in
Esta iscnçiTo não se farú clfcc:tiva emquanto a compá- . ·. :\ ;1: '!1
nhia niTo :i]ll"I'Sentar no Thr·souro Nacional, ou u-:t'Tt)i'.:souraria de Fazenda <la província a rl·lação dos sqlll'.ellilos ol1jecto~; l'~IWeilir~llllo a respci'Liva 1fll3Htitlade e
=
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11 u;;l ithd<', qTw :HJllt>llas Hcpartiçíks li x~ t·ão a nnna Im:.~nltJ
ronfot·mc ns instrnrt'iie.~ !In 1\linislt'rio tla Far.cnlla.
CPssará c~tc favor;licando a t·ompanhi:t sujl'ila ao pagamento tios direitos c á multa tlo llobro tlos mcmíos
imposta pelo 1\linistcrio tla Agricultura; Commercio e
Obras Publicas ou pelo tia Far.entla, se pmvar-sc que
alienou, por qualquer ti talo, ohjeetos importados, .o,em
que pt·ecedcsse licença <laqunllcs illinistcrios ou tia Prcsitlencia da provi ncia.
(i. • Prcft'rencia, em igualtltldc de rircumslancias,
pat·a lav·ra tle minas na zona privilegiada, sendo ex·
pre~so em eontracto especial o numero tle datas, que o
Governo julgue t·onvcnientc conceder, IJem eomo ~s
contlições a que tle\'e liear sujeita a companhia.
7." PrdPrt•nt·ia para acqnisição tle Lt'tTcnos devolutos
ex i:'ten tes ú margem ela cst rath, c!Ter I uantlo-se a venrla
pelo preço mínimo da Lei de i~tle ~etembro ele J8J0,
se a rom,panhia dislribuil-os por immigranles ou colonos
tJUC importar c est:.t!Jclccer; não podendo, porém, ventlel-os a estes, tlevillamente me1lidor- c demarcados, por
prc~o excedente ao que fôr autorizatlo pelo Governo.
S." Concessão tle lodos o~ terrenos, que a 'companhia
COIHJUistar sobre o mar, no porto da cidade tia Parahyba
ou no Cabedelln, para o eslabelel'imcnto de uma estação
marítima, tlc\'l'IHlo apresentar previamente á approvação úo Governo as p tantas lLis o~Jras ltytlt·a ui icas q uc
· prctentler~·xccntar.
U." Prcfcrcneia, em igualtlatle de condiçõc~, a t[ualtfncr outra cmprcza que se aprt:scnte para construir
rama e~ da linha co!ll'edida, ou prolongal·a em tletnantla
das. Provint.:i;ls de l'cl'namhuco e 1\io Grande t!o Norte,
ou que lt•nha por limprolong·al-a pelo inlcrionlasl'rovincias do Ccarú c Ptauhy em direcç;io das cidatll'S de
lcú e Crato n~tftwlla província, tltlas povoações tle Jaicú~
e l'iro.; nt•;b ullillla:
·

Y.
E' :1 t'Omp:u!lti:t anl<ll'iz·ul:t a 1•1\':\llllr o capital gàpi·oporç:To íflW se faça ncee~H.trio ao pro~e
das obras t' medianltl pr!~via approvat::io tlll
!loYt'l'tto, podt•ndo realizar, desde j;í, rliam:ul;t~ ató a
quaulia diJ E :-!~:;.o:Jo; on ~.O:JU:OJO,~OOO~ e devendo Clltregar HO Tlicsouro Nacional ou na Delegacia do mes111o
Thesonro em Londres o cet·tilit:atlo do eslalJelecimcnlo
IJ:tncario ontlc tiverem sitlotlcpositatla:; as sonunas arrc·
t:a• l;l<lil.q.
r:llll~lo, ;í
~·uillll~lllo

EXE.CUTIVO.

uur

J~ssas se rã o retiradas do NferiJo esta ),(•Icei mcn ro hancario ú propot·,;ão que a!! ohras progredirem, o forem
as sorn111as n•qucritlas ncccssarias ás mesmas obr;Js, ou
;·, :ICIJUisição do respectivo material, o que será atteslallo
pelo Engenheiro Fiscal do Governo.

VI.
Para que a garantL\ tlt) juros e mais fa\'Orc~, conecdidos na~ clausulas precedente,;, vigorem c pro,Juzam
tPdus os clfei tos, os con tracto:; cl'le!Jratlos com a l'resitlcJu~ia da Provi !leia da Par:!ltylla em 2:l de Setembro
de 187~, St)rão C\Ct:utaJos de accôrdo com as cowli1;ões
;Jqui cstipul:ulas, ohrigan1o-sc a companltia a obter do
mcsmoPrcsidenlc as morlilicaçõcs do referido conlracto,
t]Ue para isso forem nccessaria,.
·

.• VII.
•
A companllla oiJriga-::;c a leva-ntar a quota elo capita~
auloriz;tdo na clausulcl ;;, • c a dar comeco á:; ohras da
eslrada dentro de 18 mezrs, a contar dêsta data, soiJ
pena de catlucar a garantia dtl juros c mais f<~vores rtuc
p.)Io presente ll!c são outorgados.

YIII.
da cstr.Hia, · eorrt.'spon,h~ntc a,o capital de
licará concluída dentro de dons annos-c to1f:<
em sde a contar desta data, sob pena de uma multa .rlc
ti:OOUiíOOO por mcz de dcmon.
·
..
Se decorrido um anno, além daquellc u!Limo prazo,
não estiverem as obras canclnic~as c enttcguc ao trafego
toda a estrad~, a companhia perderá a garantia de juros,
o pl'ivilegio c mai~ favore.~ aqui concedidos; os rtnaes
Yignrarão l)ntrc~anto para a ptrlc 1la estrada em transito
que continuar[t a ser propriedade da mesma companhia,
em proporção 1las ·sommas empregadas, tendo-se em
vista o ma: imo capital garant i• lo .
1\

2,

p:1rl•~

::!~:1.000,

.IX.

A estrada· dt) fer.t·o scr:t eonstruitLt de confot·m itlaile
rum as plantas a;)pruvadas peio Decreto n." ü2'lJ tle l':!dc
Julh.o tk 187H.
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A c_ompnnhia obriga-se a comtruir c a manter a
estratla de ferro nas mais perfeita>' contlit;õts dn segurança c rq:wlarillaLie, a juizo tlo GoYrrno, de c inteira
confpt·miLiaLic com
regulamentos c. inslrucçõcs por
este expeLlitl:ls, oll que forem rxpctlidas para as estradas
tlc ferro do lmperio.
.
No caso de interrupção do trafego, excedente tlc
trinta dias, por motivo não justificado, o Govcmo terú o
direito de fazer restabelecer o mesmo trafego, correndo
as despczas por conta d~ companhia ..

os

XI.
O trem rodante comp,n·-se-ha de noYe locomotiva::-:,
seis carros do L" classt', quinze Llc 2." c eento c cincoenta
wagons Lle mercadorias, inclusive os tle gatlo, de lastro
c Lle freios.
• •
Poderá a companhia fornecer o Irem rodante propor'tionalmehle á extensão de eada uma tlas secçües em que.
se dividir a estrada, l1cando entendit.lo que nenhuma
parte da mesma estrada será entregue ao transito sem
que, a juizo do Governo, disponha a mesma companhia
do material indispcnsavel ao servi1;o, sc·ndo obrigada a
augment.al-o na proporção tla~ mercadorias c passageiros
IJUe allhlircm.
A companhia incorrer(t na multa de 1:000/)000,
sempre que se reconhecer não possuir a linha o trem
rodante necpssario, nc~mlo, além di~so, ohrigatla a forneçcr o que lJelo Góvcrno fôr cn'tão rcrfucrillo.

XII.
As tarifas tios transportes da e,;tr:Hla e seu t:amal sci·áo
org·anizadas pela companltia, c approvat.las pelo fiovcriw.
As tarifas, nma vez approvada:;, não l'odcrãó ser elevadas oil rl'duziLias sem o·conscnlimenlo do Governo,
cmquanto suhsbt.ir a ganntia de jut•o tio Eslailo. ·
XIII.
J\ companhia ubriga-,;c a lr~!nsporlal' com ~batimento
não me11or de rio"/" :
.
l." Os Juizes c Escrivães, 'lllJUlo:Viajarem por muli \'O
de ~cu o!licio ;
·
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2. 0 As autorhladrs, escoltas policiacs c respectivas
·
liagagnns, quando forem em diligcncia;
:J." Os Olliciac~epl·aças da Guarda Nacional, de Policia
ou Je L" linha que se dirigirem a qualqul'r t.los pontos
servidos pela estrada· lle ferro, por ordem li O Governo
·
ou <la Presi<lencla da província ;
~-"Os colonos c immigTanlcs, suas bagagens, utensílios c instrumentos aratorios;
!'j." As sementes c as plantas enviadas p~lo Governo
ou pl'la Presiden<~ia da província, para serem d istriltuidas gratnitanwntn aos la\Tadores.
Todos os mais pJssagf~iros c c;u·gas do Governo·, nüo
rspccilicados, serão 1ran~portados com abatimento não
inf'Prior a H> "lo·
Sempre. que o nove mo exigir, em circumstnnGias
rxtraonl i na rias, a companhia porá úg suas ordens to; los
os ineios de 1ransporte lle que disruzer.
Nt'stc raso o Governo, se o preferir, pag'arú á romp:tnltia o que fôr coqvencionado pelo uso da estrada,
Jtiio cxcedeilllo ao valor Ja renda média de período
itiPntieo nos ultimas trés annos.
As m:llas do Correio c seus conduclorc~, bem como
if!J:-trsqner ~ommas de dinheiro pqrtoncenteg :~o Thesonro Geral ou Provincial, serão contluzitlas graluita'mente pc la c. o mp:mllia.

XIV.
O Glherno pot~crá realizar em toda n exten~ão dn estrada as eonstrucçõcs necossarias no cstabeledmento d_ç
uma linha telc~raphica, responsabílis::mdo-se a Corri'!
pnnhia pPla g·uarda <los fios, postes c apparclhos eleclricos.
·
Emquanto i~lo não liYCI' lugar, o Governo potlerá
• expe<lir gratuitamente pelas linhas telrgraphicas da
PSII'ntln totlo5 os telegral}lmas de intcr:essc publico.

XV.
Nas Jt'~pcz:1s tlo custeio tia est1·adã serão compl'ehcnas que se fizerem com o trafego, atlministrnção,
reparos onlinarios c occurrentcs do trem rodante, renovação p~reial <la via pcrmnncnte c ou'tras qnn estiverem
autorizadas em contrnctos approvados pelo Governo.
As tlespt~zas tln administração contar-se-hfío tla data
ti:~ aiH'rtura tia L'slrada ao trnt'ego. Se esta fôr entregue
1! idas
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no tr·ansito por scc~uef:, súmente a quota corrc~ponllrnlt'
tla reft·rida t!P>-JWZa serú lançr~tla lla conla do custeio.
Fica entendido qun não farão parte das dcspczas, iuehti!las no cit~do arli~o. as multas que a eompanhia tT'vPt'
de pagar pelas iurrat·çõcs do seu rontracto ou dos rc!.!Uhtlllelltos do Govnno.
.
·- As dPspezas de ohr;ts nova", Je rnnovat,õcs completas
P augn:cnto tio trem rodante c as snh~titui~Õt'S tia via
Ju•nnanenle em extl•ns:lo maior tk meio kilometro, rrur
lúrcm t•xcluidas tio enslcio da cstr;1Ja, coi'J't'J'ão por conta
de utn fundo tio rcsena, administrado sob tlscalisação
do .l:u\·erno, fJ uc fonn:ll;-sc-lla de todo o rxecdentc dos
div-idendos de 7 até 7 l/2 "/ 0 •
. Emqua nlo os J i YidenL!os tlão cxcedPrem tlc 7 o1 o a
despeza proveniente ·do fundo de rc;;rrva será lcvatla
C1 conta do custeio da estrada, em quotas cuncsponllcn.Lcs
a lj.; "/" tlo_capilal gar:mtillo.
XY!.

A compahhia .obriga-se ainua:
L" A exhihir, sempr0 'lllC lhe forem éxi.~·itlos, os
seu.<> livros de llt'~pPza de construcção, r1'ccila, movi-

llll'lllo c custeio, e a prestar os ceel:ll'l~cimenlos on
informaçõrs, r!Ui'"lltc forem rt~damatlos pelo noverno,
]Wlo l'resitlrnte da província, pl'lo EtH(PHhciro Fiscal
o~ outro,; funn:ion:11'ios publicos tlcvitl:unrntc ~lori
z·ulos; e hem assim a clllreg:tr semcstralincnle :to mesmo
J.WlgPnhcit·oou l't'!llcllcr ao Presidente ria provincia n111
relatorio cir,~nn1sl:lllriatlo do estado dt1s trabalho~ da
t·on.strurção c da cstati,;lica uo trafL·gu, almlngt'IHio ns
despczas de cw•teio, convenielllcmente bpccifit·adas, e o
Jwso, volume, natun•za e qualidades 1Jas mcrcadoriasrJue
transportar, com declaração das distancias !llt'~dias por
f'l!as percorridas; 1la receita das estações c rla cslatistica dos pass:Je-eiro~, senJo estes devidamente classilil'ados;.
2." A aceitar como Jelh1iliv;1, r' ~m rcrurso·, a decisão do novcrno sobre as •Juestõe~, que se suscilaí·em rclativaHH'nle ao uso reciproco das estradas dt~
ft•tTO quP .Jilll pc•rtent:crcB!, ou a outra emprcza; licanrlo
Pntendido que. qulllf!uer ;ll·rúnlo, que cdchr;ll·, não
JH't'jllll ic;1rú o direi Lo do Gonrno ao exame das t•stipul:u:lics que ctret·tuar c á modilicação lleslits, se PntcndPr t{nc são ol_TL'nsivas aos interesses dtY E~tallo ;
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:L" A &,uhnwttrr :i npprovaqão tlo Governo o qnatlro
de srns cmprcg:Hios e a Lahella dos rr~pec·th·o~ veneilllCH to R, tkpenuemlo igun !mente qualq ucr nI tcração
posterior de autorização do mesmo Gonrno.

XVII.
A JiscnlisaçãJ tia cstraua c tio seu serviço scr~t incnmlJitla ao Engt·nheiro Fiscal e seus njw\;.tntcs, nomratln~
pelo f;oYt'l'no, t' o examr c aju~te das contas tln I'Pt'!'il:t
t> Je,-prza par~ o pagamento tlns juros gar:mtillo,:, a um:•
COlllJlli,~ão composta llo Engt•nlJCiro Fiscal, tlc um
ag·t~lttl' tia companhia e de m:lis um rmprt•gatlo tll'si,0nailo pelo Governo ou pt;IO Presidente tl:l proviucia.
As despczas que· se fizerem com e.;;ta 11scalisaçãu c.orrt•r;ío por coJtla Llo E-:tado. tlurante o tempo tia garanli:l
i] e juro.

XVIII.
O Governo !t~rCt o dirPito tle rt•sgalar a r.ql',1tl:l decorridos qtH' scj:nn os primeiros 30 annos, t•onl:ulll.~ da tlal:t
da cnHdu,ão da mesma· cstrad:t; Si'ndo o l't'-'l'~'t'livo
prPr;n rtlgnlatlú, rm Cllta de acct1rdo, pt•lo lt•t'tllo lltí.•din
do rt•ntlimento lir1uitlo tlo ultimo quinquennio; licando
r·ntentlidu que, no caso do GoVL'l'llll elfcctuar o resg-alt>,
antes Llc expirado o pt·;tzo do privilegio tlc Uf) anuog,
o respeLlivo pret;o não será inferior ;10 capital aliançado
c -g-a r a ntitlo para a eoustrucç:io Ja:; obras.
Se o n~sga Lc se cll't•ctuar depois de Pxpiratln o prazo
tlo privilt~gio rk !lO annos, o Governo sú Jngar(l ú r·ontU:tllllia a importaneia do capital :lliançado l' garantido.
A imporl:lnt:ia a qtw lit':n· obri_g:tdo' o E.qado potlt•r:·l
St~t· paga em apolices da tliviLla publica inlt'l'lla de ti"/"
de juros.
O resgate não comprchcntlc as proprietlatlt~s P~Lra
nltas ao servir;o c uso da rslt·atla de friTO; potlt)t·ú·, pan\m,
applicar-sc súnwnte :'t Jnrlc da cslr:vl:~ tJlll' fôr construída.
•

XIX.
Lo.!_::·o..-{nc o,; tlivillentlos forem superiim~.;:; a ·s "f, o excrdPnle será repartido ig·ualmenlc Cllll't~ a eontp:wlti:t n.
o Eslatlll, jl:Ha il)dr.mniz:H;::in do juro, t[llll Lill~t· p1~·ô,
r·es~:mtlo ~.-:a tlislribuit:ão logo qtw fort'lll t'lllboh t lo;
~o E~tadn tH jut·ns pot; l·~lt• p:tg·o,;.

mn
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Qu:mdo o~ tl ivitlrndos. rxcr1lPrrm a 12 ·"/.. em dous
:mnos consecutivos, lcr:'t o Govrrno o direito Tln cxip;ir
rdnrcão n:ts t:ti·ifa~.

XX.

No caso de 1ll•saer:ôrdo entre o GovcÍ·no c a companhia soiJre a intelligcncia das presentes clausulas, rsta
s:•r:'t ill'eillitla por arbitras; sendo um c:;colltido pelo (ioy;•rno P onlJO p~a eompanl1i:t, o o terceiro por arc1lnlo
d1• :lmiJas as partes.
S11 I'Sln n:io fôr possível, se;;Lir·SI'-liào neste caso as
Si'~uinli'S regr:ts:
•
'1 ." Se o desarninlo !'t1t' snljrc Llircitos 011" deveres tia
p:1rtc contr:wl:1nle c s:•us. respectivos intercs.~cs, a
iflli'Slãn scrú d,•,·illid:t pelo membro 1lo Conselho de Esl:1do m:IÍs :tnligo;
2." Se 1\lr so!m~ os pl:tno;; ou ex:•cnção tl:ts ohras na
p:11·1e scienl ilit:a, rl'c:orrcr-sc-ha ao Prrsidcnte do Insti,.uto Polytcrlmirn 1lo Bio de Janeiro.
XXI.
]):1s multa", imposltts pelo J1rcsitlcntn da Provinci:t
da Parallvh:t, 1~m virltHiedo contr:tc:lo tlc 23 de ScLI'mhro
dn IHi:i, 'n11 d1) ontros qnn a rompanhi:t el'lelirar rom o
ltll'srno Pr1·sidcnln p:1ra exent~ão das olir:1s ou servi1.;o
d:1 c~lrad:t, ltan•r:t rccurso·pJra o lJOVI't'no ImpPrial.

XXII.
A companltí:t não púdc alienar a estrada nem parti'
autoriz:u;:1o Llo Governo.

d1~'l.:t, Sl'!ll lll'I.JVÍ:l

XXI!!.
S11 o~ capílacs ria co:nlnnhia fornm lnv:tntatlos no rs~
lr:tw··pirn, rt·:~·nlar:'t o cam!do·de2i tlinllr•iros pnr L\000
i':ll';t lntl:is ;1q ,;ua~ opt•r:u:;õi~S.
KXIL
Pt~la inoll~i'l'\·anci:t

d11 fJHaliJllt'l' tias prcscnli'S clau-

sulas cp:1ra a fJilrd não Si~ lt)Jt!ta commin:ulo prna rsrwr:ial,

pod1•r:'t o 1:rwerno impôr nl!lll:ts 1lc ~:Wo . ~noo a n:ono,~ooo
1lqiJI'O li'IS reÍil('tdl'llCÍ:lS.
Pal:tcio do Hio tll' Janeiro em 12 rle Sclcm!IJII) 1le lRii.

I' !l

-

Tfwmrt:: .Tos;: Coelho de AlmeidtJ.
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DE CP. ETO N. GG82-nr<: I 2

DE sr.rE~mno DE

1877.

l.onr0dr. a Snv,'rino Lourenço rla Costa L~itc privilegio para
u~ar r. appliear á iJlllustria fabril as Ji!Jras lrxtis extrahidas
1los r:ipús laetccenles c nwlpi:;hiaccos.

A Princrza Imperial Heg,'nto, em Nome do Imperador, ;\ltrntlendo ao que J.'Cqurrcu s~verino Lourenço
da Cosia Leilr, c Tenuo ott\'itlo o Con~clllf'iro Procurador da Conb, Sol.Jcrania e Fazenda Nat:ional, lia por
I1CIIl Conccdn-llte privilegio por 10 annos para usar c
applictr ;'t industria fabr)l as fibras lcxtis extrallidas
dos cipós laetcccntes c w:llpishiaccos, que diz·tcr dcscciberto.
·
;fltomaz Josú Coc.llw clr, Almeida, do ConsclhÓ de·sua
:\Iagr·sl.:tdc o Imperador, Ministro e Secretario de. Estado
dos l\cgocios da. Agricultura, Com111crcio c Obras PuJ,Iir:~s, assim o tenha entendido e faça cxct:.nlar. Palacio
do Hio de'Janciro em~~ de Sctcmpro de 18i7, tiG." da
JnJqwnt!encia c do Imperio.
PHI~CEZA BIPERIAL HEGENTE.

Thoma:: José Coelho de Alml'ida.

DECI\ET() N. tlli":1- DE 12
E"'"~ :1

IJE

SETr.mmo

DE

1R77.

Hi. !till: ooo,~ooo o eapita I afianprlo e g-ara n ti1l o rl:t rstmda
r],, ferro do IÜo Ycrtlc.
•

A Princcza lmprri:ii'HegentD, em Nome do Imperador,
Alt,•rlllcndo ao que l11c requereu o Briga<lriro Dt·. Jost'~
Vic•ira Couto dr~ .:\lag·alltãcs, lia por hnm, nos termos ria
Lei n." 2Mi0 1\e 21 de Sl'tcmbro de IHn c de conformidad<~ rom as clausulas qnc com este haixam, Conceder ú
companhia qtw se organizar para a ronstrucção da mesma
rsl.rarla a garantia r\ e juros de 7 "lo para o eapil.al. a(\dicional dn 2.t:'i0:000,)000; ficando assim elevado aló o
m ax imo d c HL l ~;o: Otm;)OOO o capi ta I :lliançarl o c g:Í r a litido a qne se rr'fere o Ikcri'IO li." rm:i2 Lie 23 de Junho
de 1H7:J.
=

PARl'E li,

continua >
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• Thom~r.
l\Iage~l:llln

José Corlho dr Almeida, do Consrlho dn Sua
o Impt•ratlor, 1\li:lisl.ro e Serrcl;ll'io tll' Estatlo
dos l\'t•goeios da Agricullur~, Commcreio c Ohr<lS· Pulilica:-:, assim o tenha cntentlido e faça cxcrutac. P::daeio
tlo l\io Llt~ Janeiro em 12 de SetemiJI·o de 1877, .tiG." tia
Indt·pPIHlt•neia c Llo lmpcrio.
PHINCEZ:\. ll'tlPEHL\L HEGENTE.

Tlwmn: Josr: Corlfw de Almridrt.
C.lansula"' n

"li«'

·

••P

l'Pf't>i•c n ·ncct•i·tn n.• CC fiil:l
•le,..tn tlntn.

I.

E' concctlida :"1 t~c.mpanhia que se on~:anir.;r parn a
tia cstr:HI:t dt• l"t•rr'o lienominatla du l\io Yertlt'
na l'rnYiÍit'ia tlt• Minas f:t·r~rs, c a que St' rt>fl'l't'lll rís
llt•r·n•tos n.'" !'i!l:i~ dn 2:1 tln Junho Llt~ Hli:i, liO!ll tlc H tlt•
.l:tiH'iro de lSili, t;;;!):\ C{):;!);; uc 2.7 Lle .ltlllho tk 1H77, a
:~:trauth tlt··juros de 7 "/.. ao anno sobre o. c~npil~ll ;nltli-·
I'Íonal dt~ ~ .l:iO:OOO;)OOJ; lieantlo assim clc,va,lo a
iti.l:i0:000;~000 o maximo c~pi tal destinado á côn~t.ruc
t;ão tia rci"L•rida Pslratla, tlcs:le o ponto tle cuti'Qll'camento
n:1 1.." Si~t·ção tla E.;lrada Lle ferro D. Pedro Il, nas. proximitl:rdes dn L:1Vrinh:t~, até a povoaçiio tiL' Tres CoJ'.1Ções
do Hio Vt'nl,•, ua dita província.
t'onstrnn~:1o

li.

.\ lianr;a c garantia tle juros Jar-st'-lião riTL•CtÍ\'as,
livrt•s tle qnal'S·jut•r impostos, em srmt•sLrPs YL'nLitlos e
)IPI:! spo;nint'' l't"trnn:
·
1." Durante a constrnrr;.ão ths olJI':ts, os juros tlc 7 °/.,
serão pagos wl1l'P :~s quantias prort•nirntL'i' !bil chamatbs
l[:W tiverem sitio autoriza1las pelo (;O\'erno e recolhidas
a um estahclccimcnto bancario.
A~ ctl:-~matl:ts.limit:tr-se-hão :ís qn:mlias nercss:nias ú
ronsl.i'lll'Çãn tias obras t•m c:ula ~nno, a juizo tio GnYI'I'IIO.

llecol'l'illo l[lte St'ja o rl'inwiro anuo tla t'ntrath tbs
clnm:Hl:is, rc~s:u·ão os juros SL' tacs t[uantias niio fol't'm
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G\Jfl

applicadas· :i estJ'::ttl:t, srn material c m~lis serviços c~pl'
cilir·adbs na rlaustÍla !l. ",~alvo caso de força maior jnlgatlo pelo mesmo Governo.
Os juros p~gos pelo estabelecimento l:ancario sohre
:.s quantias depositadas serão creditados á ganntia do
Governo.
2." Entregue n cstra<la ou parte desta ao tt·ansito
pullliro, o;; juros correspollllcntes ao rr•sporlivo capital
ser;io pagos em. prl'srnça dos balanços de liqnidar_:.ãô tia
rl'cl'ila e dt·speza tlo eustcio da l's,rada exhihitlos pr.la
r·ompanhia c dcYillamcnlc examin~Hlos pelos agt•ntcs llo
novem o.
111.
A l'C'i'l~on,;aiJilitLllle do Eslallo pcb liança <~ g:arantia
tlt: juros rle 7 "/.,sobre o m1~imo capital tle lO. HiO:OOO.~
dn~linados :'t construr·c:to <h r)trada, f:n-st'-lla cll'ect in
dnranlt' 30 an!IQ!',:

E' a- ro1llJ1lllhia autoriz·Hla a levantnr o • c:~pHnl
g·arant.itlo ú proporção <tuc se faça nt~ccss:lrio ao pro.~P
.c:uit,H'tllo da~ oiJras e mooiante prévia approva<::t\1 do
(;overno, poLlrwlo rralizar, destlc j:'1, chamad~s ató a
quantia de ~ ~:so.ooo, ou 'LOO:l:ooowoo, c ucvcntlo
t'Hlrcgar no Thcsouro Nacional ou na Delegacia do
mesmo Tllcsouro em Londres o ccrtl'ricauo do e'tahelecimcnto bancario onllc tiverem siLlo llPpositaLla.'l as
som mas arrccatlallas.
·
Estas- serão retiratlas llo rcfcriJo estalJclecimcnto
\1an!~arjo á proporção que as obras progredirem, e l'ort'll}
~s somm·ts rrrpwri<las nece3sarias {ts mns!ius obi·a~. otf
:1 ài'IJUisiçiio do rÇ&J1t'ClÍVO matt•rial, O ífliC SL'rit ai testado
pi'!'J Enget)hciro Fiscal do Govcmo.

v.
. A companhia obriga-se a leYanlar a quota tlc capital
nutorizado na clausula aHtecedcnte, c a dar comct;o c
prosrg-uir nas obras da estratla Llentro de dons annos Lia
data em que a eompanhia fór auloriza<la a funccionat·
no lmpt'l'Jo, sob pena de caducarem ,t garantia Llc juros
L' 111ai~ favores que pelas presentes lhe s;io outorgatlos.
As rcfPridas ohras licarão eoncluiLlas tlcntr·o de <jllatro
anno;:, sob pena Lle uma multa tiL• ;j:OOtl~O'IO por nwz
til' tll'llllll':l.
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St~ tlt~corrido um anno, :~Wm tbqurllt1 u\Limo prazo,
uão csliverPlll :ts obras concluitlas c t'nlrcgnc ao trart•go toda a c"Lt·ada, a compan.hia pcrllcr:í a garantia de
juros", privilegi•J e mais Ltvorcs aqui concctlitlos, salvo
c1so de fon;a maior.

VL
A comp:111hia potlcril rclehrar, imlcprntlcntemcntc tlP
lillt'l'Ífll' :ipproVat;:io t10 noiCI'IlO, eOHlrarlOS de l'lllpl'CÍ·
l:·d~~ tnra ·a rn·t•paração do lt)ilo tla cslratla, com lauto
q1w o-; prPt;os rcspt~clivos das llllltlaJeq de ol1l'as n:\o cxct·dam os ua l:l!H'lla de '!.7 de Agosto do corrente anno,
a i'!H'O\':ttla p:1ra obras ideTllicas .do prolon.~·amcnto tia
1: tr:úL1 de ferro D. Pcllr.o li, augmPntados dn :;_"/o para
a adminislrar5o teehnica. (),; preços· cousignados em contr.Jr.tos pwa o ror11l'("inwnto do materi:\1 mctallico St!l'ãO O<; que então· 1'!'glll:ll'ClllllO llll'rcado europeu, e licarão os mesmos ron11 :tetos di•pentlent·~s llt~ ~pprd'vação Llo Governo.
YII.
O GoYcrno tet·ú o tlireitn tlc "res~atar a estrada llecort·idm que sejam os primeiros trinta ~umos, rontatlos da

d.t:.a da conclusão da mesma estrada ;sendo o respecli\·o
· preço n~~nl:ulo, 1~ft1 falta tlt) act•t\rtlo, prlo Lt•rmo médio
do n·n<lintento licptiuo th ultimo t]HÍIHJnrnnio; ficando
rn lt;llllitlo que nu caso tle o Govemo ell'Pctuar o rcsga!t• antes de expirado o prno tlo privileq-io lle noventa
anno.-;, o respet:livo preço n:io sod inrerior ao c:;pilal
~lranli,Jo para a construcção das obras.
Sn o resg-ate se eiicr:tuar depois tle expiratlo o prno
tlo privilc.~io t!c noventa annos, o Governo sú pag·ar[l ú
t"OIIlpanhia a imporlatu·ia do capit:ll g-arantitlo.
A importancia a que lk:1r obrigado o Es!Jtlo potler:'l
~cr_paQ·a em apolices tia tlivitla pnlJlica interna tk li "lu
dt• Jlli"OS,
.
•
O rt•sgale não c9mprehnmle as propriethks estranhas
aP srrvit;o e uso tia e.,l!":JLb de ferro.
YIII.

A companhia n:lu pt'ltlealitmar a c.->tra<l:t
<lPsta, sc111 prt'·vi:1 antoriz:1ção do GoVL'rno.

nt~m

pr~rte
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IX;
A co1npauhia prH.ler:'t de~pender, indt•pendcntt~lllenln
de" a pprov:u;ão do Governo, a u~ 1. ~IIO:OOOhOOO t:Qm os
servir;os j;í realizados c outros ainda inllispcnsavcis, a
s:tlwr: e.slwlos preliminares, inclusive os do traçado do
~assa-Vinte, ~cllo~, contractos, irnpre~sões, viagens, cst:Jdias dl' :tgt:ntcs de LonUresl1ara esta Côrle e vire-versa, commis-ões aos mesmo~, eonnnissões para lev:tnlamcnlo de capilacs, imporlancia da lransfcreneia da ronl't'!'~':to, p:tganwHlo de ;;Llvogallu~, rorrl'lagcns, registro da t:ompanhia, c em geral tod~s as rJtie se referem á
organização 1la cmprcza.

X.
~o o.' c:tpilacs tia comp,tnhia forcm'Jcvanl:ttlos no I'S·
lrangciru r.·.~·uJarú o camhio de 27 diuJtcirus por l;)UOlJ
para todas as suas O!JCr:u;õcs.

XI.
!'e,a i noh<crvancia de t] na J,lU.Cl' d •ts prcscn Le~ ci:llt·
sul:tS cLta~ dos ncc!'Cios n."':i!.):J2 dc:::ldn.Junllo tk Hl7:i
~~ lin!ll de H de Janeiro 1loc 1H7G, p:tra as IJU<~cs n:io se·
lt'lllla ronuninatlo Jl<'Ila c~pcci;d, podt'!'[t o Governo inlpôr lltultas de :!C0-)000 a r>:OOO:;OUO c o dobro nas reiucidencias.

XII.·
Conlinnalli em pleno vig(ir :lS clausulas tlo~ nc~rclo.;
Li!l02 dt• 2:1 de Ju·nho de 187:) c üOlll de 8 de Jaw·iró de IH7íi IJllt', pêlas prcs.cnles não Li verem siJu re·
" og·ad~ts o a ~tllcraJas.
l'alaciu·tlo Hio de .l;mciro nm 12 de Sl'lcmlll o tle l87i.
- TllOIJta.J José Coelho de Almeida.
IL"'
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llECHETO N. liGS;i
Declara

~ cntt~ancia

()...:...·DE

H>

DI<: sETE~mno DE

1877.

da conútrra. tlc Gara.-ú, na llrovincia tlc
Sergipe.
·

A Princcza lmpcri;tl Hcgentc, em Nome .tle Sua Mageslatlc o Imperau.or o· Scnhot• D. PcLlro H, Ih por bem
Decretar o seguinte:
•
·
.\rligo unico .. E' tlcclarada tle primeira cnlr:mcia a
com:trca lle Gararú, creatla n:1. Provin.cia <le Sergipe
pela Lei tla rcspcctiva_Assc:nbléa, n. • 10~!) tlc.13 de Aln·il
do concnt.c anno.
·
• F-rancisco Januario da GaJlla Cerqucir:1, do Conscllw
do mt•smo Aug-usto Senhor, 1\linistro c Secretario tlc Estado dos Ncp;orios tla Justiça, ::issimo6> tenha cu tendido o
faça t:xt~rntar. Palacio uo lHo ue Janeiro em 19 de Sclcm!Jt'o de 1877, t.iG.• !la Indcpcmlcneb c do lmpcÍ'io.

PHINCEZA IMPEHIAL REGENTE .
. Fral!cisco Jrtnwwio dlt Gl!llia

IJECIU<:TO N. üGSG

DE

Ccrqm~i•·a ~

19 DE SETE~Inl\0

DE

l87'J,

MatTa o vencimento aulllial do Promotor Pithlico da comar .. a
de G_ararú, JJa rro~incia de Sergipe.·

A Princcza Imperial Regente, em Nome tle Su.1 ~LI=
,!!;I'Sladc o Imperador o Scnhot· D. Pctlr<:rll, lb por bem.
llccrel~r o seguinte:
, Artigo unico. O PJ'Omotor Puhlico da comarea de
Gararú, na Provincia llll Sergipe, terú o _vencimellt'l
aunnal de i: W080~l0, sendo· 800 1)000 tlc ordenaLio e
(i00WOO de gra lilieação.

(')

co·lu

u tL" \iu8i u;1o houve neto alguut.
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Fnncisco Januario da G;)ma Ccrqucira, do Conselho
do mesmo Attgust.o Senhor, 1\linistro c Secretario tlc
Estado dos Negocias d·1 Justiça, assim o tenha entendido
c faca executar. l'alacio do 1\io de Janeiro .em 19 tlc
Sctc'mbro de 1877, f)U. o Lia tndcpcnuencia.e do Iniperio.
l'lHNCEZA

~MPEHIAL

REGENTE.

Francisco Januario da Ganw Ccrquéim·.

DECHETO N. (j(it;7 -

DE

l!J

liE SETEMIJliO DE

1877.

llcclara a enltançia tia tomarca de Alaguinha8, na Província da
·
IÚhia. ·

A l'rillCCZi.l ltllpcrial Regenk', em Nome de Sua l\bgc>·o Imperador o Senhor D. Pedro li, lia p'•:r J~em
Dt't'l'clar o seguinte:·
·
Artigo unico. E' dc.cl;mula de ~cguntla cJÍLraneià a·
co111arra tle Alagoinhas, Qreatla na Provinda tla Bahia
pela ·r. c i tla respectiva Assem hléa n." 17:!ü de 21 de Aln·i I
do corrente anno;
Frant:isco 'l:\lluario da (;ama .Ce1·qucira, Jo Conselho
do mt•smo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de
E~latlo dos Negoeios tia Justiça, assim o tenha cnlentfitlu
t: raça executar. Palaeio do l\io de Janeiro em t!J de
Setemhro de itl77, 5G." da lllllepentlcncia c do lmperio.
latltl

PRI~CEZA

BIPElUAL .HEGENTE.

FI'<IIICisco Jannario da

Gamrt Gcrqncim.
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llECi\ETO N. oli8H-

DI';

lU

DE

~ETE~lllllO

DE

1877.

:\larc:t o wnciillclilo :tlllllõal 1lo Promotor l'nl.tico da t:omatTa
de Ahg-oinhas, ua _Província <la l3ahia.

A Pl'incrza Im:wrial Hep-cntc, em Nonw tlc Sua ~la
gt•slauc o Imprr:~uor o Senhor D. Pedro li, lia por hem
Decretar o seguinte:
·
Al'ligo unico. O Pronwtor Publico da com:w·ca de
A!ag·oi 11 h as, na Provi neia da Bahia, terá o Yl'llt:Ílllcn lo
annual tlc 1:200,\000, sendo SOD.)OOD de .·ordenado c
'tOOf,OOO LI c gra lilicação.
Francisco .T:muario tla Gama Ccrrrueira, do Conselho
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Sccrct:trio du
E~tatlo dos Nt~gocios tia Justiça, :issim o lenha entcntlido c f<H'a executar. P:~Jacindo Rio tle J:~nciro rm1!) ele
Setcm!JÍ·o de id77, im.o tia Imlcpcntfcncia c do Impcrio.

PRlNCEZA ll\IPEBL\L HEGENTE.

Fmnci8CO Jonuario da "Ganw· Cl'rquâra.

JJECLU:Tll N. GliRG- DE :I.U

DE SF.TDlllltO IJE

1H77.

Declara a cnlrancia tias enmarcas ilc Leitl;úes, Tal uh 1', l'iuda• moahau;;aln c .Ja!H't, na l'rovinl'ia tle S. l'aulti. · ·

A Princczn. Impcri:tl Hugente, L~m Nome· de Sua Magestade o II.npcrallor o Senhor D. l'curo H, lia por
bem Decrcl:lr o scg-uinlc:
·
·
Artigo unico. S:\o tlt•claradas·Lie primeira entranria
as eomarcas de Lcnçü~s, Tatuhy, PhlilaiJtonhangaba e
Jaltú, rreadas ·na Provinda de .S. Paulo J,ll'Lis Leis da
respediva As,emb!éa 11. "" 2;;, 2G, 27 c 28, de 7 de .Maio
do corrente ;mno.
Francisco Janu:~rio da G:tma Cerqueira, tlo Conscllto
Llo mesmo Augusto St•nhor, lilinislro c SL'creLtrio de Estado dos Ncgocios da .Justit:a, assim o tenha entendido e
f;11,:a execul;tr. Pa!acio Llo Hio de .Janeiro em lU Li(j SeLembro Lle Hi77, r.J(i." ua lntlepemlencia c do lmpcriu.
l'IUNCI~ZA

DIPEHL\L HEUENTE.

Fmnâsco Janwwio

dtt

J' PcFcP •:f\:AJ"</'

'C Wltlt Cerqucint.
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DECRETO N. G!)f)O -

DE 1!) DE

SETEMDII.O DE

1877.

Man·:t o vcnrinwnto annual dos Promotores Publico> das coHlarcas dfJ IPnçúos, Taluhy, Pindamonhanga!Ja c iahü, na
Pro\·incia do S. l'aulo.

A Princcz1 Imperial Regente, em Nome de Sua 1\lagcstalle o Imperauor o Senhor D. Pedro ll, lh por
bem Decretar o seguinte:
Artigo uniro. 0.;; Promotores Publicos das comarcas de
Lenç!'11•s, Tatnhy, Pindamonhangaba c Jahú, na Proviuc ia de S. Paulo, terão o vencimento annuàl tlc i: 1100,~
de ortlPTW:Io, c ()00.) uc gratiticação.
Francisco .Tanuario da Gama CcnJncira, tlo Conselho
do mesmo Aug·usto Scnhot', 1\linistro c Secretario de
Estado tios Ne~·ocios da Jusliça, nssim o tenha entendido t) l'at~a cx.t•cular. Palacio do Hio de Janeiro em iU
de SctettÚ,ro tlc 1H77, ~)(i. o tla Intlepcndencia c do Impnio.
l'HINCEZA I.MPEIUAL

HEGE~TE.

Fmncisco .Jrmuario da Ganut Ccrqncira.

IIEClmTO N. (j()\)2

(*)-DE

2í

DE sETE~lDII.O DE

i877.

,\ ppro\·a a pl:mta tios terrenos pcrtonccnlcs a José Joaquim For·
rdra de Lirn:t c Silva, nccr~sarios ao scrvit;o tia estaç:lo ccnlr:tl da E,;trada de ferro ll. Petlro JI,

A Princcza Imperial Regente, Atlentlendo ao que
rPprrscnton a Directoria da Estrada tlc ferro D. Pedro li,
lia por hPm Approvar, em Nome do Impcrauor, para os
clfeitos <lo :~rt. 2. o tlo Hegulamcnto a que se rerere o
Il1•creto n. o lO!i~ ue 27 de Outubro de i8ti15, a planta dos ~ ~,
terrenos neet'ssarios ao serviço da estação central M" ', \\~ 1 .:,•'
(') Com u u." üüOl não houve aelo alguw.
=PAliTE l!.
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referida estrada, pertencentes a José Joaquim Ferreira
de Lima c Silva, entre S. Diogo c a ponte sobre o 1\tanguc, rubricada pelo Chefe da Dircctoria das Obras Publicas.
Thomaz José Coelho de Almeida, elo Conselho de Sua
l\lagcstadc o Imperador, 1\iinistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commereio c OIJrns
Publicas, assim o tenha entendido c faça executar.
Palar~io do Rio de J;mciro em 21, de Setembro r.lc 1877,
üü." da Indcpcndcncia e do Imperio.
PHINCEZA IMPERIAL HEGENTE.

Thoma:: José Coelho de .llmeida.

DECBETO N.

(j(i!)3- DE 2~ DE SETE~IBUO DE

1877.

Concede privilegio a Eduardo Claudio da Silva para o(maehinismo de ,sua inwnç:l.o, destinado :i tracção a vapor de carros
sobre trilho~.
·

A Princcza Imperial Regentr, em Nome do Imperador·,
Attendcndo ao que requereu Erluarrlo Claurlio 1la Silva,
c de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, lia
por IJcm ConecJer-1 hc privilegio, por 15 annos, par a
fabricar, us:~r c vender o maehini~mo de sua invenção,
destinado it tracção a vapor dos carros sobro trilhos,
segundo a exposição e desenhos que depositou no Arehivo Publico.
Thomn José Corlho do Almeida, do Conselho de Sua
1\lagestatle o I mperad()r, .Ministro e Seeretario de E~ lado
dos Ncgocios da AgrieulLura, Commercio c Obras Publicas, :~ssim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Hio de Janeiro em 2~ de Setembro de :1.877, 56." lia
ln•lcpendrncia c do lmperio.
PIUNCEZA 11\IPERIAL HEGENTE.

Tito ma:: José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. ()()!)~-DE 2~ DE SETEMBRO DE :1877.
Approva provisoriamente as Instrucções e Tarifas para o serviço de transportes da estrada de ferro de Rezende a Arôas.

A Princcza Imperial Regente, Attendendo ao que requereu a Companhia da estrada de ferro de Rezende a
Arôas, Ha por bem, em Nome do Imperador, Approvar
provisoriamente as Instrucções e Tarifas, organizadas
cl c conformidade com a clausula 23. • das annexas ao
Dcerl'lo n." 4893 de 21 de Fevereiro de 1.872, para o
serviço de transportes da mesma estrada, assignadas por
Thomaz José Coelho Llc Almeida, do Conselho tlc Sua
l\lagcsl<11lc o Imperador, 1\linistro c Secretario tlc Estado
dos Neg·ocios da Agricultura, Commcrdo c Ohras PuJ,licas, que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio t..lo Rio de Janeiro em 2~ de Setembro de 1.877, 56. o
da InLlcpendencia c do Impcrio.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

Thomaz José Coelho de Almeida.
In,.ll•ne~:úcs

c tn•·iJ"as a

n."

oou.~.

se rcrcre o Dcc••cto
de .. tn data.

((UC

PASSAGEIRO~.

Art. i. o Os viajantrs 'ó !erãn entrada nos carro' qnantln
l!!'tiverl!lll rnnnidos de um bilhete ou pa,se de r,irculaç::ío em
fórnw, forn1'CÍdo por um agente da administr.,ção.
Art. 2." ,\ dHriiJuição tios bilhetes principia meia hora c
nr~aha dueo minut•Js aut~s da hora fixada para a (•artida de
r;otla trern.
"'·rt. 3, o o~ n~~sag-ei r os de 1." e 2." classe pagarão as taxas
das tabellas u. os i e 2.
Art. ~-o As crianças menores de 3 annos conduzidas ao
coll•• tPr:io fl·''S~g,~m gratuita; .as mnnores il11 8 a unos pagari•o rnl'ia p:rs,agt~m e devem ser acompanhadas.
Art. ti." Os passageiros devem conservar o> seus bilhetes
para apresf)ntal-os ou entregai-os aos empregados dos trens
~empre ttuc estes exigirem.

708

ACTOS DO PODER

. Art. ü. o Os bilhetes só dão direito á passagem no trom do
dia, classe e até a estação nelles designados.
Art. 7. o ús passageiros que apresentarem bilhetes não
carimbados pela administração ou com carimbo de outro dia
ou trem pagarão a sua passagem contada do ponto de partida
do trem.
Art. 8. • As pessoas que viajarem sem estar munidas de
bilhetes deverão prevenir a um dos empregados do trem
antes ou logo depois da partida deste, e não o fazendo pa.
garão a sua passagem como no artigo precedente, em vez de
ser do ponto de embarque.
An. 9. o Os passagf.iros que excederem o trajecto a que
tiverem direito ou viajHem em classe superior á indicada
em seus bilhetes, pagarão o excesso do trajecto ou a difTe.
renç:t deviJa á superioridade da t'lasse.
Art. 10. O p3ssageiro que viajar em classe inferior á designada em seu bilhete, não terá direito a indemnlzação alguma.
Art. H. O passageiro que ficar em qualquer estação aotenor á indicada em seu bilhete deverá fazer entrega des:e
ao chefe da estação não tendo direito a reclamação alguma e
só poderá continuar a vi3jar pagando nova pas~agem.
Art. f2. Os passes concedidos em serviço do G~verno ou
da companhia são intransferíveis, P. seus portadores não
podem viajar em clnsse superior ú nelles indicada ainda
mr.smo pagando a difTerença correspondente.
Art. 13. A administração tem o direito de apprehender os
passes concedidos quando apresentados por pessoas que não
sejam as nelles designadas, e bem assim o de considerai-os
nullos no caso de remcidencia.
Art. U,. O viaj~nte que commctter o abuso especificado
no artigo anterior será obrigado a pagar o dobro de sua passa::rem.
Art. Hi. Os doentes que viajarem deitados e os alienados
devem ser acompanhados por pessoas que os vigiem e só
podem ser tran~portatlos em carros ou compartimentos separados, cobrando-se o quo für previamente convencionado.
Ar.t. iG. E' expressamente pr3hibido a qualquer passa::relro:
i. o Passar de um carro para outro estando o trem em
movimento.
2. o Viajar nas plataformas dos carros ou debruçar-se
pn r a fór<'~.
3. o Viajar nos carros ou compartimentos de :1.. • classe
estando descalço,
~-o Entrar ou sahir dós carros estando o· trem em mo·
vimento.
·
Art. 17. A entrada dos trens é interdicta:
i o A's pessoas embriagaclas ou indecentemente vrstidas.
2. o Aos 1ortadores de armas carregadas, ma terias inflam·
m~veis ou objectos cujo odôr possa incommodar aos pJ~ta·
ge1ros.
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Art. t8, Ninguem póde transportar comsigo mais de
uma arma de fogo, a qual deve ser apresentada ao chefe da
estação para verificar se acha-se descarreg-ada.
Esta dispo~ição niio é applicavel aos agentes da força pu·
blica que viajarem em serviço do Governo.
Art. :HI. O passageiro que infringir as presentes instrucçõ \S e, depois do advertido pelos empregados da companhia, persistir na infrarção, será obrigado a retirar-se da
esta~·ão, restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver
comprado, se não tiver começado a viagem.
Art. 20. Se a infracção fôr commettida durante a viall'em,
incorrerá o passageiro na multa de 201$000 a ti08000, e
no caso de recusar-se a pag-ai-a, ou se depois desta satis·
feita não corrigir-se o chefe do trem o entregará ao chefe
da estação mais proxima para remettel-o á autoridade
polieial, n qu~l procederá como fôr de direito. (Art. do
regulamento de 26 de Abril de i857.)

DAGAGENS.

Art. 21. (),; passageiros podem transportar gratuitamente
o solJ sua uniea responsabilidade, um volume de bagagem
cujr1 peso não exceda de 30 kilogramm~s o possa ser ac~om
modado debaixo do seu lugar sem incommodar aos demais
p~ssageiros.

Os menores que pagarem meia passagem não tôm direito
ao transporte gratuito de bagagens.
Art. 22. Tnrla a ha~agem Qllll não se achar nas condições
do artigo Jln•ectlcnte tlea sujeita a dc~p:who, o qual cessar:\
1:'i minntos ante,; tla hora lixada para a Jlartida do trem
IJ!lC tiver de eonduzil-a.
Art. 2:1. Os tlcspaelws serão pagos pela talJella n. 0 3 c o
minim11m de um de>padw ~erú de 200 reis.
Art. 21e. Poderão ser recnzados a despacho como bagagem
os volumes cujo peso exceder a iUO kilogrammas, ou sua
ca)lacillade a 2 metros cnLicos.
Art. 21j. A bagagem suhmettida a desJlaeilo deve ser
retirada 110 dia tle sua chrgada ú estação de~tinataria.
A que não fur reclamada nesse dia ficará por conta o
rbco de quem pertencer pagando de armazenagem fOO réis
por dia c por 10 kilogrmnmas ou fracção lie 10 kilogrammas.
Art. 26. A l.wgagem apresentada de vespera poderá ser
uespacilatla mediante o pagamento da taxa udllieional tlc
100 réis por volume.

continua >
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ANI.MAES.

Art. 27. O transporte de animaes será pago pelos preços
estabelecidos nas seguintes tabellas:
L o Animaes de montaria...............
2. o Bois e vaccas............ ..... • .. .. •
a. o Vitellas, carneiros, porcos, cães amordaçados e outros pequenos animaes...
IJ.. • Perús, patos e ga usos .. , ........... ,
5, 0 Galiinhas, frangos, aves soltas......

iO
:11
:1.2
t.3
H

Art. 28. Os animaes devem ser apresentados a despacho
pelo menos meia hora antes da partida do trem que tiver
de conduzil-os.
Art. 29. Os animaes devem ~er retiradrs logo depois da
ehegada do trem, e se não o forem todas as despezas f~ilas
com os mesmos correrão por cvnta dos consignatarios e
sem a menor responsabilidade da comp~ nbia.
Art. 30. O expeditor que desejar efl'ectuar o transporte
de graBde numero de animaes deverá prevenir a adminis·
tração com antecedencia de 21J. horas pelo menos.
MERCADORIA 5.

Art. 3l. O de~pacho das mercadorias e as entregas das
mesmas principiarão ás 7 horas da manhã, e terminarão á~
ti horas da tarde.
Art. 32. As mercadorias mal acondicionadas ou quo
apresentarem indicio de deterioração poderão ser recuzadas
a despacho, e só serão aceitas sob a responsabili1ade do remettente, com declaração feita na nota de expedicão quando
disso não possa resultar damno ás outras mereadori3s.
Art. 33. Qaando um volume. contiver generas sujdtos a
differentes taxas cobrar-se-lia o frete de todo o volume pela
taxa mais elevada.
·
Art. 31:. Quando no acto da conferencia fõr encontrado
em algum volume genero de natureza diversa da indicada
no despacho, com o fim de ser cobrada taxa inferior á de·
vida, cobrar·se·ha em tal caso, pelo peso de todo o yolume,
o duplo da tabella relativa ao genero de taxa mais elevada
contido no mesmo volume.
Art. 3!'5. Sempre que o expeditor tiver de despachar
materias inflammaveis, taes como phosphoros, líquidos ai.
coholicos, agua-raz, vitriolo, essenrias e outras substancias
perigosas, como polvora e semelhantes, deverá manifestai-as
e se não o fizer incorrerá na mui ta de õoaooo a iOOSOOO, e
cobrar-se-ha o frete conforme determina o artigo anterior.
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As materias infla nmaveis taes como os phogphoros, fogos
de :nt1ficio, etc~ .• devem ser eonvenienteruentA acondicio·
naJas em barris ou caixas de madeira bem fechados, e se
fflr l,o)v •. ra ou outra qualquer substaucla de grande perigo,
só será transportada, quando acondicionada em d'Jplos in.
volucros de madeira ou em caius de cobre perfeilamente
fechadas.
Art. 36. As massas in,Jivisas que tiverem mais de !50
kilogrammas pagarão uma taxa addicional de !8000 por 100
kllogram mas de excesso.
Exc~11ptuam-sc da taxa addicional os generos das tahellas

n."" 17 e :18.

Art. 37. O minimnm de um despacho dCl mrrc3dorias
de 200 réis.

~

DE PACIJI)S ESPECIAES.

Art. 38. Ac;. pedr~s e mrtaes preciosm·, r, o dinhAiro paparão a wxa crue fôr couvencionat!a, uão exc~edeULio de

t/'2. /o
0

ad valorem.

Art. 39. A nn,fPira em toros rectilineos falquej~da ou serrntla eu1 pranc~t;í"LJs on tahoas amarradas, será desrJachada,
ealculando-se o peso de cada peça, consirlerando-se um df:\cimetro euhico como equivalente a um kilogramma.
Art. f10. Quandtl a madeira suj<)ita a despacho não tiver
n IH'SO tlc o1to tonelotlas só poderá ser despae!Jada, como Si!
tivesse esse peso, ou então pelo peso que se verificar pela
medição, sujeitando-se o remettente á dómora que possa
l1aver até que haja carga da mesma qualidade para complcltar a lot1ção dos carros.
Art. lJL As madtJiras de mais de oito metros de compri·
men to 'ó poderão ser despachadas mediante ajuste prévio
com a administração.
Art. 4,2. As dimen>Õós para o calculo das madeiras curva~, caibro"', ripas, moirões, taiJvas soltas ou peças de pe.
queua óeeçãu de madeira curva ou reetilinea, strão tomadas
du ü'paçu rectanglllor que occuparem nos wal{ons, e serão
esses ol>jtJetos dcôpaehHdos nas mesmas condiÇÕ3S dos artigos precedentes.
Art. 43. O peso de mobilia será calculado á razão de 200
kilogrammas por cada metro cu!Jico.
Art. ~4,. As mobilias quando encaixotadas ou engrada.
das pagarão pela tabella n. o /J, e quando não, pela tabella
n. o~.
A mobilia envernizada, ou contendo vidros, será ~pll" ----.
chada pela tabella n. o~.
..-·"'
. 1 ' · L0
Qunndo as mobilias não estiverem encaixoía!l&$ <.~U en- 1 '4
gradadas, a admini~tração nãu assumirá re~pons~Lilidade
alguma por qualquer avaria que possa haver. ·
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Art. !1tí. O peso de hahú.;, caixas, pip3s e barricas vasias,
banheiras c o!Jras de folha ue Flandres engrarla,las o outros
ohjcctos de granrle volume e pouco peso, será calculado do
mesmo rnorlo <Jnc o das mo!Jili<IS, c eo!Jrar·sc-ha o frete I·ela
tahulla n." 8.
Art. (i6. Os tijulos, tcllws, par~llelivipodus c semelhantes
serão desvachados calculando-se o peso do milheiro na l'roporcão do peso de 10 dos de maiores dimensões dos mesmos.
A'rt. (i7. Os carros o carruças serão despachados pelos
preços da tabclla n. 0 Hi.
Os carros para estrada de forro rebocados dcspach~r-sr
hão pela metade da tatwlla acima.
Art. (i8. Pdo despacho de locomotivas rcbocadas cobrar·
se·ha o prrço da tabella n. o f6 e velu transporte de locomv·
tivas desmontadas mais tiO
sol1rc os prt•ços de~sa mesma
tabella.
Art. f1D. O:i cauaverrs scr:Jo transportad<•s em w~gons
eobr~rtos, pagando-se a irnport~1nl'ia <;:Jrrespontlentc á meta·
de da lota~ão de um carro de 2." cl:tssc.
Art. tiO. Os animncs fflrozcs e bravios i'Ó poderão ser
transportados por taxa convt•ncionada, e quando estiverem
acondicionados com toda a segurança.
Art. til. A carga e descarg:~ de llla<lriras, leuha, cai.
bros, moirõ.•;:, ri[W", etc., e !Jr,m assim as de p,;trume, carvão, tijolo<, telhas, p3rallelipip· cltJS e semelhantes, serão
feitas pelos expedidores ou consignatarins com assisten!'ia
de um emprcgaJo da estrada ou flllt~o [JOl' conta desta, mcdi:mtc uma taxa addicional de ihOOO por tonelada mutriea
de carga e 100 rs. por tonelada de des<;urga.
0

{ 0

Art. ;'i2. As mercatlorias, cxroptuando-se ns de f:,cil drtcrioração tacs como ov··s, rrut:~s, leito, vt>rllnras e outras,
as fJUacs dovnm ~cr retiradas no prazo de 2~ horils a contar
úa chegada tlo trPm que as tiVIlr eonlinzido, pndem ~~·r
r:or1scrv:tdas livres de armazenagem dous dias na rsta<;ão
ue Suruhy, e quatro dias na cst:Jção do interior, contandose os prnos eu mo acima.
Art. 53. As mercadorias qtll' não forem retiradas ucntro
dos prazos cstipuladlls, pagarão r..o rs. por kilngr{•mnw
nos 10 primeiros di~s e {i[) rs. nos fO dias seguintes e fOO rs.
d'ahi em di~nte até completar 3() dias.
.
Art. ti~. Expirado o prazo de 30 dias de armazcnagrm
serão as mercadorias venrliuas em leilão publieo pela adrni·
nistraç!ío da estrada e o pi'Odticto, ueduzido o que fôr devi ..
do, será rcrolhi•1o :í rnixn, ont:e fkarú á disposição do con·
signatario.
Art. iii.i. As mercadorias úe facil deterioração n:Jo sendo
reclamadas dentro do prazo de 2~ horas serão vcndíúas
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antes de se damnil1carem, e a ndministração, depois do fPita
a dedueção do que lho fõr devido, procederá como no final
do arlig-•1 precedente.
Al'l. riu. As lll•~n~:ulorias <ic qnc traia o art. lii devem
ser retirad:~s dentro do pl':lZ•J do ~'k horns, a eorllar da ehegada do trlll'n que as tiver transportado, s 1L pena de não
serem re•~olhidas rlcb:~ ixo de col!erta enxuta, e a c Jmpanhia
não se rospon:;nLilisará pelos extravios que se po2sam dar,
nem pcbs avarias r1uo occorrcrcm.
INDE~E'!IZAÇiiES.

Art. õ7. A •:Jmpnnhia n?ío se rcspomaiJiliza, salvo provando-se ncgligcncb ou nwlversn~ão de seus empreg-ados:
Pelo esta1lo em que chegarem a seu destmo os gencros
de facil deterioração;
Pelo esgoto de líquidos ou diminuição de peso dos ohjectos
transportados pela estrada;
Pelas avarias ou darnnos dos olijcctos encaixotados ou on.
fardados.
Art. ü8. Pelos estragos devLJos a força maior, corno sejam
inccndios, desmoronamentos, reiJelliõcs, etc., a c Hnpanhia
não ter;i a m"uor responsabilidade.
Art. ü!l. N•J caso de ('X!ravi•l ou damno do um ou mais
volumes de ha.!!~!iem, o rroprictRrio só terá direito ao pnga·
wenlo de ribOOO por 10 kilogrammas dos ohi•~etos perdidos
ou dalllnifi~ados, salvo a disposição do art. 62.
Se a inLlemniz1çãu tiver lugar por darnno ou avnria, os
olljeetos avariados ilcarão pertencendo á c Jmpanhw.
Se a reclamação não fôr feita no prazo de 24: horas a
contar da chegada do trem, os proprietarios prrdcrão o dir0ito ft in,l~>mnização de que trata este artigo.
Art. 60. Nl c;•so de extravio, avaria ou damno de qualquer volume tio rnere.1dorias, por culpa provada 1lo pc~soal
oa tio ~crviço da estrada, terá o r·.onsignatario din~ito a S·~r
indPmniza,Jo do prcjuizu !JUC s1Jfrer, na iuq••Jrtaneia que
justi(i,:a r por documentos.
(lilantlo não so puder dcm:)nstrar csttJvalor de rnotlo satisfad•Jrio, o proprÍI't~nio ;;ó terá direito ao lJUe fôr arl!itrado,
o na in:·crtc•za Llu valor dtl ::r•moro reclamatlo, a indcmniza •.
t;:iio nune:t exeedl'r:í a ti1)000, p 'f 10 kilogramrnas, ~alvo a
disposição do art. 62.
Art. lil. A eilmpanhia sómente se rosponsabilisará pelos
damnos ou perdas no transporte de animaes, provando-se
quo ollcs foram extraviados ou maltratados por cuipa dos
empregados da estrada e neste caso a indernnização não srrá
superiur ~ srguint11, sr.l'io taml;;~m a disposição !lo &rt. ~;!;
Anirnaes de rnontal'ia, 1008000 por cada um.
Bois e vaccas, fiO,)OOO por cada um.
ll 'Zerro::, 1:arut'iros, eãus c porcos, iOJOOO por cada um.
Aves o animaes pel!UPIIO!'> 11)000 por cnda urn.
·=
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Art. 62. A ~~0mpanhia responsallilisar-se-ha pelos valorrs
dos anirnacs, c hem assim pelos valores declarados de quarsquer ohj~cto& dC' transporte ~empre que, além tios fretes, sA
tiver pago a taxa addicional d!l seguro de~ "lo ttd valorcm.
O minimum de seguro é de tbOOO por volume.
Art. 63. As reclamações no caso de excesso de frete, extravio ou damno de volumes, serão feitas pelo consigna·
ta rio, on remottente em impressos fornecidos pelas agencias
ü deverão vir acompanhados da nota de expedição,

DISPOSIÇÕES GEUAE>.

Art. (i'J.. To1los o~ transportes serão pagos pela tahrlla
correspondente á classil1cação dos ohjectos sujeitos a despacho.
Art. G;). No calculo dos fretes a~ fracçõcs de kilometro e
de fO kilogrammas pagarão por unidades intr.iras, as fracções de tonelada metrica ste cxcedPTem de meia se contarãõ
por unidades inteiras e por meia unidade se forem iufe·
riores a esse limitr..
Na importancia dos fretes as fracções menores de 20 réis
serão conta das por 20 réis.
Art. GG. Todo o expeditor deverá apresentar uma nota
de expedição, na 11ual estejam declarados os nomes do remettente e do consignatario, a dnta da apresentação, a procedencia e o destino, a numeração, marea, quantidade e
designação dos volumes, e bem assim a natureza das mercado r ias.
Art. 67. Os animaes, b3gagens, mercadorias, e em geral
todos os ohjectos despachados, só se rã<> entregues ao eon •
signatario mediante a apresentação do respectivo conheci·
mento de expediç-ão, fornecido pelos agentes da :~dminis·
tração.
Art. 68. No caso de extravio do conhecimento de qnalqurr
de~pad1o, o cunsignatario, sú depois de justil1eada a sua
identidade, poderá receber os seus objectos, passando recibo pelo mesmo firmado.
Art. G!l. A administração não se respomahilisa peks
ohjcetos depositados em seus armazen~, antes de terem elles
sido suhrnettidus a despacho.
Art. 70. A administração t1\rá o direito de mandar abrir
os volumes, sempre t]ne suspeitar de uma falsa deelarbção
do seu cont•údo.
Art. 7i. O transporte de qualquer volume de peso superior a uma tonelada, e bem assim o de ohjectos que ret)la·
marem o emr1reg0 de mattJrial especial, não é ohrigatorio.
Art. 72. Os fretes de bagagum:, aniuwes e mcrearloria s
de facil deterioração, serão sempre pagos no acto Ja
inscripção.
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Art. 73. As conces~ões de trens especiaes poderão ser
feitas pela administração por preços e condições convencio·
nados.
Art. 7TJ,. A importancia dos fretes dos trens especiaes será
paga no acto da requisição, e a administração não restituirá
a importancia destes transportes quando não forem effectuados por vontade ou negligencia dos que 03 tiverem
requisita do.
Art. 75. A cumpanhia receberá carga nas estaçães do interior para a Côrtc e vir.e-vcrsa, mediante a commis~ão e
braçagem de TJ,O réis por iO kilogrammas, além das taxas das
tarifas.
A_rt. 76. Nas estações do interior fornecer-se-ha sacc.~s
vas1os para o transporte do café mediante a taxa de i20 re1~
por cada ~acca.
Art. 77. Ao in<irmnizações reclamadas da c.)mpanhia por
damno ou extra v i J nos objectos serão baseadas unicamente
uo valor real c irnmediato dos que forem extraviados ou
damnificados, e não nos lucros que de sua entrega eram es·
pera dos.
Art, 7/l. As malas do Correio e seus conductores, os dinheiros do Thesouro G,Hal ou Provineial, os pr0sos e seus respectivos guaruas e os age_ntes policiaes em serviço S•Jrão trans·
portados gratuitamente.
Art. í!l. As tropas e material de guerra, quaesquer cargas
do (}Jverno e hclm assim os colonos e suas bagagens serão
transportados pela metade dos preços da tarifa.
.
Art. 80. Os emprega<los da estrada darão aos exped1tores
todas as informações necessarias para a iutelligeneia e rnmprimento das instrueções do presente Regulamento.
TELEGRAP!IO,

Art. Si. Pela transmissão de um tele!{ramma entre as diversas estações da estrada desde que nãJ tenha mais de 20
p:.'!avras eobrar-se·ha a taxa de i$000, addicionando-~e iiOO
rc1s por cada 10 palavras mais.
Art. 8:2. Os telegrammas em língua estrangeira pagarão o
dobro d~s taxas precedentes.
Art. 83. Puderá recusar-se a transmissão do telegramma,
que não fôr apresentado das 8 horas da manhã :ís IJ, horas da
tarde, e no c:•so de ser aceito cobrar-se-ha taxa dupla.
Art. SlJ.. Os telegrammas deverão conter o nome da estação do destino e do remettente, o da pessoa a quem forem
dirigidos e o lugar de residencia do destinatario com as indi·
cações precisas; deverão tarnbem ser redigidos com clareza,
est:rlptos de modo a serem lidos com facilidade e não conter
observações, razuras nem palavras emendadas·ou inutilisa·
das por meio de risc~s.
Art. 85. E' prohibido o uso de eHras secretas e bem assim
transmittir-se qualquer telegramma contrario ás leis, pre-
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judicial ã segurança publica e offensiva á moral e bons costumes.
Art. 8G. A transmissão dos tcleg-rammas fJr.se·ha sempre
na orde111 de sua aprosentnção na estação.
Art. 87. Ex.ceptuam·se do artig-o precedente os tele!!'ram·
mas relativos ao serviço da estrada e os do G JVerno Geral e
Provincial os quucs terão sempre a preferenda.
Art. 88. Mediante a taxa addidonal de f~OOO, a administra~ão da estrada se encarregará de fazer chegar o telegramma com a brevidade possível ao lugar a que so destinar, com tanto que este não dbte mais de tres kilometros
tias ostaçaes.
Art. 89. Para outro qualquer ponto fóra da área marcada, os telegrammas serão remettidos pelo C·Jrreio sem paga·
monto de taxa addicional, fi~andu a despeza do sello comprehendida 11a taxa do telcgramma.
Art. 90. O telegramma poderá ficar na estação até que o
destinatario mande procurai-o.
Art. 91. Para a exAcução das disposições precedentes o
communicante deverá fazer as respectivas declarações na
minuta do telegramma do seguinte modo: pela estrada,
pelo correio, na estação.
Art. 92. Os telegrammas serão entregues :10s destina ta·
rios, e na nusencia destes, á pessoa de sua família, empregados, criados, ou hospedes, salvo declaração especial do
eommunicante feita na minuta.
A pessoa que receber o telegramma assignará o recibo em
nome do dcstinatario.
Os telegra111mas, que devtJm ser procurados na estação, só
serão entregues aos proprios destinatarios ou então ás pessoas por elles competentemente autorizadas.
Art. \!3. O cornmunicante poderá pagar de antemão ares·
posta do telegramma que apresentar, fixando o numero tle
palavras e neste caso a minuta do telegramma deverá ter
a declaração.
Resposta ]Ja!}a para .. , ..• palavras.

Se a resposta tiver mr.nor numero de palavras do que o in·
dh~ado no tcleg-ramma não se fará restituição de tax~, e se
fôr maior o cx:eessu será pago pela pessoa quo apresentar a
resposta.
Art. \)~. Tudo o que o commuuicante escrever em sna
minuta, inclusivo as dec:loraçõe> indkatlas nos arts. 91 e !!3,
rntrará na contagem das palavras, devendo-se attender ao
st•guintc:
l." Conta r-se. h a como n ma palavra toda aquella que não
tivrr mais de sete syllaba~, e a que tiver maior numero
sl'rá r.ontada cumo duas.
2." Os nu meros que tiverem menns de daco algarismos
serão cout~tl •• s J!Ut' u111a palavra e os fJUtl tiverem maiss•~rão
contados por tantas JJalavra~ quant<IS forem as serios de cineo
alg-nri;mcs e mais uma pela excedente.
:1." As vírgulas, pontos e traços de divisão serão contados

717

EXECUTIVO.

por tantas palavras quantas forem as series de cinco desses
signaes.
q.o Quando as pnrtrs de uma palavra composta forem
eseriptas separadamente ou mesmo ligadas pelo traço de
uniãn, serão contadas como outras tantas palavras.
ti. o Os signaes de accentuação não serão contados.
Art. 05. O communicante terá direito á restituição da
taxa.
i. o Quando o telegramma não chegar ao seu destino por
qnalqucr causa devida ao serviço da estrada.
2. 0 Quando o telegramma enviado estivrr alterado a
ponto 11e não satiEf(JZcr ao fim que foi destinado.
3. o Qllando no caso de se haver cobr;Hio a t~xa addieional
de que trata o art. 88, o telegramma chPgar á casa do destina ta rio com demora m1ior de hora e meia a contar darecepção n1 estação do destino.
Art •.96. 05 empregados da estrada são obrigados a guardar o maí~ rigoroso segredo sobre os telegrammas, e são-lhes
applicaveis pela abertura ou extravio dus despachos telegraph;cos e pela divulga\ãO dos segredos das cartas confiadas
ao Correio.
P<1Iacio do Rio do Janeiro em 2~ de Setemhro de i8i7.
Tlwrnaz José Coelho de Almeida.
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.\CTOf' DO PODEI\

JH:CPtT;;TO N. ()f\!):i- DE

2'~ DE SETfmnno DE

1877.

Anlnriz:t a Cnlttpanhia "l;ni:tn ,]os Lavradores" para r.onsliluit·-sc
l'lliiiO Sndrdado 1le 1'\',~,Jito m:t!, e approva o co:npdcntc rc~u ·
lamento 1:0111 amotlilira~:'io abaixo illl!iCalla.

Altcntlcmtlo ao qnc i\Ie requereu a Directori~ (b Companhia dJnião tlos Lwr~tlorc~» c Tcnrlo ou vido~ Ser·ção
de Far,e111la do Conselho de Estatlo, Ht•i por bem Autorizar a nwsma companhia p1r:t constituir-se como sociedalle rle r:rcdilo real, ficantlo, porém, adiada a pretendida
rleva~;ão uo sen rapilal até qnc se rc:ilize o lixado no
llct~relo n. o ü'10H rle 3 de Junho rle 187tl, e approvar
outrosim o regulamento que vai a este anne:xo, para :ts
n:spectivas opt:r::çi'ít•s hypothecarias, eom a f\c•gnintc
modi llrar.'fo:

No art-. ~'~ Sli}lprimam-se as palavras -pcrtcnccnlcs
ClllÍSS;lll, Cli' .-:1[1': ao fim.
O Btrão de Cotcrdpr, tlo Conselho tlc Sua 1\Iagcstade o
lltlJII'I':tdor, ~~·nador Llo llllprrin, JHini~tro c SL~crctario
:"t

tln

l·:~tado

dos Neg·ocio,; da Fazcml:l e Presi,Jcntc do Tri-

bunal do Tlwsomo Nacional. assim o 1enlia cntl:ntlitlo o
(:l('a L'XI'Clll~r. l'alario do Hio de Janeiro em ~1 de ScLeiuiJro de 18í7, !)li." da Indcpcmlcncia e do lmpcrio.

PHINCEZA niPEHIAL REGENTE.
ilanlo de Cotcgipe.

nl'g'lllttlllell!o llit Companhl~ ((União dos L~\'mlliJl'CS ))
soclcrlallc de crclll! o rea I.

CO!liO

CAPITULO I.
DOS E\!I'I\ESTB!OS I!Yf'OTIIECAUIOS.

Art. 1.." C•Jnlll socicda:le de credito real, autorizada pelo
art. t:J !la Lei n." 12:n !lc 2r.. de Setembro de 18fi4, c lleg-ulamnntu de :l de .Junho lle 18ü5, a Companhia « Uuiiio dos La·
vradore,;, fará <''nprcstimo sobre hypotheca de bens immoveio:, a longo pra1.n, com amortização por annuidades,
ou a curto prno eom reem!Jolso em um ou mais pagamentos, c cmittirá letras hypothecarias representativas
L! esses cmprcstimos.
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Art. 2." A eircumscripção territorial para os empresti·
mos hvpothecHios da e•Jrnpanhia é limitada no MuníciiJiO
Nt'UtiÍJ c {1,; Províncias do llio de Janeiro, Minas e S. Paulo.
Art. :L o A t~Jrnpanhia nàu contractará ernprestimos hypothecarios nlém do dcruplo di) eapital t'ar~ este Hrn destill!ldo (2.000:000~000); Jdio os"contractará a longo prazo JHir
t]unntia inferior a fO:OOObOOO, ou SU!Jerior a iOO:OOOpOOO,
uem por prazo inferior a :10 ou superior a 20 annos.
Art. lJe." Os empre,timos hypothecarios deverão ser feitos
sempre Sl•bre primeira hyJ,utheca. Consideram-se feitos
!'ohre primeira hypotheca us emprrstimos destinados ao paga meu tu de creditos hy!Jothccarios anteriorrs, tiUando a l1y·
pothcca da eompanhia, por esse pagamento ou pela sulJro·
:,;at~ão operada em seu favor, venha a ficar ua primeira
linha e Sl'nl concurrencia; mas neste caso a companhia con~urvarú em seu poder a parte do emprestimo que neccssaria
f,'•r para a realização do pagamento da sobredita llypothcca
au terior.
·
Art. ;;. o As letras hypothecarins rrpresentativas dos emprestimos que a e Hll[anhia rf'nlizar, sPriio títulos ao portador, do valor nominal -de fOO;)OOO, veuce.rão a taxa de juros,
que tiver si1in fixnrl:~ para os cmprestimos entrn o minimo
de 5 e o maximo de 9 "lo ao anuo. Não terão prazo lixo pH:I
o png~•mento; mas serão amortizadas por sorteio annnal rle
modo que o total do valor nominal d~s que ficarern em cirw
cuJ;,çãu não exceda á som ma pela qual a ~~ 11npauhia fôr~re ..
dora úe r•mprcstimos hypothecarios.
Ar.t. !i." O sol'leiu ser3 feito em St'S~ão da Directoria, com
assiqcncia da commissão liscal, nos mezPs de Abril e OutuIJro de cada anno, em dia para isso de::il-inndo e annunciado
(!elos jornacs. As letras serão l)ara esse fim classilicadas por
serics correoq•ondentes á cmis~ão de cada anno e far·>c·ha
na mesma ot~l'asião tantos sorteios espee.iaes, quantas forem
as serres on annos de emis>ão.
Art. 7. o Oito dias depois do sorleir, os·numeros de ordem
das letr;~s hypothpcarias dcsign~das pela sorte serão annunciadus pelos jornacs e affixados em um quadro no escriptoriu
d:. e Hnpanliia, indicando-se o dia do pagamento. Desde esse
dia eessará de pleno direito Q vrncimrmto de juros para as
letras sorteauns, e o seu capital se corp;i !orar :i á dil'J<OSit;ãu
UC !JUCIIl J!CI'lJllt:er.
.
Art. 8. o As lct"ras hypothccarias arnortizadn em consr·
queueia do sorteio, scrã,J, no aeto tia amortização, eariml.Ja·
tlas com um sello eontt>udo a palavra -amortíz:Hla- para
serem dc!Juis conferidas o inutilisada~ em preseLça da :?om·
llliS~ão tlsca I.
Art. 9. o As letras hypolhecarias rcstitnidas á c~mpanliia
por pa~amentos antecipados entrarão tambem no sorlÜJ, e
as que furem sorteadas licam sujeitas á disposição do nrtigo
antc.:ed<!ntc.
Art. lU. Os juros dns letras hypothecarias serão pagos
sernestralmentl', na segunda quinzena dos mezes de Janeiro
=

.
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e de Julho, om dias previamente annuociados. Os juros nã •
reclamados ficam em deposito por conta de quem pertenc1•r.
Art. 11. A pessoa, que quizer eontractar um emprcstimo
hypothecario, d.everá apresentar sua pro,,osta contendo us
declarações seguintes:
t.• Seu _uome, idade, estádo, naturalidade, profissão c
domicilio habitual;
. 2.• A somma que quer tomar por emprestlmo e o tempo
em que pretende pa~:"ar;
3. • Os immoveis que olfdrcce á hypotheca, lndicanilo os
por suas denominações, numeros, rua~. praças, parochias c
municípios em que estão situados, conrrontações, dimr,n~õe~.
construcçõe~, accessorios de moveis e semovente~. eo1~ 1 rgos
reae~. rendimento nos ultimos cinco annos, e valor venal;
~.· Se tem outorga de sua mulher, no caso de ser casado;
r;.• Se é tutor ou curador de orphãos, ausentes ou inter·
Ju:tns;
6... Se é ou já exercP.u emprego fiscal do Estado, ou se é
li<Hior de empregados fiscaes;
7.' Se os immovtJis estão gravados com o oous de hy 11o·
the~~~s anteriores;
8." Que se sujeita a ser demandado no fôro do contraetu.
Art. 12. A propost3 deve ser a~signada pelo proponente
e por sua mulher, se rõr casado, e com a sobre.jita .,ropo~ta
exhibirá todos os titulas e documentos jutitificativos das
declarações feitas, e quaesquer outros que lhe parecerem a
bem de ~ua pretenção.
Art. 13. A e llllpanhia poderá adquirir, além disso, outras
quaesquer informações, e todas as despezas e de,;embolso
IJile lizer para este tim serão pagos pelo proponente, ainda
que o emrrestimo se não realize.
Art. H. Us emprestimos hyputhecarios contractados pela
C<.~mvanhia serão por rlla realizados em letras hypothecarias
ao par e a juro i[.(u.d áquulle por que fôr cootractado, salva
a cxcepção do§ L" deste artigo; mas a c Hnpanhia facilitará, por suas relações, a negociação desses titulos, e po·
derá mesmo fazer sobre elles adiantamentos em dinheiro, a
curto prazo, pelo juro da praç.J, ou negociai-os ella mesma
de accôrdo com os mutuarios.
~ t.• St.l os mutuarios preferirem que os emprestimos
srjam realiz1dos em tlinheirn, a taxa de juro s~rá elevada
pur este motivo até um por cento mais nesses ernprestimus
sómente.
§ 2.• A~ letras hypothecarL1s dos emprestimos realizados
em dinheiro do couLa•l•J serão negociadas pela cJmpanhia
corno e quando lhe convier.
Art. 15. Súmente polerão servir de hypotheea para os
cmpreslimos do IJUc trata uarti~o antecetleute os immuveis
tJUl tenham um rentlimculo certo, actual c duradouro.
::,à,•, portanto, exduidtJS:
L" Os lheatros e os templos;
2.• As minas;
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3." Os proJir.s indivisos ou communs na sru totalldatJ,,
a tl ivcr~os proprieta rios, sa Ivo dando-se oxpre~so consenti •
Jnt)nto 1e todos elles, ou sendo todos mutuarios bypothe·
~antes;

,._. Os predins r.uj•1 usnfrnr.to se achar separado da proprit>dad!', s<tlvo dandO·M expresso consentimento do proprictnrio e do usufructuario, ou sendo ambos mutuarios
l1ypothcca ntcs.
Art. 16. As terr:~s incultas potler~o servir:de hyrothcca,
fC fo.re1n smccptivei~ de cnltivo e 1Jzer11m parte integranln
tlc fazendas ngrirolas ern elfectiva cultura c forem com estas
hypothccadas. Tamhern podem servir rle hyrotheca os moveis c semoventes tleslinadlls á lnhoração de fazenJas agrieolas, srndo liypolhecados com estas.
Ar I. 17. A irnportancia do ernprestimo hypothecario não
poderá rx~eder de metade do yaJor dos immoveis oll"tJreeidos
á hypotheca.
•
~ t.• O valor llos immovris ser<í fixado por ar!Jitradores
da e·Jrnpanhi~. ~e o proronente nã•) puder provar authenti·
ramcnte qnal f•Ji o rendimento dclles immoveis nos ultimas
einco annos.
§ 2." Ilwentlo prova cabal e authentica do rendimento
nos ulti:uos <~inco annr~, o valor dos immoveis com tod:Js os
seus acces~orios será calculado pela média desse ren~i·
mentn, multiplicado por 10 para os irnmoveis urbanos o por
ü para os rustit:t•S.
~ 3. 0 N<JS edillcio5 de omcinas o fabricas súmente 51)
tomará em consit!P.r~ção o valor das edificaçõe!l, indepen·
dente de sua applieação industrial. O calculo do valor,
no~Lo casr•, poderá regular·~e pelo lançamento da repartiçâ••
!Isca! para a arrecad~<;ão do imposto da decima urbana, ou
de quac.<:qner PULros impostos que tenham por base o valor
I•Jeativo; e não havendo lançamento, será regulado por
avrrliação do valor locativo feita pelos arbitradores da c>m·
pau h ia.
§ 4,." Nos immoveis foreiros ou ernphyteuticos, feita 11
a va li ação do dom in io pleno, por a rbltramen to, conformo o
~ 1." ou por ralculo, srguodo as regras do§ 2.•, dons terços
tlo valor ar!Jitrarlo ou calculado rorJresentarão o domiuiu
util e um terço o domiuio Llirectu. Nu valor do dominw
util assim tlrturrninado se fará a dr,dueção de um terço e os
clous terços restJn\cs representarà•l o tluminiu util do sub·
emphyteutn.
~ ü." No V31or dos immoveis sujeitos á ~ervidão, censo,
pensão, ou outro qualquer encargo real, far-stJ·hâo as re·
durções corrcspontlentes a e~srs encarg~>s.
Art. 18. Os cmprrstim JS hypothec·arios a longo prazo
srrã•J reem!tols~veis por meio deo~nnuiJa'.les, caleuladas de
mo•io a amortizar o capital mntu~do e ~cus encargos nu
l'razu estipulado para os mesmos emprestimos.
raragrapho nuico. Em nenhum caso a annuidade poderá

ACTOS DO l'ODEH

ser superior á renda totallirtuida !los bcn8 hypvtllc!'ados ~o
pagamento dos emprestimos.
Art. tU. A annuidade comprehendcr:i:
t." iJ juro estipulado.
2." A prestação para a amortização do caJJilal.
3." A poreeutagcm da administração c garantia. E:'sa
porcentagem será de 2 °/oArt. 20. A cJmpanhia organizará e r~rá puiJiicar urna
taiJella das annuidades calculadas para o juro ele ti a U"/u
ao anno, na fórma do art. lJ. 0
Art. 21. A~ annuidadcs serão paga~. Plll dinheiro de r·on·
lado, motúle em cada semestre, na primeira quinzena dus
mezes de Janeiro e de Jnlho. o~ serne:<tres contarn·"e sempre do t. o de J:meiro a 30 tle Junho e do i." de Julho a :Jl
rlt\ Dezembro. Qualquer porção de tempr) excedente a 3
meztrs cont,;l·se por um semestre inteiro.
Par:rgrapho unico. No acto do empreslimo, a t:ompanltiJ
receberá do mutuario, ou relerá sobre o capilal mutuad",
a importaueia das despezas que tiver fl'ito para a realização
do contncto e o juro e porctlltl~g-ern (art. :l!:J) correspou!)ten·
te ao tempo a decorrer drsde a data tlo cuntrar.:to até o fim
tlo semestre então corrente.
Art. 2:2. A prestação semestral da annuillad!', qua n1ío
fôr paga no devido tempo (art. 411) vencerá, pela móra, a
favor da companhia, juro igual ao tjlle tiver siJo estipulado para o emprcstimo. SemelhanltHUenle vencoriio juro
igual, a favor tla cJrnpanliia, as llespezas que ella fizer vara
t:onseguir a colJrauça das ditas vre:;taçõ~s, a contar do tlia
tlo dispcndiv.
Art. 2:J. A falta de pagamento, a que se refere o artigo
antecedente, tlú tamlJc1u direito á companhia para exigir o
reemholso da totalitlatle da divida, sendô o rnutuario avi·
sado a pagar, no prazo de 30 dias, a contar da data do
aviso, qne será ft]ito pelos jornaes, não pelo nome do devedor, mas simplesmente pelo numero de ordem do con·
tracto.
·
Art. 2L Os devedores á companhia por emprestimos hy·
pothec1rios têm o direito de antieipar o pag-amento de su;os
tlividas, no todo ou em parte, e p•Hlerão elrectnal-o, segun·
jo lhes aprouver, em dinhPiro, ou em letras ltypothccarias
pertenceute3 á emissão indicada em seus respecttvos contraelos de emprestimo.
Paragrapllo unieo. O dinheiro proveniente destes pagamentos anticipados será applicado a :omortizar ou retirar da
circulaçiio letras hypothecarias.
Art. 25. Os pagamentos anticipados, de que trata o ar·
tigo antecrdentt>, dão á c,Jmpanhia direito a uma indemniz~ção de 2 • 1.. soiJre o capita.l assim reembolsado, a qual lhe
~e r á paga na mesnta oeeas1ão.
Art. 26. O mutuario tem obrigação de denunciar á CiJill·
panhia, no prazo improrogavel do 30 dias, sub pena de
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poder esta exigir o pagamento integral da divida e uma in·
dcmnizaçno de 2°{ 0 :
1. o A alienação total ou p~rdal do-; bens hypothflcadog.
2. o As d•Jtnriornções qnfl sr,ffrerem os immoveis, e outros
quacsquP.r fJetos, qufl diminuam o valor dos heng, que
perturbem a posse do d•JVellor ou attenuem ou ponham em
tlnviJa o seu direito de propriedade.
Não fazendo esta dennneia, ou, posto que a faça, ~i os
factos dennndad•1s comprometlerem os interesses da companhia, poderá esta exigir o reemholso de seu credito e a
indemnização de 2 °/ 0 •
•
•
Art. 27. A divida se t0rna lambem exigível pela com·
panhia, lwm como a i:ulemnizaç'io, no caso de ter o devedor
occultado a cxi~ten1~i~ de divitl~s 011 de responsabilidade
que produzam hypotheca legal válida sem inscripção, nem
cspedali~nção (lei hypothecariJ, art.
9. o) ou outros
factoc; por clle conh<Jcidos, que produzam resolução ou
reseis:io, qne possa a ff•Jctar os bens hypothecados á r~om·
panllia.
Art. 28. Os immoveis hypothecados á r~ompanhia, e os
moveis e semoventrs a elles liga,1os por destino e com elles
hypotherados deverão estar seguros (haven•lo pessoas ou
associacõcs que os segurem) r,or todo o tempo do contracto
de ern~irestimo.
§ I. o O instrumento do contracto de emprestisno importa,
só por si, a ces,ãil do direito de havr:.r a campanhia directamente do segurado a indemnização no caso de sinistro.
~ 2. o A c rmpanhia poderá exigir que o seguro seja feito
seu nome, ou para elle transferido, pagando ella, á
custa do devedor mutuario, o premio do seguro; e, neste
caso, a annuidade a pagar será au1~rncntada com esse premio
e o juro correspondente.
Art. 2!J. Em caso de sinistro, a indemnização será receliida d•) segurador tlirPctamente pela companhia, e o devedor
tr~rá o direito de reedilkar o predio (tratando-se de con·
strucçõcs) pondo· o no estado primitivo no prazo de um anno
contndo do dia da liquidação do sinistro, ou a comprar
outros iguaes (tratando-se de. moveis e semovente:;) no
prazod,J seis mezes, a contar ria mesma data. Durante esses
)lrazo~, a eornranhia eonservarú, a titulo de garantia, a parte
da indemnização necessaria para o pag-~meuto de todo o
credito, e sú a entreg-ará ao devedor mntuario com a deducção do eredito exigível, quando o pmdio·e<tiver reedificado
ou comprados os moveis ou semoventes. Si, porém, até o
llm do anno, ou dos seis mezes, o devedor não exercer o seu
direito de reedificação ou de compra, ou si, tendo reedi·
lieado ou comprado, a e >mpanhia julgar que a hypotheca
. não olfereee já as mesmas on suficientes garantias ; em
qualquer destes casos, a companhia se pagará, pelo valor
da indcmnfz3ção por rlla recebida do segurador, de tudo
qnant.o lhr fõr devido, como se fosse pagamento anti·
ripado.

em
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Art. 31). T•Jdas as disposições dos artigos anteriores, sobre

os ernprestimos hypothecarios a longo prazo, siio opplicaveis
aos ernprestimos a curto prazo, excepto:
t. • Qu11nto ao prazo, que deverá ser de menos de 10
OliDOS.

'!."Quanto ao juro, que poderá elevar.se até 10 °/ 0 ao

a uno.

3. o Quanto ú fórma de :;olução, que poderá ser em um só
ou em In.:dtos !Hl~amentos corno se convendonur. Qu~odr,
porém, o prazo rõr rle mais de um auno e uão se tiver
atlopt:ido ua eonvençã•J o systema de pagarneuto por :mnui·
dades, o devedllf será obrig-ado a pag;;r semestralmente, na
primeira quinzena de J<1nciro e de Julhr, o juro convcu·
dona do.
Art. 31. Em todos os contractos de ernprestimos hypnthr~carios, a longo ou a cLuto prazo, a r, Hllpanliia não Pll·
trPgará aos mutuarios as somrnas ou valures mutu3dos,
f'rnqnanto as re::pectivas cseripturas não estiHrPnt inscriptas
no rPgi~tro hypnthecario do lugar da situação dos imroove_i~.
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Art. 3!. A c.)rnpanhia receberá, nos termos do 11rt. t3 da
n. 0 1237 do 2'• de Setembro de i85~ e do art tO, § 2. 0
•lo Reg-nlarmmto das sociedades de credito real, du' 3 dr.
Junho de :18ü:i, dcf)Ositos em conta eorrcnte de eapitae~, eorn
ou sem juros, não excedendo a somma total delles a im·
(wrtaucia do capital realizado.
Art. 33. 0.> capitaes depositados serão empregados rrn
emprestrrnos garantidos por letras hypothecaria~, por
:tp•Jiices da divtda publica ou por prata, ouro e pedras pre·
ciosas, não excedendo a 90 dhs o prazo desses emprestirnos,
ou na compra e desconto de bilhetes do Thcsouro.
Art. 3~. Os depositos ~ó poderão ser retirados com
prévio avi;o de 60 dias. 1\J•ão uma caixa especial, eseripIUração c contabilidade distinctas, de modo quo ~e possa
r~onhécer a todo o momento a sua importancia, garantia~
applicação e os títulos áe emprestimos em que se convcr:
ter11m eempre~aram.
Art. 35. O liquido produeto dos generos consignados á
c •mpanhia, e a re::peito do qual o committente nada te11ha
disposLO, eotrar:í para a caixa dns depositos, em eonta cor- •
rento, vencendo o juro de 6 °/ o ao anuo, si o comrnitten tn
ttão fõr dev11~ior á c ~mpanbia p~r divida exigível, porqut>,
ne•lll easo, >o entrara para a catxa de depositus u IJUe cxeeder •la divida exigível.
L~i
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Art. 3G. A e •mp:mhia se regerá, em tudo que se refere
ao sr.u reg'lrnen administrativo e aos demais requisitos exigi,lns no art. 6. 0 do Hegulamento das sociedades dP. credito
rPal de :l de Junho de i!l6!'.i, e aqui não esrleelllcados, por
~nus e~tatnto~ approvados pelo Decreto n.• 6:!08 do 3 de
Junho dr. 1876.
Art. 37. A companhia poderá, nos contractos de emprestirno~ hypothecarios quo realizar, comprometter-se com os
mutuarios em juizes arbitras; e, respeitados os princi~·ios
fuudamcntaes de direito quanto ao processo, fiur regr11s es.
prciae~, que devam ser observadas no juizo arbitral para o
surnmari,>imo r~onhecimento e prompta decislio das contestações, que ~e levantarem a respeito da execução dos sobreditos contractos, e da .cobrança do que á eJmpanhia Côr
devitlo.
Art. 38. A eJmpanhia poderá haver de seus devrtl Jres
hypothecarios, por meios amigaveis ou conciliatorio~, os
lwns que lhe rorem hypothecados.
Parag-rapho unico. Outrosim, poderá haver os ditos bens,
por ll'eios judiciaes, nos seguintes casos:
L • Por via de adjudicação nas execuções das arçõ,•s hypothecurir.s, flUI'\ lhe rompetem pela Lei n.• 1237 de 2'~ de
Setemhro de 186~ e Regulamentos de 2!i de Alml e 3 Je Junho
de 1865;
2." Por viJ de Iicitnção, nos casos de remissão reqneri,Ja
pelo alfquirl'nte do imrnovel hypothecado, nos termos dos
arts. 2\JU e 300 do R•1gulamento n.• 3~53 de 26 de Abril de
i86:i.
Art. 3!). Não convindo á companhia a ar.quisi{·ão pelos
mr,ios conciliatorio', nem a execução judicial, JIOdtlr:í requt>rer o sequestro dos immoveis hypothccados com totlos os
srns aecessorios, para pagar-se pelas rendas dos mesmos
por algum do~ meios seguintes:
t. • Convertendo-se o sequestro em deposito em poder do
dtlVedor, obrigando-se este, como depositario judic.ial, a entreg:•r os fructos e ren•limontos, deduzidas as despezas que
forem .1justadas entre ,):e e a e Jmpanhia;
2." Convertendo-se o sequestro em· antichrese, requerendo a c •mpanhia a sua immissão na posse dos lwns para
os administrar até o pagamento· das annuidalles, juros e
tlc:~pez~s de ndmini~trac3o (estatutos da e·Jmpanhi3, art.4. 0
§ 3.", e Decreto n."3171 de 3 de Junho de 186:>. arts.70 e H).
Art. !J,O. A' repartição hyoothecaria da.cllmpanhia sà•t
npnlieavr>is as disposições dos§§ g e i5 do art. 13 da J,li n. •
U27 de 2~ de Setemhro de 186~.
fi io de Janeiro, 20 de Agosto de 1877.- Dr. Joa,tuim José
de Campos da Costa de Medeiros e Albuqrterqu.e,--José Ber·.
nardo da Silt'a Mm·cira.
~<1'\:AA:P
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nECil ETO N. ()Gflfi -

nr. 2'~

nr. f;F.Tr.mmo DF.

iR77.

r.onrn,Ir privilrgio a rkrn~ rd in o Salnmonc para o f;thriro, uso r
venda dü app:tl'<'l hn rio sna in Yl'llt:;lo, drnominatlo- A rirntaurifrr" hydrodinalnicn.

A Prinecza lmpcrial llcg·enlr•, em Nome tlo Impcratlor, Allendellllo ao •IUC requereu Bernardino Saiomono, e Tentlo ouvido o Conselheiro Procuratlnt· da
Conb, Soberania c Fazenda Nacional, lia por hrm Conretlcr-llte privilegio, por oito annos, para fabricar, usar
e vender o :1pparclhn de s11a ittYcnção denominadoA r it:n tanrift•ro lt yu rouinamiro- segundo a tl•·scri p(ãu
~~ tlcscnlto rJttC tlt'positou no ,\n:llivo Publico.
Tllom:1z .Jnst'~ Coelho tle Almr,ida, do Conselho tlc Sua
l\Iagr:f;tatle o lmper;"tdor, l\Jinistro c Secretario de Estado
doi; Nc.~··wios da AgTi•.·nltnra, Commereio e O!Jras Puldir:as, as.~im o tr·nlta l'lllentlirlo c f:u:a executar. Pal:ir.iu
do Hio de .Janeiro em 21 de Setembro de 1H77, !)()." da
lntlrwndctlt'ia e do Impcrio.

PlllNCEZA IMPEHIAL BEGE:'{TE.
Tlwmrt ~ Josr: Co!'l/10 de A lnwülo.

Conrrdr pri\·iJrgin :1. Jn;1n Pirr·; r.~rlios~ para hhricnl' r vrnrlrr
r·arrn.< vclnr•.ipr<l<'s dr sna inn'n~;1o.

A Princcza I mper ia lllegentn, t:m ]\o medo Imperador,
AI lcnrlcndn ao que retlllcreu João Pires Barbosa, c de

r:nnfonnitla:ln com o parecer tio Conselheiro Prot:urarlot'
rl:l COI'Ih, Srt!Jei:ania e Fazcnrla Nacional, na por bem

CmteedPr-lht• privilegio, por oito annos, para fabricar c
v•·ntlct· carros vdocipetks de sua invenção, seg·undo
a dcscripr;ão c tlesrnllo que depositou no Archivo Puhliro.
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Thomn .Jo~t'~ Coelho llc Almeida, do Con~clho tlc Su:i
Mag·l'sladn o Imperador, :Ministro c Seerctario de Estado
dos Nt•g,1cios da Agrieultura, Comnwrcio c Obras Pnldic:Js, assim o lenha entendido e faça cxceulal'. Palaeio
do Hiodt~ .lanciJ'O em 2í de Setembro de 1tl77, üG."'da
Inllt•pentlt•ncia c tio Imperio.
PHINCEZA IMPEHIAL H.E'GENTE.
Tflomrtz Josf Cot'l/10 de Almeida.

DECHETO N. ()fi\18- nr.
Appron

2~·

nr. SF.TEMnno

DF.

1R77.

~~ altcr:t~õe~

fritas nos arls. 7. o r 29 tlos rstatulos tla
f:ornpanliia- Scrvir,o Domes tiro.

A Princrza Imperial Hcgenle, Attendcndo ao que
rCtjUt:ren a Companhia- Serviço Donirstico- tlcvidamen rc representada, c dt• conformidade rom o parecer
da Secção dos l'\Pgocio~ do ImpcrioJ:lo Conselho tlc Esl:Hlo, exarado rm Consulta de 2í de Agosto proximo
lindo, Jla por hem Approvar as seguintes altcraçõm;
ft:ilas nos t•stalnlos da mesma com!'anhia: No art. 7."
fi1·a supprimitlo o paragrapho unico, e no art. 2\l lcia-sr
::o a rçõl's r m vt•z de W acçõcs.
Tlwmaz .los(• Coelho de Almeitla, do Conselho dt~ Sua
1\bg·estalle o ImpcratlOI', Ministro f' Secretario dr, Estado
dos Nrgot:ios da Agrieulllll'a , Commcreio r, Ohrns
l'uhlicas, assim o lenha enlcniJillo c faça cxf•t·utar. Pal:ll'io do Uio tlo Janeiro em 2í de Setembro llc ·1877,
~ifi." da Independencia e do Impcrio.
PniNCEZA DIPEHIAL REGENTE.
Thomaz Josrt Coelho de Almeida.

=
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DECHETO N. fio9!l- DE 27

DE SETE~mno DE

tR77.

Hei por lJem Prorognr, ntó no dia iüdc Outuhro proximo futuro, a presente ses~ão da Assemhlón Geral Legislativa.
Antonio" tl:t Costa Pinto Silva, tlo Meu Conselho, i\Iini>tro c St•t:rclario dn Estado tios Negorios do Imperio,
assim o lt•nha t•nlcndido o faç.a ext•cul:tr. Palaf'io do llio
dl' J;mcirn t'IU 27 tlt• Setembro tle IH77, tili." tla Indqwndt·nl'i:t t' do lll1JWI'io.
L

Com a J'ltliriea tle Su3 i\Ligcst.1dt' o Imprr:ulur.

Jntonio da Costil Pinto Sill•a.

DECH ETO N. ()70f)-

DE

2!1

DE sETr.,mno DE

1S77.

Pr11rn~:·a.

por <lous annns. n prazo mar,>atln a Panlinn Lnt>in ·<Ir
Lerttns ,. Franl'isl'o !IP ~lirarula Lronr para a mrtli~:lo r tlt•marra,::·to ''"" tlal:rs tlri terras tJUC lhrs foram ronrctlitlas (lt'ln llrrrrlll n." tiifldi'Hi<lr Srtemltro <IC' i87L

A Princpza Impt•rial Hegenlc, em Nome do Imprr·adnr, ALLt~ndcndo ao qun requereram Paulinn Luci o tir
Lrmos c Fr:tnciscotie l\liranda Leone, Ha por hem Pt·oro.Q·at·, por dous :mnos, o prazo que lhes foi marcado
pl'\o lkcrclo n." ~)JMi de Hi de Sl'tcmlrro de l87'l p:1ra
a llletlit:;1o c dt'marc:Jç:io das datas tio !PITas quo lhrs
foram f'oHCedidas na frcgurzia dt) S. Gonçalo tia r.amp:lnlla, comarca tio llll'SIIIO nome, tla Província do ~finas
t:ft\l';H~~.

•

Tlwmn .José Coelho de Almoitla, tlo Consf'!IIO dt) Sua
l\lag,•gla,Jto o Imprntlor, MinU;tro c SccrPlat·io de Estat!o
do~ NPQ·oeins tla ,\!!ricullnra, Commt'l'Cto o Ohra<' Pulllil':Js, a~~im o l<'nli:t rntentlitlo e faça executai·. P:~bcio
do Bio tlo .Jant•irtt em 21) tlr Setembro t.lc 18ii, ri!i."
tl:t lnd<'i'''lllll'l!i'ia o tio Imprrio.
PIUNCEZA JMPEI1IAL nEGENTE.

Thomaz Jost: Coelho de Alml'irla.
<AAAPo:A/'V"<<"

EXECUTIVO,

DECRETO N. fi701 -

DE

731

1. DE Ol'TUBRO DE 1877.

Promul~n o~ ~r tos diplom~tiros

mo li v~tlos pela acccssão do Drazil :i ConYcnç:to telegraphica internadonal, celr!Jrada em
~. Pdershurgo a (lO) 92 de Julho de !87ti.

Tt•nJo-se realizado em S. Pcterslmrgo, entre o Enviado E:draordinario c Ministro Plenipotcnciario deste
linperio n:tquella rnpital e o Governo llussiano drvitlamrnlt• anlnriz:Jt!o, a troca tlc llous actos tliplomaticos
datados de '~ (Hi) de Julho tlo corn·ntc anno, os t[nars
rsl:i IH~It·ccm a acccss:io do llrazil á Convcn(ão tclegraphiea iulernacional celebrada em S. Petrrshnrg-o entn•
v:1rias n:11::t1es no::; (10) 2:2 de Julho de 187:>, o a art'itação que da mesma arcessão fez o dito Governo em srn
nome e em nome tios de outros Estados : Hei por bem
que a Convenção seja oiJservatla e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Hiogo Yclho Cavalcanti dt~ AIIIUt]llenlllC, do Meu Conselho, Senador do Iuiperio, .Ministro e Secretario tle
Estado dos Negocias Estrangeiros, assim o lenha enlcmliLlo e faça ewcutar com os llt'sparllos neccss:trios.
l'alacio do Hio de Janeiro em 1 de OutuiJro de 1877,
:;(;,o tia !ndcpcntlencLl e do lmpcrio.
Com a rubrica Je Sua 1\bgcsladc o lmper:ulor.

Diogo Velho Caralcanti de Albuquerque.

n ahai~o as~ign~tlo, Enviado Ex.traortlinario c Ministro Plenipotenciario de Sua l\lagestatlc o Imperador do
llrazi ljnnlo do Sua l\Iagcstadc o Imperador ti c todas ns
Hu~sias, dt~el:lra que o Governo Imprrial, tendo recchirln
rommnnit'ação da Convonção telegraphil~a inlemacion:ll
ronduitla em S. PctcrsbUI'go em JO (22) de Julho tle U~7ri,
e u~<tmlo tlo llireilo rescrvatlo pelo art. 18 desta Convenção aos Est~t!os não :;ignatario.~, accede pelo Impcrio
tio Brazil ú rl'fcritla Convenção telegraphica inlrrnacional, a qual se lrr:t como inserida palavra por palavra
na presente tjeclaração, c se obriga formalmt'lllt~ para
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com Sua 1\fa.!!IJSI.arlc o Imperador de todas :~s Russia~ c as
outras Altas Part1•s Conlractantcs a eonlrihuit· pelo snu
lado para a cxccnção das cslipulaçõr•s contidas na dita
Convenção.
O novcrno Imperial do nrazil declara outrosim atloptar para a tarifa internacional o rcgimcn cxtt·a-curopeu : taxas terminacs c de tt·ansito por palavra.
O nrazil, allcnta a sua vasta extensão, será clividillo
em trcs sccçõcs lcrri toriacs para a cobrança das taxas
tnlcgraphieas, a saber :
1." Do Recife (Pernamlmco) ao Pará.
.
~-" Do Hccifc :'t cülade tlo lHo dc Janeiro.
:1." Do lHo de hnciro ú fronteira do Sul do Impcrio
na Província tlo Rio Grande.
A primeira secção entre o Hccifc o o Par(t ainda não
funcciona.
A taxa, quér Lermiml qu(•r de transito, rlcvc ser paga
n:~razão de lllll franro por palan·a c por cada secção terri Lorial.
Estas taxas são tlcfinilas elo módo seguinte :
Por um tel1~gramma cxtra-IJrazilciro, entregue na
estação do Recife c destinado a qualquer outra estação
dcscln aqnclla cidade alô ao Ui o de Janeiro, cobrar-sll·ha
por palavra 1 franco.
Para qualquer outra cstaçãn do Sul do Hio de .Tanriro- 2 francos.
Por tclegramma, expedido em transito do Recife alt~
.Llguarão ou á Uruguayana, on tlcstinado á cida"tlc do
l\io Grandr, afim de sr,guit· pnl:ls linhas tclngTaphicas
por paizt•s vizinhos-~ franr~os.
Idem rm transito tio Het~ife até a citl~tl~~ rlc Bclmn
( Parú) ttnando a linha tclcgraphica alli chcg·ar - I
fr:IIICO.
Em fó do que o al1aixo assignatlo, muni1lo para este
f1 lll de plenOS potlCI'I'S I]Ue foram achados l'lll !Joa C ti evida fúrma, lit·mou a presente tlcrlaração c. lhe pôz o
sl'!lo das suas armas.
tl1~

Fnilo 1'111 S. Pelerslmrgo _. em

IH7i.

'~

(Hi) de Julho

(L. S.) /lnrrio de Alhmulra.

EXECUTIVO,

Tewlo Sua Magcslatle o Imperatlor tlo Brazil accetlido
;, Convenção telegraphira internacional concluída em
S: Petersburgo em iO (22) ele Julho tle U:ln.l pela lleclaração de accessão, cujo lheor é o segn in te :
U abaixo assi~nallo, Enviado Extraortlinario c Ministro
l'lenipotl·nciario de Sual\l:lgcstadc o Imperador do Brazil
junto de Sua l\Iagestade o Imperador do todas as Hussias,
d1•clara que o Governo lmpr~rial, tendo recchidu eommun icar;:iu da Con vcnção telcgraphica in ternaeiona I
rolieluida em S. Petcrsburgo em 10 (22) de Julho de
Hl75, c usando do direitcr rcscnatlo pelo art. 18· desta
CuJLVCIH.'ão aos EstaLlos não signatarios, accedc pelo ImJH'rio do llrazil á referida Convenção telegraphica inLcmacional, :1 qual se terá como inserida palavra por
palavra na prcsl'!ltc declaração, e se olJriga formalmente
para com Sua 1\lage,tadc o Imperador d.c todas as Hussias
e as 01.ttras Altas Partes Contractantcs a contribuir pelo
seu lado para a execução tbs cslipulaçíics contidas na
dita Conveução.
O Governo Imporia I do llrazi l,Jecl:lra ou tJ'Osim aduptar
para a .tHifa internacional o regimcn extra-eurOJleU:
t;txas ll'rmin:~cs e de transito por palavra :
O Br:tzil, allenta a sua vasta extensão, será dividido
em lrcs secções territoriacs para a cobra!ll:a t\:ts taxas
telegr;tphicas, a saber :
i."do llecifc (Pernambuco) ao Pará.
~-"do Heeife á cidade d.o Hio Li c Janeiro.
:1." do Hw de Janeiro ú fronteira do Sul do Impcrio
na Provinda do Rio Grande.
A primeira secção entre o Rccirc c o Pai'ú aiwla não
funceiona.
A taxa, I[Uér terminal fjuér de transito, deve ser pa!-'::t
11:1 razão de um franco por palavra c por cada secção
territorial.
Estas taxas são d.efinidas do mo,lo seguinte :
Por um telegramma cxtra-lJrazileiro, cntrrguc na
estação do Hccife e destinado a IJUalquer outra estação
Liesdu aquclla cidade até o B.io de Janeil'o, coiJrar-se-ha
}lO r Jlala VI' a- i fra llCO.
Para qualquer outra estação ao Sul do B.io de Janeiro
- :.l francos.
Por tclegramma, expedido em transito Llu Hecife ;tlé
u Jaguarão ou á Uruguayana, ou Llcstinalio á eitladc uo
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Hio nrandn, alim tle seguir pelas Iin_llas telegraphicas
dos paizcs Yizinhos-2 francos.
Idem em tr·ansito do Hccifc até ú cidade de Belúm
(Parú) quando a linha telegrap!Jka ahi chl'gar -1
franco.·
Em fé do que o abaixo assignado, munido para esJc
lim de plenos poderes que foram aclwtlos em boa e devida fól'ma, assig-nou a presente declaração e pôz-llrc o
sello tias suas armas.
Feito em S. Pelersburgo em í (Ui) de Julho de 1877.
(L. S.) assignado -Barão de Allwndra.

O Encancg·ado da direcção do 1\linistcrio dos Negocius
Estrangeiros de Sua 1\lagestatlc o Imperador de todas as
Hu;;sias, devidamente autorizado, dedara que o Goveruo
lurperial da Hnssia aceita formalmente a dil:.r acces~~io
lauto em seu nome, como no das outras Altas Partes
Contraclante3, e se obrign para com Sua 1\l:tge!'Jatle o
Jmperatlor tio Drnil a executar totlas as estirmlações
con titias na referida Con vcnção.
Em fé do que o abaixo :~ssignatlo firmou a vrescnle
dcdar<H;ão c lhe poz o sello das suas armas.
Feito

~·m

S. Pdcrsburgo em í (lO) de Julho tlc lt;77.
(L. S.) assignatlo- fJicrs.

CONVENÇÃO.
Slla

i\lagc~lade

o Imperado!' Lia Allemanha, Su:r
o Imperador da Austria, Hei da Buhcruia,
t'lt~. ele., Hei apo~tolico da Hungria, Sua l\lageslatk u
Hei dos Belga~, Sua l\lagestadc o Hei da Din:unarca, Sua
l\fagestadc u Hei de J!cspanlta, Sua Exccllcncia o Senhor
Presidente da Hr•puiJlica Frauccza, Sua :\lagcst1dc o Hei
dos Hellcnos, Sua l\lagestatlc o Hei de ltalia, Sua 1\lagest.atlc o Hei tios Paizes-Baixos, Sua 1\Iag-est.atle o Shah da
l'ersia, Sua l\lagcstadt• o Hei de Portugal c dos Algarvt·s,
Sua .Magcstadc o Imperador do todas ns Hussias, Sua
:\lagestade o Hei da Succia c Noruega, Sua ExcellL•nria o
Ma~c~latlc

EXECUTIVO,

i35

tScnhor l'rcsidcnlc lla Confederação Suissa c Sua l\fagcs;ulc o Imperatlor tios Ottomano:>, animados do desejo
de g-ar;mtir c facilitar o serviço da telegraphia internacional, resolveram, de ronformidade com o art. !iG
da convenção telcgraphica internacional, assignaJa em
l'ariz a ~i/li ue Maio de iSU:}, introduzir nesta Convenção
as modilicações e melhoramentos suggeridos pela expcricncia. Para este fim nomearam seus Plenipotenciarios,
a saber :
Sua .Magcslalle o Imperador da Allcmanha, ao 8r.
Príncipe llcnrirJlie \'H lleuss, St~u lf:nen te-general c general ajutlantc dn campo, seu emiJaÍXallor exlraonlinario
c pleuipotcnciario junto a Sua .Magestadc o Imperador uc
todas as Hussias;
,
Sua Magcstaue o lmpcrauor d'Auslria, Rei ua Dohemia,
ele. ett~., Hei apostolico da Hungria, ao Sr. Barão Fernamlo de Langenau, seu conselheiro privado, seu l'llllJ:Iixador extraoruinario junto a Sua lllagestadc o Imperador de todas as llussias ;
Sua l\lagcstaJc o Rei llcrs Belgas, ao Sr. Conde Erramhault de Dudzcclc, seu cnvia<to cxtraordinario e ministro plcnipotenciatio junto a Sua l\Iagestalle o Imperador de touas as Russias;
.
Sua "1\lagestaJe o Rei lia Dinnmarca, ao Sr. Emílio Lle
Viml, seu camarista c enviado cxtraonlinario c miuislro
pleuipotcnciario junto a Sua Magcstadc o Imperador de
todas as Hussias ;
Sua 1\Iag·cstadc o Hei ua llcspanha, ao Sr. l\Ianoel tlcl
Acufia c Dewilte, Marqucz de Bcdmar, ~rantlc de Ilespaulia, seu embaixador cxtraorclinario c plcnitJOLenriario ,junto n Sua l\Iagcstade o Imperador de toJas as
Hussias;
Sua Exce!IPncia o Senhor PrcsiJente da HcpuiJ!iLa
Franceza, ao Sr. General Le Flo, embaixador de França
junto a Sua l\lagcstaclc o Imperador de totlas as Hussias;
Sua .:Magcslallc o Hei dos llclleno~, ao Sr. l\larcoran,
seu encarregado de nego~ios em S. Petcrshurgo;
Sua l\Iagcstadc o Hei de Italia, ao Sr·. Conde H.aphacl
Barholani, seu enviado exlraordinario e ministro plenipotenciario junto a Sua .Magcstadc o Imperador de todas
as H u~sias;
Sua .i\Iagesta1le o Hei dos Paizcs-Baixos, ao St· ~ Frederico Yan der llüvcn, seu enviado cxlraoruinario e
ministro plcnipotcnciario- junto a Sua l\lagcstadc o Imperador de todas as Hussias ;
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Sua Magcstadc o Sltah da Pcrsia, a :\lirza AIHlulrahim
Khan Sacdull\lulk, seu rnviad(l cxtraonlinario c ministro pl1•nipotcm:iario junto a Sua l\Iagestatlc o Imperador
de todas as Hussias;
Sua l\hgcstade o Rei de Portugal c :los Algarvcs, ao
Sr. Visconde Frederico Stuart tle Figanierc e l\lorJo,
gcntilh.omcm de suá camara e seu enviado cxtraortlinario c ministro plenipotenciario junto a Sua l\bgestadc o Imperador de todas as Russias:
Sua l\lagestade o Imperador de todas as Hussias, ao
Sr. BarJo Alexandre Jomini, seu conselheiro privado
;1e Lua I, dirigindo o lll in is Lcrio dos ncgocios estrangeiros;
Sua l\Iagcstade o llci da Suer:ia e Noruega, ao Sr.
Jorge Uue, seu enviad~ cxtraordinario c ministro plenipotcnci:u·io junto a Su:1 l\Iageslallc o Imperador de todas
as H ussias ;
Sua E\ccllencia o Senhor Prcsitlcnte da Confedcr:11~Jo
Suiss1, ao Sr. coronel fcucral Bernardo Hammer, êuYiado cxtraonlinario c ministro plenipotcnriario da
Conft'dl~ra~Jo Suis~a junto a S!!a l\Iagestadc o ltllpcratlor
da Allemauha;
Sua l\Iag-estade·o Impcrauor dos Ottom:mos, a Kiamil
P:u:li5, 5Cn cmhaix.ailor rxtraordiwirio c plt•Hipotenciario
junto a Sua l\lagcstatlc o fmperallor ue todas as Hussi~s.
Os quacs, tlepois de se tnrcm communieatlo seus
J!lcnos potleres, achados em JJoa e Llcviua fúrma, con~·ordaram nos artigos scg·uintcs :
Arl. 1. 0 AE'- Altas Partt)S Conlractantrs reconhecem a
tod:1s as pessoas o d irrito de se col'l'csponucrcm por meio
dos LckgTaphos intcrnacionacs.
Art. '::!.o Obrigam-se a tomar todas as disposiçlics
Hcr.cs;arias para assegurar o segredo das corréspondcnrias e sua JJoa expedição.
Art. :1. 0 Totlavia ucclaram riJo aceitar rcspousatJilidadn alguma em raziio do serviço da tclegrapllia inlcrnaciona l.
Art. '1.° Cada Governo se obriga a empregar no scniço
tdcgTapltico internacional fios cspcciacs em numero
sullicien Lc para assegurar a rapida transmissão dos telcgrarnmas.
·
Estes fios serJo csLalJelecidos c postos em scl'Yiço nas
Iltclilor·t)S condições que a pratica tiver tlado a conhecer.
Art. ;J. o Os tclcgrammas são classilicados em trcs
ratcgori:~s:

1.• Telegrammas ue EstaLlo: os I{Ue cmauarcm do
chefe do Estauo, dos miuistrus, dos comuwittlantcs em
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chefe das forças de terra e mar, e dos agentes diplom~ticos ou consulares dos Governos contractantes, assim
como ns respostas aos mesmos telegrammas.
2." Telegrammas de serviço : os que emanarem da~S
administrações tclcgraphicas dos Estados contractantes
e forem relativos, (juér ao serviço da tclegraphia intern:~cional, f[Uér a ohjectos de interesse publico determinados ·de com mum acrônlo pelas ditas aclmin istrações.
:1.• Tcleg-r:~mmas privados.
Na transmissão os telcgrammas tle Estado gozarão da
prioridade sobre O<> outros telegrammas.
Art. ti. o Os tclegTammafl de Estado c de serviço
podt~rão ser expedidos em linguagem secreta, em todas
as relacões.
Os télcgi'ammas privados potlerão set· trocados em
linguagem secreta entre dons Estados que admiltirem
este modo de correspondencia.
•
Os Estados que não admittirem os tclegrammas privados em linguagem secreta, ú sahida c á chegada,
deverão deixai-os circular em transito, salvo o caso de
suspensão definido no art. 8. o
Art. 7. 0 As Altas Partes Conlractantrs reservam-se a
facultlade de deter a transmiss~io de qualquer tclegramma pri I' ac! o que pareça perigoso ú segurança do Estado,
ou qtw sPja contrario ás leis do paiz, á ordem puiJlica ou
aos bons costumes.
Art. 8.° Cada Governo se reserva tamiJcm a faculdade
de suspender o serviço da tclcgraphia internacional
por tempo indeterminado, se o julgar neccssario, quét'
por fúrma geral, qu!·r súmcnlc sobre certas linhas e
para errlas cspccies de correspomlr•ncia, com tanto que
previna immcdiatamentc a cada Utll dos outros Governos
conlractantes.
Art. !J. As Altas Partes Cnntractanlt~~ obrigam-se a
propordonar a toúo expedidor o gozo tlas <lill"crentes
combina<:õcs determinadas de commum accórdo pelas
atlministrações tcle,:Y:raphicas dos Estados contractantes,
no intuito de dar mais garantias e facilidades á transmissão c á remessa das correspondcncias.
OIJrigam-sc igualmente a habilitai-o para aproveiLar-se das dispoRições tomadas c nulificadas por qualquer dos outros Estados para o emprego de meios
e,;peciacs de transmissão ou de rcme.,sa.
Ar!. 10. As Altas Partes Contractantes declaram
adoptar, para a formação das tarifas intcrnaciouaes, as
bases seguintes :
· A taxa a pplicavcl a todas as correspondcncias trocadas
0

=

URTE li,
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pela mesma via entt·e as agencias ue quaesquer dous
Estados contrartantes, será uniforme. Todavia na Europa, poderú cada Estado set· subdividitlo, quando muito,
•.~m duas grandes divisões territoriacs, para a applicação
da taxa uniforme.
ü preço da taxa será estabelecido de Estado a Estado,
· mediante accôrdo entre os Governos extremos e os Governos interlllediarios.
As taxas das tarifas applicaveis ás correspondcncias
trocadas entre os Estados contractantes pouerão, em
!jualtjuer época, ser moditicadas de commum aecôrdo.
O franco será a unidade monetaria para a organização
das tarifas in ternacionacs.
Art. H. ÜJ telegrammas relativos ao serviço dos
tclcgraphos internacionacs dos Estados contractqnlcs
serão isentos de taxa na sua transmissão por todas as
linhas dos ditos Estados .
. Art. 1:.!. As Altas Partes Contractantes darão entre
si conta reciproca das taxas percebidas por cada uma
dellas.
Art. 13. As tlisposições ua presente Convenção são
completadas por um regulamento, cujas prescripçõcs
JlOderão ser, em qualquer época, modificadns de commum accôrdo pelas administrações dos Estados contractantcs.
Art. !4. Um orgão central, posto sob a alta autori~
dade tla administração superior de um tios Governos contractantcs, designado para este fim pelo regulamento,
serú cnc:nTcgatlo de reunir, coortlenar e publicar as
informações tle qualquer natureza, relativas ú tclegr:Jphia internacional; de informar os pedidos de mo~
tlificação lias tarifas c do regulamento de serviço; de
f:11.er promulgar as alterações adoptadas, e em geral de
}'roccdcr a todos os estudos c executar todos os trabalhos
tjue lhe incumbirem no interesse da telegraphia internacional.
As tlespezas occasionauas por esta instituição correrão
por conta de todas as administrações dos Estados contrac tan tes.
Art. W. A tarifa c o regulamento previstos pelos
arts. tO e i3 ficam annexos á presente Convenção.
Terão o mesmo valor e entrarão em vigor ao mesmo
tempo que clla.
Serão submetLidos a revisões, para as quacs se poderão
fazer representar todos os Estados que nclles tomaram
parte.
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Para este fim haverá periodicamente conferencias
administrativas, cada uma das quaes designa r á o lugar
e a época da rcuui:lo seguinte.
Art. Hi. Estas conferencias serão compostas dos ,]elega.Jos reprc,;cntautcs das administrações dos Estauos
eontradantcs.
Nas deliberaÇões, cada administração terá direito a
um voto, com tanto que, si se tratar de a•lministraçõcs
dilfen~nles de um só e mesmo Govel'l1o, o pedido tenha
sitio feito por Yia diplomatica ao Govnrno do paiz onue
se tlera reunir J ronfcrencí:J, antes da data tixatla para
a sua aberturaJ c com tanto que cada uma dellas tenha
representação especial c tlistineta.
As revisões resultantes das JcliiJeraçõcs das conferencias não serão executorias senão depois de approvaLlas por todos os Governos dos Estados contradantes.
Art. 1i. As Altas Partes Contrac tantos reservam -se
rcspeeLivamente o direito de fazer em separado, entre
si, aecôrdos particulares de qualquer natureza sobre os
pontos do serviço que não interessem á generalidade
dos Estatlos.
Art. 18. Os Estados que não houverem tomado parte
na presente Convenção serão atlmíttidos a adhcrir a ella,
si o pedirem.
Esta adhesão serú notificada por via diplomatica
úquelle dos Estallos contraclantes em cujo terrítorio se
tiver eliectua!lo a ultima conferencia, c por esse Estado
a todos os outros.
Dará, de pleno direito, accessão a todas as clausulas c
aclmissão a todas as vantagens estipuladas pela presente
Convenção.
Art. Hl. As relações telegraphicas com Estados não
atlllercnles ou com as cmprezas parlicularcs serão reguladas, no interesse geral do desenvolvimento progressivo das communicações, pelo regulamento previsto
no art. 13 da presente Convenção.
Art. 20. A presente Convenção será posta em execução a partir do L • de Janeiro de 1876, novo estylo, c
licará em vigor pot· tempo indeterminado e até a expiração de um a uno con lado do dia em que se fizer a de__.... ---.
nunciação.
A deuuncia só produzirá elieito em relação j.P<ES4tdo·1 ~ 171
que a houver apresentado. Para as oulras.·tJ~tc~\-cotf'0:' :. 4
tractantcs a Convenção ficará em vigor. ' ~\.:'

~-,.

.. c

7~0

ACTOS DO PODER

Art. 21 c ultimo. A presente Convenção scr:í ratic as ratillcaçõcs serão trocadas em S. PclcrsiJurgo
no mais brcre prazo possível.
Em fé do que os Plcnipotcnciarios respectivos a assignaram e lhe puzeram o sello de suas armas.
Feita em S. Petershurgo, em to/2~ de Julho tlc 1875.
(L. S.) assignado: H. VII Pr. lleuss.
(L. S.) assignado: LangenatL
(L. S.) assignaclo: Errambault de Dudzeele.
(L. S.) assignadÇJ: E. de Vind.
(L. S.) aBsignado: .Jifarquez de Bedmar.
(L. S.) assignado: General Le Flo.
(L. S.) assignado: Spyridion .Uarcoran.
(L. S.) assignado: BarfJolani.
(L.!-'.) assignado: F. P. Vander Jloren.
(L. !-'.) assignatlo: Abdnlrahim.
(L. S.) assignado: Figanülre.
(L. S.) assígnatlo: Barão Jomini.
(L. S.) as~iguado: Due.
(L. S.) assignado: llmnmer, Cor. fetl.
(L. S.) assignado: Kiamil.
fic~da

ltcgul:unento de set·,•iço inl.e••nncional~ nn•
nexo ú Convenção telega·ul'hicu.

Artigo 13 da Convenrtio.
·" As disposições da presente Convenção são eom• plt~tatlas por um regulamento, cuja;; prcscripçõcs
• poderão ser, em qualquer época, modilicadas de com" mum aec6rtlo pelas allminislraçiit'S dos Estados ron« lracl:mtrs. »
1. -

IIÊUE INTEHNACIO:XAL.

Artigo <l da Convenção.
Catla Gorcl'!lo se ohriga a empreg-ar no scrvi~:o teinternacional Hos cspeciaes em numer·o
c sullicicllttl para assegurar a rapitla transmissão dos
• tclcgramir.as.
« Estes fios serão csLabclccitlos c postos em serviço
" nas melhores condições que a pratica tiver dado a
f conhecer. •
"

IPg-r:~phico

f.XRCUTIVO,

7H

I.
1. Ás cidalles entre as quaes a troca daR correspondcndas fôt• continua ou mui activa s:_•rão ligadas o mais
possível por fios dircctos, <le um diametro pelo menos
de r) millimetros c cujo serviço, desligado do trabalho
tbs estaçõeg intermeuiarias, não será empregauo, em
regra, senão nas relações entre as uuas <:idades designadas como seus porrtos extremos.
2. Es.;cs fios potlerão ser desviados de tal emprego
c'pPeial em caso de desananjo das linhas; mas deverão
voltar a elle logo que o desarranjo cessar.
:1. As administrações telegraphicas indicarão sobre
cada fio uma ou mais estações intermediarias obl'igarlas
a tomar as correspondencias na passagem, se a lransn!is~ão dirccta entre ;1s duas cst:lçõcs extremas fór impossi vel.

11.
J. As administrações concorrerão, nos limites de sua
art:ão respectiva, para a guarda dos fios intemacionaes
e dos rabos submarinos; combinarão, para cada um,
;1s disposiçõ•~s rJue Jclles permittircm tirar o melhor
}'artiJo.
2. Os chefes Je serviço Jas circumscripções vizinhas
das fronteiras se cntcmlcrão directamente par<~ as,;cgurar, no que lhe disser· rcspeitCJ, a execução rlt~ssns meuidn.

Ill.

Os apparelhos lVIorsc c Jlughcs r,ontinuarão a sl'r <'111no serviço dos fios intcmacionaes alô novo
al'cônlo sobre a introtlucção tlc outros npparl'lhn>.
prt~g-ados

IV.
I. En r r c as r,itl;~dcs de importancia Jos EstaJos rontracL:mles o srt·viço será, o mais possi ve!, permanrn te,
dr, dia c tle noite, sem nenhuma interrupção.
2. As cst:~çõcs onlinarias, para serviço de dia completo, cst<Jrão abertas ao publico, pelo menos Jas oito
Itoras da manhã ãs nove Ja noite.
3. As horasdcabcrtur;~ das estações de serviço limit:ldo serão marcadas pci:ls administrações rcspor,tivas
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dos Estados contractantes. Cada Estado poderá applicar,

nos domingos, âs rstaçues de serviço completo as horas do
sl'rviço limitado : notificará esta medida a secretaria internacional, a qttal preveniní aos outros Estados.
!1. As estações, cujo serviço não f6r permanente, não
se poderão fechar a n tos de tra nsmi t ti r todos o..; seus tnJegrammas internadonars a uma estação permanente.
ti. Entre duas estações de Estados difTerentes, qur RC
communiquem por um fio directo, o sign:d de encerramento será dado por r,quella que pertencer ao Estado
cuja capital Li ver situação mais occiden tal.
li. E.:;ta regra applicar-sc-ha ao encerramento das aclas e á divisão das sessões nas estações de serviço perm:~nente.

7. O mesmo tempo serú adoplado por todas as rstaçõcs de um mesmo Estado. Serú gcralmen te o Lt'lll po
mótlio da capital desse Estado.

v.
Os signaes seguintes serão adop!atlos nns tarifas inLt'rnat:ionaes para llesignar :~s eswções telrgr:~phicas
N estação de serviço pet·manentc (diurno c nortnrno);

!!. estação
3

de :;erviço diurno prolongado ntó meia

noite;

(J estação de serviço de dia completo;
J, estação de serviço limitado (isto ó, ab•!rl:~ durante
um numero de horas menor que o lias estações tio
serviço de dia completo);
11 cstnção aberta sómentc aurante \
Estes sign:~rs
a estação dos banhos;
poder-se-hão comli est:~ção ahcrta sómcnte durante hinar com os prt'a c~l:lção de inverno;
ccclcntcs.

J

f, estação alwrta com serviço completo na época dos
banhos c limitado durante o resto do anno;
-~estação aberta com serviço completo durante o
11() inverno c limitado durante o resto do anno;
U()

E estação aberta sómcntc durante a estada da cúrtc;
li' estação de caminho de ferro aberta ú corTrspollllcncia tios particulares;

1• estação pertenre11te a uma rompanllia particular·;
S estação scrnaphorica;

* esta(;ã" proxima a abrir-se.
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GERHS RELATIVAS A' CORRESPONDENCIA.

Artigo t. o da Convenção.
«
«

« As Altas Partes Contractantes reconhecem a todas as
pessoas o direi'.o de se corresponderem por meio tios
telrgraphos internacionaes. •

Art!go 2. o da Convenção.
«
«

« Obrigam-se a tomar todas as disposições neces::arias
para assegurar o Slgrcdo das correspondcncias e sua
boa expedição. »

Artigo

~1. o

àa Convenção.

« Totlavia dcdaram nio aceitar respons:~bilidadc ai• guma, em razão do serviço tia telegraphia interna« cional. »

Artigo 5. o da Convenção.
«

Os telcgrammas são classificados em tres ca tego-

« rias:
«
«
«

((
•
•
•
•
«

•

• l. • Telegrammas de Estado: os que emanarem do
chefe do Estado, dos ministros, dos commandantes em
chefe tias forças de terra e mar, e tios agentes diplomaticos ou consulares dos Governos contractantes,
as~im como as respostas aos mesmos telegrammas.
« 2. a Telegrammas de serviço: os que emanarem
das administrações telegraphicas dos Estados contractantes c forem relativos, quér ao serviço da telegraphia internacional, quér a objectos de interesse publico determinados de commum accôrdo pelas ditas
administrações.
« 3. a Telegrammas privados.
• Na transmissão os telegrammas de Estado gozarão
da prioridade sobre os outros telegrammas. »

Artigo 7. o da Convenção.
« As Altas Partes Contractantes reservam-se a facul• tlado de deter a transmissão de qualquer tclegramma
c privado que pareça perigoso á segurança do Estado,
c ou que seJa contrario ás leis do paiz, á ordem publi« ca, ou aos bons costumes. »
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Artigo 8. o da Convenção.
« Cada Governo se reserva tamhem a faculdade de
suspcn1ler o serviço da telcgraphia intemacional por
tempo indeterminado, se o julgar nccessario, qut'·r
« por fôrma geral, quér sómen te sobre certas linhas c
« para certas espccies de correspondJncins, com In n Lo
« que previna immcdiatamente a CHia um do~ outros
" Govcl"llos contractantcs. »

«

:L -
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Artigo G. • da Cowençilo.
« Os tnlrgramrnas de Estarlc c de serviço poilct·ão sct·
« experli1los om linguagem 'ccreta, em to1las as rela« ÇÕI'S,
« Os lclegrammas privadO'l poilrrão srr Lrorados em
linguag-em secreta entre dous E~tados que admitli" rrm este modo de corresrondencia.
« Os Estailos que não admittirem o,; telcgrammas pri« vados em linguagem secreta, :'1 sahi1la e á rlwgada,
« devrrão deixai-os circular em transito, salvo o caso
" do suspensão dclinida no art. 8." ,,
«

YJ.
L Os tclegrammas em linguagem os tens i va dnvcrão
olferccer sentido intclligivel em qualqunr das liug-uas
usadas nos territorios dos Esttdo3 contractantes, ou em
li ng-ua la tina.
2. Cada administração designará, ctllr·c as lingu~s
ns~trlas nos territorios do Estado a que pertencer, aqucllas que considerar proprias para a corrcspondcncia tclegraphira intcmacional.
3. Os telegrammas de serviço serão redigido.~ em
francez quando as administracões em questão não se tiverem entendido para o uso de otttra língua.
~. Esta disposição é applicaV61l ás indicações do
preambulo c aos avisos de scniço ou de ollkio que
acompanlwrem a transmissão Jas corresponilenci:~s.
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VII.
i. São r,onsitlr.r:ulos tclegramma~ em linguagem ~e
ereta :
rt. 0.> que contiverem texto cirt•atlo ou em letras
~rr,relas;

h. Os que encerrarem serics ou grupos de algarismos
ou de letras, cuja significação não fôr conhecida t.la
estacão de proccdencia ;
Os lclegrammas eonten!lo trechos em linguagem
convencionada, inintelligiveis para as agencias em correspomlencia, ou p:~Iavras que não fizerem parte das
línguas mcnciomrlas no primeiro paragrapho do artigo VI.
2. O tcx lo dos telegrammas particulares secretos poderá ser, qut'r inteiramente secreto, quér em parte
secreto e em parte ostensivo. Neste ultimo caso, os
trechos secretos deverão ser collocados'tln tre dous parenthescs, scparantlo-os do texto on.linario que preceder
ou que seguir. O texto cirrado deverá set· composto
exclusivamente de letras ~o alpha!Jeto ou exclusiva.
mente do algarismos arabes.
As agencias rxtra-curopeas silo autorizadas a niio admittir em suas linhas telfgrammas particn/ltJ'/.'S que contenham
letras secretas.

c:

VIII.
:l. A minuta do tclegramma tleverá ser escripta de
modo legivel em caracteres que tenham equi valente no
quadro regulamentar dos signaes lclegraphicos (artigo
IX) c que estejam em uso no paiz onde o telegramma
ftH· apresentado.
2. O texto deverá ser preccLlido do endereço, c este
.poderd ser escripto em fórmn convencionadu ou abrtviada.
Comtudo, a {aculdade concedida ao destinatario de receber
t•m seu domicilio um telegramnw cnjo endereço seja assim
composto, fica sujeita a accórdo entre esse destinatario e a
cstaçiio telegraphica.
:1. A assignatura poderá ser posta da mesma fónnn ou
ser omittida ; quando fôr comprehendida nas palavras a
tmnsmittil-, devení ser collocada depois do texto. Se ntlo ~.--- .
{tJr- transmittida, a ultima palavra do texto a subst~ , ~ ,.,
p~ra assignalar ~s telegram.rnas nas conwwni()aç!J?1fé ~_er!: ~ ,,1, ., ·
mço que a estes dtgam respe1to.
,/ ·· < \ ; ··'
~. O expedidor llcvcrá escrever na min~~- lmmetlialamcnte antes do endereço as indieaJiõ~vcnluaes
= l'A.l\TE n.

continua >
.
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relativas~ ~trega no domicilio, á resposta paga, á accusação uc rece!Jimen to, aos telegrammas urgentes cotejaclos, recommendados ou promptos para seguirem, etc.
Essas indicações poderão ser escriptas na f6rrna abreviada
adaptada para as indicações de serviço entt'e as estações.
Neste caso cada urna dellas serâ contada por urna s6 JWlavra.
5. Quando forem expres.çadas em linguagem ordinat'ia,
tlcverão ser escriptas em {rancez ou na língua do paiz do
seu destino. Se esta lingun não {6r conhecid(t na estação de
procedencia., o expedidor será obrigado a juntar a traducção
JIIWll governo dessa estação.
H. Toda entrelinha, chamada, rasura ou accrescimo,
deverá i'Cr approvado pelo expedidor do tclegramma ou
pelo seu reprcsen tan te.
IX.
Os caracteres ~isponiveis para a l"eclacção dos tele~
gramma;; serão os seguintes :

Letr'as:
A, B, C, D, E, E', F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, H, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Algarismos :
1, 2, 3, 4, 5, o, 7, 8, 9,

o.

Signaes de pontuação e outros:
Ponto(.), vit·gula (,),ponto e vírgula(;), dous pontos
(:),ponto de interrogação(?), ponto ue exclamação(!),
apo!'lrophc ('), traço de união (-), parenthesis (),aspas
(»),traço indicativo de fra::ção (/),sublinhado.
Signaes convenciimaes :
Telegramma particular urgente D, resposta paga R P, telegranmw cotejado T C, aviso accusando recepção C R, telegrarmna recomrnenda!lo T R, telegranmw prompto prwa
seguir F S, correio pago P P, expresso pago X P.
Com o apparelho .Morse s6mente:
A~ Jetra.s: Á·, Á ou A, N, O, Ü.
Com o apparelho llugues s6rnente:
Os signaes: cruz(+), traço dobrado(=-).
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X.
1. O endereço deverá conter todas as indicações nocessarias para assegurar a remessa do telegramma para
o seu destino. Estas indicações, com exclusão dos nome.~
de pessoas, deverão ser i:scriptns em fnmcez ou 'lut lingun
do paiz a que se destinm·em.
2. O endereço dos telegrammas particulares ·deverú
sem pro ser tal que a remessa para o seu destino se possa
riicctuar sem pesquizas nem pedidos de informações.
:3. Deverá comprehender, para as grandes cidades,
a designação da rua ou do numero, ou, na falta dessas
in~licações, a da profissão do clestinatario ou outras
[illalogas.
li. Tambem para as pequenas cidades, o nome do
tlcstinatario deverá ser, o mais possível, acompanhado
r!' uma in1licação complementar capaz de guiar a estação
de c!Jegada em caso de alteração do·nome proprio.
ti. A designação do paiz em que fôr si tua da a residencia do destinatario é necessaria, excepto nos casos
em que esta residencia fôr uma capital ou cidade importante cujo nome não seja commum a outra localidade;
ser!t comprehemlida no numero das palnvras sujeitas á
taxa.
fi. Os telegrammas, cujo endereço niio satisfizer as
condições previstas pelos paragraphos precedentes, deverão
todavia ser transmittidos.
7. Em todos os casos, o expedidor supportará as
consel}uencias da insulficiencia de endereço.

XI.
J. Os tt'lcgrammas de Estado dcveriio ser revestidos
do sei lo ou do sinete da autoridade IJUe os expedir.
Essa formalidade ntlo scrrí exigível quando a authenticidwle
do telegramma tulo puder suscitar duvida.
2. O direito de expedir uma resposta romo telegramma de Estado será estabelecido pela ex!Jibição do
tnlcgramma de Estado primitivo.
.
3. Os telegrammas dos agentes consulares que exercerem o cornmercio não serão considerados como telegrnmmas de Estado senão quando forem dirigidos a um
JWrsonagem official c tratarem de negocios de serviço.
Com tudo, os telcgrammas fJUe não preencherem essas
ultimas condições não serão recusados pela est:1ção de
p:1rtida; mas esta os assign:1!ará immediatamentc ú
:1dministração central.
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XII.
I. A assignatura não será transmitliua nos ll~le
gnmmas de serví1:o; o endereço dcs~cs tclegram mas
lct•;'t a ft'lnna acguinte :
Pariz de S. Petersburgo,
Dirrctor geral a Direetor geral.
2. Quando se tratar de avisos de st~rviço lrocatln~
cn Ire cs taçõcs a respei Lo dos incidcn tcs da 1ransm issão,
transmittir-sc-hão simplesmente o numero c o I ex to !lo
tl'legramma, sem endereço nem assip;natura.

XIII.
L O expedidor 1lc um telegramma particular tlevcrá
prov.u· sua identidade, quando para isso {ur convidado

pela estação de procedencia.

2. Terá, pela sru parte, a faculdade de c;omprehcntler
no seu Lelcgramma a legalísação de sua assígnatura.
:J. Cada Estado designar;í, si o julgar conveniente, os
funccionarios ou magislratlos encarregados, em cad:.1.
· citlade, de legalis~r as assignaturas dos expetlidore!l.
Neste caso, cada uma das estações deste Estado se certi1icarú tia rectidão das legalisaçõcs que lhe forem
;tpresentadas, e transmiltirá, t!epois da assignatura, a
formula seguinte:
« Assigna tu r a Jegalisat.la por (qualidade do funccionario ou magistrado). »
1-. Esta mcnç;io entrar;í na conta tia!'; palavras taxadas.
ti. Em qualquer outro caso, a legalisação scrú taxaria
o transmittitla tal IJuat estiver rormulada.

'1.- TAXA.
Artigo 10 dn Convenção.
"As Altas Partes Contractantcs declaram at.loplar,
" para a rormação ilas tariras inLornacionacs, as hascs
« seguintes:
« A taxa appliqvel a totlas as correspondencias tro" cadas pela mesma via entre as agencias de quaesquer·
• Llous Estados contraclantcs será uniforme. Toflavia,
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• na Europa, poderá cada Estado ser suLLiiviuido,
« 4uando muito, em duas grandes divisões terriloriacs,
para :.1 applicação da taxa uniforme.
• O preço da taxa será cstauelccido de Estado a Estado,
« meuiante accôruo cnlrr. os Governos extremos c os
• Governos intermediarias.
« As taxas das tarifas avplicaveis ás correspondencbs
• trocadas entre os Estados con lractan tes poderão, em
IJUalquer época, ser modilicauas de commum accôrdo.
"O franco scd a unidade monetaria para a organização
« lias tarifas internacionaes. »

Artigo H da Convenção.
" Os tclcgrammas relativos ao serviço dos telegraphos
intcrnacionacs dos Estados contractautes serão isentos
« de t:.~xa ua sua transmissão por todas as linhas dos
• ditos Estados. »
«

XIV.
l. A tarifa a pplica vc! ás corre;;ponll cncias interna cionaes serit fixada de conformidade com os quadros que
acompanham o prPscnte rPgulamcnto. C(Jmtudo as administrações, cujos territorios forem limitrophes ou ligados por
um cabo, niio serão obrigadas a applicar os princípios e as
rlispoúções da mesma tarifa ás suas 1mtt uas relarõe.~.
~.As motlilicações previslas no § 4 do art. 10 da
Convenção deverão ter por fim c por elfcito, não crear
concurrencia de tnns entre as vias existente:;, porém
abrir ao publico, com iguaes taxas, o maior numero de
vias possível, e as com/Jinarõe.ç neces~nrias serão reguladas
de tal maneirn que as tatcas terminaes !las estaçõe.ç de
procedencia e de destino, fiquem iguaes, qwtlquer que seja
a via seguida.
3. Qualquer ta.m ou disposiçiio now, r1ualqucr modilieação geral ou parcial, serit exccutoria ~ómente dons
mezes, pelo menos, depois ela sua notilicnção pela serrei a ria in tgrnacional.

XV.
f. O mínimo da taxn applirar-se-ha :10 telcgramma
cuja extensão não exceder de vinte palavras. A taxa
:1pplicavcl ao telcgramma de vinte p;tlavras serit au~
mentada de metade por cada seric iudivisivel de dez
palavras acima de vinte.
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2. Pam a correspondendrt extra-c14ropca, a ta;-ca estabelr•cer-se-lut por Jialavra em todo o seu transito sem condiçi/o
de minino para o nlllnt'I"O de palavras, ou com um minimo
tle dez palavms. lJ systema de taxas que nma estação e.rctmC1ti'OJ!Ctl declarar ter adopttU!o será, em todo caso, applicado
indistinctamente a todas as correspondcncias trocadas com
as estações e.ctra-europeas.

XV f.

L As atlmi n is trações c as estações tclegraph icas tomarão as mcuidas neccssarias para diminuir o mais
pos,ivcl o numero c a extens1/o dos tclcgranunas de St'l'··
viço fJUC gosam do privilegio da gntuidade concedido
pelo ftr't. I 1 da ConvençfiO.
2. As informações destituídas do caracter de urgeucia
serão pctlidas ou dadas pelo Correio.
XVII.
Todo telegramma rcctiflcativo, complelivo, e geralmente lotla commumcação trocada r:om uma esl;u;:l.o
telt~grapllira por occasião de lelngramma transmillillo
ou em via de transmissão, será taxatlo de conformidade
com as disposições do presente regulamento, salvo si se
tratar de unul communicação ex-of{icio exigida por erro
de serviço.

XVIII.
f. A taxa será caleulacla segundo a via menos dispen:.liosa entre o ponto Je partida do telegramma e o
seu ponto de destino, excepto se o expedidor li ver indicado outra via, ~onformc o artigo XXXVI.
2. A indicação da via cscripta pelo expedidor será
lransmitLida no prcamlmlo sem ser Laxatla.
:.1. As administrações dos Estados coutractautes oln·igam-se a evitar, tanto quanto fdr possível, as a(l('raçõcs
de taxas que possam resultar tias interrupçõe~ de serviço dos condurtorcs submarinllos.
•

XIX.
i. A tarifa das correspondcncias trocadas entre Jous
pontos quacsquer dos Estados eontractantcs deverá srw
eo111prlsta do tal sorte que a taxa do telegramma de 20
palavras seja sempre um multiplo do meio franco.
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2. CoiJt·ar-sn-ha no maxiiÍw por l fr~nco:
Na Allem~nha, O,H:; mark;
Na Anslria e HungTia, 4o0 kreuzer (valor au'>lriaco);
Na Dinamarca, 0,7;j k ronc;
No Egypto, :.1 piastras 3'1, p:1ras, moeda tarifa;
Na Hcspanha, i peseta ;
Na Grã-Bretanha, :lO pcnce;
Na Grecia, i,l6 drachma;
Na lndia Dritannica, O,'J,~ rupia;
Na It~lia, i lira;
N:~ Noruega, 22 ~killings ou 0,7il kronc;
Nos Paizes-B:li\':os c nas Indi:~s uccrlandez:~s, 0,::10
.llori m ;
Na Pcrsia, i sahiiJkr::m;
Em Portugal, 200 réis;
Na Houmania. i piastra no\'a;
Na ltussia, 0,2ü rul.Jlo;
Na Servia, ü piastras;
Na Suecia, 0,7t> krona;
Na Turquia, t~ piastras, 13 paras, i asprc mcdjidiés.
3. O pagamento poderá ser exigido em valor metallico.
~. _Nas administrações, que organizarem suas tm·ifas em
francos, a~ ta:Ixls compostas padcrão ser arredondadas mn
multiplo do quarto de franco.
ü. Nas outras administrações, as ta:ras serão compostas
JIOI' meio do algm·ismo representativo do franco, tal qual
for por ellas fixado nos limites determinados pelo paragrllpho 2. Toda taxa assim composta para o transito
i11teiro, poderá ser arredondada na moeda do pai.z, sem que
a som11Ut acrescentada possa exceder ao valor de um quarto
de franco.
~).~C031l'UTO DAS 1'1LA.VRAS.

XX.
I. Tu,:o o que o expedidor escrever na minuta do
seu te Icg r a mma, par a ser tra nsmi Ltido, cn trará no
calculo tia taxa, excepto o que se diz no paragrapho !J
do artigo seguinte c no paragrapho 2 do artigo XVIIl.
2. A Lraducção prescnpta pelo paragrapho 5 do l!J:..~---
tigo VIII não será comprchcnt.lida nas palavras ta~as. 0 '\,! !',
3. As palavras, numeros ou signacs acreseé'ptL~o~ ' ·
·:
pela estação no interesse do serviço, não serão t~x:Hlos.
~. O nome da estação de partida, a data, ta li ora c o
minuto do deposito, ~erão inscriptos ex-officio na cópia
(";
remettida ao destinatario.
(
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;;, O expedido!' poderú inserir essas indicações, todas
ou em parte, no texto de seu telegramma. Entrarão
então no computo das p:llavras.
XXI.
f. O maximo de extensão de um tclegramma scrú
lixado em quinze caracteres, segundo o alphabeto Jlforsc: o

r;x:ccdentc, sempre até o mtmero de quinze caracteres, serâ
contado como uma palavra.
2. Para a correspondencia extra-europea, este 11W;rimo
scrti fixado em dez caracteres.
:L As expressões reunidas. por um traço de união
serão eontadas segundo o numero de palavras que as
formarem.
1,. As palavras separadas por um apostrophe scriio
contatlas como outras tantas palavras destacadas.
rJ. o~ nomes proprios de cidades c de pessoas, os
nomes de lugares, praças, boulevards, etc., os titulo~,
vrenomcs, partículas e qualilicações serão contados ~c
gundo o numero de palanas empregadas pelo expedidor para expressai-o~.
li. A reunülo de z)(tlavras cont/'rlrias ao uso da Jingua
wTo serti admittida. Em caso de dnvida fr(:ria, a maneira
de escrercr do expedido!' é decisiva para a taxa.
7. Os numcros rscripto~ em algarismos serão contados por tantas palavra;.; quantas vezes elles contiverem
t:inco algarismo~, c mais uma palnvra pelo excedente.
A IIH'SIHa regra é a pplica vcl ao ca lnrlo dos grupos• de
ll'lras.
H. QÜalquer caracter destacado, le!I'a ou algarismo,
srrú contado por uma palavra; da mesma fórma se pro.
cederú quanto ao suulinliado.
!1. Os signacs tlc pontuação, traços de união, apostrophes, aspas, parentltesis, começos de paragrapho,
11fio serão con lados. Nrzs linhas extra-curopcas, a trans-

missr/o desses signaes n!lo será obrigrttorirt.

tO. Serão todavia contados por um algarismo: os
pontos e as vírgulas que entrarem na formação dos
numero,:, Lcm como os tmços de scparaç;1o.
H. Cada uma d~1s letras arrescentadas :~os ;dg;u·ismos
para designar os numcros ordinaes será contatla por ufn
algarismo.
XXII.
Os exemplos segu in tcs dcterm i tia ma interpretação das
rc~ras que se devem seguir para contar as palavras dos
· ·
telegrammas em linguagem clara.
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ro:;P.[S[O]P[VLI
rx! J'n-rurrlp.:~

1'\lrPJI';:t

iii'SjlnUSa/Ji/i/1; (H /l'f/'((S ) .. , .. , . ,. ...... .
lírii'IJ-'!fl'.'l'llitlilell ( W letras) •.•...... , .••

f

patru·nrs

}Ja/arra

2

]111/((1'/'a

2 JIII/1!1TllS
2 pa{atTa.ç

Jor:ollslilllliOII!IIIIilú (

20 /eiras) .... , •.• , ..
A-t-il. ................................. .
Anjourrlltui (c~nip!o i"l'lll apo~!ropltc) ..

2 wrl.rn·as
:1 palavras 3 pa/arras
:1 palaYra 1 pa/arra

C'p,.;[.;i-rlin' ........................... .

r~ palavras
2 palavras
3 palanas
1 p:1lavra
:1. 1•:1iaYn.
:1 p:il:rYra
2 p:rl:r1·r:rs
;: J':liaYras

J":li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A i:x-la-CIJapcfin .••..•.•....•.•.•••....
.\i\(:lr'(ID(IPI(•' (1:2 /e/1'!1")· ...... ..... ..
.\ :11" 111'11 •.•••••••••••••••••••••••••••••

l\0\\-~. Pl'Í\ .•••••.••••• , , •• , ••• , ••• ~ ••.••

l'iPI\"·Ynr!\ •..•••.••.•.•.••••.••••••••••
1\'PI\. SrJiilli \'l:tlr• ..; ................... .
J'iCI\o\Jillfil\·~fr•' 11311'/)"(IS) •••••• •••••.•

\":11111•• !],• J!rnnd•· .................... ..
\":1 IH!I'fJI':I!l<fl' ( J1 /('/ i"i!S) •• , . , . , ••• , •• ,.
1111 llni,.; ............................... .
1111 !Jois ..•....••••...•.•...•.••...•..•.

1

:::~I i g~ ,·;· • ': : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1

!,_~

-~

11 1

(;i a!.~~:ll'iSIIlO~} e ~i[~nae~) ..•.••..•

Hi •; lü

)..........

4 patm·ra.~
2 Jlll/arms

a )1111111'/'11.1

2 Jllllr11Tit.l
1 fil!/orrn
1 prrlrrrrn
2 /111/111'/"IIS
3 p11111.rm.>

I p~laYra
;: p:il:tl!'a'

2 JIIIIIII'I'IIS
:1 jllliarms

1 p:1l:t \'J':l

~ j!OltiiTifS
~ Jlllffii')"IIS
f JIU/111'1'11
2 )111/111'"/'ll.S

:!

Ji:l f :r \·I":\~
jl:li:ll"l":t

:J

p:ri:IYI'~S

(r:tl:l I" r:t
p:rl:il"l":t
2 p:1/a\'ra:-;
.I palaYr:r.
:l p:il:\ \"J':IS

t JlllirliTI!

1 jJri/11/Trt
2 jur/ornrs
:1 JIII/1/ITI/.

IJV1-):; U>
n
)l
11
) ••••••••••
2 jiU/IIITIIS
'l'"~,r;;; (G alg-:1risn1os c signa0s) ....••..•.
10 fraJWS :;11 1 r~nlillll's I
f:. )111/r.(f'/'({.)
[1:1);1 IT:IS
~lrrn) 10 fr. Gil c.
í · " .... · ·"' "'·
lO fr. :;o ............................. .. ,, ]1.1[~\T~S :J Jlli/11/TIIS
J r. to,:;o .................•............. ~ p:r la Yras :l jlrlilfl'l'ri.O..:
:11 11. :w ... ...........•...•...........• :l p:il:l \" 1':1., a Jlrl/rf/'1"11-'
1 jJ((/fllT((,
11,:!0 .••••.••...•.•••..•••.•••••.••••••• :1 p:r !:n r a
J f~ 1 7. l!l~'.
2 palaH;ts ~ jlllilll'/'11.>
IJP I:;:!n.~~~(· ............................ . a pal;r l"ras ; ~ f/11/IIITIIS
'J 't-;'2 •.••••..
f flllilll"/'11
:1 Jlri/111'1'/1.
lj.'t./.
:1 Jllf/1!1'/"11
1 jlrl/111'1'/1.
2 (\'
1 }111/111"/'1/.
1 jill/111'1"/1.
2 1''·[1·~~~-.~·.:·.:·.·.·.·o·,·.·.·.·.·.·:.·:::.·~·.·o·.·.·.·.·.·
:; (1:1/:t YI':\S :I }lfi/111'1"1/S
~~ 11 i I/ i o~.' ....•...••..•..•..... , ..•..... 2 }JffiOIT:f':: 2 jlri/al'J'(f:S
o •• o ••• o •••• ,

J

••••••••••••• o •••

o.. o..... o........... o
O

••••

o o •••••••••••••••••••••••••••••••••

..

t)/tl

1

ilf::.II/J/I'.'I' .•••

o • • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . ..

~~ :~:~~: ~:::: ~: ::: ::::::::::.·::::... ·:: :: ~ :

JNf((fi'I'OS

~ ;urfni'J'I!S
~ ;wi1IITII-'

2

~ thfÍI!r,·as

:l

2

jllflf{r}'rt.'\

lli'IIX 1'<'111. ln•iniP 1111:1lrr· ............ ..

(j.

pala I" r :r~

l"ir'/"11/lrlrl/'r'issiiJ

1

fllllrll"/"1/,
;llf!t!l'l'íl.'i

1

Hi

le/1"1/s) •.•.•.... ••••

llund,Tirit'J'!IJI;/dl'f'tssi!J (22 lt'(J'rf''.l, •••••
J'rtli(IUfll'r'f'·" !i:llriJ·a·;J .... .......... .
l.'l'il/olrl'ltflllfllrll/ru llH 11'/ras) . .•...•...•

"

'(ti'U l!lll!rf!'l':l 111/r//lt'rly /ul/1', ...•.•••••
'1"11'1'1'!!(1/IJII'I"i rir•J' IHi /r•IJ"rl-').,,, ••.•• ,,,.

"1

;:rr!:rrn:

2

J!rt[OI'}'i/S

Ttf 11'1'//fJJl'il'i'f rit'J'f'!Ulr'rl iy r2:l ltt

}'((S)..

o

o

••

. ~::·~~·:.·:.·.·.·::::::::::::::::::::::::::::

l\'1111"/r·h I( i lr'l 1':1-') .... , •.• o, . . . . , . . . . . . . .
11111'(/, r:i /1'/i"I/S),.,, . . . . . , •• ,., , . . , ,. , • ,

l pr!rti'J'tr

",.

;Hflf(l'}'((,<;

}'ff/(fl'}'(f.'j

,,
,no/arras
....22 JU''on·ns
jiii/1(1'/'1/S

fUt!arrrp;

..,.

~ }Jftf~U'J'In;
j/11/r!I"J'II.>

2

::

p:1l:r 1·ra

~=

2 [I: I! ;I 1·1:1 ;
2 i)(i/1/ n·.: '
p:!l:rl"ra

JlnfarJ'O'i

/!fl{(tl'}'(t

(7 pala nas r• 2 SlllililliJ:t•:o:; •) ...

PAliTE li.

jii!Íif/"1"11-'

I Jlrr!an·n r
:! fi://111'1"1/S
2 jHflfUTfl.)

,L'alfair<' ''·'' lll'ffl'ltfe: p:rrl.ir .'"''""
l'r:l111'd

JUI/Of'J'(I,o;

f);;

ACTOS

lJ()
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XXIII.
Nos telegramrnas que contiverem lingtmqem sccretn (artigo VII), as paltttTIIS claras senio I'Ontadas confonne os
artigos precedentes, os grupos de algarismos ou de ll'lras
como outros tantos numeras escriptos rm algarismos (artigo
XXI, ~ 7), e as palarras em lingwt niio admittidlt nos
termos do artigo V!, con1o [gmpos de letras.
fl.-

COBUANÇA DAS TAXAS.

XXIV.
L A colH·ança das taxas se farú á partida, salvo as
cxccpções previstas para os telcgrammas a expedit·
(ilrligo Lll ~ 6), <JS tlcspezas de expresso (artig·o LVI§ 1)
c os ielegrammas semaphoricos (ar Ligo LVIll § rJ) tjuc
determinam a co hrança pela estação de chPgada.
2. O expedidor de wn Megramma internacional trJm o
direito tle pedir o respectivo recibo com a declarará o da taxa
cobrada.
3. A estação de wocedencia poderrí recrúer por esse motit•o, em prot,eito seu, wna retriúuir!io que nllo exceda da
quarta parte de um {mnco.
<\. Todas as vezes que a cobrant;a tiver de ser eiTcctuada á chegadJ, o telegTamma não será entregue ao
dcstinatario senão depois de paga a devid::t t3Xa.
ü. Se a taxa que Lem de ser recebida á chegalla n:io
fôr cobrada, incorrerá na per1Ja a estação tla chegada
caso não haja convenções especiaes esLaiJelecidas ele conformidade com o artigo t 7 da Convenção, salvo o que
está previsto nos artigos LII e L VI!I que adiante se seguem,
11ara as re-expedições de telegmnww,~ a e,rpedir e para os
telegrmnmas semaphoricos.
ü. As administrações telegraphicas tomarão todavia
ns medidas possíveis para que as taxas, cobraveis ú
chegada, c que não tiverem sillo pagas pelo dcstinatario,
sejam cobradas !lo expeilillot·. Quando se lizer esta <IITCcadação, a estJção que a realizar a acreditará á estação
interessada.
XXV.
1. As taxas que pot· erro não tiverem sido rcce!Jillas
por inteiro e as taxas e despezas q11e nàa tiverem sitlo recebidas do destinatario em conseq uencia de reeusa ou
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tie ser ellc

cnccnlr~lllo,

serão complc-

t:;d:i.' pdo I'XpPtlidor.
~-. Ac-. L1\:1s cruc por engano forem co!Jra<las com

''"''''"So ~:·r:!o resliLuitbs aos interessados. Todavia a
Íiitporlatll'i:l dos SP!!os emprl'g:ulos em e\cesso pelo
rxpcdidur nJo scrú rcstituiua senão a pedido dellc.

TIL\I\'SJHSs:\o

'j. -

tt.

DOS TELEGRA MMAS.

Siunacs dc transmissilo.
XXVI.

As S<'guinll's LllJCI!as indicam os signncs empregados
uo senir~.o dus apparclhos :Morse c Hughcs.
i!l.. S!UN.I.ES DO APPAUELIIO l\IUIISE.

Letras.
Distanci:-t c comprimento dos
sígnac:; :
;'t ou~-·=''" ~a=:::~== L llill:l linha (harre) 6 igual

;(='J~

·; E> ·='~ 6i:l ~

IJ~e~~

'=-= =

c~===~~s
G]l
=-:1-

d

.,-~--,=, ~ ~

c

Gc~

(~e B-~~ ~e&

fe~~G:ll

a

g~~Riil

h=gf'õ:ijg
i~~

.i~~!lil!llliiiillc IIBI!i.'l
~

=

I~m~~w
m·~-

Jt~~

ll~~D-
~i"!ii'l!nli!l!'li"lmm-

o

E!:~ ~

lllli!lB li2l

p .:-_~ E:.o"'i1'1ii r::;;:3llll
•I li5!!BI o;;;w.J =
r = r.:o:-=""' B

151

-

S - L"':; f:"'l

t !?"""-""
u 6 ~

m1l3ll

u~~-~
VB~~~

\V~-- L'd!t!i

X!iB=ti::5lô:'ly~15'l~
~ ~ F":;! E:)

z

:1 :1 pontos.
2. O rspar·o rnlrc os sig-rwc~
ti r 11111a ",_,·) " mrsm:-t lctm ó
igu~l ~ f ponto.
3. ll rsp:11·.o PHirc tlua~ letras
i, igual ":1 3 pontm.
1,. o cspJ•:-orntrc tluas pal:-tvras
I] igual CÍllC() p0J1 [US,
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Alga1·ismos.

·----5----6--a7----9----o----'l! _ _ _ _ _

ft. _ _ _ _ _

3•.:1r~a--

8 ____ _

Unha t!c fracçrro.

- - _,---

T:unhrrn [se podem cmprcç:ar para \eXprimir os al~arisuros,
111as sónrrntc nas repetições de serviço, os seguintes signacs :

--1::1----=-(i
------

.:lllliii!Bm-

2:1

-

ti

m ra

11::1 •

------

r~

7

H

Si,l]nacs de ponlltat;âo c outros:

1111•••••

Ponto ..••••••••.•.••• (.)
Pontoevirgula ••.••• (;) - - - - - Vírgula •••.••..•..••• (,) ----~~~
Dous pontos ....•.•.•.. (:)
~-
Ponto de in terrogaç:io ou
pedido de repetiç~lo de
urna transmiss:to n:io entendida .••..•.•.•... (?) - - - - • •
Ponto de cxclaruacão. (I) c::::::=J
Aposlrophc ....... : •.. (') --~~-Principio de paragrapho
.:==:~•
Trar;odc união ........ (-) - • • • • Parcnt!Jcsis (antes c depois
das palavras) ...••...
Aspas ••...•....••••..• (")
Suhliuhar (antes ou depois
das palavras ou de parte
daphrase) ..••.•...•.••• • • - - • Si:::nal separando o proamhulodocnrlcrcço, o endereço do texto c o texto
da assignatura ••..•••.• • • •-

--==-==-

=== • • - -

O---=---m----•-==--

•
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Indicações de

SCITiCO•

Tclrgramma rle Esta.do .•.. - • •
•
do servu;o .. ; - Telegnmww pm·ticular ur-

!leutr. •.••••.• ............ a::c::= •
Te/eyrmmna Jlarticular ortlinario ......••••..•..•..

Ei!ll

---~~~

--=•=-•-

Ariso teleyrapltico .........
1/B.~pns/n 7Jaya .•.•.••.•••.• lliiiil==aa - - - 1'eleqram.ma r:otejatlu •.•••. III:IB:II 111:1 111111111 •
Acrúsar n•ap~·úo .•.•.•...•
11•/eqrmnma. recummentlarlo. •
-==a •

-==-===••-=-•

11'lei;rmmua a expedi!· •••••

Porte

JlllffO

E.cpresso

(Correio) .......

-•-•••lilll

=-=~~:~~~~~•m---

1Jilf!O ••• •••••••••• l:!:l!l:llliillllll

Chamailo (preliminar de
toda transmissão) ....••.
Comprchcndiuo •....•.••.•
Erro .•.•..•..•...•.••..•.•
Fim !la transmiss<lo .....••
Convite
para transmitlir ••
Espera ....................
Heccpção terminada ••..••

r=-.

~

.,._ - -

----• . . • 1111111:1 •
• r=~ a m1 • ~=r • •

•-=-•

•

-_ __.
__ _- - -

= -.= =--• • ._ •

D. S!GNAES DO APPARELHO IIUGHES.

Letr·as:

A, n, C, D, E, F, G, li, I, J, K, L, l\1, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z.
ALGARISl\105.

1, 2, 3, ~. ~. 6, 7, 8, 9, o.
Signaes de pontuaçllo e outros:
Ponto, virgula, ponto o virgula, dous pontos, ponto
!lo in Lerroga~ão, ponto !.In exclamação, apostrophe, cruz
+,traço Je união, E <~ccontuado, risco elo fracçãu 1,
dous traços=, parenthesis á esquerda (, parenthesis á
dirPila ), ,\:,aspas».
O interrallo entre dous numeras é representado por dotts

espaço.ç em branco.

Na transmissão e cotejo do um numero fraccionario
não decimal, o numero inteiro elevo ser separado p·or:__.. ---....
um espaço em branco do numerador da fracção q_r.dina- ... , -.....,
ria que se segue : Exemplo: 1 3/4 o não i3/4,.;....- ~ t'o' ,. · · '· ",;
As p3l:wras c phrascs sulllinh~uas serão.p_r~ceílúl:is o
seguidas do dous traços ele união (ExeiJ!PW--~"' sem demora--), o sulJlinhadas á mão pel9· !'lm{lregado da
chegada.

continua >
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SEUVH~O

E

SIGN.\ES

CONYEi'<CIO:IAES.

Telegr:unma de Est:ltlo •.•.•••.•••.••••.•••.. ,. S.
rJe SC!'Viço •••.•...•.....•.•.•...• A.
particular urgente .....•••........ D.
»
niio twgentc .•••• ....•••• P.
Aviso tdegraphi1·o •••..•...••..•• AY.
Resposta paga ...•..•.••..•...•.. HP.
cot!'jatlo .••••.•.•..... , ......... TC.
»

Accusar r·rccpçrlo • ............... Cli.
Telegraml/lrt 1'('('01111/ll!ll!l!lllO ••. ••..• T n.
Tell'grmlllll't wtm fa:er sr·gnir ...•. L~.
Porte pago (Corrrio ).......•.•.... l'l'.
fi:Yprcsso Jl({(JO • ••..•.•••••..•.•.. :-: P,

Para chamar a cslar:~o com quem sr: cst;'t r·m commnnicaçiTo ou para lill' n'spondcr: o inlervallo o:u l>r:t!;,·r,
c o N. l'!'lH'li1los al!emat!:tmt•ntl';
Par:1 rcg·ular o synclironismo e prrlit· p1r.1 cs:-:1~ fi:n
:1 repetição prolongada do mesmo si···n·il: uma rc,nti,inação composta tlo inlorvallo nm hr:t111·o, do In ,j,, T,
rcprorluziJa l:inl:ls vezes qu:tuL:ts forem n:'i'C'S:tri:,;::
Para pedir ou facilitai' o pro1·e,;,;o rJ,, r.•g;!l 11· o c!:•:·tro-iman: uma comiJinaçiTo compos!:1 li''" IJU:ilro si·:·nacs seg-uintes: o inll'rval!o em branco, o l, o N ''o 'i',
repetidos tantas vezes quantas for,'m ll~~~~essari:Js;
Para conreilt~r rsprr~: a comliinaç:!n ATT, se:•:t1ida
da tlnração prmavel da rspt•ra;
Par:~ illllicar um f'lTO: dou~ ou Ire;~ N row:.;'Cl!! Íi'll:~,
sem sig-nal al;!,·um dil pontuação;
Para interromper a tr·ans:niss:io da rsla!:'io conespon<lenlc: duas nu trcs letras IJU:H'~'lncr ::onvcni:•n!l~
menlc csp:1çadns.
Os acentos sobre o E ~rro traç:11los ;í pcnna ou a l:lpi,;
preto no Jim das palavras (com ou .sem~~) c quando ~,,,_
jam csscn~iaes ao sentido (excnqdo: ":Jt'lii~tP, a.:lli'lt'>, ).
Nrstc ultimo c:1so, o tr.111smiltente repl'lirú :1 p:1lana
depois da assi.~nat.ura, rcJH'OSI'lltando o E acentnado
entre dous intervallos em branco, para chamar a :!ltl'nção da estação rccc!Jcdorn. Para ü, ü e ü Lransrniltcsc rc~pec ti vamcnle a c, o c c u c.
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b. Ordem de transmissão.

XXVII.
l. A transmissão dos
tlcm seguinte:

telegr~nnmas

f:w-sc-h:t n'\ or-

". Telegrammas de Estado
de serviço
c.
particulares urgentes

b.

rl.

111io urgentes e m1isos
t elegraphicos.

2. Tod:J a rsl~ç:io IJliC receber por uin fio intcrnacionpresontado como tclcgramma rlo
f>tado on tk SITViço, como tal o I'e-rxpcilirá.
:L Os nvisos rlc Sl'rviço emanados das diversas cstacfies I' relativos aos incidentes de transmissão circulai·:lo peh r l-de in tcrnaciona I como telegra mmas do
n~lum 11•ln.~rammn

>~ITVÍI;O,

XXVIII.
I. ilm tclt•p-ramma comrçado não potler:i. sr1· inteft'
rompido, p~ra dar lnc;·:-~r :1 uma communie:~ção rli~ ordem
m:lis elevada senão no caso de urgcucia absoluta.
'2. Os teil'_é!T:Jmmas da mesma classe serão transmittidos pelas c~laçõe~ de partiria na rmlcm do seu deposito,
e [)('las cs1:11;iies intermediarias na ordem tle sua rccPpção.
:1.. Nas csLlÇCícs intcrmcrliarias, os tclcgrammas de
p:1rtida c os telegrammas de passagem que devam
lli'I'Up:lr os mesmos Jios, serão cngloiJ:Hlo~ e Lransmittidos iHtlistinctamentc, segundo a hora do deposito ou
do rerl~IJimcnto.
TJ.• Entre du:1s estações em relação tlirecta, os tclcpr;lmmas da mesma ordem serão transmittidos allern"rl:lmenle.
fi. Podct·-sc-h:l torLwia dcix~r tle obscrv:1r esta regra
c a do § l do art. XXVII, a h~ 1l:l celeridade das l!·:1ns~
missiics, nns linhas rujo trabalho fôr continuo
serviço fôr feito por apparelhos cspcciaes.
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XXIX.
!. I\ o apparl'llw

~Iorsr,

os tclcg-rammas dü Esla1ln on

dn Sl~rvir:o e o.~ lclegnrmlwts Jltll'lir:ulares 1/I'[Jl'llte.~ n:io

s:•J':IO l'lliiSÍdt•rados na O!'dCill alterna tira uas [1'11/!Slllissucs.
~). A lr:lnsmis<io dos tl'lcgTammas troe:1tlos Jll'ln
;lpp:ll'l'liln IInc;·IJes snr:i ft'Íla por s1Til's al:nrnadas. ()~
1'!1e(r.e. d1' duf/.~ estaciies qne cslejiWJ em COI'I'I'SJWndenl'ia,
/1'111/0 i'llll'!!IISitle/'II('ÚO O COillpl'iiiiCI/(0 dos (t'fl':'fi'IIIJI/IUI.> C 11.~
c.â!Jm'·io.~ do scrrico, IJ/ri/'CIII'ITO o mwu·ro do., telcgrallll/111.~
tf,• r;uulrprcr wr/11/'l';:;rl, qne t·onslilwlm rodo St'l'il'. 'J'o-

t!rlriu 11 st'!'ie wln JWtlcrli ulmfllljl'l' mais d1· dez tclc!JI'iflllrn::s. t); ll'iC.c:T:lllllllaS de 11!11:1 lllCSilla S('l'Íil St'l':io

ron,id:'r:llllls ,·omo J'orinando u111a llllÍt'a lra!ISIHiss~o
qnn n:io deHrú ;.;er Íllii'I'I'Olllpida senJo em raso de nr1-!t'll':ia l'.\i'I'IH'ional. Elll rJrl'lllludo o tclcgramma dedu;:;1'/lll!s p:llaYras 011 de m:us, Si'r:·t con~itlerado cumo forJll:lllllo uma unira Sl't'Í<'. Este modo do t1·ans1nissã:J
Jluder:'t s1~r applirado ao app:trellio :Morw !las linhas
intporl:tlllt·:;, rujo lrailallin l't\r i'Onl.inuo, ·mas neste CIISO
l'lldrt scric ndo JWdr•riÍ ser I'OIII]JOSlil de mlfis de cilli'O tclc!JI'Ifiii/JIIIS.

:l. A t·~la<;ão ifll<' tivnr transmilli1lo uma sorie Icrú o
dir1'Ílo de 1'0IIlinn:1r <Jnaudo sobrevenha um telegramma
ti<~ Jo:.;tado, d1' Sl'rviço ou partieul:n· ur.~Tnte, ao qual so
ron:·ed:t prioridad1: na transmissão, sa Ivo se a eslaçãn

aral1,1r dt: re,·c!Jcr j;'t tircr começado IJOI' sua vez a
ll':IIISIII Í~SãO.
•r1. No.; tlotts systemas 1le :tppardiJO, terminada que
s:'.i:t a lransmis,ão do tl~leg-ralllllla ou da scrie, a est:tção
que ar:tl1ar d,: I'<'C<'IJcr tran3:n illir:'t a seu turno, se
ltounr Lcit'~'Tamm:t; senão, a outra continuarú. Se de
ql!:tlqlli'l' do ..; dons lados nada ilon\'1'1' a transmiltir, :1s
tlu:ts l'<iat;iit~S se <hr:lo rccipt'ucantculi\ o signal "zero."

f(lli\

r:.

J)Jodo de proceder.
XXX.

1. Toda cotTt'spondenci:t entre tluas cstaçiJes I~O!l\1!
pnl!l si.c;·n:d de rltamada.
2 . . \ <'Sl:11::io cltamada j)nverú l'l~sponucr Íllllllt'di:llanll'llit', dando o seu signai(indicatil'), <',SI) <'>liY<'r intJIIlSsiiJilitad.l de n~ce!J,)r, darú o sig·nal de nspt'l'a scguit.lo
de um algarismo inuicamlo a tlurat;~'io vrovavcl da espera.

r;·tr:·l
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Se a duração provavel exceder rle dez minuto~, a espera deverá ser motivada.
:L Nenhuma estação ch:lln:-Hla porlcr:t deixar de rerPiler os teiPgrammas que su lhe apresentarem, qnalqurl'
que scj:1 o seu dPstino. Todrwin no r~11so de erro Cl 1 idente,
11 estaçtlo que trrtnsmittil' scrrí obrigarl11 a rectifiml-o logo
que a estrtrdo I'OITeSJJontlcnte lh'o notificar zwr meio de wn
111~iso tlr• seniço.
ft.. Não s<~ devt•rú ret~usw, nrm demorat· um tclegramma, se as intlieat:ües dt: st:rviço não forem regulares.
Devcl'-sc-lta rc<:riJer esse trlegTa m ma e <lcpci,; pc<lir,
caso seja ncccssario, a sua l'<~g·ulat·isação á estaç;lu de
procctlencia, por nm aviso <lc serviço conforme o tlisposto no artigo LXlll que adiante se segue.

XXXI.
i. Qn:111do a estação quD acalnr de c:h:unar tiver rece!Ji<lo, st•m outro si;..\·nal, o signal imlir:ativo tia <~stat;:To
n•spontlclll<', transmittirá na ordem St)guinle as indi<'ações tle HCrYit~o I!UC eonstituirem o preamhulo Jo tclcgramma :
11. Natun~za <lo telcgramma, por meio tlc uma <l:ls
letras: S, A, D, quantlo fLlt· tekg-ramma Jc Estado,
tlc serviço ou zwrticulm· ttrgcntu;
/J. Eslat;ão destinalaria 1);
I'. EsL1ção tio
procetlcncia, pro1:cdida da parl.icnfa
de (E~cmplo: Pariz Je 13ruxell:ls) :l);
ti. Nu11Wro tio telcgramm:l;
r·. Nu!nt•ro das palavras (no~ tr:l<'.r.;rammas cifrados
intlit·ar-se-lla: 1." o numct·o total das pala\'l':ts
que servirem dt~ hase á laX:l; 2." o numero das
p:llavras cscriptas em linguagem ortlinaria; :L"
sn se der o caso, o numero dos grupos tle algarismos ou de letras) ;

') Qtt:wtlo o lelcgTamma für t!estinado a urna localitladc drspro\·id:t .<ln Pstat;ày tclcgt·apltica, o pn:amhulo iJtdican\, não a
do desltnatano, tlta~ a csla<_::·to tl'lcgt·apiJica p~ó .. -----.,
f'Htdado o tekg· ramma lt ver Jc SC!' rettrdlido para u soot!cstiuil ·' 1 .-,
ou posto no Cuneio.
· , . •.
' · ·' 1
2) Indic,tr u paiz ou a situa~:lo gcographica: Qil:. ·~~la6:1o tlc
.
proccdcncta, tJUaudo houver outra csla~üo corn"'6 ~nesJtto Jtomc.
rr~tdl'neta

=

~ '..

PARTE 1!.

/
( r

~

:.- -

()ü
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Deposito tlo teltogrnmma (por meio de trcs nu·
dal:1, l10rn r, minuto com n indicação m ous
(mntin ou soir) (de mnnhã ou dr, tarde);

m1~ros,

lYa transJJlisslTo wlo apJJilrcllw llforse, as indicaçues
m ou s, ossim como a data, podenTo ser omittidas,
quaw7o nrlo ltout'er dut'ida alguma.
Na transmissão dos telep;rammas pelo apparelho
indir:tr-se-lla a 1l:lta sob a fórma de uma
rra;·ção, cujo m1merador indicará o dia e o dcnom inatlor o mcz.
q. Yi:t a srg·uir (i}Uantlo o expcdiuor a tiver indicado
pnr cscriplo no seu telegramma) (artigo XVIII,
~ S e XXX.YI, ~ ~);
h. 0:1lras inclic:tções cYCntuacs (numero dos endel'l'l:os, li·l:·gr:tmma semaphorico, etc.)
As indicrttucs contida!: soú as letras h 1l e f ntTo
Hu~·ltcs

srTn

oi!J'if]l(turirts para as tstaçucs cxtm-curopras.

2. Em ser~·ui:la ao pre:tmbulo supra mrndon:Hlo,
I r' IP."T:tpll :1 r- se-ldn SliCI'I'>'Si vn mente o endereço, o texto
r :1 ;ts;;i:·nnlura do tl'!c,';rammn.
:1. No;; tele.'~l\tlllmas transmittidos pelo appnrel110
J\lorsc, collnca-sp o signal dü St~paraçãn(1!1!3!1Daem~)
pn!n' o prcamlm!o ü o endereço, entrr. o endereço c o
li'xlu, entre n tcxlo e n assignatura. Termina-se pelo
.~i.'~·n:li a lim da lr:111smissão ".
h. Nos tl'li'QTammas transmitti,Jos pelo appnclho
I!n?lii'S empri',f;at··~;l'-ln. um traço duplo(=) para scp:1rnr o !'rC,IIlllilllo do endereço, o etlllert'ÇO tio texto,
o Le-i.Lo il:t :tssi.o;nntura, terminando todos os telegrammas
pela cruz ( +).
~;. ~~) o t'Hl prt•gailo que ex petl ir percehrr que fle
t'n.rranon, dr•nr:t interrompi'!' a I'X]Wtliç~lo por meio tio
~~ign:tl dn ciTO, 1'1'1Wlit· a ultima p~laYrn IJem transmiltirln, r, continuar, rl'ahi em tliantl', a transmi~sãn
1'1'1' ti 11;':111 a.
n. Do Jiles•nn modo, se o emprc,r:;·ntln que rrcelirr,
t'tt:'Olllr:;r um:1 ll:tlavra que não consiga entcnrll'l',
i],,ycr:'t in!l'l'I'Oinper o sr,u corresponden!n por llll'io
t!n tne,;nn ::ig·n:tl, c rcprtir a ultima pnlnvrn que tivf't'
cnlt•ntlitln, Ltzt~talo-a acompanhar !Ir, utll ponlo dn inlerro~nt;:i•J. O roncspontien ID I'I'Ciltnl'Çarú cn Lã o a trnnsmi~s:1o d,,,tlt' l':.:la ptlavrn, esforçando-se por tornar os
~cus ~i.,~uaP.' o mais claros que fl)r possível.
7. S:tl r o os ra~os tlr terminados por accl\rdo cn lre as
iliYrrsas estações, é prohiiJirlo empregar uma abreviação

EXECUTIVO.

qn:d·t:li'l' qlnnilo se transmillo o texto dn um lc!t·1111 motlilic.:Jr ~·~se !t~xto por qnalrplct· mndv
t;11e ~~·.i·•. Todo lt·lcgra!ill!la dcrer:'t ser tr:lllsmitlitln
Ltl qu:il o c·qll'ditlor o rscr(•yc;r, c t!r• confurmirl:tdr• com

·'':nmn::•,

a

~!i;t

Jninula.

d. Recc/Jimcnto c f!'JICI ir:rlo r.rc-officio.

X\Xll.
Ln<;o rlt•poi' 1l:t t.r:1nsm!ssãll, o empt·,·;~·;1!]0 rpw rerehrr
rn!1'!':1':1r:·: r'l!1 ratl:1 tek.':·: :nntn:1 o litl!llt'l'n d:ts p:davns
lr~nsi•!illi:l:!;; rom 0 num:•rn :!HllU:Jt'i:ttln c occns(frfÍ rr.
n'''''Jir;To ,r,J !'k;,'mmuw on ,fo.s telcgnww1rts IJHC cnnstif.IÚI'l'lil
n ::r'!'if'.

X:X:Xlll.
Em ni-"' r!e r!if!>unço n; 1Wn1rro ri!!, pu/l!r/'11:<, !'lÍP :1
Íil•:it'iôl',·l ;10 .''1'11 i'liô'l'l'i'jl::n:lt•JJl•'. ~~·· l',ql~ lllliliJO Si! lÍit'l'

do lllllllt'!'ll ;!t! p:J!:\\'1':1',
l't''Ji''r:tlt•r:'t: « ndlllil.lido ": dt• P!tl.l''' lltot!o, l'l'[ll'lir:'t a
print·i:·,, lt•lr:l tl1' t';1:la p:ll\\T.I. :\IJ• a t'llr:\~r omittída
111; I' i I" li li!' :I]'.

l'll"'illl:JdO il]l"ll;)S 1\11 ôil\11lltl:'.Íil

''. (il!u;u[o

11 diíJ't'i'f'ii('ll

ndo p·oritT rle erro d,· frrfl1s-

mi·<s!/o, n ll'riifimçr7o do Jlri;nrirn tlrsf,·:; 111/IIIITOS nl/o
JlOtfr J'·Í ,<1'1' {1 il•' Sl'i!l/:; ill' C<!/.'11111111/. fiCCt)J'dO lllfi'C lll'S[ill,'lfO
tft 1Tfli'lill'llt'Ít! (' 1/ /'.,{ 1/['1/1) C!J!'J'I'SjiOIIiÍI'il.f I'. ~ts ÍJI/.[1'1/Sa
n:lrrn~,.: rlertnlo ur,8tcr-se de todtí. rcdiji,·tu·do e límilur-sc
11 li!Tt''i!'l'i!ÍW' l/0 /11/lllfi'O r/c jitllit!TIIS ff!IWIIICiW/0 O nlf1111'1'0
1'1'{1/, -''Cj!lfl'iilllf'J-();; JIOJ' /{I!I.I'ÍSCO rfc{'i'llt~l':io.

(!,<; l'li!j•i'r';;,,u.'os 'jJr:den7n, prtnt nsrrirrrr a sua rrsjJOIIWt/:iíidr!!7:', 1'•!1' on l'.l'if/1' 11 re;:cfirdo Jirtl'r:iill on ;';;{i'fJ!'III dos
I l'!t':Ji'if i/l!i!I/S 11 !!I' l /'f!S!!iill i I'!' I! I on rrr·,•lif'l'i'!il. .1\s/ !/ 1't'J!t:r.·,.,,,,. .'il'/1; j'l'i{ ..', 110 lfj'ji(íl'f'i/111 J:[!l/'.'1'., Ji•·/o i'llljil'l'!ji/1/0 QIIC
J'(t'l'.'.t•i' 1', J/i' liji,'i(li'l'11i0

1!!11/I)'.

ITII!flil'.", JWIO l'i!IJII't'fí'((fO I]IU' [/'1/JIS-

1w {illlli do lcfef)I'I!1!11Jut ou r/(! su·:·e.

::!. (Jwuuln sr• dn· a I'<'Jl!~lit:ão dos Jlllt\Jr'l't•S :C:I'!!I1it1o~ dn
fr:ll't;ik,; 011 dt• fr;;c,J,ns cu .i o llllll!Cl';J:Ior ftli' cn111 j>osto do
t!tl!t~ :do:-·::ris:nos nn dn tllais, dt•vcr-S''-ila retwlir pnr
1:\lt'tlS:I nJI:tHH'f~idor d<! fracç;lo a!llll de evilar-st• qu:JItjlli'l' co!lfnsi.io. A~sim, em vez di! 1 ljJG, st;r:'l pn•cis•)

7G'A.
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repetir em fr:mcez 1 un 1ô para que não se Iria H/w;
l'lll vez de 13/1, SL~rú preciso repetir treze !f para qne se
não kia I 3fL
::. Esta reprlição niin poderá ser domorarla nrm
intt•nompitl:1 soh pretexto algum. Concluidrt a verificacrlo,
a Pstarãn reeehcdor:1 dar;'t ú tnnsmittente o si.~·nal dt!
« 1'l'fi'Jifrlo terminrtrla », SC!Jilirlo., r·aso se trate de u1nrt serie,
do nltJJlcro tlos teleurammas recebidos.

XXXV.
I. As rectilir'~t/ícs, nLt!.ivas a Ldf\~ram1nas rle uma
sel'ie anlt'rinrnwntc tr;tnSI!liltida, serão feitas por avisos
de scrvi1~0 diri!Yidos :'ts eslar:õt•s destinatarias.
2. 0..; iwtlidt;s de informações que se produzirem nas
mcsm:1s co!ldit;õc3, serão ig·ualmcnte oiJjccto de um
aviso de scrviro.
:;. Sn at"ontét·cr, qur rm consequcncia de interrupção
ou tln outra qu:dlfllCI' causa, não St' possa rccrher a repetição, esta cin·um.;t:mcia n:lo illlJH'dir<t a entrega do
telt'gramma ao dest.inatario, CllllllllUlliC:l!Hio-sc-lhe nlteriormrntc a rectiflcação, se für necessario.

c. Dircccito a drw aos telegrammas.
XXXVI.
l. Qu:1nllo o expedidor não tlecl:lrar a via r1ue se deva
seg·uir, C:lda um1 das estações d'ondc t·ome<;ar a divisão
das tlivt•rsa~ vias, ajuizarú da direcçãu !JUC t·umpra d:tr
ao lelegrartllna.
2. St•, J)Clo contrario, o expcrlitlor prescrever a via
qtw se deva st•grt ir, as resp~cti vas est.at;ões SPrão obr i~ad as
a se conformarem rum as suas indif:açües, salvo se
l1ouvcr interrupt;:1o na \ia indicaua, caso este em fJUC
não tcrú lu~·ar reclamnção nlguma.
3. As dirftTenlcs direrçüt:s que os telcgrammas pudl'l'em seguir serão indicadas por· meio de formulas
concisas, convencionauas entre as estações interessadas.
te O expeditlor que quizcr declarar a direeção deverá
por si mcsrno escrever, á margem da sua minuta, a
formula corre~pondenlt'. Esta indiraçàP ser·;'t tra11sllli ltida no preamlllllo (artigo XYlll, ~ ~. c XXXI,~ 1, g),
mas súmcntc até ond.e possa ser util.

7üü
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{. InlctTIIJlÇitO das communicações telegrapldcas. Trans-

miwio por mnpliaçt/o.
XXXVII.
1. Quando durante a transmissão de um tl'!egramma
se der interrupção nas communicaçõrs tclcgraphicas
rcgularl!s, a csl:;ção onde se tiver orig·iH:~do a interrupção, i' X prd irit i m med i:1 tamen te o tclcgramma pelo
Concio (c:1rta t·ecommrndada por ort'ieio on levada por
C.!presso), ou por um meio dn trauspo!'Le m:~is rapiuo,
se ella o tiver á sua dispo'i(_:ão, por excmjJlo, 11or wnn
da tdcaraphica de dcsrio (arti(fO LXX!l ~ IJ.). A.~ despc::,({S
tlo Correio i'OJTerilo 7J0r conta da cstat;!lo que fizer a re-eJ,;petliçdo. A Cltt·ta expedida pelo Correio dereni lcwr a cfl·claJ'Uçlio « tefrgramma ».
2. A estaçtlo, que n•1:orrer a outro modo de rc-eapediçc!o
ah:m do telearapho, dirigini o telcgramuw, segundo as eircumst:llleias, iJUét• á l'rimcira csta~·ão tclcgTaphica que
estiver llahilttalla para re-expedil-o, qut''l' ú estaçfio
dcstinataria, r1uér no proprio destinatario qurmdo esta
1'1'-e.rprrliç,lo for [cita dentro dos limites do Estado dt'stiníl-

tario. lksdc IJUI~ a eommunicação estiver restnhelccida,
o LelegTamma ~crú de novo lransmittido pela via lcll~
grapltica,salYo ~c ;mtes disso senão t.ivcr accusado a sua
rc,·cpcão, ou se, em consequencia de afllueneia excepcion:il de t.r:~IJallto, esta rc-expndiçiio fOr evidentemente projudieial ao serviço.
3. Os te/egrammas de~tinwlos uos J)lti::cs e.rtm-europi'1ts
nt7o serão re-expedidos JI01'111111l ria 11111 is dispr•nrlioso, selu7o
qnanrlo o P.q)('(/idor dPpositor a to.nt I'OITPsponrfl'nlc a cs/1?
]ii'I'1'1/1'SO.

X\X\'111.

1. 0~ (elcp:l'alll lli:JS ifUC, jJOI' q1111lqu.cr JIIO(Íl'O forem di·
rigidns p1•lo CotTi'io a um:1 esL11.:ão t('le.QTapltien, serão
acolnpanlt;H]os de um r·onlteeiment.o. Ao mesmo tempo,
a !'.~tardo tf111' fi:;cr rsllf e.tJII'diçr7o ani.~III'IÍ 11 esto('llo n qne
1'1/11 ~~· rliri!JÍr, com {11//fo q11e as com1/1.111Úmçõl'·~ ll'lr>grttpfliws o Jlf'l'llliltam, J!OI' um. teli'!JI'I//1111/rt de srrciço indicmulo
o numrro dos tell'(f/'111111/Uts I!.I'Jir'llidos e a lwm do Cm·Nio.
2. X l'!tegrufo tio f:orreio, a estrtçlio cm-re.~pondrnte 1'1'rifiro!'IÍ se o lllllilrro de tl'iegrrtmuws annunriodo f'oi t:am t'{'[l'ito reccliido. Nc~te c;~so, Pila ;Jccusar;'t a rt>ccpção 110

mesmo ronliecimeulo, ,. Lornarú a I'J!Yial-o

:t

estação

'jij(j
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c:-.nc di.Jnr:~. Hepelid <•stu aviso depois !lo reslaiJcil'l'ium tl'ie~T:IIillll:t dt• senieo na l'\1!'llla ;.ec.ptinl:': <t Hrrchidc,s (j;J
ll'li''~l':1!'1lll:lsrnnr;,,.lll:' n ronlwrilllt'iil<l dt• ;)()til' l'íi::rco."
;: : A' 1lis,'IOsiçiirs do ~ :.? llj'!liicar-sc-!uio Í!JIIII/iili'ill ,~· uo
cusn de 1'r'r·elicl' 11111'' rsturrlo telt'!J1'1(ji/li:·:; prlo Corrt•io ul(JIIIllil 1'1'/J!I'SStf de [e/t'ffi'II//111/IIS i'/'111 ·'Ci' lii'ÍSUd:l.
lll<~nlo d:>s cm:Jmunil'~Çõt·~ tci<'!cT:lpllic:Js por

'J.

dl' 11!!1 lclCfíl'll/1/1/lll líi/lil/IICÍI/i/0 JlÜO
cst;rrt"io c.r'JII'di!lorl/. r!ctf'l',í :;c r lll'isrrda immrdirtli/-

(}11111!1/0 11 /'fli/I'SSII

flil'!f'~l'. 11

Est:: pu<i<T:·I, sng·undo :1s cit'rtiJW;l:::JC:i:Js> repelir
a l'CiJJr;;s:l pelo CoJTeio, ou t:ans:nillir o:; lclrgr.llll!l1<!S
rola \'Í:l [l']t•c;l':l[Jiiil':l, SI' d':dli !!;\<) l'i'Sllila!' Jll'CjllÍZU ;j::;

1/ICII[e.

COI'l'l'Spnlli!t•Jlf~Í:IS n[[l'l'iOl'I'S.

.

ii. A c.;!:ll;:ln, ljlt(' 1'1'-CXJlCdii' reJo lek;rr::plto lelc!2Talllmac; j:\ lr:Jnsmitlidos pelo Con-;~io, tlad disso conli<'<'Íllli'llio :'il':;[a;::tO 11 fllll' OS lG!1';2T:l11llll:tS lJOU\'I'l'Cllt
sido d i!'l':idu-:, por tilll aYiso 1:L~ SCl'\.it;o rcdi:;ido 1Lt
ft.ii'lll:l Sl".( \!i 1111' :
" ll!'! li;,,,];; Gorlitz, Tele;;T:nnmas 11. 0 ' • • • • • • • do conlll·t·imonton." ....... rc-exp••didLH por ampliaçJo. "
(\. ()1r:m,lD 11111 L•li'.:;Tamma fu1· enviado din't'l:i!llt'lllu
:w dt•sl inata rio uo l'aso prcvi::itllJ:'!u :1rl. :n, o.t•r:·l ::ro;ap:inli:~do de um aviso qtu• illllitjllü a illicnnp:;:lo d::s
I in i;;: s.
'i. ()i!::ndo por qu:llqu••r c:u;';i, tl!ll [,·I~~.:;Talillll:l fi
Lr:lllSillillido p:tr oalra via, srj·1 pr!o Coi'uio uu í''OI'
mt.!ro (iu, !'til' :·e:·l'i:ido peln !t•lcpT.qilw, <'.':la rC-!'\jli't!il.::l<l por a;1:plia(io ;c,•r:'t dnrlarad:1 l'o;· uma ÍIHiic:H;:t"
tle scni<;<~ Jlllltl'l'::l;lliillo. Jllll' r\Clt:Jtlll:
" Ampl i:1r;Jo, .P I'X[tcdida p:1ra., .... ( !lOlllO th c~
Ll(,'.'TO) em ••.. ( dat~) rwlo iio N .... (on) j1ur via de . •
(ou) pelo C Tt'I'ÍO."

g. [)usJ!CJm7o de t/"1/nsm.iss(/o. FisculisunT1,
XXXIX.
I. 'l'Plln o

P\!·t~.lid11r

pD 1lt•r:\, jtU'li!i,:antlo 3

>·.:~a

·1:: :,

Jidad<\ S!J.-.:;It'llder, .·;,\ :;ind:l fUr l.ctnpo, a l!'all~;;nis<io du
li'il'':t·:IJlii!i:l 'illl' IÍ\1'1" dt•pt:Sil:ii:<).
~'. (jn::n,!o o exp,·di·!or rl'!iLJr ou St!~p:·H,Jcr u ~,;tl
[:•it'<:l'all!ll\.1 :llikSdt! Si'l'Olili'ç:JI' a ll':III.S:lliS'i;[ll,:\ i:l\:1 !li!:
, 0 r:\ rcclnltlli~a<h <iepni~ 1!1: d1·dnzido ttlll ilin:ito li\<) d;!
tn<·io franeu n~:t Jii'O\<'IIo t!a estação de pru:"<·tli'llcia.
:L SD a Lran:;i!tis'J'' lin'l' coiltc<;ado, a laxa cuitrad:l
li<"::l':"l jlC'l'll'llt't'!l>lO Ús I'Si:lljU ':i illlC!'\'>':;.t,!'is 11:1 iJi'ti[:O:·:;~iu
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da d islancia percorrida. O oxccLlcn !e scrú rcsti l uiJo ao
expedidor.
!1. S1: o !clrgramma tiver sido ti·ansmiltido, o expedidor não podt·rú pe1lir que sl',ia llmwlladn senão por um
telcgramma tl irigido ;'t esl;Jção da r!H:gada, pag;llldo a l'CSpoel.i va t:na. Pagar;'t i.~nalmcnle a re:,po:;la, se quizcr ser
informado por via telograpl!ica Úl't~rca do s1:guimcuto
que tiver tidooseupedido; 11ocaso contrario,aeslat;ão tln
chcgaLla dirigirá pelo Correio esta iuformat;ão á estação
de vrorcllcncia.
:.i. Estes telegrammas seriio tnmsmittidvs como os tclcgramma.~

Jirtrticullwcs.

XL.
1. Não se deverá fazer uso lia faculdade, rcs<'rvatla no
art. 7. o da Convenção, de wspemler a transinissão. de
tfualquer lekgramma partit.:ular que part•t:a perigoso ú
segurança do Estaclo, uu contrario ús leis tio paiz, ú
ordem publica ou nos lJons co.,tumt's, senão com a oltrig;,t;ão tlt~ avi,:ar immelliatamcntc :1 adliliuislr<~çào da
tjual dcpendtT a estação de proredencia.
~- E'ta liscalisaç~-,o scr:'t cxen:itla pci:Is I'Slar;õe·; telegi-;!pliit;as tcrminaes ou int''l"lllL~tliaria:;, s d 1·o u rce!II':'O
para a atlmini.:tração central, que deeitlir:t s:·m ;tpp,-llaçâtJ.
;:, A tr:Jnsmissão dos tclt'gramm:~s rl:: Esl:.ttio t': d;:
direito. As estações tclt'.QT.ipllica:.; aJo L):u Jiscalisaçã'J
alguma a t•xeiTI'I' sobre ellcs.

8.- ENTREGA,
XLr.
1. O.s tt:lt:grammas poderão st•r dirigidos ao domicilio ou :10 Correio (poste rest;mtc) ou ~ estação telegraphil'a (hureau n:stant).
2. S1:r:iu l'lltreg·uc·.s 011 expedidos ao seu destino na
ortlt•m do rcc:ebilllento.
3. o~ telt•granunas ti irigillos ao do:nicilin, na localidarle c11ju scniço ft)l' ft·i to pela estai;ão ll'!t•o.;ral hica,
--··
sprão imlnctliatanwntc levados ao seu entlert•ro.
.---~
"'· Os telegTamm:1s, que tiverem tle ser dt:pc,.sitlírÍê~~ 1/M,~ '?~
no Correio (posle restante), serão cntrngucs }fl'l!lJ.()tli~
lamente ao Correio como carta rc::omrncndJfl<J.-;11,l3là e~tação tclcgraphica da chegacla, sem desvuzn:s pà.fà o cxpeJitlor nem para o destinalario.
.· -

'

"c.\
-~./

_--;-.:..:-:_;_.-

\

~
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~~. Os tclt'.!~Tamm~s, rlirigitlos aos passageiros de um
navio que lizt•r escala em um porto, ser-lhes-hão enLregurs, todas as vezes que für possível, antes do dcs~
Clllb:ll'fJUC.

XLII.
l. Um tclt>gr:1mma levado ~o domicilio poderá se1·
cllti'C!YUC ao dcstinatario, aos meml1ros adultos tle tma
famili:1, aos snns t'lll{lregatlos, aos locat;~rios ou lioslll'tlcs, ao porkiro tla l10spcdaria ou da ca.o;a, se o dcstin:Jtario não tiver designado por cscripto um delegado
cspcri:il, 1111 st~ u t'\[lt'tiitlor não li ,·er petlido que a enll't.g·a spj;1 lei! a sÚIIH'Il te ao dcslin~ilariu.
2. Este ultimo pedido tlen•r:'1 ser mencion:1tlo no r•ntlcrct;u tlu lt•.lt·gr:Jmma c reproduzido no sohrescripl.o
Jll'la esl:1ção de elicgad;~, a fJUal dará ao portador ;~s
inslrllct:(h's nece.::,.;Jri:Js com que c~ln se dcvt'rá confo nna r.
:1. Quando nm Lclegramma uão pudt•r srr t•n(rep;ull
:10 dPslinal:Jrio, se a estação de !'l~t•gatla tivrr mollvo
para stl[llHir qtH~ o endereço 6 insullirientc ou m;~llr:JJJ~
lllittitlo, cnviarú ú estação de I)rocclle!H;ia um aviso de
sr·rvi1.:o conccllido do modo seguinte:
·
N ." .... de •... (tia ta), dirigido a (endereço lt·xtualmcnle conrornw ao que tivc1· sido recebido) tlcslill:Jlario dt•sr·onhccido.
!L A cslat:ão de partida Ycrifienrú a cxactitlão do cnderet;o. Se t•stt• Linr sido mal Lrammiltido, clla o rcrtilicar:'t immediaL1l1li'IJl.e.
:;, Rm torlo ('((.~o, o a1•i.w rl1• se n'Tn f1't' {l'ifo a mtl'l'(/(t
.<IÍ srní tnolslllillidn sr o t'llriiTt'fO tio ll'lr.']l'tlillllltl !'slÍI'I'I'
(SIÚjl( 11

SI' I/I, llf!l'l'l'itl('tiO.

n. St•, t'lll const•qtu·nria

tln s:•r o r·ndel't'r;o incxat·to
ott instli'iit:it'Hit•, de au~t·ncia nu de rec11sa do tleslinalario, as tlt'spczas tio t•xprrs-;o não tiverem ~itlo p:1gas ;'t
chegada, a itnport:111cia tlt·s~as tlcspezas serú indicada no
:~1·iso, a lim tk qnt• ~t· po<sa n•clamar 11 su;~ rcslituit;ão
do t'X[H'tlit!or.
7. Se n~io Sll :Jhrir a purla do cntlern~o intlirJLlo, ou
se o porl:1tlor não achar pessoa :~lguma <JHC consinl:t <'111
rcccllt•r o Lelt·:~·t·amma por p:~rto tio destinalario, dei:\ar-sc-lia um aviso no domicilio intlic:Jdo, c o tele~
grautma sl'r:, lt•\'ado 11:11':1 a t•star::lo,a lim de ser entregue
ao dcslinalario t}U:tndu este o rccbmar.

E!í.ECUTIVO.

8. íJLl:tltLlu u lelcgramma fôr dirigido á L'Slat:ão ( hure:w rt•,taut

ou ao

I, não s0rú

cntrcgtle

senão ao tlestiualario

st~ll d,~ic.••;ado.

!1. :'~o ca~11 prcvi~;to pelos §~ 7 e 8 do presente artí;.;o, tudo o lelegramma, que não fôr reclamado no
prazo de ;;ci:; semana~, serú inutilizado.
\1.-I'ELE•;UHDI.\S ESPECI.\ES.

Artigo !1." da Conrençào.
«

''
•
«
<<

'·
''

"

« .\s A!l::s l'arlcsContractanlcs oiJI'Í,:!:;.tlll-s.~ a proJwrrinuar a todo exp:)didor o go·:o das dirkrcnl<'s coJUIJiJt;:t?.H'S dl'lerminadas de accürdo pelas administr:u;õ0s
klc·~r:q·ltiras dos Estados contractanlcs, no intuito
de dar lllais !~ar;tnlias c facilidades á lr:tllSIIJissã:J e
á l't':III'S:i;t da~· Cll!TI'>jlO!IilCJlCÍ:IS. »
« OJ,ri.:.raiii··S · Í<.;JLilllli'Jlit• a l:ahililal-o para ap!'oveiL11'-~~ da~ disposi1;õc.-: loma·d:Js c IHJLilir,adas por
qualtJIIL'l' dth Plllro;·Estados J1:16'a o ClllJH'I~.!~O du meios
C'Jiet:Íac:; de lr:lll>'llissão ou de remessa. >>

..

u.

Ariso:: tcle:JIII]!llicos.

XLIII.
1. Todo e.cpNlirlor terti a {aculdwl' du {il:il'l' transmittir
Jil'lo lclcyrrtJ!IW nm simJ,[!'s aàso, que nilo scrli :múmcttido
lis {ormrrlir/urlcs dos tclegmmmas crrliwtrio.ç.
~2. li ari;o telc:JI'II]Jhieo mio scriÍ wluritlirlo sendo uas
1'1'/II['IJI'S CIII'OJirltS . .Se/'IÍ limilrtr/0 no 1!/(/.CÍ/110 rt dez Jllll 111'1"11S,
I' wlo J'Ot!criÍ Sl'l' ft•digido 1/fll/, etn linylflt!Jmn ci{rrtdlt nem
C/11 liii!Jilllijl'tll tfr• 1'01/rl'llfdO: OS U1li/U'1'0S iiUO SCI'ITO rtdnú/{ idos sewio t'SI'I'i]Jtns r.om torl11s as letras .
. : . I J ari·:o lclt'ffrrrpftito ndo arlmitte 'llenlt!WUl dos OJict'arJir:s an·t·ssr;l·ius que súo ma/cria do:' tclcgrammr1s t'SJlt'ciacs,
'lll'llt it~rlit·lt('ltO olgwnrt qratuila; srJ'Ii 11/lllltnti!ldo J!Clo
::i!Jnal l'I'!JIIIIllitl'ntar i;ulicwlo uo artign XX VI c scní tmnsi/1 ir ti1lo, aliús, sem wcamlmlo c sem n>JII'tiçilo c.r-officio.
J>odcni ser 1'1lti'C.rJill? ril1rrto oo rlr·~fillatorio. As fonnalidrrrll'.~ /ll'•'.:rri]lfo.ç 711'/o tu·tiqo XJ,l/ 111To srfo nfwigatorios
Jlfll'lt rt rctursslt 1to drmlicilio dos ovisos trl 1'.1Jr11Phicos, 110-

dc111lo

11

conr! içõcs
=

cstoçúO tlc chl'f}llda determinar· â sua voutade as
desta remessa.
97

I'AI:TE 11.

continua >

i lO

ACTOS DO" PIIJlEII

't. A ta.1.·a do aviso telegraphico sení igual aos tres
qrúntos tllt taxa do telegrammtl ordinario de vinte palavra.~.
;; . As ad111inistrações não .~erlio olwigndas a fiar recibo e
a cm~.~trvar nos arclút'OS os docwwmtos relatiws aos avi.!os
tl'lcgmphicos, uem a attcnder âs recla"iaçocs c pedidos de
1 eembolw IJlte lhes disserem resptJito.
(j. As disposições do presente artigo não serào obrigato!'ias zwra as administrações que declararem não as poder
applicar.

b.

Telegmmmas partírnlores urgentes.
XLIV.

i. U e.rpedirlor de wn telegramma particttllll' JlOderti
obter prioridade na transmissrlo, esct·evendo a flttlavm • Urgente » ante.~ do endereço e pa,qando o triplo 1bt taxa de um
telegramma ordinario da mesma extensiio pelo mesmo percurso.
2. Us telegrmnmas z)((rticulares urgmtes terrio prioridade sobre GS outros ~elcgrammas particulares, e ~ prioridade entre rlles sera reg11lada nas condtçõcs premstas pelo
paragrapho 2 .da-artigo XX J'IJI.
3. As disposições dos rmragraphos precedentes não serão
obrigatorias para as mfministrações que declararem niio
poder applicat-as, quér a wna parte, quc:r â totalid(lde ilos
tell'!}rammas que se utilisarem de suas linhas.
!1. As administrações, que niio aceitarem os telegrammas
urgentes senão em transito, deret·ão admittil-os, quér nos
fios em que n tmMSTJtissão fór tlirecta pelos sens territoríos,
qrcér tws suas estações de re-e.r:pediçào, entre os telegrammas
da mesma procedencia e com o melfTno destino. A taxa tfe
transito qne lhes tocar serd triplicada como JHlta as outras
r~~rrtes do trajccto.

c.

Respostas' pag<1s.
XLV.

i. Totlo expeuiuor poderá fr01nque:Jr a respüSta que
ped·ir a seu corrcsponllente; todavia, o franqueamento
-não poderá exceder ao triplo da taxa do tclegramma
pri-mHi·vo.

2. No ca:S() de telcgramma pedinlle. resposta paga. o
e·xpedhle.r l!levcr:l esct"eve·r, aates do cNtweço, a iatlicação: « resposta paga (ou R. P .) •
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:L A l:l\a sctú colir:~da por uma rcspoêta simples pela
nw:>ma vi~.
'L O f'\ t•Cil ido r p01ler:"t :di ás r:oni{)kta t a iltctlção
pondo: • n•sposla 1ng·:tlOII 11. P.) .... fr .... r.,, c
pa;;:!!' a somma corre~p·Jndcntc, nos limites autoriztdos
pelo p:tr:tg-raplto 1 do presente artigo.

XLYr.
1. No ln.~·;~r do destino a rstação dt: eltPgatl:l pagará
:w dt·sLinalarioo importe tia taxa cobrada na de partida,
para a re,;posta, qut··r em llloeda, quér r•m sol los do telcgrapho, qué;- por mrio de uma ordPrn de pagamento,
dcixanllo-llw o cuirl<do de expedir .1 rcs11osta coín qmlqucr dt•:nora e cnt!crcço, c por qualquer via.
2. Esta resposta será consitTerada l' tratJ.tla como qualquer outr.o telegramma.
·. 3. SD o !Ple'!:ramm:t primitivo não pudl'r ser entregue
no prazo de seis seman:ts, ou se o <lcstina ta rio rr.co~ar
formalmente a somma dt•stinada ú respost<r, a estaçãotlt!
chc'J::ttla informará dislo ao expeditlor pnr um aviso que
subslituirú a resposf:t. Est:~ aviso contcrú a. indicação
das t~ircuntst~nt;ias que se tiver'em opposto á enfreg'a.
!1. Quando o tclt~gramma nJo puder ;;er cntrPgnr, ú sua
clt~~ada, nas eircumstaur:ias previstas pelo parag-rapho 3
do artigo XLII, o aviso tln serviço será transmittülo na
fól'lna preseripta por esse paragTaplto.
;). Em caso de recusa do tlestinatario, a resposta cxoflicio será enviatla immerliat:~mente na fórma seguinte:
• " Hcsposta au N. 0 . • • de ...
O tll'stinatario recusou. »
fi. Se o lt'lt•gramma co1n rcspostt paga não tiver podido ser cntreg·tw no fim desci~ sem:mas, a resposta exoflil'io será enviada Ja mesma fúrrna, eotno tclc-grarnrna.
particular, excepto as palavras seguin lcs:
O dcstinalario não recolheu o tclegramma.

XLVII.
J. As disposições dos tlous artigos precctlenles não
Sl'l'ãt} ohrigatm·ias para as estações extra-europcas que
tlt·t~lar~rcm não poder applical-as.
2. Nas relaçiit's com estas t•staçõc~, n taxn tlepm;illlda
}JJra a resposta será levada em conta ú t•stação de c.hc•
gada, e csla auoplará o meio que julgar conveniente
para que o dcstinatario possa avroveitar-se dcHa.
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3. 1'\a corrcspondencirt e.rtra-curowa, o c.rpcdidor rleccrti
inserir sempre no lt>;r!o do tclcgrwnma o numero dl' palavra.~
zutgrts pam rt resposta.

d.

Tl'le,qrammas cotejados .
.XLVIII.

I. O nxpetlidor de qualr[IH'l' l<~lc.~r:nnma LtT;·, a faculdade Jc pedir o seu cotl'jo. Nt•slc caso, as divr'l'S:IS c~la·
çücs (]IIC concorrerem para a trans111is~ão dar;1o o :cu
colt•jo integral.
2. Este cotc;o sení dado a todos os apprtrclfws, IOfJO

depois da transmisslio do tele,rtrtunwt que se tiver de cottjar,
wla estaclio qne o tiver recebido.

3. A taxa do colcjo será igu:d :'t metade th do tclegramma, sendo toda a fracç:'io de n:11 tJnarlo ·de franco
contada como um quarto de fl·anl'o.
~. O cotejo ta.rado seni oúrigalorio para os tele,rJrtllll-

mas Jlltrliculm·es que co n/ cnhmn linrtwtgcm sct'i'l'llf. em
algoristlws ou em letras. Esta prc.scri;Jçiln nl/o serti IIJIJili('(tvd rtus tele(JI'tllltiJtas de _Estrulo nem lÍ liJifJ'wgcm convencionl/drt, conltlosla de palavras claras.
t?.

1Jeclaraçucs de receúime11to.
XLIX.

i. O cx:pe,lidor de qnalqncr tclcgramnu potlcr:'t pedir <Jlll~ a illllie<tção da hora em qut) esse tl'le,..rranrma
Jôr entr'eguc ao seu eoncspondcnte lhe sl'ja notificada

pelo teley1'11pho lo ao depois da entrega.
~. A taxa da dcdaração de rcecuimcnto será igual á
tle um Lclcgrarnrna ~iruplcs. Pam 11 correspontlcncin
extm-europea, será estrt taxa a de de::: palavras.

L.
:1.. A declaração de rceehinwnto scrú feita, como tclearamnw particular, na fúrma seguinte:
« Pari?; de llcrna .-- N. • .... Data .... 'fel <'gramma
n. o •••• d iri.[\·iuo para .... rua .•.. Entregue a ...•
its ... h .... m .... 111. ou s. (ou motivo da falta de
entrega). »
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2. Na~ uedaraçiies do recchimcnlo se porá um nu·
mero de ordem na c~Vtç.ão qu1J as enviar. Gosarão da
prioridade concedida aos avi~o; de serviço sobre os
tclcgralllrnas parlicularcs.
:L No caso previsto pelo paragrapho :l tio artigo XLII,
a declarar;tfo de receiJimmto será precedida do aviso de serviço prescripto por este J!ararfl'apho. Em segnida será
transmittidn a dcclaraçiio de receiJímento, IJ!tt'r depois da
enlrrga tio telegramrna, se esta tiver sido 11ossivt•l, quér
depois de rinte e quatro horas, se nllo tirer l!Odido efj'ectuar-s''·

f.

Telegrmnmas recornmmtlwlos.
LI.

1 . H!l re as administraçües que aceitarem este modo de
correspo:ulwcio, todo eJ.:pedidvr tení a faculdade de rel'Ommendar o sctt telcgrt~mma.
2. Qt<J.'!do um t,eltgramm!l {li r recommendado, rt administração que o n:ceiJer oiJrigar·sl'-lut rt pagar ao CXJJetli!lor, em todos os msos qne, J!lrt'll ós telmr.amnws cotejados,
(ftlo direito ao reembolso d1t ta.m. alr'm da importancin da
tnxa coúrada, uma quantia (txa de cincocnt1t francos. Todtlria, quando a irri'!Jlllaridade prorier de wn caso de força maior, só a restituirão d,t tax t sení cmcedirltt ao e:vpedidor.
3. O telegr111nma r·ecol!~tnendlldo daní lugar ao cotejo
últegral e â declaraçtlo de recebimento previstos pelos artigos XL riJJ a J,.
t1. O tell'gramma recommenrlado só potlerlÍ ser redigido
na linyua do l!llÍZ de J!I'OCl'dencill Olt de destino, Ol,t em lingua franceza. Os telegrammas em linguagem secreta on
tlirigidos a mnitos destinatarios nã'J Sel'ltO admiltidos como
recommendados.
ti. A ta;ra do tclegramma rccommendado será o triplo
da do telcgramma ordinario. Esta taxa repartir-se-ha,
nas condições habituaes, entre. as administracões que tive1'em concorrido para a transmisslio.
•
H. Em caso de reclmwJçliO, a estação de procedencia decidirá se o reembolso da taxa, assim como o pagamento de
cincoe11ta francos, deverá r·ealizar-se ; e determinará as
ú·regularid11des qne o j nstt:(tcarem. A rcstituiçdo da ta;ra
e, se tirer lu!JIIr, o abono c1Jncedi1/o ao e.rpedidor, corre,·ão por conta das estarões a que (orem imputaveis essas
irregularidades, nas candições fiwdas pelos artigos LX Vli

íi'i
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a LXX seguinte.~. Pilra a correRponile!wia extra~europea,
o ptl.rJIImento do aiJOJW recaftirâ sobre as estações em falta,
sendo o reembolxo da ta.m e/{'ectwufo nas condições do JiflmgrntJho ll do arli!Jo LXIX.
(].

Telcgrrmunfls a {fl;fll' se,rpttr,

LIJ,
L Todo rxpediilor pv~lerá pc:Hr, escrcventlo no cnindicações nccessari;ts, quo a estação do chegada faça seguir o H'n telegramma dentro dos limil<'s
d:1 Europa.
2. Quantlo um telegramma trouxrr a menção« fnet·
seg·uir" sem otitra indit';~ç.ão, a estação destinataria,
depois t!e o ter aprcsrnt:;t!o ao entlercço indicado, tornarú.a expetlil-o immediatallll'ntc, sn l'ór preciso, para
o novo endereço que lhe fOr designado no domicilio do
destina ta rio.
:1. Se ncnhnma intliração llw fôr fomecitln, guardará
o telrgram ma OJ<I dcposi to, ob.qprvando as disposições dos
paraqraphos 3 e 7 do artigo XUI. Se o tclegramm;J fór
re-<'XJJL'dido c a segunua estação não <~char o destinatario
do novo rntlereço, o telt•gratnllla S<'rá conservado por
esta estaç.'io.
r, .• Se a menção "fazer seg·uir » fôr acompanhada de
c~ndt•n•ços Rur~et•s3i\'OS, o tekgramma será ~u~~erssiva
mentc transmittido a cada uni dos destinos indica:lns
ató o ultimo, se i~to tiver lugar, c a ultima estação
confonnar-se-ha com as tli~posiçõcs do par:1grapho
prccetlqtte.
r-;. O texto primitivo do tclcgramma a fazer seguir
tlevPrú Rrr integralmente transmittitlo ús succcssiv;ts
estações do seu destino e reproduzido sol1re a cópia
dirigida ao destinntario; ma,;, no prcamhulo, cada
estação só reproduziní, depois das palavras • fncr
Reguir • os endereços aos íJUaes o tcleg-ramm:J putlt~f'
ainda ser expedido.
ti. A tax:a intrrnaeioJtal· cohravcl no ponto de partida
pelos telegrmnmas a fazer seguir será simplcsou·nte a
taxa que corresponder ao primeiro percurso, eutrando
o rnuereço completo no numero das palavras. A taxa
,·omplement~r scd robrada do destiuatario.
7. A partir da primeira estação indic;)da no endereço, as taxas col,r:lvcis do drstinatario, pelos prrcursos
tler<~ço a~
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ulterhwes, devC'I·ão, em c~da re--expedi(,(1io, ser indic!d!'l
ex-offkin no pre~tnbnlo.
8. J<.'sta indics~ão serâ formttlnda com" se seg'fAe: '« taxa
a cofJJYtl'. • . . f ranoos. • • • ccnlimos. » Se as t-e-'(}Xpediç-3'e~
. tilJerem ltilrJar nos limiti!S do J<.,'stado a qtte pertertOI'W ·tt
estacão de chrqadrt, ~i taJx.t complementar tt cahf't'lr fl•o

tlestinatario será calculada, por cada r-e-expedirão~ ~~fti~M
a trwif"fl interior tll'-sse Estado. Se as re-expetlitões tivert>rn
lugar (óm desses limites, a ta,xa complementar s'erâ ctllcu~
lada, -ciJnsiderando-se cada rc-c:cpedição internacional come
mn telcgramma sPpamdo. A tnri{a para cada rt-expediç!'io
serâ a OPJJlicnt•el ás cor·respondencias trocatl.as entre o
Estado que re-e:rpedir e o )Estado ao qual o tele[Jmrnma[dr
r e- expedido .
!). Se rt ta.1:a de re-expediçiio ntio fór cobrada pe_la estação
de cluypula, a ttdministraçiio de que essa estação fôr dependente serâ reen~bolsada da somma das ta:ws dc'Vidas âs
administt·ações, mediante b-oletim de t'et'mbolso.

Llll.
I. QnalljUel' pesso~ poderá pcd ir, fornecendo as justificações neces~arias, que os telegrammas que chegarem
a uma estação telcgraphica, para lhe serem remeltidos
no raio tle llistrihuição tlessa estação, lhe sejam re-expedidos, nas condições do artigo précedente 1 com o
entlerrço que tiver indicado.
.
2 • .Os pmlidos de re-expcdição àe~.•erão ser feitos por

escripto.
3. Cada administração reserva-se a faculdade de fazer
seguir, quando isto ti\'er lugar, segundo as indicações
dadas no domicilio do destinalario, os telegrammas
sobrn os qnaes nenhuma inrlicação especial tenha aliás
sido forncr,ida.
!1.

Telegrarnmas multiplos.

LIV.

o,

I.
telegrammas poderão ser dirigidos!
Ou a muitos deslinataríos efu localidades difTcrei1tes;
011 a muitos dcstinalarios n'uma mesma localidade;
Ou a um só destinatario em localidades dlfl'erchtes ou
a muitos domicílios na mesma localidade.
'l. Os tcl egrammas ti irigidos a mu ilos destinatarios,
ou a ~m só destinatario em localidades servidas

twr
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difr,·rrntr•:;, ser;To 1~\:a<Jo.; romn nlllrns t~nlos
l.nlr·gr:ll!llll:IS ~cp ll':ldt•S. Cruntluh. sp e-/a; eslaçt!t•s JíCrtmn·rcJJt 11 tllilfl w tl(/1'1/'·ia t•.l'l /'lt-r'III'0/11'11 'JlW titrr tfecla!'•tdo
IINÍlttr este modo tfl' c.qJt•diclio, 11 ta l'll tlo ll'le:Jramma até li
esta{:llO muis J"('IJtola sati coúratla wna só t'I'Z e ajuntarse-lhe-lia wn meio franco por Jlttl111nt JIOI' cadtt nora
e:-cpediçíio.

3. Os tf'lf'gr:nnmas diri,!:ddos n'Hnla sú loralitlatlr• a
muito;; tll'slinatarios, 011 :1 um m:•smo tles:inalario ellt
lllnitos domir:ilios, com ou St'lll re-expctli(iio pdo Cnnt•io,
ser:lo laxa'tlr•s como um sú lelegramnw; Jlla.;; coiJrarse-lla, a titulo de rlireilo de cúpia, lautas vczt·s um !lleio
f1'anco pur tele:~-ramma .~impl~·s !JUantos fun·m vs dr·s1in o:::, menos um.
i. Tr:wsmi llintlo-se um telegramma diri·.!itln n'unw
llll'SJJ/(/ localidru!e on on lomlidarles difj'cn:nlcs, 1Jli/S S!'!'1'idl!s }JOJ' uma só cstordo telegmp!lica, a muitos tlcstiuatarius
ou a um sô dcstinalorin em muitos tlomitilios, com ou sem
re-r·.rpcrli(rio Jil'lo t:orrcio ou pnr t'.Cí'res·;o, dcl'l'r-sc-lw
indicar no z1reaJJtbulo o llltllll'J'O dos enrlrrc(os.

ri. Nus dons pril!li~t!'!IS (':!!'(}~ prcvislrJS jit'IU p:tl':lgl':i[>IIO
1." U l fli'I'S!'IIlü ;Jr[jé(·o, Cad:t !'XCllip!;ir tio [t•fr''!l':IJII!ll:l
~ú dever:\ l1'1' o nndt'J'r·t:o qn:• llil' {~ prnJ'rio, s:ill'o st· o
I'X[It't\illor liver Jll'ditlo o l'lllllr:~rio.

G. Esta indit':u;:'io d:•vt•r:'l cnlt\11' 110 r~orpn tio r'lldt•n•ço.
COibeg·llilllü, 1111 JIU:ILL'l'cl ti:IS p.ii:IHa.-; LIX:itLIS.
Scrúreprotluzida nas illlli!·:u;Ue.'>I'Vt:!Illlles(~rligo X\.XI,
~ 1' lt) .
C, jlUJ'

i.

Tdt•gramiJtrfs com destino a localidrtdes nr/o serl'itlrt.ç
Jle/ils linlws intenurtitawcs.

LY.
i. Os lnlr·~r:unma.; dirigidos a loralid:~tlr,s n:lo <t·rviti:IS
por ll'il•gnplins inlr'!'ll:lcionaes pnrl!•r:lo s •r !'I'IIWilidos
:10 sr'll d1•s1 i no, se,é(·rm·ln 11IH'dido do 1'\f'l'dirlor, por
I'Xpresso, on pelo CorJ·,•io: COilllll:lo, a I'PIIIi':"Sa por exlii'!!.'SO 11:!0 pod1~!':'t sr·r pedida s,·n:lo pr•los E·;tatlus qw•,
de r,onformitl:11ln eum n arlig·o 1\. d:1 Co!IVCIIÇâo, tiverem
org-anizado p:1ra a entrl'ga dos telegrammDs um JlH'io do
transporlt' 111:1is r:1pitlo do que o Correio, e ll''livr·r·plil
nolilir~ado aos outros E>l:\dos as di~liPSii'ÕI'S loln:11l:is :t
l'SlC rt'S(I!'iln.
'
"

E"\: ECTTTI YO.

'> O rndt•t't't.'O doE; Ll'it~gr~mma~ a lr:lll~porLll' alt'·m
tb ..; linlt:L..: lt:lt·~Tapitit·:ts Si'I'J l'"rmuladn do lllQdo se1-!llll:lt•: "E\jJl';•;.:.,, (oU Corrcit,) 'l\1. i't!üii,'J',·Sit•glilz
B·rlitll: "tit'darantlo-St' por ull imo 11 nu me da e;.:lação
tt•l,·gT:lpllira de riW,Q':IIb.

LVI.
I. ,\.; l],·::;pt~z:,s de 11':Jnsp0rl.c alt'·m
~,.r:,pllit·a-;, JUI' u:n ~llt•itl mais r;tpido

tl:is r•;;taçi'it··~ L•lt•do qll<' o Cot'l't'io,
uns Eslados t.'!ll q1w 11111 sr'l'l'it;o dc ..;ta Wllllrt·za f(tr
orp;aniz:11lo, ;.:t•rão roiJratlas dn tlt!:'Linatario.
;;, Cnmlntlo, o npedidor dn um telr·gramma com dcl'!ara(:lo dt: rr•eclJimenlo p:)tlerú franqum~r e..:s11 traPspnrt••, mediant•.: o dt'JHl~ito tlt: Ullla quantia rle!Prlllinada
Jll'la t•,;lat:Jo dt: proct•dt•ur·ia, salro lirptirlat;.ã•J ullt'l'iot·.
A dec/anrçtlo de 1'CNliimcnto fard I'OJI!u•tm' a smwwr. das
despe:11s desemi;o[.,,rtllls.
:; . Sd ;:e funí c.f'l'i?,'l(tt() rt e> ta regnr nrr.s r!'l,tçõrs c:rtracw·npcrt., jJOI' t ran.stwrtrs tios IJIIIICS 11 l''tllçrlo de dtNprda
tirl'l' preri>to e n0tiji,·ado as despe:os, que SCI'(tO enttf! co-

lwadl/s Jlt'lil t'SliiÇtTO de Jn·occ lt•nâlt, sr111 f'.rigir nem tlerloranlo de J't'CI'Iiimrnlo nem. liqniill/ç.'/o ulterior.
!r. l\'111 I ar/os o.> !'lisos Jii'CI'istns Jit'lo.s Jllll'ii!JI'aJ!Iios ~ t' :J
IJIIC Jll'l'l'l'ilt•m, 11s Jllll111'1'as "e.CJI1'1'.~so JIO!Jo ( mt X I')
srnlo
>>

c.~ITiJI(II.s

anlt'S do cwi''I'I'CO t' st•nTo ta.md11s.

LYII.
I. A rslação tr:legraphica de rltcgarla ler:'t o rlirt•ilo
ti,~

<'lllJll'l'g:tr o Corrt•iu:
a. Na Ldla dn indieac;ão, no Lclr·.~Tamma, tlo nwio
dt• LI':JII~Jiui l1' que~~· ll:•v:~ empit'!!;:tr:
/1. Qua11du o llli'Í" inclit·adu dill··rir do modo adupl:ltl•J c uotili:·atlo Jtelo Es!adu tk cll.·gdd:~, ele conform icLtdc• 1'11111 o artigo!) da Coll\'t'!lÇão;
1'. ()LI !lido ~~· ll':ilil' de U!ll l.raHSJIOi'lC ]n~·arel por
lllll dr~liii:Jlal in IJUI! :tJilnriornu•nle li\'t'l' rt•rwado s:tli~í'azt·r dr Sjll'Z:Js d:t lllCSIIlil ll:t!.tirüt;l. Ne::te ultimo caso,
o t1•lcgrwwJw podeni ser J!OSlo na ('1/i.rrt como C!l/'ta wio
/1'11/llj/l!'ill/({.

---

Em._ lu lu~ o• r:.so~, o ClllJll'l',U'O do Con:·~f ~, ~---....,
o.hnQ·al.t>I'I!J J•al'~l :1 r·~!ar;ao '·''~ rlle::·c~da IJLI:illdp.·'fj~l.;,J liUt) ,,,.l.:!(f
;!:

IIZ·'I'

\{.<()

d,•

lllCID 111:11.) l':l]JltlO.

'

··'·" '\'

:1. Os ll'le,o;ram!llas d1: quaiqLtcr nalurt~~ •. titiO liwrem rit.J si' r I ran;;miltido.; au sc•u t)Pst)'ili\ !>OI' via
=~ r.\lrl E II.

, (_"'.·~-/
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..
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pDStal, st"riio ronfiatlos ao Correio como rat·tas rt".rdstradas pela P~taç.ão telcgraphica de chegada, ~em despcz:t~ p:rra ot~xpetlitror IH'lll !':tra o Jcstinatnrio, CXCI'Jli.O
!lOS ti IIIIS

ca~OS

Sll,!.!. UÍ lllPS.

As correspondl'nrias que tive.rem tle alra\'rss:~r o
mar, quür em eouselrucnria Jc interrupção das linhas
tclcgraphic:~s sulmurinas, quér p:tra ehPgar a paiz1•s
não ligaur)S ú rêdn tetegrapltica dos Esl:Hlos contr:tctanlt•s, llearão sujl'itas a urna taxa variavel ljlln St'I'Ú
rolirada pela esLH;{io de proecdencia. A ·importancia
de:;la laxa st•rú lixaJa J~ela administração qne ~w encarl'l'g·ar da cx.prdit)io c uotilicatla a todas as outras admill i,q r acues.
ii. 0:> lelcgramm:ts lransmittidos :1 uma esl:tção
telcgraphil'a situada perto de u111a frorit1•ira, para
St•rem eqH~tlitlos pelo Correio para o terriLorio vizinho,
serão Jepo~itados na caixa como cartas não franquc~rla1i
c o seu porte serú pag·o pelo Je~tinatario.
li. Com tudo, se a collllllUrJicat,:ão telegraphica nlravcz da fronteira ftlr JJwterialniente interrompida, pro('(~dcr-se-ha de conformidade com o artigo XXXYll.
7. Quando um tclt•gramma a expeJir por carta registrada não pntler ser immetliatamente suhmettido á
formalidatlc da t't'COIItiJWndaçllo, sem prl'juizo tlc SI)
;1proveiLll· utna partida Je Coneio, será enviado primt•iro como cal't:t ortlinaria : port'•m uma cópia serú
t'JJViada em carta registrada logo IJUe fôr possivel.
4,.

k.

Telegrrtmlwts

semaphorico.~.

LYIII.
L 0.;; telegrammas scmaphoricos são trs que se trocam
com os navios no mar por intermedio das sernaphoras
estaiJCI'!l'id~ts ou rrne se cstai.Jeleçam no litoralLle~qttal
qucr dos bstados contractantes.
2. Del'rrão ser J'l'tligidos na língua tlo paiz ontlé
estiver sit11aua a 'e:naphora eucarre·gaJa de os assignalat·, ou em signac~ da Cotligo Commt'rci:d universal.

Neste ultimo cr1so scnlo considerados como telegrammns
cifrados.
·
:L Qu:1111lo forem destin~do~ a 11avios no mar, o
endnrço dl'vcd romprclwnder, ;tlt.'lll d;1s intli1':11;i'i1'S
onlinaria~, o uonw ou o numero offirial llo navio destin:~tario e sua JLtcionalitladl'.
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~. Para 05 trlcgrammas de Estarlo scmaphoriros, expedidos dc Ulll navio no mar, o sello srra substituilto.
r;. A taxa dos tclcg-rammas a trocar com os navios
no mar, por· iul1•rmcdio Jas somaphoras, ~rlrá lixada
r·m dous franros JIOI' tclngrammas simples. Esta taxa
ajuntar-se-Ita ao preço do percurso electrieo calculatlo
s1•guudo a>. regras p:eraes. O total ser<i cobratlo rlo
nxpedidor pelos telegr;Jmmas dirigiJos aos navios no
mar c do destinalario prlos tclrgramm:Js prorc,lentr•s
dos navios (:1rtigo XXIV, § 1). Neste ultimo caso, se o

telegrrnnma nr/o ptuler ser entregue, a estação de chegada
'H'rtí rl'embolsrula da somnut das ta.ms devidas, mediante
·,a(etim de 1Wmbolso.
LIX.
J. Os ti'!I'Q;t':lmmas procerlentcs de um nnvio no mar
serão transmiti idos no seu destino em sig·nacs do Cot!i.Q·n Comnwrcial, quando o navio rxpeditlor· o pedir.
2. Quando rstc peLiido não ftir feito, ~flrão traduzidos r·m lingnar_fem ordinaria prl0 guatrtla do posto
semaplioril'o c trausmilli:los ao ~rn t!r•stino.
3. o~ telrgramrnns qur, nos trinta dias do deposito,
n;io tivl•rem podido Sf'l' assignnlatlos prlos postos sr•maplwrirns ;1os navios tiestinalarios, scr:lo tlcchrados em
1 efugn.
!1. Quaudo o navio, ao qual fôr destinado um tl'legranl!na sr·m:qt!Joriro, não chegar ao cabo de 28 dias,
:1 s•~mapliora dar:'t aviso ao expetlidor no vi[\·esi:no nono
dia de manl1ã. O expedidor terá a fanlltl:lrle, pagando o
pn·r;n de um tl'!c•gramma terrestre especial, de pedir
que a Si'lllapliora i'Oillinue a apresentar o seu telngramma
dura11l1~ nm novo pl'rintlo Lle trinta dias, c assim por
di;JnlL'; 11:1 f:lll:t deste pedido o telcgramma srrú Lleel:l·
ratlo r•m rdll'j·o no lrigesimo dia.

7.

JJisposiçõe~

gcrrtes applicrw~Jis aos
l'speciaes.

telegrrtpho~

LX.

Na npplic:ll:ão dos artigos prcrcrlcntrs, combinarfacilid:des tbda:> ao pnlJ!ic.o pam 08 tdeqrammas urgentes, as respos las pagas, o.;; ldegTa mBras coIC.J:ldus, as dcclamções de t'I'CI'bimcnto, os telegrammns
SI~-Ii;'io :~s
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recommendwlos, o·; klt•gTamm~s a fazer seguir, os LolcgramJuas mui I i pios c
Lt·le"T:IIlllllas a rcmrttcr alúm
;la.; I in lias, attendendo-se tÍs prcscrifiÇiies tlos fJaragrapho>
!f t' :; do art. 1"1 11 e do paragrap/w ~ do art .•\X.

os

10. -

TELEGRHW.\S DE SEI\\ IÇO.

Artigo :; ." da Çonrenção .

• o~ 1el0grammas s:io cla-;sifirados em lrr~ cal0gorias:
• 1." Telcgramnus de E;latTo: o,; qur, ele.;
• ~." Telcgrammas de serriço: os que emanarem das
:lllrninistraçilt•s LL'It~graphir:1s dos K-t:11los conlracbnll's
~~ fon•r11 nlativo.', fjllt'l' ao srrvir,o da lrlcg:raplii:l inlcrmcion:ll, quér :1 oiJjeclos de interesse pul.Jlico t.lclerlllinados de COilllllUlll ai'L'ÔI'dO peJas uila-3 adlllillÍS·
!J';IÇtiC.' ••. »

Artiyo 11 d1t Cont·l'nçàa.

• Os ldt•gTamm~s rt•lalivos ao sc1·vit.~o dos lelt•gTa• pl1os iut,•rn:Jrion:w-; dos Estados I'OIIlr~r.Lanlt•s ser:io
• i,;enlos do t:J.'i.:l na sutll\t!lsmissão por todas as liniJ:Js
• dos ditos E~tados. •

LXI.
1. Ü~ teJegi'<ll11lll:JS UC SC'fVÍt;O
legT:IIIlnJ:IS dn servil_'o gr:tluitos

disting-uem-se C'lll tre em teleg-rammas de

seniro 1a'i.ados.
~. ils tele.trra:umas de st•rviço de quai1Jlll'l' ualun'za
gozar ãu, 11.1 tralblltis,ã-o, da prioridade sobre os telegr:Jllllllas particulares (arligu XXVII). O mesmo tt•r:'t
lugar com as ti ccI a rações de rccc I 1i men lo (a r ligo L, .§ 2).

LXII.
J. Os lt•lcgr:lmmns de :eni\:o gratuitos distingur•m·
sr~

por sua YI'Z r·m lelegrammas de seniço propriamente ditos, cuja fúnna é rlai.la pelo J•aragrapho 1 do
artigo Xll, n uo HiStJ dt~ St'I'Yiço, tle fJlW se !rata uo
Jnragrapho 2 do mesmo artigo.
2. Os !t'il'gramHJas de st•rriço gratuitos dcYerão ser
limil:l(!os aos c:JScJs que aprcsenLJrcm caracter Je urgelll'ia (:1rtigo XYI, s~ ll' 2).
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:1. Podct·;io ser rscriptos em Iingu,1gcm secreta em
todas as relações (artigo VI rla Convenção) c deverão,
em regra geral, ser rcdi.•"ido' em francfz (artigo
Yl, § 3).

LXII L

I. Os avisos rle scrvico serão lror·ado<, de cstar:ão
a estação, torhs as vezes ·que os incidentes da transmissão o 11Ci'cssil:lrc;n, princip:dmcntn quando us indirações de sl'niço de um l1~legramma já transmittido nJo forem rf'gul:lns (artigo XXX ~ 'l), na oceasi:"io de rt•clilit'ação ou informaçõrs relativas à tf'iegr:lmmas dn uma scric t'reCf'tlenlcmcntc transmitlirla
(artigo XXXV,~~ l ~~ 2), em easo de interrupção nas
communic:Jçõ:•s trlc.anplticas, quando os tclcpTammas
I inrcm sido dirigidos pelo Correio a uma r•st<~ção
lele.:.Tr:,pllica (arlig·n XXXYIII), quando um tf'legramma não lil'er sido entrPgue ~o llcstinalario (artigo
XLII), c quando um navio ao qual l't)I' destinado um
lelt•gramma St'mapllorico não tiver cheg:,do ao caiJo
t.lc 2g dias prtigo LIX § 4).
':2. Os avisos tln serviço relativos n um trlccrramma
prect•tlcnlt'llll'lltt~ transmitlido serão dirigidos, t:1nto
qu:111lO po,siYcl, :'1s cstaçiks por onde I il'cr transitado
o tclcgramma primitivo. E•scs avi,;o-; devt•rão reproduzir todas as indicações proprias ptra facilitar as
lHlSt':IS dos te!PgTammas pri111itiros, laeseomo a data da
t•:xpcdit:ão, o cn.J,·rt•ço na assignatnra desses tclcgrammas.
:;. Quando ns cs!nçõe;; de JliSS:Igcm tirr'rcm todos os
t'lf'lllt'lll.tls n,·ce~sario ..; par:1 dar andamento ans avi,os
dn ~~·n·it;o, tomnr:io as ml':!idas convcnirnt'~' p:1r;t
e1it· r Il'-1'\pcdição inutil.

LXIV.
I. Os t,·lcarammas previstos no art. XYII dn Jll'l'rc'!·ui:J lllt'll lo scr;i' l tro:·ados t'nlre dnos r·stltçõcs
tl'lr!Jrrtphicas. Tcr:lo a fórma scguinlt~: « Pariz de
llerlint .... N. ".... palaHas .... data .... St•rviço taxado » I' nr/o lrrilrflo endereço nem assi!fnl/tttra. Tomartlo
lugar cntl't' os te!egrammo.~ da m/egarirr a que }Jf'rtencercm
o.~ trlcgrammus primitiro.~.
2. O dcstinalario dr, um tPlPgr:nmn~ pntlcr:'1 pe<lir, no
prazo tle vinte c quatro !toras que SI) st•gnir :'1 remt·ss;I
do Lclegramma ao seu destino, a rcctitk:H:ão dos pontoR
~clll c

continua >

ítlt
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I IH' p:li'I'GI'I'elll dnvi,Jo-;os. A me~ma faeuld:~dc ser;'t
r·oncr•t!ida ao rxpr~didor no pr:iZtJ dr· tres vcze~ vinl1~ c
qual !'o horas <jll:~ "'' 'l':.rnir á p·1rtida do tclcgramma.
Cnhrar-~1'-lla enlilo :
11 ::-;,~ ~~· Lr:llr~r do d:•,;t inalario: 1. o o pl'1'1:o do lnle!II'<Iilllll:l do pedido; 2." o pr1'1:o d1• um li'legramrna
c:d,·nlado scgnndo a cxlcil'ão do trccllo a repetir.
b Se se tratar do t~xprdidor, o preço do telcgrarnma
fjne

,. o tla resposta, se esta {ór pedida.
:J. E:.:sa ..; l:txas ~erão n'emhols~das, em virtude de uma
reclaiiWÇ!lo instruülrc nrt fúrma orrlinaria, si! rtcontecer q11e,
srmlo o tcle!fmmma cotejado, o serviço tnJcr~rap!tico llic
tenha dcsn;Jturado o Si'lllido. t'lienllum rccmlwlso Sl'!':'t
lf,·vidn pelo ll'ie:!T~JJHna rNLilicadü'.
'J •. l cslrtçilf) tclc!Jrrtp4ica, qnc rr•aber um telegrmnnut
110 qwcl .~1' lhe de' rt rt'pr:tiçrTo de algnn~ trcr:hos ou o compfl'mr'nfo do t•ndcreço, on no qzt((l st~ lhe pcr;.rt a amwllacdo

hora tia enl /'t'ffrl t!e um tl'letJrii11Wut rcceflirlo, on outras
t:OintuwúcrtçuPs semdlumtes, limitar-se-hrt a dar SC!fltÍmento
tÍ comuutnil'ação, cumprindo in{ornwr rto l',!:perlidor. se este
tirer pa.rJO o Jll'l'fO rh uma re.1postrt telegraplâca. Em casos
de durirla, o e.rperli,for dercrú {a::er sempreconlwcer qwrcs
as in{ormaçilt'S que desf'je rece/H'r pelo tcleqrlfpho.
on a

ti. As sommas recci.Jid;Js pf'!os lr~leg-rarnm:J& de srrvit;o ta~:11lo-; nas respoo;Las IJIW lhe~ fun•m fl'lativas. fiynrarrlo na,ç couL1s intenweionaes, crm{orme as regras do
(l.ft. L.L\ I que adiante segue.

fl. -
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LXV.
1. Os

ori:~:in;ws e as

1·,·,pias dos lelngramruas, :1s tfras

dn :;i:.rn:1es Olljli'Ç:tS an;do.~·::s, ;;crãn CúllSI'I'Vadas ao menos
dur:Jllli~

seis llll'ZI'S a contar da sua data, com todas as
pr1waw;i"ics lli'CI'ssari:ls para a;;s:'!,lllrar o segredo.
:2. Este pr:1zo ser:'1 de tlezoi Lo mczcs para os tdegra mmas e:ctra-europclts.

LXVI.
·1. Ü~ oria:ill:JI'S (' :lS Cópias do.q telC~~I'allHJla~ llJO flOIJi•râO ser çorunLUnicados ~enã-n ~o CXFCdittor O'U ao
Lk~Linatario, depois de veritieada a· sua idcalidadc, O!t

cnU1o ao pr()cnrador de mn delles.

~:XECUTIYO.

•>

O np:·didor ~~o de.,linalario ·rle

11111

lcle(JI'I/11WIIl on o.

;wonmulor lerão o direito Jr• exigir cópias aulhr~n·
tir:HLts dl'.~.~l' teklTamm~t O!t da cúpütentregne lÍ chegada,
.~t· esta CIÍJlill l ire r ~ido ro11servada 11ela t'strrçdo dl'stinatoria.
Esse din·ito e.I'Jiirarâ ('Oin o ]Jra;o firado para r' conservanlo dos archiros.

St'lt

:~. Cobr:lr-i!e-ln por Cfll~lfJllCI' rópia, ~ntrcgu~ confornu: o presente artig-o, um direito lixo de meio franw
rwr telegrtllllllut Qrte ·rttlo t'.n:erlrt de cnn palavras. Além
tlas cem paltwras, este direito serti angmcntwlo 1le meio
franco por seric on (racçtlo de serie de cnn palavras.
'L As ~:lmini,traçõts telPgraplticJs uão serão obri~~adas a dar eommurtir:1ç'io ou cópia das p:•ças acima
d1•si~tnd:1~ sen:io ruwndo os expedidores, os dcstinatarios ou s!'us representantes foriJecerem a dala exacla
do~ l1~lcgrammas a rrue sl) referirem seus peuhlos.

1.2.- P.E!JUC~:ÕES

(Dh'AXES) E 1\EE:\IBOLSO'i DE TAXAS.

LXVII.
I. Scr:1 reembuls~da ao expedidor pela administração
que a I i ver cobrado, sal vo o c:~~o ele recurw t:DIIlra as
uulr:;s adllliHi<traciks; se este tiver lugar:
a. A !;t'\.a integral de qualquer li~legrantm;t IJile
tiver :-:offrido t11~mora notavcl, ou que u:io tiver chegado
ao :;eu Je.,Lino l'lll rnão do serviço tdeg-raphico;
li . .\. taxa inlr~gral de ql'lalrJUL'l' telegramma calejado qnc, em consequencia de erros 1~e trammi,~são,
11;\u tiver podido. llJ;tnifc~l:uuente prentcher seu Jim.
2. Em casa de interrupção de uma linha submarina,
o rxpcdidor de qnalqurr lelcgramma terá direito ao
rcl'lllholso da p:Hle ela taxa correspontlcnLe ao pt~Teurso
wlo ·cJI't:ctuado, dducção fcila das dPspczas desembol~
sarlas IJar;t; ~e t:~l raso se t.kr, substi-tuir a via telegrapltica por rrtnlqucr tmLro meio- de tr:tnsporte.
::. Estas disposições não serã.o applieaveis aos tele•
gra nunas fJU<) se servirem das linhas de uma estação uão
adllei'l'llll', IJlW recusar submetter-se á oh!·igação do
rceruholso.
·L Nos caso:; prcv islos pelos paragra pilo :i precedentes,
o rcl'mbolso súmrnte se poderá applirar ás taxas dos
proprios ll'legrammas que tiverem siuo omittidos,
não·á~ corre~r-omJencias
rYll tornadas ilnuLe-ts por

rctardadog ou dcsn:tluraclo,, e

que tiverem &ido nwüvadas
omissão. errQ on dem<Tra.

ALTU~

IIU i'OLIJ:H

LXVIII.
l. Toda !'('l',lam~e;io sohrc• rc•c•ml•olso l!c laxa cltJVl'l [t
ser ft•il;J, ~oh pena ;rc perda de direito, dcnti'O de dc•llS
mezc~s conlatlos da cobrança. Este pra:w SC'rú prorogado
a seis m:•zc~s p:~r11 03 telcgnmmas extrrt-europcus.
~. Toda r<~·•lamação clrvtJrú Rt'l' apresentada ú cstar;:io
de procctlcncia c Si!l' acompanhada <k pr•r;:ts r:ompro!Jalorias, a sab<~r: uma tlcdar:tt:ão e~cripta da c;;tar:ão de
dt)stino ou do do-;tiuatario, ~~·o tclcQT<Jlllll1a não l ivr·r
cltcg;Jdo, c a cúpia que lho tiYer :;ido remi'ltida, se se!
trat 1r de ClT'' ou tle1uora. Comtwlo, u reclamaoTo porlcriÍ
s~r IIJII'Csmrlulrt pelo rlestinalol'io li estarrio de destino, que
j 11(rpmí se lfw der e dar s~guimeuto on manda l-a apreN•ntar
fi CStO(ÚO de j!I'OCI'd!'IICÍl!;
:1. l)tcllldll wna rc:dalnaçãn liHT si<lu l'l'Cr:nl!ceitla
i'OilHI l'lliiiLHJa fWI:ic; :JdlllÍJLÍ:<[!'aljÕI'S Ílltt)l'l!SS:lili!S, O 1'1'l'illlir>l:;o s~:d ciTeclul.lo P''ia ··~laç:io de proccclenci:J.
1. O I'XJWdiclor, 'JllC nJo I'L'sidir 110 p:1iz c·m qut• lirn
cll'posila:lu o S('ll lc•lf'!!,l'a!lllll:t, po,]t'l ú lilandar <l{ll'l'S:'Illar a stn rc•,·lamaçãn ú eslaç;lo t!e procctlcncia por inltT:ncdio tio uma on outra t'Siac:To, Neste C:J'O a estac;io
qne o li r•.'l' rt't't'iJiclo i>Prú cnc·arrÚ·~,;Jda til' l'ff,·rtu:ll· o Í'cholso.
ti. As rcclamariks CüllllllU!Iic:at!as de t~Lacão a c~lac:ltl
st'l'ão transmi tti:Ías com um dossil'r complt•Lo, contcrido
(c·m ori,',dnal, t'X.lr;ll'lo ou rúpia) todos os donuncntos
ou cartas quo li! c~:; tlisscnm rc,pt~i lo. E~se.~ documento;
dcvrnTo ser analiJS:tdos Clll f'·~mcez lfiUtndo nifo forem 1'1'digidos nesta ling1uz ou n'wna língua enl('Ju/ir!n de todtts as
Citl

l'strtciies interessadas.
ú: As rrcl:una~õcs não st•rão traHsmitlidas do estarão a estarão:
• 11. t]ua11Íio o L1rLO n~sigmlatlo 11:1o der dirt'ilo ao
n•cmbolsu ;
,
li. Quando se tmtar de wn t!'ÍI'r'JI'Willlllt qw•, w7o cstanrf:J conforme rí.~ !'muliçiks n'gn!amentllrr's illtJJO',ti(S ao

publico, 110 IJUI' SI' rcf'erc ti l'tdacçtlo, ti linqua, IÍ clarez~t
dt! cscTifJta, ao mdereço n indicaçíics 1'1'litli1'1ts ao transporte ali'm elas linhas. etc., ticer sitlo atcito soú cnndiçllo de

correrem os riscos c perigos por contlt dos interessados.
L\IX.

i. 'fratan 'o-se tle lclegramma não entr·cgtw no Si'U
tlcsLino, o rec•muolso scrú feito pelas cstaçõc5 cnt cujas
linhas se houvl'rcm commcttido as irregulariLladcs que
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tiverem impedido o tclegramma de chegar ao dcstinatario.
2. Em caso de demora, o direito ao reembolso será
absoluto quando o telegramma não chegar ao seu destino mais cedo do que teria chegado pelo Correio on

quando a demora exceder duas vezes vinte e quatro horas
por um telegramma europeu e seis vezes vinte e quatro
horas por um telegramma sahindo dos limites da Europa.

3. O reembolso integral da taxa será feilo á custa das
estações culpad:1s da Llemora havida, e na proporção das
demoras imputavci~ a cada estação.
4. Em caso de alteração de um telegramma cotejado,
a estação de proeedencia determinará os erros que tiverem impedido o tclegramma de preencher seu fim, e
as quotas de conlrilmição das diversas administrações
serão reguladas segundo o numero dos erros assim deter minados, contamlo-se por um erro cada palavra
omittida ou acrescentada.
õ. A quota de contribuição pela alteração de uma
pnlavra desnaturada successivamente nas linhas de
muitas administrações será paga pela primeira dessas
ad rn in istraçõcs.
{i. Os erros ou omi:;sões serão imputaveis ú est:~ção
que tiver lransmitLiLlo, salvo nos casos seguintes:
a. Quando, tendo-se omi t tido ou acrescentado palavras, numeros ou caracteres, a estação que rcctbcr não verificar a con La das palavras;
b. QLwndo a estação que receber não tomar nota da
rcctificação fci La no cotcj o por seu correspondente·
c. Quand~ a estação, que receber uma repetição exofficio, não rcctilicar a primeira transmissão segundo esta repetição;
d. Quando, no apparclho llugltcs, tiver havido erro
de syuchronismo não recliti<;ado;
c. Quantlo o cotejo pago tiver sido omittiuo ou incompleto.
7. Nos casos b c c, o erro será imputavel á cs tação
que tiver recebido.
Nos casos a, d c e, as duas estações serão rcsponsaveis.
8. No mso de reembolso parcial de um telegramma com
wna on muit11s cópias, o quociente obtido dividindo a taxa

total cobrada pelo numero de cópias determinará a indemnização a conceder por cada cópia, sendo o telegramma contado tambem a este respeito como uma cópia.

!l. Quando, em razão da ausencia ou insufficicncia
dos tlowmentos, a estação responsa vel por um erro ou

=
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omissão não puder ser designada, o reembolso ficará a
cargo tia administração que não apresentai' a prova.
10. Quando uma 1'cclanwçt7o fôr apresentada e posta em
circalaçlio nos prazos fixados pelo ~ f." do al'tigo LX VJTI,
e a solução neto {ôr notificada nos prazos fixados pelo artigo LX V para a conservação dos archivos, a estação qtte
tiver recebido a reclamaçcio reembolsará a taxa reclamad1t,
e o reembolso ficará a cargo da estação que tiver retardado a instrucçào.
H. Pelo que toca ás corrcsponrlencias cxtra-europens,
o reembolso ser[l feito pela~ diflcrentcs administrações
de Estado ou de companhias particulares, por cujas
linhas tiver sido trausmittido o tclegramma, renunciando cada cs tação a sua parte de taxa.

LXX.
L A taxa de um tclegramma, retido em virtutle dos
artigos VIl c VIII da Convenção, será reembolsada ao
expedidor, c o reembolso ficará a cargo da administração
que tiver retido o telegramma.
,
2. Comtmlo, qu:wdo esta administração tiver notificado, de conformidade com o artigo VIII, a suspensão
de certas corresponclcncias determinadas, o reembolso
das taxas dos telegrammas !l()Sta categoria que forem
retidos ulteriormente deverá 'er pago pela estação de
procedencia, a contar da data em que a notificação lhe
ti ver chegado.

!3. -CONTABILIDADE.

Artigo :1.2 da Convenção.
«

« As Altas Partes Contractantes darão entre si conta
reei proca das taxas percebidas por cada uma dcllas. •

LXXI.
f. O franco servirá de unidade monelaria na organizarão das contas in lr'rnacionacs.
2. ·Cada Estado creditará ao E' lado limitrophc a
somma das taxas de todos os telegrammas que lhe tiver
transmiltitlo, calculadas desde a fronteira desses dons
Estados até o seu destino.
3. Por exccpção á disposição precedente, o Estado
que transmittir um telcgramma semaplwrícu vindo do
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ma,., ou que re-expedir um telegramma a fazer seguir, debitará ao Estauo limilrophe a parte de taxa relativa ao
percurso entre o ponto de partida do telegramma semaphorico ou o ponto de partida da primeira re-expedição do
telegramma a fazer seguit, e a fronteira commum dos
dous Estados (artigos Lll, § 9 e LVlll § õ).
!1,. As taxas terminaes potlerão ser liquidadas directamente entre Estados extremos, depois de accôrdo entre
estes Estados e os Estados intermetliarios.
ü. As taxas potlerão ser reguladas de comrnum accôruo, segundo o numero dos tclegramrnas que tiverem
p,1SSallo a fronte ira, fazenuo-se abstracção tlo numero
das palavras c das despezas acce-,sorias. Neste caso, as
quotas do Estauo limi trophe e de cada um dos Estados
seguintes, se isto tiver lugar, serão determinadas por médias estabeleci tias con trauic toriamcntc (artigo LXXIll
§ 3).
6. No caso de applicação do artigo LXXXIV, a administração contractante em relação directa com a estação
não adheren te será encarregada de liquidar as contas
entre esta estação e as outras estações contractantes a
que tiver servido de intermediaria para a transmissão.
LXXII.

i. As taxas, correspondentes aos direitos de cópia e de
transporte além das linhas, cabem ao Estado que tiver
dado as cópias ou effectuado o transporte.
2. As taxas, cobradas de antemão pelas respostas
pagas e declarações ue recebimento, pertencem á estação
dcstinataria, quér nas contas, quér na organização
das métlias mencionadas no § õ do artigo precedente.
3. As respostas e as declarações de recebimento serão
tratauas, na transmissão e nas contas, como telcgrammas
ordinarios.
4.. Quando um telegramma, qualquer que seja, tiver
sido transmittido por uma via differente daquella que
houver servido de base á taxa, a differença de taxa será
p:1ga pela estação que tiver desviatlo o telegramma,

ficando-lhe salvo o recurso contra .a estação a quem este
desvio (dr imptttavel.

----'1 ;i

.... ...

LXXIII.

_,.. ..r--

,·· ,.· ~··
1. A taxa, que serve de base í1 distribuição eat;te. 'Esta(los, c, se tiver lugar, a determinação das tné(ihs mencionadas no ~ ii do artigo LXXI, é a que 'resulta da
. ''

- \

fl

.....
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applicação regular das tarifas, sem que se levem em
conta erros de taxação que se tenham manifestatlo.
2. Todavia, o numero de pahvras nnnunciado pela
estação de procedencia servirá de IJasc á app!ic:Jção da
taxa, sal vo o caso de ter elle sido redificado de commum
accôrdo com a estação correspondente.
3. Para determinar as taxas médias, organizar-se-lia
uma conta mensal comprchendendo, por telegramrna
tratado imlividualmente, todas as taxas acccssorias de
qualquer natureza que snjam (artigo LXXII). A parte
total, calculada p~tra cada Estado durante o mez inteiro,
será divillida pelo numero dos telegrarumas; o quociente
constituirá a taxa média applicavel a cada telegramma
nas contas ulteriores até fazer-se a revisão. Esta revisão, salvo circumstancias e.ccepcionaes, não deverá ser

feita antes de um mmo.

LXXIV.
i. O reciproco ajuste das contas efiectuar-se-ha no
fim de cada mez.
2. O desconto e a liquidação do saldo f ar-se-hão no
Hm de cada trimestre.
-.'L O saldo resultante da liquiJação scrú pago ao Eslatlo crctlor em francos cHecti vos, salvo si as duas admi-

nistrações em q11estão se tiverem entendido zmra o emprego
de outra moeda.

LXXV.
L A troca das contas mensacs etTectunr-se-ha an tcs do
fim do trimestre seguinte ao mez a que se referirem.
2. A revi~ão dessas contas far-~e-ha no prazo maximo
de seis mrzt~s a datar de sua remrssa. A est;u,:ão que
não tiver rccciJido, JJcsle intL'l'Vallo, nenhuma ol•serva'.:ão rcctif1caliv:J, considerará a conta como aceita de
pleno tlireilo. Esta disposi,;ão é tamuem applicavel ás
obs,•rvações feitas por uma estação sobre as contas redigidas por outra.
3. As t·on tas men~aes ~r rã o ncrit:ts sem revisão,
qu:1 ndo a di !Terença tias som m:~,; fi nacs, assentadas pelas
duas administrações irilercsslllas, não exceder de 1 •;.
do drhito da :1dministraç:io que o tiver estabelecido. No caso de uma revisão comet:ad:t, deverá rsla ser
,uspr>ns;J quando, em cuusrquen~ia de troca de observações eu trc as estações i nlcressadas, a d iHerença q uc Liver dado lugar á revisão se achar encerrada nos limites
de 1 "/•.
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ri. Não RC a<lmiltirá reclamação alguma nas contas
relntivns a telcgrammas ordinarios que tiverem mais de
sris mczes de clata, e a tPirgramma~ extra-europeus que
tivrrrm mais de dezoito mezcs de data.
H.

-RESERVAS.

Artigo :17 da Cont,ençào.
A,; Altas Partes Contractantcs reservam-se rrsprctivamente o direito de fnzrr em separado, Pntrc ~i,
' accúrdos particulares de qualquer natureza sohre os
• pontos do serviço que não interessem á gencrnlifladc
« dos Estados. ,
«

«

LXXVI.
Os ponto• 1lo serviço, a que Re refere a reserva prevista no artigo XVII da Convenção, serão princip11mente:
O ajuste das contas;
A adopção tlc apparelhos ou de vocabularios especiaes
entre pontos c em casos detcrminatlos;
A npplicação do systcma dos sellos telcgraphicos;
A transmissão tias ordens de pagamento pelo tclcgr:lpho ;
A percepção das taxas á chegada ;
O serviço da entrega tios telegrammas aos seus dcstinatarios:
A faculdade de applicar ao itso da imprensa mn systema de assignatnra por preço reduzido, para o emprego
durante a noite, em ho1·as determinadas, tlos fios dcsoccupados, sem prejuizo para o serviço geral;
A extensão do direito ele franquia aos telegrammas de
serviço concementes á meteorologia c a quaesqucr outro~ ohj!'Ctos de interess1J publico.
Hi.- SECRETA RI\

INTERNACIONAL, CO::In!UNICAÇÕES
llECIPllOCAS,

Artigo 1/l. da Convcnçiio.
«
«

« Um orgão central, poslo soh a alta autoridade da
:ulminislrnção superior de um dos Governos contractantcs, designado para este 11m pelo regulamento,
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serã encarregado de reunir, coordenar, e publicar as
informações de qualquer natureza, relativas á telegraphia internacional; de informar os pedidos de modificação das tarifas e do regulamento de serviço;
de fazer promulgar as alterações adaptadas, e em geral de proceder a todos os estudos e executar todos os
trabalhos que lhe incumbirem no interesse da telegraphia internacional.
c As despezas occasionadas por esta instituição correrão por conta de todas as administrações dos Estados
contractantes. •

LXXVII.
l. O orgão central previsto pelo artigo l4. da Convenção tem o titulo de Secretaria Internacional das administraÇões telegraphicas.
2. A admini6tr·ação superior da Confederação Suissa
é designada para organizar a Secretaria Internacional
nas condições determimdas pelos artigos LXXVIII a
LXXX que abaixo se seguem.

LXXVIII.
l. As despezas communs da Secretaria Internacional
das administrações telegraphicas não deverão exceder,
por anno, a somma de 60.000 francos, não se comprchendenclo nella as despezas especiaes occa.sionaLlas pela
reunião de uma conferencia internacional. Esta somma poderá ser augmentada ulteriormente com o consentimento de todas as Partes Contractantes.
2. A administração, designada em virtude do art. l/.l,
da Convenção para a dirccção da Secretaria Internacional, velará sobre as despezas, fará os adiantamentos
necessarios c organizará a conta annua I, que será communicada a todas as outras administrações interessadas.
3. Para o rateio das despezas, os Estados contractantes ou adherentes serão divididos em seis classes,
contribuindo cada uma na proporção de certo numero
de unidades, a saber:
l. • classa
25
unidades
2. a
J
20
J

3."
4."
~· 8
u.

G. a

»

H>

w
ü

3

»
J

•
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4. Estes co-efficientes serão multiplicados pelo nu-.
mero de Estados de cada classe, e a somma dos produelos as~im oiJtidos dará o numero de unidades pelo qual
a Llespeza total <lcvcrá ser dividida. O quociente dará a
importancia rla unillade de dcspeza.
5. As administrações dos Estados contractantes são,
quanto á contribuição para as despczas, repartidas como
se segue nas seis classes mencionar las no paragra pho
precedeu te:
L a classe: Allemanha, Auslria-Hun!l"ria, França, GrãBretanha, Indias Britannicas, ltalia, Hussia, Turquia;
2." classe: Hcspanha;
3.a cl:~sse: llclgic:J, Paizes-llaixos; lnuias-Ncerlandezas, Roumania, Suecia ;
4." classe: Dinamarca, Egypto, Noruega, Suiss3;
!"i.' classe: Grecia, Portugal, Servia;
G." classe : Luxemburgo, Pcrsia.
LXXIX.

l. As estações elos Estados contractantcs transmittirsc-hão reciprocamente todos os documentos relativos á
sua auministração interna, e communicar-se-hão qualquer npcrfl'içoamento que venham a introduzir.
2. Em n g,·a g ·ral, n Secretaria Internacional servirá
de intermellwria p;1ra essas notificações,
3. As ditas estações enviarão pelo Correio, por carta
franf{neada, á Secretaria Internacional a notificação de
todas as metlidas rclativasá composição e ás alterações
das tarifas, tanto internas como intcmacionaes; á abertura de linhas novas c á suppres6ão de linhas existentes,
comtanto que estas linhas interessem ao serviço intcrnar:ional; cmlim ás aberturas, supprcs~õcs e modi!icações de serviço das estações. Os documentos, impressos
ou ;JUtographados a este respeito pelas administrações,
serão expedidos á Secretaria Internacional, ou na da ta
de sua distril.Juição, ou, o mais tardar, no primeiro
dia llo mez que se seguir a essa data.
4. As ditas estações enviar-lhe-hão, além disso, pelo
tclegrapho avisos de todas as interrupções ou restabelecimentos das communicaçõcs que interessarem á corrcspomlcncia intermcional.
-----....
5. Enviar-lhe-hão, no principio ele cada ann~'o,,, '1 ~ · ·
mais completamente que lhes fôr possível, tabefl~& es- · ''··fiA
talistieas do movimento das corrcspondcncias, d<J ôstailo
das linhas, do numero das estações e dos appo:rclhos,
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Estas tahel!a~; serão organizadns segunrlo as inrlicaçõcs da Secretaria Intemacional que para este fim
di~trihuirá as formulas Já preparadas.
6. Dirigirão igualmente a esta secretaria dous exemplares das1liversas publicações que fizerem.
7. A Secretaria Internacional receberá, além disso,
commun icação de todas as informações r ela ti vas ás
expcricncias a que cada administração tivet· podido
proceder sohrc as di/Te rentes partes do serviço.

LXXX.
1. A Secretaria ilnternacioml orgnnizará a tarif~.
Communicará ás administrações, em tempo opporluno,
l.odos os esclarecimentos a ellas relativos, particularmrnlc os e~pccificaclos no § 3 do artigo precedente.
Se lwurcr urgcncia, es~as communicJções serão LransmiLtidas por Yia telcgraphica, csprci:llmcnte nos casos
previstos pelo§ 4 do mesmo artigo. Nas notificações relativas ds alterações de tarifas, dará a esws conummicações
a fórma necessaria para que taes altemções possam ser
immediatamrnte introduzidas no texto das tabellas da.~
taxas anne.ra.~ IÍ Convençilo.
2. A Secretaria Internacional organizará uma estatis ti ca gera I.
3. Redigir:'t, com o auxilio dos documentos que serão
postos á sua disposição, um jornal tclegraphir,o em
língua franccza.
li. Organizará, puhlir-arâ c rcvcrú periodicamente
uma carta ollicial das relações tclcgraphicas.
5. Deverá, além disso, conservar-se sempre á disposição das :Jr!ministraçtíes dos Estados contractantes,
para lhe~ fornecer, sobre as questões que interessa rem
:í lclcgraphia internacional, as informações especiaes
de todo genero de que puderem ter necessidade.
6. Os documentos impressos pela Secretaria Intcrnacion<tl serão distribuídos ás administrações dos Estados contractantcs na·]'l'l-oporção do numero de unidades contributivas, conforme o ar ligo LXXVIII. Os
documentos supplementares que essas atlministraçtíPs
pedirem serão pagos á parte segundo o seu custo. O
mesmo tcrit lugar com os documentos pedidos pelas
emprezas p:1rliculares.
7. Os pedidos desta natureza deverão ser formulados
uma vez por todas, até nova ordem, c de maneira que
a Secretaria lntcrnacion:Jl tenha tempo de regul;~r
a tiragem que se tornar necessaria.
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8. A Secretaria Internacionnl instruir:í os pedidos de
moui!irnções ú tarifa c :10 regulamento previstos pelos
::~rtigcs t.O c 13 <1:-~ Convcnç5o. Depois de obter, no
primeiro caso, a adhesão rbs r,tações interessadas (nrtigo
10 da Convençrlo), e, no segundo, o assentimento unanime das administr::~ções contrnctantes, fará promulgar em tempo opportuno as alteraçõesallopt.arlas. Toda
e qualquer modificação só será e.-rccntoria dous mezes, pelo
menos, depois desta notificação.
9. N:~s questões que deprmdcrem do assentimento das
administrações contractan tes, as que não tiverem dado
a sna re~posta no vrazo maximo de quatro mezes serão
consideradas como tendo consentido.
W. A Secretaria Internacional preparará os trabalhos das conferencias tclcgraphicas. Providenciará ao
expediente das cúpi::ts e impressões nercss:1rias, da
rcrlacção e d istrilmicão das correcçõcs, a ctas c outras
informações.
H. O Director dest::1 Secretaria ::~s~istirá {Js sessões
da conferencia c tomará parte nas 1liscussõ~s sem voto
delibera 1ivo.
12. A Secretaria Internacional fará sobre sua Q'cstão
um rcla!orio annnal qne será communirallo a toi!ns ::1s
administrações dos EstaLIOf. conlractanl•'s.
13. A sua gestão serú igualmente submrlli!la ::10
rxame e apreciação das conferl'nci:1s previstas pelo
::~rtigo J.;) !la Convenção.
JG . - COWERRI\'CIAS.

Artigo Hi drt Cmwenç1io.
«A tarifa c o regulamento previstos pelos arts. IO c
13 ficam annexos á presente Convenção. Terão o
• me~mo valur c entrarão em vigor ao mesmo tempo
que c!la.
• Serão sulJmettidos a revisões, par::1 as quaes se po« den/o fazer representar todos os Estados que nellcs
tomarão parte.
" Para rste fim havrrá periodicamente confcrrnci::ts
« administrativas, ca•la uma dasquaPs drsign::trá o !U":ll'
e a t'~poca da reunião scguintP. »
"
«

=

WO

PARTE !I.

continua >
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Artigo 16 da Convenção.
«

•
«
«

•
•
«
«
«
«

"

, Estas conferencias serão compostas dos delegados
reprPsentalltes d:~s a!lministr:Jções dos Estados contraetantes.
«Nas dcliberaçõrs, cada administração terá direito a
um voto, com tanto que, se sr. tratar de administrações
ditTercntes de um só e mesmo Governo, o pedido tenha
sido feito por via diplomatica ao Governo do paiz
onde se deva reunir a confere;Jcia, antes da !.lata
fixada para a sua ;1bertura, e com tanto que cada uma
dellas tenl1a rcpresrntação especial e distincta.
• As revisões rr.sultantes das deliberações das conferencias não serão exccutorias senão depois de approv:~das por todos os Governos dos Estados contractantes. •
LXXXI.

A época fixada para a reunião das conferencias previstas pelo§ 3 do art. Hi da Convenção será antecipada
se o pedido fór feito, pelo menos, por dez dos Estados
contract:~ntes.

f7 .-ADIIESÕES. REL~ÇÕES

COM AS ESTAÇÕES NÃO
ADIIERENTES.

Artigo 18 da Convenção.
« O; Estados que não houverem t'llllaclo parte na
presente Convenção serão adrnittidos a adherir a ella,
« se o pedirem.
« Esta adhcsão será notificada por via diplomatica
• áq uelle dos Estados con tt·ac Lan tes em cujo terri to rio
" se tiver cffectu~tlo a ultima conferenci;J, e por este
ª Estado a lrlllos os outros.
« Dará, de pleno direito, acces~ão a todas áS clausulas
« e admissão a todas as vant:~gens estipulad~s pela presente Convenção. ,
«

Artigo 19 da Conrençâ·o.
• As relações lclegraphicas com Estaclosnãoadherenles

«
c

«

?U com as em prezas parlicnlares serão reguladas, no

mlcresse g-rral do desenvolvimento progressivo da.~
communicaçõcs, pelo regulamento previsto no artigo
13 da presente Convenção. •
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LXXXII.
i. No caso das adhesões previstas pelo artigo i8 da
Convenção, as administrações dos Estados contractantes
potlerão recusar o beneficio de suas tarifas convencionaes ás agencias, que pedirem para adherir sem conformar suas tarifas com afi dos Estados interessados.

2. As agencias que tiverem, {6ra da Europa, linhas pelas
quaes houverem adherido á Convenção , declararão qual dos
dous regime;,s, europett ou extra-europeu, entendem applicar·lhes. Esta declaração resultará da inscripçào nos quadros
das taxas ou será notificada ulteriormente por intermedio
da Secretaria Internacional.

LXXXIII.
i. As em prezas telegraphicas particulares, que funccionarem nos limites de um ou de varios Estados contractantes com participação no serviço internacional,
serão consideradas, quanto a esse serviço, como fazendo
parte integrante da rêde tclegraphica desses Estados.
2. As outras emprezas telegraphicas particulares serão
ad mi ttidas ás van tagcns estipuladas pela Convenção,
mediante accessão a todas as suas clausulas obrigatorias
c á vista da notificação do Estado que tivor con:edido
ou autorizado a em preza. Esta notificação terá lugar
de conformidade com o segundo paragrapho do artigo i8
da Convenção.
3. Esta accessão deverá ser imposta ás emprezas f!UC
ligarem entre si dous ou varios Estados contractantes,
na proporção em que pelo seu contracto de concessão
se tenham compromettido a submetter-se, neste ponto,
ás obrigações prescri ptas pelo Estado que h ou ver outorgado a cor;ccssão.
4. A reserva, de que trata o~ L• do artigo precedente, será applicavel tambem ás emprezas supra mencionadas.

LXXXIV.
L Quamlo se abrirem relações telegraphicas com Estarlos não auhcrentes, ou com emprezas particulares que
não tenham accedido ás disposições obrigatorias do presente Regulamento, essas disposições serão invariavelmente applicadas ás correspondencias, na parte do seu
percurso que se aproveitar do territorio dos Estados
contractantes ou adherentes.
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2. As ndministrnçõcs intcrc~snrlas fixnrão a taxa nppliranl a e~ta parte do percurso. Esta taxa, delerminnrl:! tlenlro dos limilrs do art.igo XIV, ~crá nrrPsr·cntada <i das agencias que nfio scjarn co-parlicipanles.
Feito em S. Pctcrslmrgo a 7 (19) de Julho de !875.
(Assignados): R. Sc!IEFFJ,ER, Conselheiro na Direcção Geral
dos Telegraphos do Irnperio da Allemanha.
ilRUNNRR DE \VATTENWYL, Conselheiro aU!iCO
em Vienna.
L. KoLLER DE f:nANzow, Conselheiro no 1\finistorio do Cornrnercio rla Hu:1gria.
Vr.,CHilNT, Inspcctor Grral na RcparticiTo das
O!Jras Pu!Jiicas da Bclgica.
FABEH, Conselheiro de Estado, Dircctor dos
trlcgraplws da Din~rnarca.
llETT..;-DEY, Inspcctor Geral dos eaminl1os de
ferro cgypcios.
SULEDIAN-EFFF.NDI, Engenheiro do telegrapho.
L. 1\f. nE Tonxos, Dircdor de secção do corpo
dos lclcgraphos de I!Pspanlia.
Aruuun, Inspector Gemi das linhas tclegrapllicas de França.
1!. C. FISCIIER, Ar,AN E. C!LUIDRE, Delegados
da Gr:l-llrrlanlia.
D. HoniNso:'-1, Coronel E. H., Director Geral !los
telegraplws da India.
1. 1\l. HATICl!AN CHA1!PAIN, Major E. n., Dircctor em chefe da Hcpartição dos tclcgrapi!OS índio-europeus.
·
S. MAnconAN, Encarregado de Negocios da
Grcciq.
L. Amco, Dircetor Geral rios telegraphos italianos.
NrnsEN, Director rm chefe dos lelegraphos
rwrucguenscs.
STAHIN«, Chefe da secção dos telegraphos no
1\linisterio da Fazenda dos Paizes-Haixos.
~~. PE LunEr1s, Delegado da Pcrsia.
VALr.xTm no Hmw, Dircctor dos tolegraphos e
dos pllarúcs de Portugal.
::. rm LtrllF.ns, Conselheiro priva tiO, Dircctor
Geral dos lclegraplios da Hussia.
n. NOillll,ANDEol, Oircclor Geral do3 tclngraphos
da Succia.
O Coronel fr,deral IIA1r:.fER, Ministro da Co n
fPderação Suissa.
A. FHEY, Director dos lelrgraphos sulssos.
DDIITHAKY-EI'FE!\"IH, fnnceionario superior da
Ad utiuistrar;üo geral dos telegraphos e cor·
rcios do Impcrio Ottomano.
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TAllELLAS DAS TAXAS

es!aheleddas pam scrYircm :i organização das tarifas intcrnacionaes,
em execução dos artigos !5 !la Convenção c 1'! do Regulamento.
1." HEGll\IEN EUROPEU.
1".-Tnxas

~crminnes.

A laxn Icrminal 6 a que cabe a caUa Estudo
pelas corrcspnndcncias procedentes de suas
estações ou com destino para ellas.
TAXAS.

INUIC.\ÇÃO DAS COHRESPONDENCIAS.

ODSEI\ \"AÇÕJ<;s.

;::1:::.

Allcmanha. 1.0 Pela:-; corrcspont1cncias trocrulas com a Italia

tJ

por todas

as corre:-;pon1lcncias trocatlas,
pCir intcnnedio daAnstl'ia-llungria, com os paizes curoprus
e rom a Algeria, a Tnnisia,
a l_:u~~ia. Asiatica l1 a. Tunruia
,\sJ:lllca ...•..••••.••••••.....

~

2

Austrialllwgria.

3

1'a.m da companhia de IIcli·
yolan<l
Pur tu1la:; a, corrcspontlcndas.

2

1. 0

Pelas

rommum
Paizcs-llai-

::~os

-xos IH'las cor-

rcspoutlcnl'ias
quo transitam
( por este Estado.

:2.o Por todas as outras corres-

J11mUenl'ias •...........••..•..

Taxa

JD

corrl~!=:ponth•ncias ti'O·

c:~tbs rom a Delgica c os I,aizt:éi·Baixos .•....•.....•....•. ,
2. 0 Pelas correspontlcHdas troratlas com a Sueda, ].\;onHga,
Hinamana, Allcmaulia, Luxem-

hurgo, lirã-Brctanha c Irlanda,
Portugal , llespanha., Suissa,

ltalia, !•'rança, Algcria c Tunisia. ....•....•.•••.....•...•.

2 50

Por tntla:{ a-3 outras eorrespontlt•ncia::; •.......••........•..
Ta.ra

SIIJ!Ji[CII!Cilftll"

]Jari! O

JliOfi{('JIC!ji'O., ••••.• , •. • •. • •.

Bt'l::.oil':-1.,,. Por lo1laq a.;;
Din;nn~n·~·-

JO

t

Deve ser at~T'('Scenta.la á tau
tf'rmiual da Anslria-lluugria,

roJTespmHit•nria~.

1. 0 Desde a frout.eira

~--

Úl'Sth• a rosta SUl't~a ou destll'

o ponto em que o cal10 anglotlin;•manJUl'Z loca no lcrrilurio
da Dinamarca ............... .

<'

~

aJIPmfi,

,\

,.-

('

\.,\

\ '~ \

i-.,

,,

--- ---

'
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ACTOS

DO

PODER

TAUS.
INDICAÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS.

2° Desde a costa da França ....
3. 0 Desde a costa da Norurga ..
4. 0 Desde a costa da Russia ....

OBSRRVJ.ÇÕES.

;:1~·

~\ ~
3 -

Ilcspanha .. Por todas as corrcspondencias.

50

França ...• L 0 Pelas rorrcspondcncias trocadas com Portugal e os Pai·
zes-IJaixos ................. .
2. 0 Por todas as outras ........ .

2
3

2

~

Taxas

communs

á grande Companhia dos leI egraphos do
Norte.

Taxas da companhia do r:abo
de coutances a Jersey :
Por todas as corrcspondcncias •
França (AIgeria u Tunisia) ...... Por todas as corrcspondoncias.

3
2

Entro as costas do
Continente e

Grã-llrolanha c Irlanda ......... Por todas as corres- L 00 d 0 8
pondcudas trocadas
r •
pcl::t .., ~oguintcs vias:

Frs. Cts. Frs. Cts.

1. 0 Allemanha.......

'•

Estas duas taxas
r
são reduzidas
. uniformemente
a 2 f r. 50 pelas
\ cnrrespondcn~
cias tla Hmamarra , e a :J
f r. W pelas corrcspondcnciag
~ da Suecia.

t

799

EXECUTIVO.

T.!I.AS.

OBSRRVAÇ<)ES,

JNOICAÇÃO
DA:;

CORRG:H'O~l.lEN'GU.S,

Entre as costas do
Continente o

I

-~~-1
nr·;l-l"rl'tac Irlau-

i nha

ua ........ .

Por totla.s as c ) .. res
punUcucias ~roca~ LonJros.
elas pelas •cguin-

te::; vias:

Frs. Ct;. Frs, Cts.
4

2. 0 Bclgica ..........

3. 0 Dinamarca ..••...

5

5

4. 0 llespanha .•....•.

50

50

5.° Franç.a.,., .......

4

~A tau de Lontires é reduzida
ele { f r. pelas
~ corrcsponUcneias da Ru:iiia.
Pelo cabo da 1
Companhia •Direei Spanish .•

l

) A taxa de Londros reduzida
50 ( de t fr. pelas
correspondcncias ua Russia.

c

6. 0 Noruega •••••••••

4

50

4

)'""' ''"" '"'"
i. 0 Paizas-Uaixos ....

4

são rt~duziJa.s
a3fr.fi0ca4
fr.5n pelas cor·
rcspomlcncias
da Russia, c
uniformemente
a 3 fr. pelas

5

\ ~f~:cJr~~~~~~~.

l'or lntl.ts as concsfHJIHlencia~
tl:oca,las com GiUraltar por
"" da llespanha ............ .

i

-

suo

ACTOS DO l'ODEll

GJcrLt ..... ]

Dcsti,~

L0
Yolü:
a) p.tra a G11'cia coulwt•nLll...
/;) p.tr.t ,t> Jlh.ts de Salltle ~l.lll·
rc, lfli,tt a: t:ephaloma, Zantl',
llyolT'ct e Spo•zz•a.,...........
r) pa1.t as Ilh.t> d'Andros, Ty-

1ri)

uu~

c

I

[
,

2

iiO

1~) til!! OS •••..••••.•..•.

p,tt'ct as Ilh.tS de Co! lu e tle
Syra ....................... .

a) para a Gr·ccia ronlincntal e
para as ilhas tlu Sainlt• 1\lau~
J'P, Ilhar a, Cepltalouia, Zautl•,

JJydra ,, Spezzia ...•.........
/1) para as ilhas ti'Antlros, 'fy·

KytliJtos...............

ü

r) para a ilha úe S)'l'a........

7

110s e

3.0 Desde Otraute (via~d~~ Zan~
te):
a) por roda~ as coJTrspondt1 U·
t'ia.-. trncatL1s rom a ilh:-t th'
Corfu .•.......•....•.........
h) pela..; corn•.-;pontlenrias da
lt<dia, Frauça, Suissa, Hes·

panha,

Portu~;1l,

e h..ythnos ............. ..

-'~.

Com a ilha de Syra ........ .

c)

corre~pontlt>ndas 1la
Gt·ã-BrrbrdlJ, llclgh~a c Pai-

l.

:2.

\
!
5 tiO
6

Jll'Lt:-;

zp-;.Jl.tixos:
C1J!ll a f;r,·t·ia coniÍ".t'Jd:d ....
C1JJtt as i/lt;ts tlt~ Sainln Mann•, Jt!Jar;t, Cqdtalunia, Zault',

llydra
:J, Con1

l'

~ts

Spt'zzia ............ .
ilhas d 'Awlrus, Ty-

nns L' h. \'1/IJ!OS ••••• , ••••••• ,,
'.. Com a JJI!a de Syra .....•...
r/) ptdas t'UITL'.':iJIUIIIlt!llt'ÍaS dl'

f.ldo-; ~~s oulrus paizt~s. JJH'Btl:-:
as dt'·-d~nadao.; pC'I:ls Jetr~ts lJ
('

l.

(';

C•J!Il ;1 t;n•ria rnntineutal t'
cnJH a-; illtas dt~ S:tinle .M.uu-.·,

llltar;t,

c~·phalouia,

Zauto.

lfydra o SpL•zzia ..•..........

2. Com as ilha-;

d'Audro:-~,

Ty-

uos, Kytllllo& u .Syra .•...•...
~- 0 Ht>:-->dc a ilha elo Chio ou
1la t·osta dt• T,..;rhcsmt'•:
'I) I• ara a ilha ue Syru .. ' .....

I

-

Al:.:cria, Tu-

Jlisia, ~ltlll:J ,. f;ihraltar:
1. Cnn1 a nr.~cia coutinenlaf ...
'2. C!)lll a:. ilhas de Saintc .i\Ianrt', Ithaca, Ct'Jlh.tlouia, Zanlt•,
Jlydra o Spczzia ....•........
:J. Com:~-" illi;ts d'Atulru~, TyWH

3

G

Taxas communs
entre o Gon.!rno Grego c a
Compauhia dos

caLos.

801

EXECUTIVO.

o-~

,., o

... _,

TX\AS.

C.:•P
7.

~

~:

llr\DICAr.Aú
-

ODSERYA.ÇÕES.

DAS COHRESPONDE.iiCJAS.

AO

"'
b) para ::t r.n•eia rontiJwntal t'
p:1ra. a;; ilhas d'Andrn~, Tynn-.;

~

e Kyi!IJlos .................. .
rl l';1ra a~ ilha~ de Corfú, Saint.<~ :\iam·t>, Ithara, Cephalonia,
ZanL•, Hydra o Spezzia ..... .

Italia ..... l.O Pelas

corrE'spontl~nci:l.s

)

Taxas commmis
entre o t.ioYcr-

r

uo Grego c a
Cowpdnhia dos
ClbOS.

trn-

c:ltlas com a Allemanha, Belgit':l, :'\yrncga. Paizes-D..tiX•)S

c Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'2

2. 0 Pelas corrl'spondencias trocadas com a Dinamarca, ITespanha, Grccia (cnmprehcndondo-se ne::ila as ilhas hf'lleniras cxcrnto Corf1~) , Lux~miJu~go '. l'ortu::nll, nonmJ.-

3.

lll

a c Sorna ................ .

0

!'o r t'1das ::s ontra::- ....... .

2 :;u

Ta:rus rln Crilnprmhi'l drno111/Jl(tr/a <lll'dUCI'I'IIIICall El'·

tc:rsiun J'clc:;roJih•.
Pela~ corrcspotide1ICia~

lroradas

c dl'
Corfú ..................... ..
Lulomhurgo ...... Por to Lias as cnrrospondenrias.
t'nm as ilha:l de Jlalta

;j{l

Noruoga ... 1. 0 Pelas correspoJlih'urias trocad.as c.orn a ltalia .......... .
2. 0 Por todas as uutras........

JU

l'aizos nai-

xos ...... 1. 0 Pelas corfl'Sprmtlcnci;ls troraLlas com a Hinam:1rca, Fr:lllç,l, ~ornega, StH'r:i:t r~ Sni.":-:l
Jllll' via d:t _\llt•ln:ltlha _;
r,n111
Cnrfú, l~reei:t, Tur1jHÍ:l. e l\Ld-

L:l, pcb
It:ilia; o

lia pala

Bcl~il'a, Fra11r.'.1 c
coJ~l a Sni,-;a ou lt;l-

Uel.·~ica

·:()

e França.....

u

:1. 0 Por l1)das as outras .•.•....

Pcrsia ..... Por torlas as corrcspl)udenci.1.s..
Portugal. .. Por to tias as

8

cnrrespoutleucia~.

Roumania. Por todas as corrcspondcnl'ias.
Rnssia .... L

0

Desde as

fronto~ras

curo-

pras, pnr toti:ls. as currespon-

dt·ncias troe;tdas com
n) a Hu.~:.;ia. Elll'npc.:t ........•.
/J) lrlcm do C:tHca.-.o ......... .
c) ltlem da A:->ia, :i O. tl1) ::\'lo-

rioliano úo 'Verkuc UuJiusk.
=

1'.\ln'J:: 11.

2U
l~J
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ACTOS UO POOER

ou!
,.,
o

....
"""'
,.. .
..,o
~~

TA IAS.
l~VIOAÇXO DAS OORIIBSPOI!DBNC!J.S.

OBSBRVAQÔIS.

Frs.l Cts .

~

"
d) Idem da Asla, ;\ E. do Mo·
ridiano do Worki\Q Uutlinsk ••

3~

:1. 0 Dostlo a fronteira de Poti,
por todas as corrospondonclas
trocadas com

a! A 1\ussia do Caucaso •.....

b Idem da Europa ............
c} ldom da Asia, a O. do Me·
ridiano de Werkne Oudinsk ..
d) !dom da Asia, a E. do Mori di ano do Werkno Oudinsk ••

4
9

:!4
39

Sorria ..... Por totlas as corrcspondoncias.
Succia .•.. l. 0 l'olas corrcspondcncias lrocadas com a ltalia ...........

~

íl. 0 Por todas as outras ........

2

Suissa .... Por todas as correspond encias.
TurrJIIÍa ••. I,O Desde as fronteiras da Gro·
cia, Houmania, !:icrvia c Constanliuopla (Cabo de Odessa):
ll? rara a TlHquia da Europa ..
b tlem. Idem úa Asia (portos
de mar) .....................
c) Idem. Idem da Asia (intorio r) ........................
d) \'ara as ilhas do Meteliu,
C li o, Samos o Hhodcs ......
para a ill•a tio ~hnJrc ......
f para a rlha de Cand1a ......
2. 0 Desde as fronteiras tta Ausfria-llungria ou da ltalia(V.tl·
lona):
11) para a TnrtJ1Iia da Europa ..
b) !dom. Idem da Asla (portos
ti C IIIUJ') ..• ,,, .•. , . , , . , . , , , , .
c) Idem. !dom da Asia (intoriu r) ..........•.. , ..........
d) par,, as ilhas do Melchn,
CJiio, Samo::: c Hholles .... ,.
e) !•ara a i Ih<~ do Ch)·prc .......
f) Idem do Candia .............
3. 0 Ilesde a ilha de Chio ou da
frontt•ira de 'Ischesmó:
a) para os portos do mar da
Turquia Européa e Ja Turqui a Asiatica .... ............
b) para as estações do interior
da TurrJuiaEuropéa o da Turquia Asiatit'a ................
c) para as ilhas do Metolin,
Samos c Hhodes ............
d) para a ilha d<• Chypro .....
e) para a ilha de Candia ......
4. 0 llesdo a fronteira do Rho-

e?

í

ti

;I

dcs:
a) para a i lua de

l\:1ou~s

.....

3
7

H
9

lO
H

4
8
12

10
H

t2

3
7

5
6
11

GO
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LXECUTI\"0.

TAX.\3,
ODSEHTAÇiiES.

b) para os portog t}c m~r d.a
Turquia Eurdpéa o tL'i. Tul'qub .t... i:ltica ..........•.....
c) p:-u·:1 as c.~taçiJPs do int1:1'inr
da TnnpJia EnropCa c tla TurljUia Asiati(:l................
rl) para as il:1.1:; de 1\Ietclin:
{~flil1 c Samo..- ....• ,.........
Pl par:1 a ilha dn Chypre . . ... .
f'J lJcm llc Canil ia . .. . • .. ... . .

:j_o P1•kts

rorrt·~poruloi~cias

S
G
7
ri

co:n

a Pcr~i:1, pur nma parto, o,
por onlt':t pal'te:
o) :'l_ Turq11ia Asi~ttil'::t {!.a rogLLl) ... ,, ..... ,. ..... ., ., ...

9

lJ) I•lem. ldt~lll. (2.a rc;.;iJo) ...
C) lilt'ltl EurniH';L ....•.•......
d) :t~ ilh~L> de ~Jctelin, Chio,
S·:mn~ c Hhotlc.') .•.•.. , ...•.
c) " ii!J~ do Clirprc .......... .

·13
ii

..

[i:l

{G

!'>Ü

() i<ll'm tle Cant!ia ........... ..

IS

Gü

l"

;;:)
[j{)

G. 0 Ht>s:lr a fronteira tlc Poti,
ptH' lotlas a; cutT;'sp.mdcncia ..;
trur:ul;ts, c"\:rl'pto o caso prccctlcntt', rom:
1r) .. r~u·_·1uia A ;i_:ltic:t~,..r.o r~tL> tl1:
,>JJ ktlomelro'-' ............. .
h) a 'furrp1in Asiafira, J'~ira llú
r)io :ln ::Ji'a kiliJJnrtrl'l:-i o a
Tnr f LI h Etll'()p~··a (pür!os de

3

!.}:1!') • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • •

t') a 'fnl'•jllia !<:qrnpéa

,f)

;1:-; il!w.~

:-i:tnHH

{i;Jlcri~•r)
Chi.~.

do I.lctdin,

3

e n!JIJtlt::->,,.,,.,.,.,,

>~ ;ll~t~l~;:~ ~~·~) (~;~;~r:~~co

. o:::::.::::

7.n T:na

tb ilha t!t•

terminal

Ca;dia
~-ins

]lf'l.1:-; t'IHI'c::-poJJilCHqt~c Y!I'J't'lll }h'lo ca!J,;

,, tJdC Lantl:;:-.o ••• o., •••• , o, ••

lil?.- 'lrnxns do UranGiit.o.

(A. tnxn tlc transito 6 n que cabe n cada Estado
pelos cmTcspoudencias que atravessam seu
1crri to rio.)
AUemanl1a 1.0 PrLv:; enrresporu1rncias

tro-~

c:~ L!."i rntro a Anstria-IIun,eri:t, HoumanL1, Sl'n·ia, 'fn1'-

qni:l ,c Grcria, por uma parte, i
c a trança, Hrspanlla (ria doi'
Fraw·:t) e PorLIJgal (ria. 1h1,
ll:·";':lllila e tia l•'rança), assim 1

cu:nu entre a Suissa c o Lu-!
XCllllJUft;O. o,,.,, •• o, • •• o • • •• f

I!
!l
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At.:TOS DO l'ODER

0.;,
..,o

....
"""

.
....
"o
~~
;;;

"

l

INDICAÇÃO DA3 CUUitESPONDENGlA

TJ.US,

-~--

Frs.,Cts.

-!. 0 Pelas correspontleurias Llos
~aizes europeus, tla Al~eria,
uni:üa, Russia Asiatira e
Tunfuia Asiatir.a , trocada-;
pela fronteira Au.,tro-AIIt•mã,
com os Paizes·llaixos, a França e a Grã-Bretanha .........
3. 0 Pelas outras correspondencias dos parzes europeus, da
Al~or~·ria, Tunisia, Uussia Asiatica o Turquia Asiatica que
passarem a fronteira AustroAllrmã, o solas correspondrncias !roca .1s entro a Delgica
c a Su1ssa ..•..•............. 2
4. 0 }loJas corrcspondcncias trocada~ entre os Paizos-llaixos,
a Del!'ica, Fl'ança, llespanha
o Portugal, por uma parte, c
a Dinamarca, Noruega e Suecia, por outra parte, assim
eomo entre os Paizes-Daixos c
a Suissa .. , .......•.......... 2
5.o Por rodas as outras correspontl c ncias •.......•. o. o • • • • •
Austria·
Hungria.

1.0 Pelas corrcspondcncias enIre a Allomanha o a ltalia ..•.
2. 0 !'elas corrcspondencbs dos
outros pa1zes europeus e peJa:;
da Algeri.1, Tunisia, Ilussia
Asiatica o TUI'iluia Asiatica
quo passarem a fronteira Austro-AJiemã, assim como pelas
corresponden c ias trocadas por
,·ia tle }.,rança e (la Suissa ou
ltali<l, entre a Delgica e a GrãBretanha, por uma rlarte, e a
Uoumania, Servia, urquia c
Grceia, por outra parte ..... o
3. 0 Pt•las corrrspondcncias troc atlas nutre a_ Fran\·a, Jlespanha (via <le }'rança) e Portu~ai (via do Hcspanha e de
ranç.aJ, por uma parte., o a
Uoumania, Servia, Turquia,
Grccia c Russht, por outra
parto ........................
4. 0 Por todas as outras correspondcn cias .•..• - o . o. o . o • • • • •

Dclgica .... :f..O Pelas correspondcocias trocatl;\s por via J-.J França n da
Italia, entro os Paizes-llaixos,
por uma parte, o Corfú, Grcc ia, Turquia e Malta, por outra parte, o pelas corresponrlencias trocadas, for via de
França, entro os Jaizcs-Ba.i·
xos, por nma partr, c a Suissa
ou a Italia, por outra parte ••

50

50

2

2

50

3

(;O

ODSERVAÇÕBSo
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~XECUTIVO.

o~

.....

TAXAS.

~~~
z~

:;

INDICAÇlO DA~ CORhi!:EPONDBNCIAS.

~~

"'"'

2. 0 Por todas as outras correspondcncias ..................
Dinamarca. Pelas rorresponden c ias trocad.ts:
f. O Entro a fronteira dinamarqueza e allemã e
a) a costa da Suecia ou o ponto
em quo o cabo dinamarquoztnglez tora em terra .........
a costa da Noruega ..........

bj

c

j,Jmn da Russia .... ....•.•.••

d) idem de França .............

2. 0 Entro a cosla do Franç.a e
a~ a costa da Suecia ...........

b idem da Russia .............
c idem da Noruega ...........
3. 0 Entre a co.<ta da Noruega c
a costa da Russia ............

I

ODSERVJ.Çô'SS.

;rs.lCts.

"o

I.

-

1
i
3
3

-50
communs
-50 ~ Taxas
entre a Dioa-

2
3

50

~

-

3

~o

Hcspnnha • L• Pelas corrcspondcncias trocadas entro a França e PortJJgal ..•...............•.••••

2.• Por todas as outras correspondcncias ..................

marca e a gran·

2

-

2

50

4

-

Taxas da Companhia • Direct
Spanish • pelo cabo de Bar·
ce[ona a ltarselha:
Por todas as correspondoncias.
França .•.• t.• Pelas corrcspondencias trocad.IS:
a) Entre a fronteira da llelgica
e

as Jinhas suhmarinas

da

Mancha .....................
b) Entro os pontos em quo os
r,ahos de Leorno c do UoniR
facio toeam em terra, sem se
aproveitarem 1lo territorio da

França continental ..........

l·

2.• Pelas correspondcncias trocaUas por via da Suissa ou da

ltalia c da Austria-llun~ria,
entre a Belgica o a Grã- retanh:t, por uma parte, o a AustdaRHungria, por outra j pelas
correspoudent:i a.s trocadas entrc a Grã-Urctanha, a Bclgica
e os I•aizes-Uaixos, por uma
parte, e a r.recia, por outra
parte, por via do Otrante-

Zaute e pelas corresponden-

:

cias trocadas, por via da Bel-

gica e da Italia {Vallona), entre a Grã-Bretanha, por uma
parte, e a !Turquia e a Grecia,
por outra:partc ......•• , •...•

t

continua >

!lO

\

I

de Companhia
dos
telegraphos do Norte.

ACTOS DO PODF.n

80fl

TAl.!.S.
OBSER\'Af]ÔES.

JNDTCA'=.:\0
D.AS

COIIHESPONDENGIA~.

:J.o Pelas corrcspondenrias t•·o-l\
raths, a sahcr:
a) entre a llalL•, por nma parte, a. llcspauha c Portugal,
por outra Jl;lftll . . . . . . . . . . . . .
[J) por via da Suissn. nu da ll:l-

lia e da Anstria-Hlwgria, ('Jltre a nr:t-Brctanha u a lh1 1,.:ica, por uma p:Hfr, ~aRou
m:wia, St•nia, Turqtti:l c f~recia, por outra parto .........
c) eutro a Helgir.1 c os J>aizcsBai\O:-i, por uma parto, c a ~
Allemanlia, It:tli.1 e Snissa,

/2

por outra .................. .

d) entre a t;rrr-Brrtanha (via
dircd:t de I·'r.mç.a.), a Brlgica
e os Pab:es-Haixos, flOr mua

parte, r, por yi:l de Vallona,
a Turquia. o a nrcd.1 por ou.tra •......................•..

4. 0 p,,Jas rorreRpnntlcnriil3 da
Allf'!llanha, Pxreptn ng tpw
pasc-;am Jll'la frunteira de Jh•spanha ...................... .

G.O

PiH

l•Hbs as outras rorrcs-

pondendas ...•

Grã-Breta-

nha e lrl«nda.

O~drm-:;;c

o o. o • • • o •• o •••

2

3

a Ltxa do tranc'ito :ul-

tran-1

( lnc)usive o
J stlo eventual
I da Cor:w;.~a.

didt)Uando-sc 0:1 ;tlg;rrísltJOS
iHdicatliJS na taiJdla das ta..:as

tt•rmin:lr .. :; para o porrursn até
Lo1Hlres, JltH' uma parte, c o
JH'rrm·:'o dL·~Uc Lorlllrcs, por
outra p:ntc.

Ti'llnsilo ri<' Cibrallar:
Pcl~1:1 l'orrr~pontlrnriasrJUC IJ:l.S~ur.·r~r llí.• um dt~·.; c:tbo1s que
tl'r~uitJa!'t'\\1 em t:illr::dtar p:ua
a rt'dt~ lit'.'~paulwl:l e rceiprut;1Jll!'JitP ••.•.••••• ,. o • • • o , • • •

Grecia .... 1. n Entrr a frontrira rio Yolo
n a fronteira:
o) tlc Corfú .............
/1) "'' Olranll' (cal>o dr Zante),
tlt~ Chio nu Tschcsmü •... ,.o
r) de C:n~«lia . . • .. ... . .. . .. . .. .
2. 0 Enlrt~ :t fronteira do f.orfú
ou ele Utrant" (rabo dcZ.,ntc)
e a fronteira:
rr) dl' l,:!lio. ou TschC'sml~ ..
1
/1) "'' t.and•a ................. -~

I

o ... ..

.-.o.

f') de HlwJos.......... .... .. ..

a frm•lcira de Chio
T:;chcsmé c a tlc Call\lia.

7
:1.1

7
H
Hl

Taxas commnns
entro o GoverHO Greg-o c a
Companhia dos
caiJos.

J.U Entro
tHl

12

il
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EXECUTIVO•
0.;
,..o
< ..
"""'
~~

-"
"'"'

TJ.XAS.
lNDIC~ÇlO

DAS cOnUSPOIIDSNCI.t.S. ~-~

Frsl~IS.

~~

"o

ltalia ••.••. IL

0

Pelas correspondencias trocadas pelas fronteiras da França o da Austria-Hungria., entre
a Delgica, Grã·Dretanha, Fran·
ça, llespanha (via do Franca)
e Portugal (via do Hespanha o
do França), por uma parto, c
a Roumania, Servia, Turquia,
Grecia o Russia, por outra
parte .......•.... : ..•..••... -·
2.o Pelas corrospondencias tro·
cadas:
a) entre as fronteiras da Austl'ia, ~f.
França o Snissa ...........•.
b) entro as mesm~s fronttiras o
Leorne (para a Corsega; .....
c) entro \'alio na, por uma pat'le,
e o ponto em quo os cabos tle

Otrantc-Corfú e OtrantO·Zant••

toram oru tona, por outra
parte, bem como entre os

pontos orn quo ostes dous ui·
timos cabos tocaul em terra..
3. 0 Pelas corre•pondoncias trocadas entre a f rança, o r uma
parte, o a A!gcria e a funisia,
por outra (via do ~hlta), bem
como polas corresponcfcncias
trocadas, por via da Del~ica,
França o Vallona, entre a

i

r.

Grã-Bretanha, por um.1 parte,

c a Turquia e a Grecia, por

outra parte..................

Entre as fronteiras da ~.. rança o da Turquia (Vallona) po·
las rorr·e•pondencias da Gr-ãllrc lanha (via dirocta de França), Lh llelgicn. c dos PaizesHaixos,por urna pal'to, com a
Tu,·,,uia, pOI' outra, o pelas
currcs[lOHÔ.cncias da Grã-llrctanlra corn a Grecia.........
5. 0 Por totlas as outras correspondencias •. , . . • . . . • • . . • . • •
'•.

2

0

r~xas

:!
3

da Conrpanhia • lffdi·

terranean Extension Tele-

yrcrph: •
I. 0 Entre Corfú o o ponte orn
quo o cabo de Otrante toe•
CIn terra .....•..............
~. 0 Entro Malta o o lJOnto cru
quo o cabo toca em cnitorio
da Sicília:
a) pelas correspondencias lroc~Hlas entre a Italia, da uma
parte, o a Algo ria o a 'l'unisia,

lJOI'

outra p:uto •••.••. , •••••

3

50

088BRVAÇi!Bs.

ACTOS DO PODER

TAXAS.

onsr.nrAç·iEs.

lNDIC:AI~ÃO DAS CORRESPONDE:'iCI.\S,

Frs.j Cts.
b) Por totlas .os outras corrcs-

pondcncias..................
Ltncml,urgo Por toUas as

I Noruega ...

3

corrospondonc~as.

50

1. 0 !'elas corrospontloncias entre a Dinam;1.rca e a Sneria ..
2. 0 Por todas as outras currespondcnt:ias..................

tiO

Paizcs-llai- i. 0 Pelas corrcspnn1lrncias troxos.
cad;u Pntre a (;rã-Bretanhn e
a Hnssia.... .. . . . . . . . . ... . . . .

50

2. 0 Pnr todas as outras corrcspuatlcucias .............. ~ .. .
Per.-;i;L •...• Por hnla.;; as rorrespontlcnrbs
entre .1-; frontl\iras tla Turquia

a da Husda.................
Portugal ..

H.

(. 0 l'da.s rniTrspMl,]rnri~IS 1la
Jlr•spauh:t fiiHJ ~ls ilhas BritaHHic;ls e prJaf; cnrrt•spondcnci:ts que pa~sarem dt• Iltll

tl·.1s cah(1-. da Cnu1panhia ~Eas
lPrnlo p.ua o ralltl hrazileirt>.

'2. 0 PtH toda" a~ outr:-ts COITL'S(ll:lldl'.JJ(ias..................

Prl.1~ tnrr,'spondpnrias tplf•
tran_~i!arem pt'Ll HrH.'ii:l EnrcpL';t . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .

50

1. 0

5

~. 0

Prlas conespondrnci.1s lror:Jda-; 1'11frc <1~ frnniPir'tt-> enrnpt•as c as da l'l'r.-;ia 011 tia
'J'111'qui:t Asi;ltica ........•...

:Lo Prl:ts cnrrt•spoJJdr.ncias 11'(1r:tda:; 1'1\tn! a.-; fl'l)ilft'iras tl:t
'furiJIIi:t Asi:ltiea c as da Persi ·t. • . . • • • • • . • . . . . • • • • . . . • • • .
ra.ra rla CnllljJn.nllia

ot:

sca Tclr·yraph:

;c.

!~

JJ!arf,·

Por tod:t." as rorrcsJHmtlC:lehs.
1
Srnia ..... Por todas as rorrcspondrncia".

Succia .... Pl'las cnrrcspon1lPncias trocada.;, a saher:
:1. 11 Eulrc a custa tlinaill:li'IJHr7.J,
por unn parte, e a frunfcira
da l\'oruog-a, por outra, assim
cnmo entre a Allrmanha c a
llinam,1rca ............... .

(i

809

EXF.CUTIYO.

TAXAS.

INDICAÇÃO DAS CORRESPONJlENCIAf;, ---~

ODSERVAÇÕRS.

Fr•.jcts.
2. 0 Entre a fronteira allemã o
a fronteira norueguenso.....
3. 0 Entro a fronteira russa e as
outras fronteiras............

50
2

Suissa ..••• l. 0 Pelas c.orrC'snondcncias trocadas por via rle Franç.a, entre
a Belgtca o a Austria-Hnngria,
bem t~omo entro a llelgica,
Grã-Bretanha, França, Hospanha (via de. França) o Portu~al (via de Ilcspanha c de
1-'rança), por uma parte, c a
Roumania, Senia, Turquia ,
{;rC'cia e Hussia, por outra
parte ....................... .

50

2. 0 Por toda!; as outras corrpspontlrncias ................. .

Turquia .... Pelas

corrPsponJcncias · qn<'

tran~i tarot11:

1. 0 Entre as fronteiras rnro-

pcas.........................

3

2. 0

Entro as fronteiras ilc
Tschcsmé on Chio e de Hhode~. de nma parte, e, (la uutra
parte, todas as fronteiras europeas, excepto a de Gonstanlinnpla (cabo '"' Udessa).....

8

3. 0 Entre a fronteira de Tschcsmó ou Chio o a tle Constantinopla, e entre a fronteira de
Tsehc:-;mó ou Chio o a de
Hhotlcs.....................

t,

·'"-

0

Entre a fronteira de Const:mtinopl:l. e a tle Hhodes....

G

:>. 0 Entre a fronteira tlc Poti,

tlc tllna partP, e da outra
p:i.,'tP:
a) as fronteiras da Ronmania,
da Servia c tlo Constantino-

pla..........................
f,) as outras fronte i l':lS

li

H

CUI'O-

pcas........................

~~

11. 0 Entre as fronteiras da Turquia Asiatiea................

=PARTE li.

!3

!'O

\I

102

AC:TOS DO PODER

2. o REGll\lEN EXTRA-EUROPEU.
Tnxns terndnnc&

t.~

de tr·onslto por palavra.

N. B. Quando se opplicu o minimum de dez pala·
vrus, a taxa do telegromma de dez palavrus
ou de menos é igual a dez vezes a taxa esta·
helecida pelo. presente tnbella para cada
palavra.
DESIGNArÃo

nos
ESTADOS,

TAlAS
TBRMI..
lUIS,

INDICAÇÃO
DAS COnnESPONDBI'CCIAS.

TAXi.S
DB
TRANSITO.

FrTct; Fr.,Cts.
Allemanha. Por todas as corrcspon·
tlcnrbs ..............

-

22~4

-

~2~f

Ta.va da Companhia
lle Jicligolrmd :
Por todas as corr~sponU.encias .. , ...........
Austria·
Jlnugri:1.. Por toob• as corro!pon·
dcnrias ............. ,

20

20

22\i

22%

Ta.ra supp/ementar
par11 o Montenegro :

I

Por todas as corrcspon·
dcucias ..............

03

Ilclgira .... Por todas a• corre•pontlcncias ............ ,.

\ Dmamarca. 1. 0 Pelas correspon<lcn(',ias quo só se servem
tias linhas do Estado.

07%

-

Oi7>

07%

-

Oi%

2. 0 Polas correspondencia::; t.ransmittidas polos rabos da gran<lc
Cornpanhia. do ..; tt,le ..
gr~phos do Norte, ex·
cepto os cabos com a
In~laterra
(veja • so
Grã·Brctanha

abaixo

I~enriou:~da),

incluSIYO ponlln as linha~
do Estado ...........

22~

2!~

':ZJ

2;)

18 ~..

181(

Egypto .... Por to.Jas as corrospon-

Ucncias ..............
llespanha .. Por todas a" corrcspon·
dcncia:s., ... , ... , ....

ODSBRVAÇÕES,

SH

EXECUTIVO.

TKRMI•

TAXAS
DB

NAES,

TRJ.NSITO.

TAlAS
In;siONAÇÃO

nos

tNnlCAÇÃO
nAS CORllG:'PO:-IDBNClA~.

ESTAUOS.

onsxnuçõss.

;;rê;-.. Fr.~;..

~~;=====li

Taxa da Companhia
" Dinc! Spanish
1'e/cgraph" ;
Prlo raho de Darcclona
a Marselha ....•.....

30

França .... Por todas as rorresponUcncias ............ .

22~

22~

Tluca da Companhia
do caiJO de Coutanccs a Jersey :
Por todas as corro•pontlcncias .............. França (~1gcl'la, 'innisia e
Cor h in- Por tu elas a~ corrcgponchina)...
<lendas ... ,,, ........

22~

-

22~

_-_.:.;.t5;,_..;..-_..;..t.5-!
1
THAS TERMINABS,

A taxa do tran-

Grã- BrcL1nha

c

As outras
estações
tl<>nrias trocadas pc{viu• a
las
H.'guiutcs vias Londres. tabella

Jrl:u!b ... Par totlas as rorrespon-

com:

]lrerc-

dentc).

30

)
37 1"

2. 0 llrlgica............

32\f

30

3. 0 JÚaamarca.........

30

1. o Allcmanha ....... .".

>. 0

-

J[,•,panh:t (caho da
Companhia .: Dirce!
Sp:wish» ). . .. .. .. ..

5G>\

I<' rança............

22~,f

G. 0 Norucga...........

2G!-{

1. 0 Paizc <-Dai <03......

30

3.

0

30

'li'

'] ... 1/
:13
oJi;!.!

sit.o se obtem,
audicionando-

sc

as

taxas

terrninacs do
modo in<licado

para o regímcn europeu.

\

Esta~

taus

são cl0''allas
do 5 centimos para a
corrcspondencia com

as lntlias por
via tlo Emden.

812

ACTOS DO PODER

TAXAS

TAXAS

DKSIONJ.ÇlO
DOS
ESTADO!J.

TER~

INDICAÇÃO

nAs

n•

I·

TnAN~ITO.

NAES.

connr.spu)IDF.NCIA~.

Fr.(cts.

Ta.xa de Gibraltar :
Por todas as correspondcncias quo ae servirem das linhas ht~spanholas ............

[

Fr.!Cts.

-

07 !~

TAXAS

DE TIIANSITO.

Grã -Breta-

nha (Indias bri-

I

tannicas). A.

Taxas dos cabos - do Golfo da J'ersia: F.Jct F. Ct. (F.Jct.

f. O De F ao a llushire ..
2. 0 De :F ao ás outras
r.sta~:ões do Golfo da
I ersta ............. .

fiO

45 1-

30

2 10 2

wl

30

3. 0 Entr.- Dnshíre l', as
outras csfa~tins tio
(iolfo lla~Pcrsia ....

l GO

6J

n.

Ta.ra.ç das !111lias
p1·opriamente ditas:

f. 0 Pelas c.orrl'spondt>ndas troc:ula:-: entro a
Europa c as Inllias:
a) a O. tlr

Chitl;tgon~

55-

b) a E. tlc

C.hitla~on~ -

RO-

2. 0 Pelas corresp(HJtlcncia~ trocada~ cutnos pai:ws extr::t-('uroJlCUS c as Indias :
a) a O. de C.hilta~on~ -

a;; -

b) a E. de Cllitlagong -

90-

no-

on~KRV .lÇÕRS.

8:1.3

EXECUTHOe

DESIGNAÇÃO

nos
ESTADoS.

INlliCAÇÃO
DAS CORI\KSl'O:-IlJENCIAS.

TAXAS
TERMI•

l'AX.AS

NAES,

TRANSITO.

DE

Fr.!Cts. Fr.ICts.
Grecia ..•.. 1. 0 Pela:; correspoudcn~
cias que só se !'CrYt!m das linhas contiueutaes........... 2. 0 Pelas corrcspondenrias quo se st•ncm
dos cabos gregos e
para to1las as ilhas
do archipclago, inclusive a laxa J.a
Grecia ............ .

07 ~ -

07~'

27 ~-

ltaUa ...... t>or todas as corrcspontlcncias ............ .

Ta:r:as da Corupanhia
« Jlleditermnean Extension" :

Entre Curfú
Entre

e Otrante ..

~lo dica

22~
22~

o Malta .•

Luxrm-

llurgo •. Por lo tias as c.orrl'spondcncia..; ..•..........

Noruega ... Pnr to,las as

O:i

05

coiTCSJlO!l-

dl'llCias ........•....

Paizes-Bai-

xos ....... Por to,Ias as correspon<lcndas .............. -

07~

-

07~i

Paizcs-Baixos(Indias
Neerlandc·

zas) ..... . Por todas

a~

correspon-

tlcncias . . . . . . . .. . . . .

-

!~

Taxas terminaes :
Pursia .•••• 1. 0 Pelas corrcspondcn·

cia.~ trocadas com as
Intlias c os paizes
além tlellas ....... .
::2. 0 Por todas as outras.

11

Taxas de trausito :

I
I

1. 0 Entre as fronteiras

I
I
'I

I

daTur•JUia o da Hussia ....•............
2. 0 Entre asoutrasfron~
teira.-~ pelas corrcsp!Hit.lencw.s
a) das Judias ....... .
b) tloa. pai7.CS alj'•m
das ludias ........ .

Portugal •.• Por todas as corrospondcncias ••••••••••..•.

07
70~

07~

Ul4

ODURUÇÕEB.

8H

.\CTOS DO 1'0DER

TAXAS

OE SIGNAÇÃO
DOS
~STADOS.

INOIC,IÇÃO
DAS COflRRSPONDENCIAS.

Roumania. Por todas

~-TAXAS

TER!\1.1•

Di·:

NAES.

TRANSITO.

FrojctsoJ~

corrospon-

a3

tlcneias .... , ........ .

Taxas tcr.,linaes :
Russiao. ooo to o Pelas corrcspontloncias trocadas úosdc
as fronteira.; l~uro •
pé as com:
a) Hus~ia rnl'opéa ....
b) a 1\ussia tlo Cauca~o ............. .
c) a Hussia asiatica a

37~

O. Llo meridiauo de

50

'Vf'rkuc On1liusk ..
d) a Hussia r~:;iatica a
E. Jo mcrit.liano de
\Verkao Oudinsko.
2. 0 J)csdo as front.cir:ls

da Pcrsia ou da Tu r·
qnia asialica

pelas

coJ'fPSp o nt.lcnria...-

I

troe:ubs catre as India~ l~ os paizes alt\m
das Judia-., de uma
p,trte, c, tia outra
p:nlco
a) a Hu~sia curopéa,
inclusive o Caucaso
b) a Hu-;sia asiatiea
(l.a c 2.a rcgi!ies).
3. 0 lles,lc as 1111~smas
fr:,lt(uir:!:-:1 por toda:-:
a.'> 11lllras Cllrrc..;pnn·
deu rias trocadas rom
al a llue<ia elo Cau-

73

2 73

, •...... , • •

30

b) idt•;n européa... ..
c) itlem a~iatica (La.
r,•gião) ... oo.. o....
d) idem ic\em (~o a rcgi;lu).. . . . . . . . . . . .

80

r:t-;o ..

67~~

3

Túol:as de transito:
l. 0 Entro as

fr~lnleiras

cnropc:tr. por todas
a:i curre~pondent:ias
0
~- Entre a:.; fronteiras
curopra~
por 11111a
parte, e as fronteiras
tL1. l'ersia c da Tm··
qnia asiatica, de outra parte, {JL•la:-:; Cl'I'·
respondcncia:; troC<-ltla-; com
a) a.; lndias ..•.......
b) os paizc~ além das
lntlia.s ............ .

-

3i)j!

-

onscnvAÇÕESo

815

EXECUTIVO,

TAXAS

DESIGNAÇÃO

DO li
ESTADOS.

INDICAÇÃO
DAS CORRBSPO!\DBNCU.S.

DE

NAES,

TRANSITO.

fi:Jé;~.J
3,0

TA IAS

TERMJ ..

Entro as mesmas
fronteiras por todas
outras corro;pondcncias ..•..... ...

~s

OD~BRUQÕBS.

Fr.jcts.

-

70

4.o Entre a fronteira da
Turquia asiatica o a
da }Jersia, pelas cor-

rospontlcn.cias troca.das com as Indias c
os paizos alóm das
lndias., ............

Taxas da Companhia
'' Black Sea 1'eleuraph)):
Por to elas as correspon·
dcncias ..............
Sorvia .•••• Por todas as corrospon·
tloncias .............

4;)

07\i

0..I,.
1,

dcneias .•...........

lSX

!5

Suissa ..••. Por todas as correspon·
doncias ...... , .......

07~

Succia., •• Por to tias as corrospon-

-

07),

Taxas tenniuaes:
Turquia ••• I. 0 Desde as fronteiras

curopcas, por todas

as corrcsponllcncias

troradas :
a) com a Turquia cu·
ropca., ...........

b) com a Turquia asiati c a (portos tio mar)
c) idem idom(interior
c archipclago) .....
~-"

2~

50

7:;

Destle as fronteiras
da Tur!JUÍa asiatica

a) para a Turquia asiatica (L" rc~ião) ...
b) idem iclcm (:2.a rc·
giilo) ...... , .......
c) idem curopea o o
archipelago tia Tu r-

5)
75

quia asiatica •......

Taxas de transito :
1. 0 Entro as fronteiras
rnropcas ...........
::!.C"' Entre as fronteiras

da Turquia asialica.

..

----------

-----........
~,.,R

(\,•',,'' d

.....,

.J

,,

i i)

c-

•,

~

.

SiG

.\CTOS DO !'ODE!\

TAXAS

TAXAS

OESIGNAÇlO

DOS
F.STADO:i,

JNDICAÇlO
DAS CORUESPOl'iUENCIAS.

DE

TER:\11·

NAE$,

Fr.jCts.

TRANSITO.

Fr

ODSER\"AÇÚES.

·I"'é;;

:J. 0 Entre as fronteiras

da Turquia europea
e as da Turquia asiati ca

a) Pobs corrcspont.lencias das lndias.

úi

t;2 ~~

Idem ,idem dos paizcs além das lndtas

03

~~

c) Por todas as outras.

Taxas

""

ilha t!e Cau-

Oi%

JG

dia .....••.........

'I'nxa unU"or1ne f)RJ'a n correspondcnclu entre
u I<::uro1•n c •u~ Indins.

As tnxns dos corrcsponclcncins entre a Europa
(cxccptuando-sc n Turquia e n Hussiu) e us Indias sfío estal>elcciclus uniformemente segundo
os algarismos al.Hlixo indicados.
O.DR
CIIIT"fA·
GO!'OG.

E.DE
CHITTAGONO.

F;'~7.l~
a) Por ria da Turquia.

~

ú) Por ,·ia da 1\ussia..

ti

5

25

tiO

Estas taxas süo distribuiclas como se segue:
Via da Turquia :

Via da l!ussia :

Para as corrospondencias com:
as Intlias. os paizos

Par.1. as corrcspondencias com:
as lu dias. os paizcs
além (.Lts

alúm Uas
IHtlias.

F.uropa ...•.•....
Turi[Uia ......... .

Golfo da l'crsia ..
In dias .......... .

O.R2!i
L 52 )i
2.10
0.5:l

5.00

0.82 1 ~

t.m%
f. ~9

0.50

Europa ......... .

~~~~:::::::::::::::

Golfo da I,crsia ••
Judias .......... .

3. 75

continua >

0.521~

L i O)i
1.07

Judias.
O.!l:P6
Ll8
O.iO'~

O.J5

1.09
0.50

5.00

4.00

LG5

817

EXECU'fl\' O.

Nos descontos com ns estações limitrophes,
os Estados europeus cobram ou recebem exactamente as taxas a qne têm direito em YirtuJe
dn tobelln-2. 0 Hegimen extra-europeu. A difl'erença pura mais ou parn menos que existe entre
a somma destinada para esta distrihuiçfto e o
algarismo acima iuclicado, como constituindo a
taxa geral da Europn, é lonçacla (J conta das
estações extrn-curopens.
Feito em S. Pcterslmrgo em 7 (1D) de Julho
de 1875.
(Assignado): C. r;;, I r:EI'EHS.
R. SCIIEFFU"\,
flHTJNKEH.
1.~. DE I\.OLL1-.t).
VI:\ClJK'!T.
nETTS-BEY.

DE Tom.ro:;.
AILHACD.

n. r: oDH-..-soN .
S. l·.LHCO!\.\'!.
AIIíiCO.

C. Nn·:L:"EN.
STAHING.

C. ]};_.: LUDEh".
V. DO l:EGU.
D. r·;onrr.,~~nJ:H.
HATIE'.!EI\.

! •. FimY.
lJII\llTHAK'\'.

=

!'ARTE ll.

1i~:~

!' ;/),

Hei por hem l'ro:·o•<:;ll' n•wHnr•nk a p:·:~-:cnte sc~são
rla A:.SL'illil!r',.t li"!':>! L<":>:i:.l:t(Í\:1 :•1/• an di:1 H r1o corI'Ci)

~c

;:\11!
~l!ni~~i

:n::z.
ptil)

ro

t\

d·1

-. ' 1d

{ll'l'

lacio d::
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(<C' !tr:n~~,~UL\
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fi')iUp:l!';hia
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:~:! 1 01il:~ a f~1nC"'

c!un:1r.
Attr·u~L·n,I•J

a·· rpt''· :.;.·

l''.''1iti~:·:·tl

~

Cu'·IJ'·'llltia J,; na-

\'1'.'.\ar;~tn :t \':1!'111' d·: L·l,'l'th de \.r:ll'l!'!tn", dnit!:unente
rt~pre:;euLl:l.:, c de cutlf'Grlllilhtl ..i c.Hll :-~ ;,; 1:·c:r·r da St)C·

vi:u do.-> ;-.;egue[us do lmp ·rio do C·lJtsdlw Lk E.,t:ttlo cxafddo elil C•J!Hull.t ti'.) UI d1\ A:;·oslo ultimo, ·u ·i por bem
Approvar seus est:ttutos c :1utoriz~l-a a funr·cionar
rom as modilie:;r;õcs que com esle baixam, assignadas
pt>l' Tllom:1z José Cot~Jlw tlc AlmciLl:t, do Mca Conselho,
.Ministro o Socrdario dt• Est:11lo dos Nogocios rla Agricnllur:l, Commcrcio e Obras i'uhh:ao;, que ::.>,imo tenha
<'J!tt'wlido t' (';,r, :"<:e:·ul.lr. Pal:tt·iu do Hio dt• .J:\n~'iro em
8 de Outubro 'rio 1877, ~iti. o tl:l lntl•·p·3ndt)JJ;'ia e do Impenr).
Com a rniJI'Íêa de Sua

1Ha~~csta1L~

o Impcntlor.

Tlwma:: los/ Cod!w de Almeida.
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1, 11.\·~r ~'./.!f!~:' i', ;:di h t·. :-.i~;ILtl'Ít-, Jc~
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.. ;;! ·:~~V

~,)r' r.·, ·'l.!l~'i}·llJI'.

!

s

No ar l. l'i 8." su ;,~t,i l:Lu!l·S•' :H p:d;, 1 l'JS·--um lJ u~tr
tu- por lllll uedrno.
lV.

\

.

•\' ~·." p;:t·íc cio art. ::.\; ~~-rr·,;,·,·n!I'-W. depui~ das pa1:\·;r;:~-.:la J'Jleri'Jr srss<\u-a.,;; sPguintr,s :-E achanrlo~
~e

prc'I:HL·s a:·ciolli~.i :s ·~:H lltUlcro ~nm:·i; n!r• para clclihl'l';ll' :l a,.;·;·'!ill>l,··,, etc. Um ,j~c ccmn está, all,litandu .. se 11'1 lim--,;omt:,nto qtw os DirecLores e deuuis emp:·,:g.,J,Js da comp:m 1tia nfio t'ar;:tm par! e da mesa d:t assemiJió:t :;·,Tal.

\l.
N•.l art. '21 :-;uppr' P1a nl<;:~ os p :la vr:~s ·-::e o jul:jar con~
vcnientc (n ma i:; ro·,tr, esr.:t;.
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ACTOS DO PODER

VIl.

A t.• parte do art. 30 fica assim redigida :-Nas se!!sõcs onlinarias a assemiJléa geral occupar-sc-ha dos assumptos de que tr:Jta o art. 2õ, c nas cxtraordinarias
do oLjccto especial de sua convocação.

VIII.
No art. 32 supprimam-se as palavras- e outros tantos por procuração.
IX.
No art. 33, paragrapho unico, acrescente-se :-Esta
deliberação não trrá valor se não no caso de ser votado
por accionistas qnc representem metade do capital
sulJSCI'lpto.

X.
No fim tlo art. 6. •- <la~ t!isposiçuc.> transitoriasatlditc-sc :-Fil'a cutendido que estas obras são feitas
com capitaes da companhia, os quaes fazem parte de seu
haver.
XI.
Em todos os artic>:os snhsliluam-se as palavras-conselho tlirector-pcla seguinte :--Directoria.
Palacio 1lo Hio 1le J:ml'iro nm ·s de OutuiJro de 1877.
-Thomaz .José Coelho IZB Almeidr1.

Es!atutos

d~ Companliltt

do narcgrrrao a vapor da Lagôa
Ararualiia.

!·.1 CO:Ul'A:O.JUA E SEU FJ:'d,

Art. 1. o Flt'a cstalwlerida uma sociedade :mouyma dcuominada-Companltia ele llavc·ga<;ão á vapor da La;,ôa Araruamaque Lerú sua séde na eitl:u!e tk Cabo FrirJ.
Al'l. 2. o O ohjt•do de~ ta compauhia é o transporte de eargas
c passa~·ciros entre todos os portos da Lagüa Araruama c o de
Cabo Frio, por meio de lan!'has a vapor, rebocaudo saveiros ou
quae,:q11cr outras cmbai'!'a~·üt·s.
·Art. 3." Esta companhia durará vinte a unos desde a data da
approvação dos pn·scutes r~tallltos, c só poderá dissolver-se
autes des·,,e Ll'mpo se sotl'J·ct· prejnizos, t]ucahsorvamtodo o fundo
de reserva, c mais de metade do capital nominal, ou quando o
exijam acclonistas, I!IIC rcprc:;eutem mais de metade do capital
suoscripto.

EXECUTifO.
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Paragrapho nnico. Fica entendido que o prazo rnarPado neste
artigo para a llura~·ão da companhia porterá ~er prorogado por
llelilwra(·ão da assemblé:J gemltlos act.:ionislas e ulteriorapprovaçriO do poder· competente.
Art. 4.• O; ncgocios lia companhia serão administrados por
um eonselho composto 1!e um Pn•sidentl', tlous Directores e um
gcr.;ntc, cujas fnneções scriio atliante tlecl:lradas.
DO t"ll:'o!DO SOCIAl ..

Art. !S.• O eapilallla co:upanhia será de 2!)Q:OOOSOOO, dividido
em 100 al~çl)c-; 1Ic 200~000 cada uma.
Art. r..• Os accionistas eutrar.~o com 10 ~~de suas acçõcs
depois de :lflprovados pelo puder compctcut<! estes estatutos ;
depois do que a pl'imcira Plllrada n~o ru·lcrá t•xcedcr de 20%, e
as subsrquentt~s 10%, devendo rnr~tliar nm nrez pelo menos entre
cada chamada, que será feita com 30 dias de antieipaç.ão, e
annnnciada 11os jornacs, t[UC maior circula~·ã" li verem ua Iocalirladc, e 1w. Cilrle.
Paragrapho unieo. O accionista que retardar· as suas enlrarlas
pagara o juro de I% ao mcz em quanto as nilo fizer, devenrlo o
conselho tlircctor, depois tle l.rc:; mezes tk espera, e com aviso
prévio de 30 !lias feito ao :rceionista rclar,latario, 1lcclarar taes
acções em commisso, e vent!PI-a;; Pm proveito lia companhia.
Ar I. 7. 0 llnrantc os villlc :l!lno-; da dnraç:ro do privilegio, tirar-•e-ha do lucro lilfllitlo de tnllos os semestres 4% que a companhia dara a Lcg-er Palmcr cn1 pagamenro do coutracto e
privilegio, rrue lhe cn:rcgou o (:onrno da Província do Rio de
Janeiro em 28 de ,'luvemhrn 1le 1873 para pssa navega~·ão, e que
elle tran,fcrc á esta companhia, ti,~ quem fiea sendo propriedade
exclusiva, c como compensação rlt•-; estudos c trabalhos por elle
feitos para esse i11tonto.
Paragrapho uni co. Se por qual:p1er motivo a companhia deixar
de explorar esta na regação !I entro dos trcs anuos marcado& no
contracto com a província, este, bem como o privilegio, rcYcrLerão ao seu actual possuidor sem indcmnização alguma.
!lOS ACCIONISTAS.

Art. 8.• São direitos dos acclonistaf. :

1.• Di>cutir em asscmhléa, ou propôr qual'}uer medida, que

ententla conreniente, pedcll!lo fazer-:;e representar nas reuniões
por um procurador.
2. o Poder ser eleito para ']nalrprr cargo da em preza com as
cxccpr;iks CXIH'CS'>:JS nestes estatutos.
3. o Hccebcr uo fi:n rlc cada semestre os dividendos, que lhe
tocarem.
DO CONSELHO

DIRECTORo
" t 1 ,

Art. 9. • O conselhn rlirector durará dous annos, sendo ekflio , ' :
em primeiro lugar· o Presidente, c em seguida os dOUS/ÓULr.its
llll'cctorcs.
/ ,·
Os tres immcriiatos em votos serão os sup/1lentei' lltl1i birectores, e servirão na falta destes na ordem ta r~pe6tiva votação.

',)'

Art. ·lO. Do lnero li•fuiclo de catla semestre se rlnluzirá ô %,
que sPriio distri!luidos entn' O!' meutlli'OS do conselho tlirl'clor.
Arl. H. Sú púdt~ ~er l'n•sid<'HL<~ e l)in•elnr o :ll'rionista rpw
po~~;uir pt~lo u~t·nu-; f!t•z :tC.t'iít~s, :~s qu;\e:-; ser;1q illalit·n:n·(·is duraul.~~

'~xcn:il'in

seu

cripra~~ pt·~o ll~t·!:o;;; ~rcs

c in.

lllrzt•s

:-tnl.e~~da

t:lci~·:·w.

Art. 1.:!. O !);>c:;:d;.':l:~ c:lUlO('~Ir:l. o toll . . t'l;:o t~ir·cet~q· ortlina-

riamcHle uma Yl'Z por ttll:·.~, ,; <'),\ranrdinarla:>tcntc l[lta:Hlo o
jul~;;_r llt•cc:.sat·io, nu o ~··rCIJlC o requerer.
· lrt. 13. Do que :<e p'ls:;:,r na:; Se!'";,,~, do COitsclho se lavrará
uma atta que snú cst:i'ipb. <·nt um lilro e-:;pccial, e assig-nada
JtCio~ tll<'nthros do conscll10.
Art. 1'1. i'ia !'alta pcmwltCitli: ·lo> llllt ou •n~is nircctorcs 'er~o
cltamados a 'uloc;tii.uil-os us snppl~nle~ peb ordem da volaç~o;
o l'rcsidc!ll<~ ~:er;Í suL<;~.i~ui1lo pr~lo 11\:tÍ> yo(:ulo <los Di1·c.·lor<:s,
ou rios supplent(·~;, qn:•.PII·.l ~"·.ia c:1;.,<1 de la!la d<~ torlos o:; Jlin;r,_
Í{)J'l~~::'

Etn

lr(~o

1':1'0~

o

gt_~r:JI rroY:'/·- :1·-~L'l

!:.l p1·iutcir~~ rru~li:..to or~lin:tria <:a :-L:Jsenlhh·~a
,.F·"!'Ii\';'!l!Cn~l'

:~

,-.!~··t

n~1

\ :t;~ns,

rpu~

c:ds ..

li!'ell!.

Art. J:J. o di"jHl,IO no ;;rt. ti yigon lambmn a re'ipcito
dos >H]lp1t·nt.r>s, fieantlo eHI.!'JHlitln que perdem esses Jng:m•s os
qne rlllf,1.IIIC o 1Ji<'1lltiO(wrrferelll a gara11tia do di lo artigo.
Art. 16. Con:;id<'ra-se ('Olllo tendo resign:Hlo o dito c~rgo o

Jliri'Cior, qnc deixar
jn-.rificada.

•l!~

c-..nccr

Art. 17. SJo alll'iin;it'iír:,; d<>

;wguidos sem causa
·

trT:> nH·z:•:;

ctlll'<~llt<t llircet"r:

1. 0 :\ppt'nr:!r ':~ l'l'!~nl:lnu·tJtn.;, erg;lll:z:tdo~ pe!o :;erentepar:.

O SCI'\'Jt.:o da •;il!<il'l'/::t.
? .. o L'.(;~rcar o qrdci:ado do ~cr:'ní.:·,
de su;: nnlll!':'~·:ld.

~.v A~;nrn\·:,i· n·~ :ir. in:~

d'l

t'

d.1s dcLJ:lis e!Hpregados

.'~CJ1 ;_t:~·. ~;td~l't.·

;ta:u•'i"Utlü~ r!npre·

I)

{:!ado.t;, ~~~us ordt·n;,.lo:-; 4;.~ ~~·at;ftl:.l\'Üt'S, Jicau!lo a cargo da llil'Ci'loria a uoml'~<;:w •h [;uarrla-Ji\1'0' e .to <'aixa ôOb prnposta

(10 g{•renlf!.

·'1. 0

E:-~: Ol!!(~J'

ns

<h~posilos

dLs

d;nhcii·p~

'~Dtupanhia.

da

!'). 0 ÂIIIOl'i?ar O i~•'l1' 0 tt• ;:-: :'r'lthl'll' •.)·. e'J:J 1 ;·.:c\O~~, que ll.-ltl CXC(•t1t• 1'(111 f!;' :1: ·1 ~ '' , •.
1

G~ ' ri\"~'•, ~ i:ill

~('!H·· 1Lt•ndi;ii!(~JJdl),qU;~

(.'li.t.

rlhlt'il111::·.
J.t~ HcpJ('·~ :1'; · :1 f ,;::::··,tl ~;::;
surgii'I'IP t'Illr1~ ('11:\" t1tttr:t p:l!'f

csfon.~os

para

,

t{ . . ~,~ ...-; ·,
ti(

'tLC
:tr Lo Jq~ ('S
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rp:·~ o.ii!fl~·.ll' C<•;JqiJ[\·;~:P, 11•1 'j'i,:
'' ; •. :il:'f"
~~ g~ !~ ,;·~ cll
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iJd('f"t'·.;-;:~ (:::
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(I

jU.

I J(

~"•

1
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J: ~

r~~
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~
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2." Cnnvof•:tr :1 ;1 ~"~'il'blt'•;! .~~~\r.d :}rdi;1 : •. ;.\ 11:1.-; {•po~ !15 drf.(~r
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:J, 0 Presidir ás renniioes do conselho dirrc.tor. oncle terá voto
r! f' qualidade •w c:,sn •k t'lllf':1L1'. ,, provisnri:nnrnte il~ rln nsscmno1nt•ic a ~n:l_lnt·s;~L
.
·
do f:Ol:s;·IIIO fiH't~etcr·, (~ .JIIIItfllllCillC COUl
0
o aen·u lJ' 'o~~ ('ontracH·s a que S(~ reft•l c o§ õ. do art. 17.

l)lt·a
-~.

11

~t·ral at{~ q11•· t'~·,t:-~
.1\SI..ii!!II:U' ;JS :lt'[:lS

i;, o convid.1.r cs :•c<:ion:slas a f~Z!'I' ~s rc:<pcctiYas cutra•las

segundo

~s di~:pn· içf~~~~

•i o :!I'L 6. o
!J!I

GEJlE'iT!l.

Art. 1ll. O gPrentc s,·ril nnme:ulP •·ela flirr•ctoria tla eomra·
nllía e eontiHnarú ci!llfll:\lllO clla o jni~ar ('Ol!'lttlir.i:tt•, SfTHBdH
o easo prl'vislo ;J,, :!; 1. 17, ~lO.
Arl. 2:1. Compt'lr ao ~:.·t·;~:lll''
1. 0 fliri!.:ir L•l"'~'; o' su·li•~os d:1 ro•nrwnllin na ennformirla1Ie
d•'EII'' t':il.alut.os.

2." H•·;"dar o

~ysL•·ma

"

de esnij>lura•.:w da cmnpanhi:•.

:J. o ,\rr;~(':tl!a r a n:lllla, c clfectl::'r lo r! os o,; pagaJnénLos c tleg-

r•·za<.

4. 0 Dar ao l'onscllio rlirce:or todas as inf"rrnaçõcs, que cllc
exi;!il' n·rll:tllllen:e ou J•Ol' e-.r~r·iplo.
5.° Col!f't'l:cion:u, de acl'i>rdo l'lllll o conselho tlirector, os regulan:enlos nect·S'-:II'ÍO~ :10 scni<:(l da companhia.
(i." Ntillll':lr ~~ tll'rllil!;r cs f:lliF~'!":Hiw;, '' tl!'terrninar-lhC!' os
úl'denru1os Oil ~ 1:1ti:it r:~.-~-Í('S CfHH ;~c.:. f't'~lli{'(JH'S do art. fJ, ~ 3. 0
7. 0 Hc·tii;Tt·r qn;ilq'H'I' CPu-..·,,~·;!,_)n t·~:[l';lordiuari;~ do tl!1lS(d!:o
dil'e('tor e :l:l ::s-..c·lnbl!~'a ~:~·: · !~ qP:ir>Í'J n j!llrnr toHYetlicnte.
I>. o Cclt•hrar t·S ( Ull!raci.os, qnt• Sl: lonrarem precisos para
cxc;'JH;ru, do:-; :ra:!,dho~~. r:.:lr;q·fn,J.ndu·~;e torrl as rcstric(ô~~s do
nrL 17~ .~ ;;.(l
p.o

,\·~!~. p:·n~:·~:doiad,·.: d:1-; ~~~~~~~(;~'~ d~. ;i·:~ct~lbl{•a ~f'ral nprrscndiir•~ior os loalan~·os \' ··•mtas tlo lllOvimrntn •la

tar ao COIL'dlw

COilli':tll:lia, aco:np:tflilatlo:; de ua1 relatorio explicatilll

para o

do n. 0 ll do arl. 1;.
Art. :ll. T11do,; 11s Prnprc;:.ailos da r:ompanhi:t ~ão subordinados ao ~erPuLc, l'Ol' •Tjo !rdcrmcrlio :1 Dirertnrh f:1r:í executar
a;; wa~ dcliii'T:J•·ii,·,; .
liill

.:\Jl.

2:2.

tGs 1

:-··-Jttl

J't'Hn

i:~~~-

J~c :.13:--~·;,li:,il .. l {.;1~I~d C (.!H_Hpi~'-ta_dOS aCCJOHÍSI:lS inscrip~
t: ·-:, ~ .. ~!P L11'lHJs, 1nn::-, t!t:~t; :11llt'S de qualt{ner

P;n·;l.r~!·,q-lt 1
\:,·.· ', ~,

pn1

. \1!. __ ,

l\jo p(;dclll ·~:-·InJ,:H'<'C~''' üg t'f'!lilincs
::1.:í·!·i·-;1:
l·; 1::1 ;(;l;!i:~ltd;i,l .

uni(•o.
,:,

~~;--,,Fi ;·;:i~-.

<i~~ ;.:1~1 :~~ ~~l'.;c;.~ -~;u~· :l:Hl:i;:~:ic

da

e

rt~l_l.d!.~·!·

l;;;bl!,::\ 1 : 1 : ;

t:~.;

:..• roov

-:de

JGr:lae.;

cnn1o

1, ati;t cont quinze dias

:i~~~~::n_du {~(lia, h~~ra e
tlt~ ln:u')J' :·1n

lugar
u!:-u;:ao no Jug:ar

IJ:t Lld·t·.>.

"\.11. ,;;:;';.. .A ;1~...,e;;thl1·:.1 :. . er:d pfio St' jHl~!:~t·á consliluida seuüo
;: ~,:·~, ~ ::• .t ·'·· ;·:•:.:J!:li!:·~.3 · rrj:rc::_;.-~l:.ai~d{i pelo JJHn: _, uin
1r·:IJ :·• •!n c·~; it:d, ul•,cr:pt~~.
~ t .. u ~:(~. pcn.'ill, I::l n ..:;;I!i:Ji; <"d !',(:Cl;~.1 nflJ CUlHparccer quern
e~~tn

represeule cs·~t! al~art:.. tno, o Pres d<~ate fara nova convoeaçâo na
fórma do art. 2~, declararHio qn• a assernllléa fnrrcciouarà com
qualqn ..T 'ilH~Il'?I'O f;c tlcci<Ll;~t t~, ,t <JU•~)~e farú cffccti;-o.

\CT<1~

f)O PODER

~ '·" .'. r· i'·H''"'· .In> est:lluros sd p1ídc ser vDtada por accio
,,, ·1.• • ,,
· ..
:'JII.•~tn (!• :o i!lt'il<h mcL:Hk do capital su b
~;f' i'i pl,Í).'
.··.ri. :2:. \ .·•.: ,··:.lll···.:: ;·:·1·al !il'l':·: ronvDI'~!la ortlinal'iamente
u"::1 I'"Z ,.,,,•a ::n:i" ''" .l:ll!Jo .1 Sdl<l~:hro, a filll <lc l.llmnr conhe-
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i1~;:~n:P
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~.J.

ll«·;~.i('Í;
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_; prl~'.
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l~

cxtraurdínarinrnenlc uos

;·:~!:l(Uto.~.

·:-!:·:.:.

:\r;.. ·:~r.

'~;·u1·! l;!~ o.; '\C('ic·•~!stas s:·ni aberta a sessão peJo
:•r:·,i·kale do' <.•:~;,el!w dil·,~eLor uu pqr q1wm suas 1·ezcr fizer.
L·.1;~o d~~pr}i:~ de appt'O\'<Hl;! a :H' la da ~Hlti'I'ior sessão, a assemhk~:L aeci:Hn:u ;·, on1 Pn·:-.ill;•;,t~:, o q:.!al t:t~;ign~lrà dou•; ~lec.ionistas

par:!

S('!·VÍi'l~llllh~ ~~eCI'Cl:Jl'in~.

,\!'[. 27. J).·poL; d1\ l'.lntar ('"llllt~ciHwntn 1lo relo.l.orio c contas
,;o ~·,.n~n:•.:, h··t~L co:no do p:tr<'c<'r d" con<clho direclor, nas"·'!H~d,··:t, ;::~ o j~:l;::t!' l'~:!!':,·ni~·n!P, Jll)illl~'II'Ú d'cntl'f~ OS St~US
tn~':ahr;,,· i!\'la t·uunni~ ~\,,~r:.~ f!es p: 1 i'a L~~:t.:ninar aquclles dof:u ..
;·: :::o,: : ,;.; , :· .. n:·::t, d<'L ,, rar In.'" ~oill·e ellc; pl'C"cin<liwlo
,;.~rl:u::IJ:l

•.:c·!:,.~:~.· -1·;-. ~''

s :. .'·. ,.

a

jql.~_~ar cle.f'tH't·:·~~~;lria.

a

ic~·;.
·.:1 ·.:i·• .::o il:· co11!:r: U:1:1 ob:·i!-(:if.';1o de proreder
c\:t 1 lL. :--·d~;·( (' :. r.•:... ~· d·:. ~ln!t'llto ;, t~ sol1rt' :-t. uwreha de todos
~ ; . l l;I ~
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! ~ . ; ( : ! 1 ( I ; ' :t ; l : ! I ; li i '· I ! ': 1 ! ' :'1 I ••
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. :1 l'.·r..pt

·r· : .'

tij'

qLe tO!IY!HllH.' a

assctnhléa

ito.

;\:h''''··""·'"'; "ntia:~;·i;1o, n:\n sr !r:dará do !li,posto no
~ri. 28on ti;,. e!• if:,to ,,,, 1'110' eion;Lrins, IJII:IJH!o Sl'ja cas•1 disso;
e 11as e:draordil~;u'ias do o'•i·~do 1·speeial li•) sua con >ocação.
!·::11 l!lllas ,;nnl'l :'111 outr:i>. porúm, IHiill) qualqul'r accionisia
::;=:·t•..-:Pa~al' lll n:HL'-'I:l·..;, qn•· .l~tl;~!!l~ a lu_·tu da t'o~upanhia, par:a se

:·t· .. p}•.:er_·t:l !'iil lPll:~ H"~qni:l.:i
~· :!:11: li i,. li:' fi! ! :li li 111.
.-\ ··1. ;;: .
·

~'

'

i·"·'')'!"

/:'~1:[1) :1 ;1•. ·;·_1;;···.·

:1.-i:.nn:uia

1.

U(,·<~::~:;~.

sllL.:;eqqentc, se a asseiubJca as

po.i•'ill ,.,;r i!t!IJlica., ou por cõcrulinio,

O r-·~~~:-l, 11 1': r_<!l) :1rll!JO~ ~v; c.asos SC
~.·:1d:i HH::nhrq d~~cbrará <l seu

1'

~~q'l'(~ver:~. Pni l't·dn!;1

as~-:.ig-nad::.
l'araz:lp!J,, n1:i•·n. To!l:ts as t~ICil;ii:•s SI) farão
1' J:Ol' .naiori:l ;~h·o!nla de Hllos I•!'!~Sc:ntc~.

procederá
yolo, ou o

u;lo

por escruLinio,

Ar!. 31. C:tda l'int·o ~c•:iíl':' <l:l direitn a um voto; mas nenhum
dl,pnra 1lc m~b.; dn dez votos, por si e outros
taa!rs por pro,·.nr:H:ii•J qnal:ruc:- IJ'le seja o numero de acções
1[11<) re;•l'C'S!'ll!:ll' por c,i llll por prneura(,'ÚO.
1',1ragr~plio W1ko. n; :Je\'ionisl.as dt~ Hwnos de cinco ar,ç·õcs
pc1lell1 as.;i,::jr :i..; I'Ctm:t>cs ,\:\ as~emhl<'·a, 1lisn!Lir c propor o que
j!Jl :arcE: a !>PIIt d:t :"P:tpanlli:t, mas !t:ío poclcmYotnr.
Art. 3:3. A' a :\t 1 Inh!~·a ~-:('i',d cnntpele :
P;tra:~rapho Hnico. Bc:-~PIY~~r ~oi!l't~ o nn~1nento do fundo
~ocial, :·;•ioJ•n;a 1!:• :·'i:l:li;: .. ·, :lli:·u:l~·:-lo da r:mprcza ou Jiquida\~1,~ t!:l (~fi/'~'' J.:i i,
Ar!. :H. A: r!: oiu~·iir3 da :L''·''~J::llll:a geral, tomadas ;:;egnndo
~ccioni~t:l

1

o detcnllina<io
pn~·~entes

ou

1

•

íH'Si<'»

t'Siatulos, o:JI·igam a Lodos os accionistas

~::~s~.'!t 1 c:~.

Art. 3.~. Dos Jur,ros lirJi!idos de ea1l~ semestre se dcrlnzirit
tiS %para a e;·en~üo de um fnnilo de rescl·va até completar 30 °/0
tio ca11ital realilarlo c dcslinatlo n amparar o capital social contra qualqner prejuizo.

F.:XECUTI\'0.

Art. 36. Conforme o que restar dos lucros liquillos, o cçns~
lho llirector lixará o dividendo semestral, que deve ser dtstrtbuido aos acdonista•;.
Art. 37. No caso 1le desfalque do capital social~ não ~e ll~rá
dividPndo aos accionistas, emquanto o mesmo nag estiver mtciramentc restaurado.
Art. 38. As porcentagens do concessionario do privilegio, do
conselho director e do gerente, serão deduzidas do total dos
lucros liquidos de cada semestre.
DISPOSIÇÕES TRANSITORL~S.

t.

Art. 1. 0 U Sr.
Palmcr faz plena cessao á esta companhia
do seu cont•·acto '~ llrivile;.do coucc•Hdo pelo Governo Imperial
em 28 1le Novemilro !le 1H73, fil'ando a comranhia subrogada
em todas as v;u;t:-~:.;-ens, c sncccdcndo-lhc em todas as obrigações, que naquelle contracto se consi~nam, do que se lavrará
título COiliJH'lentc assi1~na!lo por clle como outorgante, e pelo
conselho dírector rPpi'''"~ntawlo a comtlanhia outorgada, em
lruea da pon·pnta:~•·m IIH)Ilcion~ula no art. 7. 0
Art. 2." A r-oJHpanhia entrará em exercício apcna' se ratilieat· a subsnipç:1o das aeçi\es.
Art. 3. o Fi<)a 1leS1le já eleito o primeiro conselho dircctor :
Presidente.
Conselheiro Dr. Guilherme Sclluch de Capanema.
Direetore~.

Dr. Joõé Diao, Pinto de Figueiredo.
Miguel da Silva Azevedo.
Supplentcs.
Antonio Homem Cardoso tia 1\Iotta.
Paulino Pinto Pinheiro.
Comnwwlador Bento José ;\lartins.
Art. 4.° Fil'a igualmente a cargo do Sr. L. Palmer a direcção ctas obras.
Art. n.o Fica à Directoria qnc fôr nom<·ada autorizada para
8olidtar do Governo a approvação dos presentes estatutos, c
aceitar qualquer modiflcaçflo que não embarace os fins tia companhia, toem corno fazer ro·gistrar os mesmos estatutos.
Art. 6. 0 A Directoria fica autorizada a contractar as obrás
para a abertura dos baixos •la Lagôa Ar·aruarna e pela melhor
fórma possivel apresentando o conlracto e orçamento das
mesmas obras c submetteudo-os á approvação da assembléa
geral dos accionistas.
Al1léa de S. Pcd•·o, 7 de Setembro de f876.-Guilhe1·me S.
Capan~ma, Prcsidente.-Dr. José Dias Pinto de Figueiredo, Secretano.
PRRTE 11.
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ACTOS DO PODEfl

DECRETO N.

ü70~ -DE

13

DE OUTUDI\0 DE

!877.

Approva :1 planta da no,·a e;taçãa da Companhia de carrio,
llotanical G~rden Tiail Road, na praça Duqoe d11 Caxias,

para a execução da L1:1i n." 353 de 24 de Julho de

:1.8~5.

Attenuendo ao qur requereu a Companhi:.1 Bot~nic3l
Garden Ilail lload, H1•i por IJrm, para t'Xecução do
art. !l. r mais disposições da Lei n. :m3 de 24 de Julho
de 18'J,;i, c de conformidade com a rlausula G." das que
acompanham o Decreto n.o 1733 Lle :1.2 d~ Março de :1.8156,
Approvar a planta da nova l'Sbç5o que a referida companhia tem de edificar na praç:1 Duque de Caxias, no
predio c terrenos indicatlos na mrneionada planta,
rubric~llla pelo CIJCfé da Directoria rias Obras Publicas.
Thomaz .José Coelho de Almcilh, do Mru Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos NPgocios da Agricullun, Commercio c Obras Puhlicas, assim o tenha
entendido e f;1c:1 cxer:nt:~r. P:~lacio do Rio de Janeiro
cm13 de Outu!~ro de 1877, r:ili.o da ln;lepcndcncia c llo
Imporia.
0

0

Thomaz Jo.•:e Coelho de 11lmrida.

DEC:R ETO N.

llin~;

-- nr. 1~ o E nuTunno nE l8i7.

Atlcndend;, :10 I]IJ,' 1''f!l1Crrram u.o. llertlciro' elo
Conde de L:;:u•s e o lJr. Fr:w:;is,·o Teixeira tJ.~ l\[agalh;\P:i, ccDr·: ssi·~·n:;rir.s da lini13 de r;JJTis denomin:~•h ele Cnpac::liaiLL Hei p0r !J''ill l'crntil!ir IJIIC o Inçado da Jd(•rida lin!L1, 0pprondo pdo Htcrct•1n." ô:iGG
ele !) de Iibin ultimu, 'm vez de alnvr·.~;;:ar o cll:tLil·iz
da rua da Glori:1, IL•nlla ~a!Jirl:t rên·a de cincornta e
dous mctrn!' ante:;, no pllntn actualm.:nte occupJdo
pelos predin-; n. "' ~2 (' '•4 da mesma rua.

827

EXECUTIVO.

Thomn José Coelho ele Almeida, do 1\leu Conselho,
l\!inisir0 :- Srrrd:n·io dr E'truln dos Ncgociosda Ag-ricultura, Cülnmcrrio r Obras PulJlic~s, assim o tenha
cn tcnd itio t~ faca UXL'CU ta r. Palado tio Hio de Janeiro
em 13 de Outubro de ft:\77, lJG." ela lndepnntlencia c do
lmprrio.

Thomaz Jose· Coelho de Alme-ida.

DECRETO N. ()706-DE 13
Declnra a
g.'>a~, C'

DE OUTUBRO

DE i877.

rr;tr~nr·i:t tl~ C·'!llare:J <l" Trnipú. na Provinda das Ala·
m1rea u n•nciilll'lllo anHtwl du ! cqwclivo Promotor

l'll h! it'·)'

Hei por ll·"n Der'r,:tar o sc.~uiulc :
Art. 1." E' tleclaralla tlc i." cntrancia a comarca de
Traipú, crcacla na Provinria das Al;rgóas pela Lei da
respcc li va AssemLrléa n. o 71!) de H de J unlw do corrente anno.
Art. 2." O Promotor Publico da referida comarca ·
terú o n·nt·imeJlttJ annual de 1 :l~OO,)OOO, sendo 800p000
de ordenado c liOO,~OOD tle gratificaç:io.
Francisco Janunrio da Gal!la Cl'rqucira, do J\Icu Conselho, .Ministro r .Scn·,·t:trio •!r' Est·tdo tlos Negocios da
Justir~:l, assilll o tenha rnlr'ndido c faça t•xr•cular. Palar:io do Hio de Janeiro em t:J Llc OutulJro de i877, tiu."
d:t Illlit•p:·'!'!:•nci:~ r do lnq'~ !Í•:J.

continua >

828

ACTOS DO PODER

DECRETO N. 6707-DE t3

DE OUTUBRO

DE 1877.

Declara a entrancia da comarca de Camarruam, na Província de
S. Pedro do Rio Grande do Sul, c marca o vencimento annual
do respectivo Promotor Publico.

Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. L" E' declarada de La entrancia a comarca de
Camaquam, crcada na Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul peb Lei da respectiva Assembléa n. o Hl3
de i8de 1\laio do corrente anno.
Art. 2. o O Promotor Publico da referida comarca
terá o vencimento annu:1l de t :200t!003, sendo 800~000
de onlenado c li,OO;)OOO do gra tificaçiio.
Fr.mciseo .Jamwrio da Gama Ccrqur.ira, do Meu Conselho, l\linistro c SPcrctario tlo Estado dos Ncgocios da
Justiça, assim o tenha enteniliuo e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em l3Lle Outubro de 18i7, !J6. •
d;J lndcpcndcncia c do Imperio.
Com a rubrica ue Sua i\lagcstade o Imperador.

Francisco Januario da Gama Cerqueira.

DECRETO N. 6708- DE 13 DE

OUTUBRO

DE 1877.

Concede privilegio a John Dickinson Drunton para inlroducção
da machina de •sua invcnçao destinada a cortar, preparar,
chanfrar, aplainar, tornear e moldar pedra.

Attcndcnclo ao que 1\fc requereu John Dickinson
Brunlon c do conformidade com o parecer do Conselheiro ProcuraLlor da Corôa , Soberania c Fazenda
Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por
lO annos, para introduzir no Imperio o apparelho de
sua invenção destinatlo a cortar, preparar, chanfrar,
aplainar, torncat· c moldar pedra, conforme a descripção
e desenho !JUC apresentou e ficam archivauos, ficando
esta concc.ssão tlependen te da a pprovação da Assembléa
Geral Legtslativa.

8!9

EXECUTIVO.

Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Est~do dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
!3 de üutul.Jro de !877, õ6. • da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6709- DE !3 DE OUTUBRO DE 1877.
Concede privilegio a Antonio Nunes de Oliveira para o apparelbo de sua invenção denominado-Pesador de gado em pé.

Attendendo ao que Me requereu Antonio Nunes de
Oliveira, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da
Cordn, Sol.Jcrania c Fazenda Nacional, Hei por l.Jem Conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para fabricar, usar
e vender o apparelho de sua invenção, denominado-Pesador de gado em pé,- segundo a descripção e desenho
que depositou no Archivo Pul.Jlico em :17 de Setembro
ultimo.
Thomaz José Coelho de· Almeida, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
!3 de Outubro de !877, õ6. • da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador .. ___ ·---.-...

Thomaz José Coelho de Almeiàjh. 1·.
'

/

\)
/

\

' ~ ;·,l ,, '? 1

DECH ETO N. ü7l0- DE 1:~
C"i'."l':i<'

pri1·i]r~ío a A!lr·.~·:lo
Vt:"!hlt 1 l'

DE

wrunno

DE

f8j7.

t!:: .!•'o:;:•c.-rt Vi•)Íra para fJbricar e

r:U'I'US·hot.'i:; ,1,,

~HJ ÍllVCtHj~1u.

All1'ndewlo 1•J rrte Mt• retpcrcu Alfrr1lo 1h Fonseca
\"irir:1, c de conformidade comn p:trccer do Conseli!Piro
Pt·w·11l'<lt1or 11.t C·JI'•l·l, Solwranb c F:tzcn•la :"Jacinnal, Hei
pnt· hem C:i!W'Ikl'··!~w privi!crrin, pur oitrJ annos, para
f::lJri;·::r" vendi' r carro-;-IJo!.:•.i-: dn :;nü i'' Y•meão . Sl·gundo
o deSI'Illln e descrip:;:\•) q•w :J!lr,:<••nl"'' n 'lic;1.m archivados,
Tlto!n.n .rn:[· Cc:•llto :l.J Alr!lt:id:1, do i\lcu r.nnsrlho,
JUini~.!ro n Scrret:tri'l de E-.;f:ldo ,]o, Nt:g·o1·ios da Agri-·
rullnr:1. C<Jm•ncn:iu 11 Pi1r:t~ l'nbi it':ts. a::,im o teu lia cnt•JHlirlo e faca executar. l'ühd.J tio Üio de Janeiro em
t:l de Onta!Ji·o de i~~77. r;n." da Indepé:nrlencia c (lo lmperio.

Com a rubrica de

~ua ~bg,~~tadc

o lrnpcrarlor.

'nwmn:c J,,sd Coelho tlr• Almeida.

DEGRETO N' G7ll
ConccL!~J

pridlo;.;io

rt

-·~DE

:1.3

DE OUTlJI1110 DE

1877.

So\mnel ik1 1··m par.< a mad.Linrt de sua in-

vcnçã•) deo:linarl.1 a S•'ccar

~aJó,

cacáu, cllá, milho, fcij;io, _arroz,

f a ri nlla o f c no.

Attcntlcndo ao i]lli) ~le rcque!'eu S:tmul'l Beanm, e
de conformidatle com o p:lrocci' tio CCJnsdlwiro Procurador rla Corôa, Sollcranb c Fazcnd:1 Nacional, Hei por
b(~Jll Conceder-lhe J.H'ivileg·io, por 10 anno~, pJr·a fahricar
e vcnrlcr a machina Llc Sl!a ÍllV1:nr:Io destinada a seccar
caft), cacáo, chá, milho, feijão, arroz, farinha c feno,
segundo a deseripção e desenhos que• apresentou e ficam
are h i vados.

EXECUTIVO,

83i

Tlloma:~ Ju,;é Ctll'l/lo d•.! Almeida, do l\leu Conselho,
P S:'Ct'I'I:Jiio du Eo;fado dus Nc.•.toeios da AgTicultnt·~, Com:11:·n;io eOh!':1s l'ublicas, ;tssim o tcnh:t en-

MilliSti·o

t:•ndido e hr/t e:(eenlar. l'al:leio do Hio tle Janeiro em
:i:ldl~ ÜUlll!il'O de\ wn, fi!i. 0 d:t I!l:.li~lli:Jl!lcncia e do lmperio.
'
Co~·:

a

í'lllFi ·

1 d,• Sn·: r.! lfYCSl.:t:ln o Imperador.

Cunc:cdc nriviit'gio a .lo~ o Anloni•l Ahes para o apparé'llto de sua
i nv,•w;:io rlnnomin~do- Catador in,!a ntaueo.

Attcntlcnuo ao que Me rcqnerc~t Jo:io Antonio Alves, e
eouformidadc com o (Mrccrr do Conselheiro Procuratlllr 1b Corôa, Soberania c Fazt•nda Nadonal, Hei por
bem Concrticr-ll]l) privilc~io, por oito aunos, para fabricar c vendc•r o apparcUw de sua invenção, rlcnominado
-C:ll:\,lor in:'t~n.tweo, sc~nn,Jo a descrip1;ão e tlcscnho
IJUcaprcsPntou c ticnm archivados.
Thunnz J•1só Coelho dr) AlmcicLJ, do Meu Conscll10,
l\lini.,tro e S·~crelarin de Estado dos Ncgocios da Agricu!tur3, C11ll1~nerdo c Obras PuiJlieas, as,;im o tenha cntemlillo c f:tça cx:ccut:tr. Palacio do Rio de Janeiro em
1:3 deOutuiJro tltl :1877, õü. o da Imlcpcndencia e do Imperio.
tlt~

Com a rubrica de Sua l\bgestadc o Imperador.

Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. 6713-DE t.3 DE

OUTUBRO DE 1877.

Proroga, por dous annos, o prazo concedido ao Bacharel 1\faximiano de Souza Bueno para explorar ouro no município de
Guarapary, Província do Espírito Santo.

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel 1\Iaximiano de Souza Bueno, Hei por bem Prorogar, por
dous annos, o prazo marcado pelo Decreto n. o G068 de
18 de Dezembro. de t.875 para a exploração de minas
de ouro no município de Guarapary, Província uo
Espírito Santo.
Thomaz José Coelho do AlmciJa, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario ue Estauo dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras PulJ!icas, assim o tenha
entendido e faça executar. Pala cio do Rio ue Janeiro
em i3 de OutulJro de :1.877, u6. o da Indcpenuenci:l e do
Impcrio.
Com a rubrica de Sua MagestaJe o Imperador.
Thomaz José Coelho de Alrneida.

DECRETO N. 67!4- DE t.3 DE

OUTUBRO DE :1877.

Concede permissão a Joaquim Victorino da Cunha para explorar
carvão de pedra, ferro, chumbo c outros mlneraes no município
de Ubatuba, Provincia do S. Paulo.

Attendendo ao que 1\'lc requereu Joaquim Victorino
da Cunha, Hei por bom Conceder permissão, por dous
annos, para explorar carvão de pedra, ferro, chumbo
e outros mineracs no município de Uhatuha, Província
de S. Paulo, sob as clausulas que rom este baixam assignaJas por Thomaz José Coelho de Almeitla, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario uc Estado dos Negocias
da Agricultura, Commercio c Ollras Publicas, que assim
o tenha entendiuo e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em :l3 de Outubro de :1877, õ6." da Independencia
e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.
Thomaz José Coelho de Almeida.
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Clausulas n

(JUC

se ref"ere o Decreto n. 0 6,-1.4
•Iesta data.

I.
E' concellitlo o prazo de dous annos, contados desta
data, a Joaquim Victorino da Cunha para explorar
carvão de pedra, ferro, c h nm bo e on lros mineraes na região que demora entre os rios Pessinguaha e Alaranauba,
o litoral c a Serra do 1\lar, comprehemlirlas as vel"tentes
da mesma Serra para o mar, no município de Ubatuba,
Província de S. Paulo, sem prejuizo dos direitos tle
te.rceiro.

11.
As explorações poderão ser feitas por qualquer rlos
motlos recommemlados pela sciencia.
k; que se tiverem de fazer em terrenos possuídos por
meio de sondagens, cavas, poços, galerias subterraneas,
ou a céo alwl'lo, não potlerão ser executadas sem autorização escripta dos proprietarios. Se esta, porém, lhe
fór llt'gada, porlcrú ser supprida pela Presidencia da
}n·ovi nc ia meu iante lia nça prestada pelo concessiona rio,
q nc re~vontlerá pela indemnização de todos os prejuízos,
perdas e tlamnos causados aos proprictarios.
Para concessão de semelhante supprimcnto, o Presi<len tn da província mandará, po1· e di taes, intima r os proprietarios para, dentro do prazo razoavcl, que marcar,
apresentarem os motivos de sua opposição c requererem
o que julgarem necessario a bem de seu direito.

III.
O PresiJentc Lia província conceJerá, ou negará o
suJ)primento requerido á vista das razões expendidas
pelos proprielal'ÍOS, Oll Ú revelia destes, JeeJarando OS
fun1lamentos de ~ua llcl'i~iio, tia qual poderão os inten•,;sados n~L'OITI'r p 1ra o l\linisterio da Agricultura,
Co111mcrcio c Obras Publie<Js.
Este rer:urso, porém, só mente será recebido no cffcito
devolutivo.
=

l'AllH.: !I.

!Oõ
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IV.
Dl'lihcratla a ronccs~ão tlo supprimruto <la lirl'n(a,
fJi'OCCU!'l"-SC-!13 immetlialamcnte á :lValiação Ua liallÇ:t
de que trata a clanmla 2.", ou da indemnizaçãr> dos
prPjuizos all<'gaikS pelos proprictarios por meio de
arliitrns, que ~er:\o no1neados, dous p:•lo CO!lces~io
Jiario e dous pl'los proprietario.'. Se llouv,•r e:npall~
será de :idido por um quinto arbitro, nomeado pl'lo
l'rcwlcnte da pro v i ncia. Se os lr~rrenos pcl,'lcnc!'l'!Hll ao
Esta!lo o lJUinto arbitro scr:"1 noml•ado pelo Juiz de
Direito.
Proferido o hn•.lo o conrcssionario srrú nLrigado n
rlfcctuar no prazo de oito dias o !lqwsito lia !huça ou
pag:11nento da Ílnportant:ia em que fôr ar!Jitratla a indcmnizaç~o, sem o que não ll10 será conccditloo supprimcn to da Iircnça.

v.
A intlcmnizacãq, rie que tr:1ta n ebusula prcee!lcntt•,
será 1\cvitla ainda !fU:trulo as nploraçõt·s forclll fdtas
om turrcnus de lTopri:·dadc Llo conl:cssionario, ou do
Estadu, uma Vt'ZCJII<~t!ella po~~a provir damno ou prejnizo
aos propricti1rios confronta n Lcs.

YI.
Scr[l igualmrntc obrigatlo a restaLcleccr á sua custa
o curso natural tlas aguas qnc tiver 1lo desviar de seu
Jeito poli noeessiLiaL!c dos trallalhos da exploração.
Se o dl'svio t!cssas aguas prejudicar a terceiro não o
potlf'r:"t f:IZI'l' snm lie!•nç:t de~!.:', que po·lcrá ~e1· supprida
J:Jediantc inrlc:nnizJeão na fúrma cstJIJclcciua na clausula ~.a
•

YII.
Sr~

dns lrrhallto> d: I'Xplor:H;.In resnllat· a form:H·ilo tl:•

JII\11!:111/J~ tlll c.::t·r•rtt:lt~:ÍII dt~ a•~tl:lS ljl!l' [lltS~:l!ll pti·iqdii':ll' a ~':tndL) dos mora!lorl'~ da cil't'Ull1Vizinh:ll1ça, o
con:·.l'~sion:nio s;·d ol,ri•i·atlo a dL·s:•ccar ns tnTcnos

al.t",a.lu<, lt'.;tiluindo-IH <W

C'l'tl

anli;~o

csLulu.
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VIII.

As pcsquizas de minas por meio de cavas, poços ou
galerias no territorio desta concessão não terão lugar :
L" Sob os edificios e a iõ metros de sua circumfercucia, s~lvo na ultima hypothcse, sómente com consentimento expresso, c por e~cripto do respectivo proprictario. Este cons·~ntimento não poderá ser supprido
vela Prcsidencia da província.
2." Nos caminhos e cs~radas puulicas e aiO metros
de cada lado ddles.
3." Nas povoações.

IX.
O concrssionario fará levantar plantas geologica e
topographica dos terrenos explorados com que fique
demonstrado, tanto quanto permiltircm os trabalhos
que ti ver feito, a superposição das camadas mineraes,
e rcrnettcrá as ditas plantas, por intcrmedio do Presidente da província, á mencionada Secretaria acompanharl:ls: J." de amostras dos mesmos mineraes e
das variedades das camadas; 2." de uma descripção
minuciosa da possança das minas dos terrenos de domínio publico e particulilr nccessarios á mineração,
com designação dos proprietarios, das euificações nelles
exislculcs c do uso ou emprego a que são destinar!os.
Outrosim inuicará qual o meio mais apropriado para
o transporte dos produclos da mineração e qual a distancia entre cada uma das minas e os povoauos mais
proximos.

X.
Satisfcil1s as clausulas deste decreto, ser-lhc-ha concedida autorização para lavrar as minas por elle descobertas nos lugares designados, de accôruo com as leis
c condições que o Governo julgar conveniente estabelccl'r no acto Ja concessão, no interesse da mineração,
c em beneficio do Estado e dos particulares.
P:da.:io rio Bio r\ c Janeiro em 13 d.c Outubro de 1877.
- Thnmrr:.:

.Tn.~r:

Coelho de Almeida.
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DECRETO N.

6715-DE

l3

DI~ OUTUBRO DE

!877.

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia • PhiloScenlca " e autoriza a funccionar.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia • PhiloScenica , devidamente reprcsen ta da, c de con formidadc
com o parecer da Secção dos Negocio~ do Imprrio tio
Conselho de EstHlo, ex.:1rado em Consulta llc O de Jullto
ultimo, Hei por bt'm Approvar ;;cus estatutos e autorizai-a 11 fu,lrc~unar com as modifieaçõc~ qtlc com rstn
húxam, as5igmdas p:H' Tlwm;1z José C(wlho de Almeida,
do !\leu Consl'llto, Ministro e Secretario de EstaJo dos
Negocio3 da Agricultu1·a, Cornmercio e Ouras Publicas,
que assim o tenha entendido c faça executai'. Palacio
do lHo de Janeiro em !3 de Outubro de i877, u6." da
lndepcndcncia e do Impcrio.
Com a ruLrica de Sua Magcstade o Imperador.
7'hrnnaz José Coelho de Almeida.

!Uotllflcnç(jes u

fJUc

se ref"erc o Dect•eto

11. 0

O,'IU

destn dnt,u,

I.

Ao art. 2fc: atltlitc-sc no fim: comtauto qnc estes vmtc
e cinco accionistas representem um terço do fundo
social.

11.
U art. :J~ lica assim reJigidu:
O Presidente chamará ú ortlc;u o· socio qur~ procr'der
irrcgnlarm('ntn C'll a:;sc:niJié:t geral, e s:• n;io for <~tl<'n
tlidn snspL'ndn~• a se,;são r'u adi:IJ'(l pelo tempo que cnlt'Hdcr ronvrmientt•.
Palacio do Rio de Janeiro em l3 de Outubro de i877.
-Thomaz José Coelho de Almeida.
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Estatutos lla Soeic~adc Philo-Sc~nira.
CAPITULO I.
DA SOCIEDADF., SEUS FINS, ORGANIZAÇÃO E CAI'ITAJ..

Art. L o Fica c renda nesta cidade de Macahé uma socledatlc
anonyma, com a d•mon1inaç:1o-Philo-Scenica-cujo IIm, serà a.
manutcuç:to do theatro de S.1nta Izahel, sito á rua do Conde d'Eu,
de sua propriedade, adoptando-lhe os mclhoramrntos compatíveis eom o,; "''ns meios e intt1rcsscs.
Art. 2° A süde c tlirccç:1o da Sociedade será nesta cidade.
Art. 3. 0 Seu capital scra de vinte contos de réis, licando assim
elevado do p!jmitivo -- dczasete contos de róis, e ainda não todo
realizado; sündo elle distribu itlo em acçues ti e !00/;1000, transfe·
riveis ad mutum com as formalidades do art. õ. 0
Art. 4. 0 O:; soei os ser:1o todos possuidores de urna ou mais
acções na fórma do anterior artifíO- São ellas indlvislvels em
rclaç:lo á sociedade, e deve ser caaa urna representada por uma
unica pessoa, quaesquer que sejam os conlractos, de que haja
sido ohjecto.
Art. a.• As acçucs podem ser transferidas por qualquer con·
tracto de' enda, penhor ou hypoli.Jcca, devendo porém as transferencia~ ser feitas na secretaria da sociedade, perante o pro·
prictario ou o seu legitimo representante, excepto os casos de
execuç:1o jullieia:, em que servir<\ de título o auto de pra•;a e
os de success<lo tt~stamentaria ou hercditarla em que terno valor
os documentos authcnticos do respectivo serventuario.
Art. 6. • As actuacs serão substituídas por novas apolices cujo
thcor c tal:ío ser:io previamente designadas pela Directoria que
funccio!lar, logo depois da approvação destes estatutos, devendo
ser ellns nurucradas e distribuídas em ordem chronologlca,
precedendo annuncio de dous mezes, para virem os possuidores
actuaes apresentai-as, sob pcua de caducidade, e ficarem sem
vigor as anteriores.
Art. i." Serão consideradas sem valor as acções que tiverem
apenas pnrt': do capital realizado, revertendo em benellcio da
sociedade essas quotas, salvo se na occasião da dislribulç!ío das
novas acçucs os seus possuidores quizcrem completar o seu capital, dentro dos me:;uws do:~s mezes.
Art. 8. 0 Resg-atadas e inutilisadas ns antigas apolices terá
lugar a segunda emi~são das que sobrarem, devendo as enlrada~
ser de 21> 0 /o, c com intervallos tle tres mezes umas das outras.
Art. 9. 0 U capital emlllido novamente será especialmente em·
pregado nas obras do levantamento cJ,J fiontsspicio do thcatro,
a llm de ser construido um salão na srguncla ordem dos camarotes, adrquado ás soriedat!Ps de baile e mais reuniões que o
possam prctcudcr, mediante alug-uel.
Art. 10. A sociedarle rcputar·sP-ha organizada apenas forem
estes estatutos approvados, Jlcando com iguat•s direitos os
acclonistas que subscreverem as acções da nova emissão; sendo
p1ra esta preferidos os acluaes.
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Art. H. O accionista que subscrever acções será obrigado a
fazer suas entradas na época determinada, salvo casos de força
maior, sob pena de commisso ou per·der as entradas que tiver feito;
cuja pena só será imposta depois de tres chamadas pelo jornal do
lugar com intervallos de vinte dias cada uma.
CAPITULO 11.
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

Art. t2. Os ncgocios da sociedade serão regidos por uma Dirce·
toria, composta de sete membros tirados d'entre os accionistas,
dos quaes o mais votado será o Presidente, e entre si escolherão
o Secretario, Thesoureiro, Procurador, Fiscal e os dons Directores
de obras.
Art. !3. Serão eleitos, em ccdulas com os sete nomes, sendo
preciso maioria absoluta dos votos presentes para a eleição.
Art. U. Não obtendo essa votação no primeiro escrutínio,
recahirá de novo a eleição sobre os mais votados,· em numero
duplo daquelles a preencher, e assim gradualmente até completar-se.
Art. tõ. Na eleição, o Secretario procedendo á chamada pela
lista dos accionistas, receberá de cada um <lelles a cedula contendo no verso o numero de votos correspondentes ás acções
que possuírem, e fazendo logo a devida conferencia, a lançará
na urna.
Art. !6. Nenhum accionista terá direito de votar na asscmhléa
geral, por acções que não forem devidamente registradas nos
livros da sociedade, pelo menos dous mezes antes da reunião,
ficando nesse lapso suspensas as transfercncias.
Art. !7. A' Oircctoria incumbe decidir todos os negocios da
sociedade, c para isso lhe são conferidos plenos poderes em causa
propria.
§ L o Requisitar do Presidente da assembléa geral a convocação
desta sempre que entenda conveniente ou lhe seja requerido por
accionistas que representem um terço de acções ernittulas.
§ 2. 0 Reunir-se em sessão ordinaria de dons em dous mezcs·,
lavrando-se acta dos trabalhos, e extraordinariamente quando
parecer acertado ao Presidente.
§ 3. 0 Apresentar na assemhléa geral dos aecionistas, que trrá
lu~ar todos os annos, trinta dias antes do que tiver de proceder-se
á eleição, o rclatorio e o balanço do anno anterior·, fechado no
ultimo dia do anno de sua gestão, devendo ter lugar nessa mesma
assbmbléa a clciç:1o da conunissão de contas.
~ 4. o Fazer escripturar os livros da sociedade com toda a
regularidade, conforme os estylos commerciaes, e ficando a cargo
do Thesoure1ro.
§ 5.° Fazer acquisição de todos os bens moveis, e mesmo algum
immovel que sej~ necessario, e de tudo quanto fôr preciso,
assignando os respectivos contractos, assignar os títulos e apolices
e emittil-as nos casos previstos nestes estatutos.
~ 6. 0 Arrecadar por intermedio do Procurador os fundos da
sociedade e escolher sob responsabilidade do Tltcsoureiro o
deposito mais conveniente para os mesmos, devendo este receber
no Hm de cada mez o saldo existente em poder daquelle, mediante
conta assignada por elle c documentada, depois do -visto -do
Presidente.
·

continua >
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~ 7,° Fazer a distrilmição dos divirlrndos scm~strac:;, rruando_
rs(,•s pud<'r<~lll lt'r lugar.
~ fl." llc,,it!ir [.,da; as questlí:'s ·c r<•gnl:tr todos os ne.::(ocios
ri:J >'oci"<<atl<', t'X<:cplo ;iqncllü:> 'llle ~:lo ti:! co:11p:)tenda da

as ..;f"nthr~·~.t

g-Ct';1l.

~ \J. o Alngnr o C< li !leio lo<lo ou p:trl'' d<J tlieatro, gnanla-roupa,
scrotwrio, mon~is, para associaç0cs <lram:tticas ou lyricas, reuuiün:; f:wtiliares llr dansa e canto, mrctin~s, conferencias, ensaios
mnsicat;s, ll'i!Clcs c tudo mais que iul~rcssar possa, ficando
peremptoriamt•nlc cstipulatlo, que nunca poderá ser emprestado
ou fornoci.Jo gratis para qualquer mister, sob pena de pagarem
c,;se alU:J"Uel os memLros rla Directori:l que tiverem votado pelo
cmprcsttuJO, al(•m da ccasura em que incorrerem.

TITULO I.

Do l'resil/cnte.
Art. 1R. Ao PrcsitlPnle c0mpctc:
~ L o l' rl'~itl ir a to.l:ts ~s srssües tb Directoria, compt'tin!lt> a
prc,;idPnci 1 d:t asset11h!éa g: ral ao acr.ionista lJllC pt~ra c,.se Jlm
für Plcil<l ec;pc,;ialnwnlr.
§ 2." 1\ullric:lr tlrp;,is tlu a!'i'rovr.r o; halancetcs mcnsacs do
Pror~uratlor, '' lotl"s t'S fl~tH~is e contas d~t sut:ied~Hlo, tJUC não
potli'l':t 1 .'CI' pl,C!:ts, S·'Ill o sru Yistn.
~ 3. o :~:xel'lllar :1s delil:er:tÇ(•es ,. resoln(ü:'s rl:l assrmhléa ~era!
o da lJiJ"o.~.:lo;·ia, c a:;o;ignar lodus us cuntra"lus celcLrados co111
csi:L
~ .\.." Assignar a; aclas e lll~nler a onlrm nas rouuiücs.
~ 5. 0 Sl'r:\ sulislilui,lu nos s<~IIS impctlimrnlos pelo imntetliato
em vnlos, l.'XC''Pl·J n:t pres d'~neia dos trabalhos, quando o Dircelor illlltt''diato fôr n SPrretaric, que 11Unca aLandonará. o seu
lugar, sendo enWo subslituitlo pelo terceiro votado.

TITULO li.
Do Serrrt m·io.

Art. FI. Ao St~crclario comprl••:
~ i. o L:1 v r ar as act.1s tias Sl!ssClc:;, menos rias srsslics da assem hléa
geral, para a 'lu:tl d"vc haver Secretario ••sprcial, lendo sc:nprc
a cs.:riplura<,:;\o a ~cu 1:argo em dia, cxpe,[indo w:u pcmtu:llitl:ule
os ollkios tJII<J lhe compelir c nrc:dvar todos o> papeis e contas
dPpnis d,• a l'l"'ova,las annnalmenle.
~ 2. 0 Tr:lu.,ferir a s,~u snt:ecssor lod:l o archivo a 'CU cargo,
Jllll' ll~Pio dt1 lllll relatorin SllCCill[O e claro f!IIC SOlá. [101' este
drpois as.,igu:l!lo, para Jicar extincta sua re;p•tnsahilitl:tdtJ,

TITULO I!I.

Do Tí:csom·eiro.

~/'
__/

f""\ .....

' '\< ~ ' '

Art. 20. Ao Thcsnnreiro compete:
i
~/,'~'
~ J." AITl'!':ttlar c ler em I.Joa guanla, soh rua 'rl'Bpomahili<latlc,
os fundos da cociodade.
·
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§ 2." Pagar a impor·tancia rias despezns que forem ordenadas
pela Dircctoria, em Yistr, das contas drvirlarncntc Jrg~lisarl~s.
~ 3. 0 Apresentar hirurnsalrnrntc á Dircctoria o hnlancete da
recri la c dc,;peza.
§ .1." l\cechcr por· uma conta assignada pelo Presidente " Procurador no fim de cada rncz, as quantias que este tiver ~obrado.
§ ij. o Organizar um relatorio para ser presente á nsscrnbléa
geral.
§ 6. 0 Receber as entradas das acções, fornecendo recibos ruhri.;ados paio Presidente c por elle assignados.
TITULO IV.

Do Procumdor.
Art. 21. Ao Procurador compete:

§ 1. 0 Promover a cohrançrt do que fôr dGvirlo á Socirrladr,

recebendo adiantado on mediante Jiança c sob sua responsabilidade o alugue!!lll t!Jratro.
§ 2." Comprar r~nm autorizaçã.o da Dircctoria os objcctos intlispensaveis ;l sociedade e rlc menor monta, apresentando as codas
ou os recibos ao Tlicsou reiro,
§ 3. o Pre>lar contas mcnsaes ao Thcgoureiro, depois de visado
o balancete pelo Procurador.
TITULO V.

Do F,scal.
Art. 22. Ao Fiscal compete:
§ I. o Providenciar àccrca de tudo que concerne á ordem intema !lo cdilldo, c hoa guarda rio sr-cnario, alfaias, moveis c
utensis !la sociedade, recebendo por inventario do seu antecessor,
para llrscarga deste.
§ 2. o Hnquisitar do Presidente o que fôr preciso, para este autorizar o Procurador p~ra fornecer.
TITULO VI.

Dos Dirertores de obras.
Art. 23. Aos DirectorP-s de obras compete:
Paragrapho unico. A direcção c fiscalisação das obras que precisar o erllficio, quér de pintura, asseio, quér de mão de obra, mediante orçamento c concurrentes, sendo aquclle approvado pela
])ireetoria c estes convirlados pela imprensa.
CAPITULO III.
DA ASSE!MDLÉA GERAL.

Art. 2~. A assembléa geral é a reunião de todos os accionistas,
ou pelo menos de vinte e cinco, que tenham o seu capital realizado, com tanto que estes vinte e cinco accionistas representem
i/3 do fundo social.
i'-"''·' ,.,
§ L o Será Presidente o accionista que para esse fim fôr eleito.
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Art. 25. Se nos dias de si ~narlos por estes esta tu tos para
rennwo da assemJMa g-Pral, n:1o se reunir o numero lrgal de
acrionistas, ticar:i adiada a assemldé:1 para oito dias depois, e
esta Clltáo fullcdonar;i com o llUlliPI'O <JUe sr reunir, com tanto
que exceda tlc 12, sendo suas del'isüc~; ol,rigatorias, c annnnciatla a reuni:lo pela iiHjlrensa, com essa dcclaraçi\u e do fim
da convocaçáo.
Art. 26. Todo o accionista terá um voto por uma acção, dons
votos de duas a quatro acrües, tres voto'l de cinco a oito, quatro
votos de nove a 1.2, cinêo votos de 1.3 a iü, seis votos de :1.7 a
20 c d'abi para cima um voto vor carta acção, com tanto que nenhum acciollista possa ler mais de l.O votos, qualquer que seja
o numl'ro rir acçües.
Art. 27. O accionista que rr,sidir fóra desta cidade ou achar-se
temporariamente ausente, ou pertencer ao sexo fentinino, poderá
votar por procurador, autorizando seu v o lo por carta, reconhecida a tlrma por Tr~hcllii\o, a ontro accio11ista, ficando porém exprPsso IJUe um só accionista n:Io póde representar ma1s que um
ausente.
Arl. 28. A asccmhlóa g-eral se reunirá ordinariamente no dia
30 de Agosto ou ultima rlorninga desse mez para a IIOHJCação da
commis:<;Jo rlr- contas q11e se ~flll1llOIÚ ilc lrcs lll8lllhros para formular parecer whro o rclatnrio e h,1lnnro do art. 1.7 § 13; 30 dias
d~pois para a eleiç:1o da llirectoria, c :!pprovar:iio e discuss;lo elo
parecer da commiosão de contas; no <lia l.õ de Outubro, para
cmpossr~mr'nto da nova Dircctoria.
Nessas trcs scssües, tratar-se-Ita dos ncgocios da socicdarle,
sohre m quacs versar proposta de qua!rp1cr a~cionista; c extraordinariamente nas vezes que estão ueterminadas nestes
estatutos.
Art 2:1. O accionista que tiver a palavra não poderá fallar
mais dt> duas vt~zrs sobre o mesmo assurnpto, rxccptuanrlo os
Dircctores c os accionist:ís para se tlcfclulcrem llll caso de accusatlos.
Art. 30. A' asscmblh geral cornpclt• tomar qnarsqucr mc1lidas
cxtranrdinarias para o !J11Ill andatucnto da ~ocictladc.
~ I.."
Fazer conóignar na a ela Yolns de cPnsura ou !ou vor
aos acciouistfls quo se lornarcn1 del!rs l!Jcrccctlorcs, c IIICSIIIO a
estranhos que se tornarPm credores da llcncmcrcncia da sociccladc por netos rle philantropia com clla praticado3.
Art. 31. As dt•cisões em assem!Jiéa geral ~crão tomadas pela
maioria dos votos representados, pcrtcnccmlo ao Presidente o
voto tio r1ualidadc.
CAPITULO IV.

DOS

lllnEITOS

I~

DI::VEI1ES DOS SOC.IOS.

Ar!. 32. Todo o aecionista rstá apto para qualquer cargo da
Dircctoria, cujas funcçõc'S durarão um anno, podcnt1o ser reeleito.
Art. 33. Totl<l o a~cionista rJc,·c nllPtliencia aos presentes rs\atutos. en!elllli:nrlo-sc rruc o facto da inscril:~;1u nus li nos das
acçc,c.<, importa acquic,;cc'HCia a cllcs.
Arl. 3.1.. U so~'io em ~t:;emliléa r.;rral que não se portar convenientemente porlera ser cumpdlido a :l!Jandonar o lugar nas
iWi
=PARTE 11.

ACTOS DO PODE!l.
srs~tic~

c f[üandn rccalcitrantr, as suas observações não serão ouvidas.
·
Art. 3:1. To, lo o aecion ista p:t~a r:i como .i o ia a f[Uantia dn 2nnoo
:\" I"<)<'nh··r sna nova a poli<'<', ~qneorrrndo as<im para indemniza•.::w tia dc:;pcza feita Clllll c::ta. ver!Ja, c para auguwntar os ccJfrc~ ~~o~',l:1e~.

ArL :J6. So caco de pet·!la ou cxlmvio de uma ou mais acrüt•s !la sociedade, a llirectoria snbslituir:í o-; titulos perdi1los por
ôntros, rjnc SL'r:lo rntregtW< a <fUCIII 1le direi lo pnrlenccr dnpois
!lc [t'itqs o-; prrci:;os annnncio:; por lrcs m:•zrs c por conta do
accionista rC<JUt'rlmlc, tomadas t:unlJ:;nt as noecssarias cautelas
!],; modo a inulilisar a; ap•>lices penlitbs.
Art. 37. To. lo o ~o ;io deves ;us S·Jl'Vi,;o-; gratuitos á socictlatlc.
C\PlTULO V.

Art. 3FL Depois tlo par:os os cnrrtt•g•1s ria s•>r.icdarlr, c clrsprzas
p:rrat)S tia so•·ir~tl:H[I', do lncm s:) l!ouvl'r, que aprc.<cntar tlc ca1la
li:1lanr,o annn:ll, l'rr:i.otlctlnzi:h>s 2 ··~ so1J1·c o c~pilal para constituir o fundu

de~ rc:;·~r\ra,

11Uc~ n~lnea

po

l~•rú 0\.CCdt~r

de 23

;)~do

cap'lal.
·
,
Arl. :,'l. FPit:t a rl•'<lncr_·:1o 1l•: que trata o artig'' anlrcrtlentcc
dn sa:tln liqnitlo 'I'IC lk:1r, ,:r hr:\ tliYitl:'nilo sCiiiPslraliltC'llt.
pclns a<~<:ioni:,!:t:;.n:• prop"n::-11> th valtll' IIOIIIÍllal tlc :.;nas aer:Cll':;a
Arl. 'ltl, () fulttln Ll<' res«rva e ex.:lnsiv:tlllt)llt<' tlr•slinatltJ pars
f:lZi'l' LH'C :'ts perdas do t:apil:ll fm:ial c a :lC"IIt!ir :i eonqH':t na
:J<:r:·-~:·s qnr p:>,sant :·.c r rl':watadas, para com clla·: fie:tr consliluitlo
O JII.>SllJt) flllldll de J"C.'CI'\':1.
CAPITULO VI.
DA DUIL\I).o,

l<l$SOL\li:Ão

E

LIQUlllA(\0

DA

SOCIEDADE.

Art. l!L A socictlatlc dnrar:í por 2:1 annos, cont~tlos tla da la da
approva<;:1o t!Pslt•s estatutos prlos ptHlercs cntnpelt'nks.
Arl. 4::!. i\ S<H'i;•,Jat!:~ consitl<•rar-sc-11:, dissol\·itla:
~ L 0 Expirado o prazo para s11a dur:u;:io o:c a as,:rmltl<'·a r,rrnl
n:i<~ l'I':;•>IVl'l' :m!,•s o mntrario. devendo t'.S'i\ 1\ICtli<h ser lo:nar!:t
por dn:JS l<'!'l,'tJS ths il<Ti•Jni,l:IS pr,:viamc·ntc Cl'llYoe tdos ou
SUIJil!i'llitl:t á iippi'O\'il(i10 do (oOVt'l'llO,
•
.~ ::l." !'t·la V<'lldii do l'dilicio, para ot;nc l~mbcm se. rri}Ucr a
dÍSI'Il.'ÍI,''to t!o :11ilf'I'Íill' \)ill"ilg'l'il pl!<l.
AI'!. ',3, IJi:;:;oJvi.l:l a s:ll'ird:ldr, rntrar:\ clla rm li<jlli<lac:in,
pr•wcdcnclo-sc :i Yl'l!tla jutlitial em ll'il:lo pu!Jiieo <lu lodos os
lilnvei:; c illllllO\'<'ic> á ntr:mJ:t prrtenecnlr·s.
P:~ra;;mpllll unicn. Para csm li111 s~rá nnmca<l:t pela assrmhh•a gt'r:il H:na. coumJiss:to <lf) tres ar-cr.ionislas que procctlcr:lo
11a. ftil'!ll:t tla,; tlisp"ci:.;t"ic< da Ir~isla<::lo enmmrrcial.
Art. li\,. F:•il:t :1 liqui,Ja<::lo. c:onvne:u-.,P-lla a iiS:·Cq,!JJóa grrnl
rxtraqrdin:lria p1ra dt'liil:''''''' :'•'·'rca da ••arlillla, tlcve!lll:l l'Sla
SI_'!'

YI\Lada

{1'11'

dons

ler\:,n~

dus vntns Jll't'sr•ntcs.

·

Art. .\JL Appr.,vatla a li•tnid:t~:lo o proposta a p:trtilh~, nrnlnun arcionista pod,'r:\ mais Ieelamar, salvo o recurso de direito
qu,; nãü depende de vontade das partes.
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CAPITULO VII.

DISPOSIÇÕES GER\ES.

Art. 46. O capit!ll social por deliberação tomada em asscmbléa
geral dos !ICcionistas, c mediante o consenso do Governo gera I
po:!Prá ser augmenla1lo aló mais iiO %, se convier aos interesses da
soei!'d~ule p!lra novas edilicaçõcs c a1ljncrncias do edillcio.
Art. 47 . .'li:to po1lerá IJa,·cr dividendos ttnanflo existir dchito
soeial, on desfalque do capital social que deverá ser restabelecido.
Art. /18. Todo o acr.ionista é responsavel dircctamente pelo valor das acções que subscrever, contrahido nPssa conformidadu o
debito púa com a socicdatlc e com os terceiros a quem esta estivrr de.vcntlo.
Art. 10. Estrs estatutos (]c pois rle approvados pela asscrnbléa
geral serfto transcriptos no livro da secretaria da sociedade c assignaf!os pcl•)S aeeionislas que os approvarcm, ail1lla que não
tenh:J.llt sill" JH'Pscntcs á ass~rnbléa geral rlc sua approvaç:to.
Art. tiO. Para ro'tJnrrrr .t sna approva~ão ao.> P"dercs compdrntes Jirnrãn inrnmhirlo~; os IIICillhros qrw com[JOZt'rcut a prilllrira Dirrcloria provisoria, a IJtWI srr:i inve~ti<h pela asscmhléa
geral de plenos c esprciars podere,;, cu.ia llirccior i'l cum[<fle-se
do Mnjor L<'upoldillll Francisco Caldas cotHO Prcsitlenll', Antonio
dt~ Mrlio SilYa l'illtcnlf'! co11tn Scl'r<'lario, Fraucisco Jos6 Pereira
ronro Tlto:<ourl'iro, Dntrtingos de Souza An:,:nstn corno :l. 0 Scerclario e roruo Pn<curador c Fiscal Manoel t1uetlcs Junior.
1\lacaltt\ lO do Junho do !.877.

DECRETO N. G71G -

DE

(Scgncm-s~

l.:J

DE

as assignaturas.)

ourunno

DE

1.877:

Approva, com modifieaçõcs, os estatutos da Companhia de carruagens- Porto-Aiegrense, e conccdo-llw autorização para
funccionar.

Altcndcndo ao quo Me requereu a Companhia rle
carruagens- Pm·to- Alegrcn.-;e, organ iza,Ja na capita I da.
Provinda llo Rio Grande Llo Sul, dcvidanwntc reprcscnt:tLla, c de c:onformi·lalle com o p:rreecr da Set>ção dos
f\l'gorios tio lmpcrio do Co!JSt)lllo tlt~ Esiado, exarado em
Consulta rle :Jo tlc Agosto ultimo, IIci por IJcm Approv~r
os cslalutos d~ mesma comp3nhia e autorizai-a a funccionar, c1Iectumdo-sc nclles as modificações que com este
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baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida,
do 1\feu Conselho, .Ministro c Secretario (]e Estatlo dos
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que a~sim o t<)lllll entendido e faça executar. Palacio
do l\io de Janeiro em 13 de Outubro de 1877, ti6. 0 da
Indepcndencia e uo Imperio.
Com a rubrica de Sua lUagestade o Imperador.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Motlificn~••cs CcltaM nos estututos dn

Companhia
de car•r•ungens-Portn-Aie;;or•ense- a que se
••cCcTe o J~eereto n, 0 67IG desta dntn.

I.

Ao art. 4. • atlditc-se- o~ accionistas são rcsponsaveis
pelo valor Lias acçõcs IJUe lhes foram distribuídas.
I I.

Ao art. ~L o acre~crnte-sc- Não se farão tlividenuos
emquan to o capi ta I, desfalcado. em virtude tle perdas, não
fôr intl'gralmcnte rcstal.Jeleciclo.
·
III.
O 2.• perio<lo do art. G." fica subslituitto pelo seg-ninte-Esle fundo scr:í convertido em apolicc~ <la
divi1la publica geral ou provin<·ial, que gozarem dos
pri vilegios ~~ortcetlidus úqul'llas, em bilhetes do Thesouro
ou em ldras hypl)lhecarias de cstahelrcimentos de creui to real que tiverem a mesma garanti;~, dando-se igual
destino aos juros.

IV.
Para ser col!ocado onde convier- A companhia se
dissolvrrá quando deixar de preencher os fins a que se
destina ou perder, Jevcndo seu fuudo de reserva, mais
um terço do cnpital. Na sua li<IUidaçãos c observará o
seguinte: A Dircctoria ou uma eommissão nomeada
pela assembléa geral procerlerú dentro do prnzo de seis
mezcs ú venda em leilão ou particularmente, de todo
o materi:d pertencento á companhia, e o producto
liquido de todo o aetivu sr'rn dividido pelos accionistas,
na propor<;ão rias acções que possuírem.
Palacio do lUo de Janeiro em 13 uc Outubro de f877.

- Thomaz José Coelho de Almeida.
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Estatutos

t1a Companhi~; u.e
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c-arruagens -- Porto-Alegrensc.

CAPITULO I.
DA. CO.Ul'ANHIA.
Art.. 1. ° Fica orr,aniz'ltla n:'sta cillailc rle Porto AlPgrc, capital da Província de S. !'edro do Hio Grau:! c do Sul, uma assoria•;:·w que se :lcnomin:•rá-C,,:mpaallLt rle ~:arrHag;'llS-Porto
Ale~rl'll~e.

Arl. 2." E :1:1 r:olllpanhia tc1n por 11m cctah!'!ercr coeheiras
para todll c qualqu:'l" :<ervi•;o dtl tra;tsporle e outros mhteres
c·ol~<'eru••nt:•s a 11111:t Clllpr<'Za cll'sta onh·m.
Art. :.l." o ruudu l'api:.al •la co111p:whia se1·á de !lO;OOO,\O:JO, rliYidi!lm; em I.OO:J ac~·õe; de 50 1~000 cada lllll:t; estas ac~Oes serãn
emitlidas em duas series: a lH"illH'ira para funda~·ão ela campaui! ia e a segunda qaandn a asscmhléa g•~ral do; accionistas JUl1-(IU' conveniente, deventiD .'et· preferidos os acdo:IÍstas conforme
o nu1ucro das ac<;ões que possuircm.
Art. 4. 0 As cllallladas uão poLlerão set· superiores a 23%, c
nem serão exigich•s com iutcrvalln mcn11r rle 30 rlias. Os accionhtas qne IJão realizarem a primeira chamada, deixarão tle ser
consideradus eotno taes, bem como J.Crtlet·flO, em henrlicio da
comllauhia, as eutratlas que houverPm realizado, aquclles que
uão 'elrectuarcm L'•das nas época~ tlcsiguadas, sal\'o caso pro,·ado til~ torça maior.
Art. !}. o uo lucro liqnitlo da con.tp~nhia :;e retin•rá 15 %para
fU!Hlo de rest~rva, e o excetkut.~ se lllVHI1ra uos lll!'ZC.i de .Jauciro
e Julho ele cada anuo pelos accionista; c,,urorn;e o uuuwro ele
suas ac~ücs.
Art. 6. 0 O fundo tlc reserva t\ destina:lo a fazc1· face ás perdas
do capital social c para substituil-o, ccssanrlo, porém, de ser a ccumulado logo que \1erfizer algarismo igual á met:lih) do capital
rcalizatlo. Este fun1 o de reserva po1lerá ser applicatlo á compra
de proprierla:lcs oude possa funcciunal' a companhia, ou cntpregatlo em apoliee.; da divida ptlhlica geral.
Art. 7. 0 O praw da tllira~'<tO tla companhia será de 10 anno;
contado-; do dia d:1 appruva•;ão dos lH't)•;entt~s estatutos. Este
praw poderá ser pt·oro!:(atlo pela as,;cmuléa gewl dos accionistas cmu :~pprovaçào tiO Governo luqwrir.l.
Art. s. o Todos os liVl'QS para e~criptura~;ão da companhia
terão termo de abertura c encenamcnto c rn!Jrica do Prcsirlente
da Dircctoria.O livro das actas da asscm!Jléa geral será o mesmo
da Jlirectori:l.
Art. !1. o Alt\m dos livros nceessarios para rscriplurar;.ão da
compauhia haverá mais: Um para os liscacs tle mez fazerem declarações do estado da companhia c seu material, ou t[ualquer
reforma cru e julgarem conveniente; outro para o Gerente ctar entradas c sa:•idas de tnd:h :~s import:wd:l~ re•'f'hiilas ou pagas,
por insi~nilkanle.; que M'.ia:n, ou:ro para se Lu111ar nota da s;:,.ldrla •lt~ lorln~. os carros esp<:(·ilkando para lfttetll !'oi, seu IllHHero,
hora da s.thirla e cutmda c •1nanl•• pagou, outro onrle serão passatlos O'i t·ccihos de tudo t[uauto a companhia comiJrat· eo!ll
tleclaração da quantidade c qualidade tle caJa objeclo, outro
tinahucute onde serão t·cgistratlos Lodos os balanços mensaes c
scmcstracs.
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CAPITULO II.
DOS ACCION!ST.\S,

Art.10. A companhia considera accionista toda a pessoa, corou cu! idade, que possuir acções, Sl'ja como
prilllcira pr11p1 icLaria Pll t•omo conecssionaria, sempre que esl('jam os Li tu los averbados na companhia, para o IJUC haverá um
Ih r o e::pe cia I.
Art. 11. o accionista s1\ responde pelo valor de suas acções
<las IJII:l<'S se po<lerá desfazer p~1r 'lll:ti<!Ucr meio reconhecido
em direito, mas seu t·apilaluãu será rellrado antes da ext.incção
tia cump:whia.
Art. 12. Caso se jusf.ifir[UC a penla ou Pxtravio de qualquer
acç:10, a Directoria cnlr<'Fará uma seg-urula via c fará publi_ro
pcl:t i1nprensa, devendo toda a dcspcza ser por conta do accwuis;a.
Al't. 13. To<los os accionistas poderão votar e ser votados,
!JIWiquer que seja o numero de suas acçi"ics.
llav,~nrlo acciouislas de firmas sociacs, todos o~ soei os poderão
assistir ás reuniões c discutir, votando porém um só dclles.
pora~·ã", a::sociaç~o

C<\PITULO I!l.
DA ASSE~IDLÉA GEHAL.

Arl. H. A rcunif10 doR adonistas forma a asqcmhléa geral,
que se eonsill1~rará constituída quan1lo o., al'cionistas presente~,
por si ou como p1·ocurallor~s representem metade do r.apilal
n·alizado, para rcl'ormar os estatutos, liiJUidar a compaHI1ia ou
pro rogar o prn zo de sua duração, será preciso que estejam prescutps aecioniotas que representem dous terços do capital realizado.
•
Art. ia. A assemhléa geral terá um Presidente, um t. o c um
2. • Secreta rios.
São nttrilmiçües do Presidente, a\Jrir e encerrar as sessões da
as,crubléa geral, dirigir a ordem dos trabalhos, coHccdcr ll:llana ao acciunista que a pedir, assignar com o Secretario o expcdieute c I'Onvocar a assembléa geral l{uanrlo a Dircctoria não o
fa~.1 em tempo, como 1li:t..·nuiua o art. 17.
S:io attrilluil;iJ<~s dos Scerelarios fazer· as chamadas, contar os
YOtos dos acciorristas prcst•ntes, c fazer a apuraçüo, redigir a-;
:11 t.:1s c da1· audameuto ao expediente I'OIJI'orurc rlecitlir a asscmbléa geral c ful'<lctcrmiuado pelo !'residente.
Art.. l.li. Os corrvitt·s J':lra a rrurrião da asscmbll-a g-rral serão
f,•iros pda iurprl'nsa cn111 oilo dias d•· :lllll'l:''dl'lll'ia: quando

JlOI'l'lll 11:·111 CUIIIIJ:ll"l'~"llll :wciOIIÍS!a>; '111(' l't'pl'e.<~'llll'lll O IIIIIIH'I'Il

"'~ :H'I,'<ks nos l<~nllo; •lo al'l. li, se far:i rtol"a I'O;Ivoraçfw puIJiicada pelo menos Ires \'CZ!'S c com a <leclar:~ção de fuucciou:u-se com o rrumero 1le accionistas que eomparccci·em.
Quando a rennif10 mr urgente se declarará no convite c bastar á ser Ires vezes puhlicada.
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Art. 17. A asscmbléa ç:cral dos accionistas será convocada
ordinariamente até o 1lia 10 de Junho c Dezcmhro de cada anno,
c cxtraonlinari;;mcntc quando sua r,:união fôr exh;ida por lO
accionista!', quando houv.:r prejnizll c cstc absorva 20 °/o docapital on qnanllo cmcmll:r a Dircctoria.
Art. iR. Os accionistas nus•:ntes ou impedidos potlcrão ser
reprcscnt;Hios c:n ass,•tuhli\a gt·J·al por um IH'ncuratlor lamhcm
ar:cionista. N:io po1lerfto faZ<'i'parte da a·,sc;n!Jiéa gnal os iudi,.iduo·; l)llü SIÍ pt1SSIIÍI'CIII :tCI'Õ":; llllr I':HI~'ftü.
Art. ·1\l. Os yo;o; dos at·cioHi,;t~s ser<1ll Clnl:tÜ(1S pcb manPira
SüfWÍllll': ik 1111\:l até lO ;IC~ÜI'S lllll Ytl[O jiOI' rarJ:t aC(,'ãO e ÜC JO
ac~iks para ci111:t nm voto w>r cada d!leo :\l:l;il:•:;.
Ncnlium accionis\a rm easo al~ulll IHHlerá tet' mais rlc 1:S ,·otils. ~\ão se aceiL:n·üo Ynlos par pt·of~lll':t~·:~IO, netu tambcm •lus
acdonislas !pll) o·om<> lac:; llit<l c.~tPja:a iwcriptlls nos rcg-islrus
tia eomp:tn'tia 30 <lia; antPs 1\:t fi)Uilifw.
ArL. 2!1. C\as rctllliflcs onlin:nias ilt) .Junho e Dezembro será
eleita a lllt)S:t ila !l'"eill'llé:t !;era! e 11ir~·cloria por csrru!inio S!)ert•to n :amlwm Ir•'·' Sll!lllkn!es para scr·.-irenl na au..;cncia ou
illt(le:\i llli'lllo I! os Díi'CI'.IOt es.
I• fio porl:)r:io ~er rt'l'ldlos os Dircct n·c., embora te Ilha um
scn·ido c·•mo supplr!ltc e por pnnco t:•mpo.
Art. 21. Totlas as "deliberações serfto toma1las pela mai<JJ'Í:t
!lc YOtos o]o;; :ll'l:ill!tista,; prc·:cnlPS, il<:\'t'llll•l Sl)r vota elas por nscrutinio St:crcto toda:l a; de,·isõcs importantes ou IIU:tmlo as:,im
o exija algum acciouisla.
Art. 22. i'ias rcnniü ·s extra:mlin:uias só se tratará llo a;;.
snmpto pa1·a l'lljo tim fon'lll •·oavo:·ada;:.
A ri. 2:J. Compele á assemhló:l ~l'l'a I:
~ 1. 0 Ele.~·,.r a mesa 11:1. a.;;em\lléa geral, Dircdoria c supp!Pnll's na fôrma do art. 20.
§ 2. 0 l'htlll'ar (!Ct'l·n~c (') fixar :.c:1 Ol'1lrn.11lo.
!!J 3. 0 1\ct'<H'IIlar os c-:ialul.os l(llanilo o jnl:.rar HCCPS~ario.
~ ~." Exoucrar a Dirl'ctoria c ;;Prente qn:wdo a solicitarem nu
filt• convo•llientc aos iuli:tTsses da coinpauhia.
§li. o .llllgar as cont:~s semcstra.t•s, relatorios, balanç.os e palTCI'f<'S da ll'ICI·tmia e hscacs de mez.
§ ti, o Deliberar sol;re o que n~lo estiver previsto nestes c>tatuws.

llA

Art.

2~.

0!1\ECTO~L\,

FISC.\L DE :,n;z E 11El;E:>Tic.

A <:OIIl!l:lll1ti:t ;;1)1':Í. iliri .. ill:l P"'' Ul11:1 llin:cl'.il'i:t du

tn~s llH'IIdll'OS, C

adlllillhtl'ada IHH' lllll gt'l't~llil~.
,\rt.
A llireclot·ia ser:i t·n:Hpn::l:t 1k l't<':>ilicutl', s.~('rt'la
rio c ll'r•·clnr.
O PrP~·dd,·nt•~ diri:''irh o~ tr;lh:d:t'.~' t1a Dirf'f'I'}T'i;), ('. f'\lll uoa:•~
dt'ILt CXpl·dir~·, a~; ord,•ns, n S~:e.r~·1:1rio !'<'di;~i!';'l ~.; :H~Ll:.; qt:~
!<·wr~l'l n·:ú~!i":!~Lt'-' •.' a·~'-i:.•u:1da:" pDr !~!dO'~ Dilr:·:or~·,~~ n P1-c·~i! f':l!1•
S••.rit • u!Jslil:!id.• e111 sl!:t a!:S:''" i.t p::lv s, crcL:tri:l e este por 1[11:11-

:n.

!pwa· llirectnr.
Art. 2íi . .\s llit·crlori~s fun."rio:l:ll':ín por seis llli'Z\'S,

l'c:;ui 1.1.;•

,,n

lil·.'iJii, dU.\:. \ t.:.i.,'; i'''~' tu e,~
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1~ se
:-~• ·)i~ l:ou ider~ll ~lU • .ull-
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stituida> quando estiverem reunidos os tres mcmbt·os, chamando-se supplcutes em t{Ual•!uer impedimento.
Art. 27. Em prineipio de .Janeiro e Julho de cada auno as
Direetorias tbdo posse á •rue fúr novamente eleita c entregarilo
um r·elatorio com o llalanço semestral, invenlat·io do que possuir a Companhia e sua opinião sobre o estado de seu material
c marcha.
Art. 28. A Dit·ectoria t!IIC tomar po-,se cxaminuá as contas de
sua anteecs:-ora, dará um minucioso parecer sobre ellas, como
larnhcm sobre o estado t!lll que cueontrar a csn·ipturação, material da Cotupan!tia c s:ta man:ha, deven:ltJ neste parecer indicar
qual o tlivitlendo tio semestre c dia •:m qu:· se começa o pagamento, que será se1npre nos mezes tk .Jatwit·o c Julho de cada
áuuo, fazeu1lo publico o parec,•r e o relalorio de sua autetessora,
reult.J!tc:rá um ex,mplar a cada aceioaista.
Art. 2\J. Se :ts Dircetorias uo exame a <JUe procerlercm depois
da JlOS';e cuteudcrcm <JIIC a Contp:Hlhia 11ão illarcha bem, deverão
t'OIIVIH':.II' logo u:ua retuuão da asscm\Jiéa geral, antes tlc fazer-se
o tlividcllllo.
Art. 30. As Directot·ias tratarão de evitar questões jlllliciacs c
IH'ouwverrw por Lodos os meios a prosperidade da companhia,
para o •Jue Jicam autorizadas a representai-a perante os potl~res cuuslituitlos c lóra ddlcs.
Art. :li. Compctt' á Directoria:
§ i." ~lr;.:auiz:tr umn:gulameuto para o serviço da companhia
que scra appt·ova!lo pela asscut!;léa !!;era!.
§ 2. 0 D.tt' o plauo para a es,Tipturação I(IIC dt'rerá ser simples,
liscalisal-a e dirigil-a, ilcreullo ser f•·ellatla em 30 de Junho
e iH de llez•:mbro de cada auuo, e ordcuar !lalau~os meusaes
c s:'uH:strae';,
~ 3." Couvueat· a a·;sembléa geral conforme os arts. 16, 17 e
2!1 e sd' IIIPZcs autcs de liudar o prazo da duração da companhia
!Iara 'e trat.u· tk sua liq:tida~·ão ott prorogaçno.
§ 4. 0 As:;iguar, emitlit· e suiJstiruit· a~ acções e arrecadar sua~
import.aucias eoul'orme os estatutos e deliberações da asscmbléa
geral.
§ 15.° Fazer os dividt,tH!os conforme os arts. I), o, 28 c 20 que
serão anuuuciados pela intpr••usa.
§ (i. 0 Ter em al.tclt~·ãu e pt11' cu1 tliscussüo em sua primeira
reuni:1o os pare.:eres do' nscaes •le '!lt'Z.
~ 7. 0 Htrcar ordt~ll:lllu a todo o pessoal rclri!Juido da compaul! ia, de rom'Jiuat;;·lO eou1 o gercute,
§ 8. 0 N:1o admittit· dividas ua companhia, quér de accionistas
quúr de partieulan:s, sem autorização da assembléa geral.
~ 9. 0 Velar q::e o gcrcutt• St'ja exacto no cumpt·imcuto de seus
deveres. executando c fazendo executar lidmente os estatutos e
n·gulamcuw da compaultia, sitas decisões c as da assembléa
gt~ral.

§ 10. Nnillear mensalmente tun acciouista para fiscal de
m:·z, não devendo acdonist.l algum se•· nomeado mais de uma
Ycz sem l[tW ja t-.~nlta sido esgotada a lista dos accioui ;tas.
At·L. 32. O li :t~al de uwz li'llt plv110 dit·•·ito de liscalisar a t'Sniptura<;àu ~•a collljl:t!!ltia, sen Jtla!•.:rial c IIJ:l!'cl!a, porém a
11•::11 t!a n~_~ltl:tl'id:td<: tio scni~:o u:·to poda:i dar ordens a empn:~:ulo algu111 c sim de,·l:trar uo lil'l'ol •:otu-•eteute sua opiuiào
para altl'ra~·ào ou rel'orm:1 •1ue julgar couveuicnw.
Art. 33. O gere:tte n:ucerá o ordenado que fôr marcado pela
assemhl{:a geral, c t!ará como caut;rto ~O ac~õcs tia companhia
~>li u v:dor dclla.i.
·
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Art. 3i. O gerente será responsavel pela boa administraçllo
da companhia c u:io poderá a(lrninistrar por conta propria ou
alhda outn1 empreza st•melhnntt'.
Art. 315. São oiHigaçõns tio gerente:
1. o Admittir o ppssoalut~cessario c marcar o vencimento de
combinação com a Di reei o ria;
2. ° Comprar P mnrHiar falJricnr o material ucccssario de com·
binaç.'io com a Dircctori:l ;
3. 0 Depositar no l!aut·o da província crn conta corrente todo
o dinheiro da compauhia, ti e rendo ter em seu poder para dcspPzas mintl:ts sfirnente o quautq fur marcado pela Directnria;
1. o Hetirar do Banco as) quantias precisas, dcveHdo o chcck
ser ruhrk::do pelo Pn•sitlen•c da Dircctoria;
1í. 0 Executar e fazer cx.~eutar os ,estatutos e regulamentos da
companhia e as delilH~rações tia a'somhléa geral e Directoria;
6. 0 Ddxar, scnt prc que sr~ anseut~ tia cocllcira, pessoa que o
substitua c seja da coafiaur;a Ja Diroctoria.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.

Art. 36. Log-o quo seja;n approvados estes eHatutos se ele·
gor:í a mesa da a>sem 1Jléa c:cral, a llirecto.ria e SUJliJieutes e nowear-sc-ha gere.Jtc, lllal'cautlo-so o respecttvo ordenado.
Esta Dircctoria func,·i:m:n·á :tté o fim de corrente anno, deixando portanto tlc ser r:~il:t a el"i~·fw c dividendo em Junho
c Julho proximu futuro, bem couw trat~rá logo de fazer as
chamadas das ae~·õc•s r:oui'onue os estatutos oa fM decidido pda
assclllbléa geral. dt•posilautlo o (!inheir.J no Banco da província.
Tratar:i i:4ual:n·~nto da ac plisir:ao 1lo pessoal o malé'l'ial preeiso,
finalrucnto <I c tudo quanto jul~ar necessuio para poder a comIJ:énhia fuuceion:n· o mah !Jr1~V1~ pns:;ivcl.
Art. 37. Os acrioaista: dt'sta compaHHilia,:H:citantlo os presentes
estatutos convcueion:un mbscrevcr o numero de acções decla-

rado atli:Jute !l~ seus nomes c autorizat· a Dircctnria a r~qnerer
no Govel"!lo Imncria! a a,•p1·ora\·:1 1 t!o' rne,mos estatutos c aceitar
tju:.d:pll•r llloilificaç:1n ou s:tp::rt•s:;:-t:l 1pw o Uon•nw julgar convcuieillC f:lZ<~r-l!te, sal;-a a hyputlwsc d·~ aiterat;ào profunda tlc
sua' card<•at•:: dJsp•bit;ií.~--, :•::1 c:1jo c:tsn s:~rit convocatlá a as·
scmhléa gt~ral dos a1·douista~ para rc-.oln•r.
Porto Ale~ r:•, H de M<\fÇ'l do 1877 .-·0 Presidente, .Tofio Affonso
de Freitas Amol'im.-Emiliu d·~ Silt<l FeiTeim.- Joüo 'Pereira

Maciel.

DECHETO N. ü7l7-

DE

{3

DE OUTUBRO DI~

!877.

A I'PI'OYa, com modificaçücs, os esta lutos da Companhia marítima
o nu via! -S. João da Dar r a e Campos- o concedo-lho autoJiza~:1o

['ara funccinnar.

Allc~JI(lr!l:lu ao fJUC Me I"l'fjllj)I'eu a Companhia mari-.
ti ma e fluYi:d-S. João da B 1rra c Campos, dc\'idam~n~e
rcpre>cnt<Hla, c lk couformidade com o p3n•ccr da Séct;ao
tlos N(·gor:ios do Imperio llo Conscllw de Estado·exarado

=

l'f.lli'E !I.
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em Consulta de 20 de Agosto ultimo, Hei por bem
Approvar os estatutos da mesma companhia c autorizai-a para funccionar, e!Iectuantlo-se nclles as moditicações que com este baixam, assign;~das por Thomaz
José Coelho de Almcitla, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de E3tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e
faça executar. Pala cio do Rio lle Janeiro em !3 de Outubro de t877,õ6."da Independoncia edo lmperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Th0:maz Jasé Coelho de Almeida.
).\lodlflcnções •n que se rerer·e o Decreto
n.• O')'I,. desm data.

I.
No art.

~-o

snpprima-se a palavra-Mro.

u.
No art. 8. •, em seguida ás palavras- metade do capital realízado-acrescentt?-se-e approvaçãodoGourno
Imperial.

m.
No arl. 10, em vez das pallvras-e al{ui perante a
Directoria-diga-se-e na cüladede S. João da Barra perante a Directoria.

IV.
O§ :L•dom.esm.uarligo pass.1 a ser 2.0, iicandoo t.•
assim concebido-As chamadas do capital serão na razão

de vinle por cento cada uma, e. entre ella.s haverá
sempre intervaUo nunca menor de {5 dias.

v.
O art. ll fica assim redigido-os accrorrrstas ~ão r~
ponsanis pelo nl:Dr das at~ões que' lhes forem di.stribuidas.

continua >

KX&C\l'flVO.

stn

VI.

O nrt. lU é :mbstituldo pelo Sé~uinté-não •erlo
admillidos votos po1· procurãdor nas eleições de qualquer
funccionarío ()U ernpr~g<ído du cumpaühla.

VII.
No art. 21 substitua-se ..... cunselho director- porDircctoria.
·
Vlll.
No final do art. 23 acrescente-se as seguintes palavras-e reforma dos estatutos, sendo, entretanto, indispensavel o concurso de accionidas que repre~ntem
malorià Jc acções.

ll.
Ao mesmo art. ~3 acrescente-se-§ 2. o Nâõ poderâ(j
stlt eleitos Presidente e Secretários das assembléas getaelf
os membros da Directotia, os da eommi!is1i<J de conta!§ óu
quaesquer empregados da córnpanhia,

X.
No~ J..d Jo art. ~8 addítem-se,

·no_ f1Ml, M palafrág
..-..não podendo, porémt sem approvação do Governo lm•
perlal, ser executadà~ à~ alteraçl:ie~ ôú reforma dos e!•
tatutos.

XL
~crescénte-sé :to art. 29 6 se~titnte ...... :Parasravna
umco. O fundo de reserva, exclus1vamente destmado a
fazer face ás perdas do ·capital social ou a subsLituil .. o,
setá convertido em apolíce!! dà ditidà pb.bllca geràefl ou
prôvincíaes, que gozarem dos mesmos prlvflaglO! da:~
gera e~;, e etn bilhetes do The~uro Nacional ou le•ni hy•
pothecarias de estabelecimentos de credl~ real, que
tiverem á indicá dá. g:ll'àtttiá; dandà•se l'lóg jltr<>s ignal
applicação.

Xtf.
O art. 31 fica aubstítuido pélo seguinte- Não g{J.
farão dividendos emquanto o capital social1 desfáll.:ado
em virtude de perdas, não fót. integraltitêf.Ue re~Mbe·
lecido.
Pabdo do Rio de Jattéito étn 13 de OUtubro de 1877.

-Thonw~

Jou Coellw tlt Mnuúla-.
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ACTOS IJO l'ODEH

Projccto de estatutos da Companlli~ rlc n~vcgaQão
c lluvial S. Jouo da Barra c Campos.

mal'itim~

CAPITULO I.

D.\

OHGANIZ:\ÇAO

DA COMPANIIIA, SEUS FINS E

DURAÇÃO.

Art. L 0 A Companhia do n::wegnção mnrilima c fluvial
S. João da Barra e Catupo,;, é uma Eucit dadc anonymn, fundada
nesta cidade de S. Ju:1o da llarra, d'entrc proprietnrios de navios
qu() actualiueutc formaiJI a callolngcm dPste porto, regida pelas
!Pis do ltuperio e pctus lH'c;,culcs estatutos; senti o seu tim sustentar a Itavcga~~o á vela ou a vapor, entre este porto e o do
1\io de Janf'iru, ou outro qualquer do ltuperio ou estrangeiro.
Art. :il. o A cuHJ[l:l!lliia fa r:l o serviço da rcf,•riúa nan:ga~Cto
com os navios tJUC rr-celler-coiiiO fundo social-dos respectivos
proprietarios sulJ:>Criptore,;, daJI(Io-llies c1u ac~ücs o valor corre,.pundcnlll :\ quantia por que !orem avaliados c aceitos pela
cOIII['anliia cum a approvaç.:io dos arciouislas em a-semLlt'a geral;
ralificnda c sanceionada n:1 sess:1o em IJUC forem approyados
os pn'scnle,; !'Sl:tlu tos, sal v ando-se iJ ypulltr~:es de circumstancias imprevistas que possam occorrcr até o dia em que fur empossada a coutpaullia dp cuuformidatlc cou1 ;ts leis do Jmperio.
~ L o A companhia terá rle l'lla prnpricdarlc um vapor, rehocador de !Jarra fúra, q uc prcstar:i rchOtJUC aos navios da companhia nas cnlraJas c sabidas tlcsll' porto, c outro lluvial para
os serviços da companhia dentro do rio ParalJylJa, Lefn cutno
qualrtncr material que para o dcsenYolvimcnlo da companhia
a Dirccloria julgar neccssario comprat·, convocando para esse
fln1 a assemhléa geral dos accionistas para approvar e autorizar,
sem o que n:1o u poder:i fazer.
•
Art. 3." Poderá á companhia mandar construir ou comprar
qualtJuer CIIJ!Jarca<;ão de tJUll prccis;u· para seu movimento, e
assim tamhem V<'ndcr, tJUando a Directuria julgar conveniente
:~os interesses da companhia, sempre cum a respectiva autorização da asscmbléa geral.
Art. 4. 0 A sétlc c fúro da companhia serão nesta cidade de
S. Joáo da Barra, outlc rcsitlir:i sua Directoria e se reunirá a
assembléa gf'ra l.
Art. õ. o A comp1nhia durará pelo terr.po deu; armos, a contar
da data do decreto que approvar os presentes estatutos, podcmlo este prazo sa proroga<lo si a assemlJ!éa geral, expressamente cnnvoeat!a para C>St~ lim, assim resolyer, com appro ..
vaç:lo do Covcrno.
Antes do prazu fi.'\ a tio sú ,c podrr;i lJi;'solYcr si a assrlllliléa rreral
dos accioni~;tas assim o rcsolYcr, senrto cunvur:Hla explicitamrnle pa1a tal elleilo, com uma anlicipac:1o de 60 dias, uma
vez que essa rcsoluçfw seja tomada por acdonislas que rcpre~entcrn dons terços das acçües emitlidas, ou em alguma das hypothescs especificadas no art. 295 do Codigo Commercial c desde
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que sofTra prejuizos que absorvam o fundo de reserva e metade
do capital, entrando, em taes casos, immcdiatamente em liquirlação.
Art. 6. o A companhia poderá segurar seu material de barrafóra orn 'jualquer companhia dn seg-uros, c tomar risco sobre si,
resul vcn1 o neste caso a asscmiJléa geral dos accionistas.

CAPITULO li.
!1')3

Af~C!O:>ITS1'AS,

DO CAPITAl, E DO MODO DF. O RF.ALIZAn.

Art. 7. 0 S:1o accionistas da companhia os proprii1farios do
!l:IYin:; <]liC, pnllllliVl'lldO-a c appr11V:111,1n o,; pn•s,~nlcs rstatulos,
sul>sr:rcl·cr:uu com S•'HS navios rccrlJr)ni[n n rcsprclivn vaiO!'
r1u acç<V:;; o hCIIl assim, os que suliscrcvcrcm acçõcs por
lllOOda.
Uns c outros s'io crrniparados e não trr:io unis rlircilos quo
os que Jh,•s der o seu munoro L!e act:Gc.;, na conforn;idadc dos
prescn tcs Pslalu los.
Art. 8. 0 O capital da rornp~nhia scr:í tloGOO:Oc10,~000 rlivitlidos
0111 :u:oo areiiPS no v~lor rle 200~0GO earh tlllla.
Es:;;~ r·.~pihl pol!t•r;l ser clev:!IIO ~~ 8UO:Orlii,~OOO, preeerlrndo autorizar;:1o da as.>ellllJ!b grral péH' aecionislas IJUC rnprc,cntcm,
f'CI<> r:r:·:t:l<, mrtad" do capital rr1lizar!o; n lendo prcf<~renr~ia
par.1 rs,~ wwa r·uJi:.s:1o PSat·cioni.-::as iJIS<Tiptns no rcg-L;troda
l':lHip:liJ!JI~.

,\rt. \l." Lo:~·; qn•: filr ir:slal!a.la a wmp.1nllia c a Directoria
O'ligir, o; (ll'llpricl:Jrio:; de ll:l.vius, q:tc snl>screvcrcm por ifeus
valore~. <'10 a:'<Jírs, pas;:n;lo :i co:npauhia. gu:udada a tl1sposiç:1o
do Jí111 do art. 2. o, a proprierladc ç Jine dh:posiç:lu dos IJ!Osrnos
ll.lviM, que 1111: licar:ln pertencendo.
Art. :W. As entradas das ac<;ür:s do; subscriptorcs por moeria
scr:io n·aliz:lll.:-• p:c:edenrln anauncio:<, na Côrt<: prrantc o gerente r arrui pnranL1 a IJircdoria, que :is ir:í rcmcttcndo imme!ii:tl:tlncnte :'t<[nellc, na propDr<;:to e nas 6pucas que c lia lll:trcar,
com !antuquc, n<io o:1stante a dispnsi~:1o do paragrapho srguinte,
90 ui:<:; depois da data do dcaetn de autoriz:tção para funccioJlar a conJp.lnliia, estejam todas as entradas realizadas.
Paragrapl:o unico. PMa o:; accionistas rcsiueHte' fóm da
coJnan;a c da Ct.rtc ~cr:1o coa<ados n:ais !ti dias al6:n do prazo
lll:IIT:Jdll par.t cada pn)sta,;:lo.
Art. H. lh acr~ionislas f!11•1 deixarem 1\r famr suas cntra<las
nas épor:a:; marcadas prrder:lo em lkne:tcio d,1 eolltpaH!Jia as
<JilC ankrionnrntn houverem feito, falvo c,180 tle fo~ça maior,
deddaJucntc pro\·:ulo paante a ldrectori:l, de cuj,l decis:1o lla·
vcrú rccur'o p.tra a ass~mlll6a geral; ficamlo port\m o accionisla,
a IJll~'lll t:ll falta fôr relevada, o!Jrigatlo a pagar immcdialanwnto
as entradas l[lle dever c os juros da móra.
Pa ragTapito unico. As acções cahidas em comrnisso ficarão a
jniz•1 da IJircctut ia para do nulo fcr~m emiltida:;, sr.ndo o prorlnctn do cummisso levado :í conta de lucros e perdas, ou ficarão
per·te:ICCJJdo :i companltia rm llcpoõito, COIIJ pll'taJJdo e lia as
entradas.
Art. !2. Qnalrgwr prssoa illonra, corpora~ão ou associação,
porlrr:i ser accionista ria companhia, devendo ser as transferrnci:ls fl'itas perante a Dir0ctoria e lançadas em livro proprio
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em presença do transferente, ou de seu bastante procurador e

Iegaes cessionarlos, que tambem asslgnar:to a transferencia,
Art. 13. Os accionistas são solidariamente responsa.veis até
completar o valor nominal das acções estabelecido no art. 9. 0 e
seus paragraphos.

CAPITULO lii.
D4 ADMINISTRAÇÃO,

Art. U. A admlnistraçi1o da companhia pertencerA a uma
Directoria composta de tres membros com um gerente.
Art. 15. A nomeação da Dlrectoria será por eleição dos acc!o.
nistas em assembléa geral, de dons em dons annos, votando-se
por escrutillio secreto em Ires nomes para Directores, dos quaes
o mais votado será o Presidente da companhia, o o immedialo
Secretario.
Paragrapho unico. Depois desta votação se procederá pelo
mesmo modo á de tres supplentes para substitui rem os Directores
no caso de impedimento ou vaga, sendo chamados pela ordem
da votação.
•
Art. f6. O gerente será nomeado pela Directoria, residirá no
Rio de Janeiro e com elle a Directoria ficará autorizada a convrncionar sobre os ordenados e mais verbas de despeza do expediente desse empregado.
Ar.t. 17. Para ser eleito Direclor ou nomeado gerente é nccessarll5 ser acclonista que possua, pelo menos, 20 acções, no acto
da eleição, das quaes nenhum delles poderá dispôr emquanto
durar seu exerc1cio, e não tivjr quitação do cargo que houver
exercido; nem poderão servir taes cargos conjunctamente os
socios da mesma firma, sogro e genro, irmãos e cunhados du·
rante o cunhadio.
Paragrapho unlco. No impedimento do gerente por m(lnos de
tres mezes, servirá interinamente e sob sua responsabilidade a
pessoa por elle designada se tiver approvação da Directoria;
excedendo, porém, de tres mezes o impedimento, ficará. a juizo
desta fazer nova nomeação.
Art. 18. Os membros da Directoria servirão gratuitamentP,
poderão ser reeleitos e fixarão uma verba, com approvação da
assembléa geral, para despezas de escriptorio c gratificação de
um escrevente para sua correspondencia e expediente.
Art. 19. ~a~ eleições para a Directoria e seus supplentes, não
serão adm1thrlos votos por procuração.
Art. !0. São attrlbuiçõcs da Dircctoria:
~ !." Representar a companhia perante terceiros e os trihunaes, podendo delegar taes poderes e precedendo autorização
da nssembléa
geral para transigir
§ !. 0 Nomear c demittir o gerente e marcar-lhe~: ordenado
''
dando .disso conta á assemhléa geral.
§ 3. • Crear ~ supprimir agencias, nomear e demittir-agcntes,
e marcar vencimentos a ellcs e a todo o pessoal da companhia,
sob proposta do gerente.
§ &. ° Celebrar contractos de fretamentos de navios e outros
ou autorizar o gerente para Isso, quando fôr necessario, e par~
fazer;-113 despezas reputadas:extraordlnarias.
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§ rs. o Fazer acquisiç!\o.dns moveis e imrnoveis precisos, alhear
os desnecessarios e defiberar sobre construcções, reconsf'rucQões,
reparos importantes, ou que importem em mais da decima parte
do movei, pn~cedendo autorização.
§ 6. • Pedi I' ao gerente trimestralmente, ou antes se julgar
nccessario, contas c informações do serviço e dos empregados a
seu cargo, e semestralmente o balancete a que é elle obrigado
pelo§ 6.• do art. 22.
§ 7. • Deliberar sobre os assumptos em que fôr consullada pelo
Gerente e que pelas leis e presentes estatutos não dependerem da
audiencia da assembléa geral.
S 8.° Fixar a época e a importancia das entradas, e autorizar
dos lucros liquidas, tiradas as quotas do art. 29, os dividendos
semestraes, transmittindo ~>O gereuie suas determinações e 1nstrucções a respeito destes e daqu~as.
·
§ 9. o Resolver sobre as acções cabidas em commisso, podendo
os interessados recorrer de sua decisão para a assembléa geral.
§ 10. A,ssignar a correspondencia e o expediente da Directoria,
e bem assim as actas de suas sessões, escriptas pelo membro
Secretario.
·
Art. !i. São attribuições do Presidente:
§ L o Convocar as assembléas geraes ordinarlas e extraordinarias, presidir a ellas e ás sessões da Directoria e dirigir os
respectivos trabalhos.
~ 2. • Rubricar e encerrar os livros da companbia, Inclusive
os das actas c das sessões do conselho director, salvo nquelles
cujas rubl'icas competirem ao Tribunal do Commercio.
§ 3.• Convocar os mais membros da Directoria todas as vezes
que julgar necessario ao serviço da Companbta. para em sessão
secreta deliberarem.
Art. 22. São attribuições do gerente:
~ t. o A gcrencia. e administração das operaç(ies e expediente
commerciaes da. companhia, para obrar como melhor entender
em beneficio da companhia de conformidade com as deliberações
da Directoria, a quem proporá o que julgar. utll ao bom e regular
andamento do serviço.
§ t.• Assignar contractos de fretamentos dos navios da companhia, e tratar com os poderes do Estado e quem convier, precedendo autorização nos casos determinados nos presentes
estatutos.
§ 3.° Cobrar e receber fretes e quaesquer rendas e pag:tr M
despezas ordinarias de todo o custeio e movimento annual da
Companhia, entre as quaes se comprebendem os pequenos reparos urgentes nos moveis e immoveis a seu cargo.
§ 4. o Fazer e dirigir a escripturação das operaçõe~ d:t companhia com methodo e clareza, pondo os dinbelros da companhia
em conta corrente no estabelecimento bancarlo que lbe f6r
designado pela Directoria, e assignar a correspondencla. e expe•
diente relativos ao 1 L• acima.
§ o. • l'ropõr á Director13 nomé:lção e demiss1to de agentes, ou
creação de' agencias, e os seus vencimentos; admlttlr e demlttlr
Com mandantes e Capitães de navios, e mais pe~soal do serviço a
seu cargo, com approvaç.lio da Directorla.
.
§ 6. • Apresentar á Directoria trimestralmente, quando antes
não seja pedido, o balancete das operaçoes commerrlaes e movimento da companhia, e annualmente, para ser presente a.
assembiéa geral, o relatorio acompanhado do balanço geral de
todo o anno; demonstrando a conta de lucros e perdas: devendo
tambem comparecer a ella ou fazer-se representar pel& IJlrectoria.
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§ 7. o Annunciar as chamadas das éntradas c os dividendog,
para receber aqucllas o pagar estes do conformidade com as
determinações o instrucçtics que a proposito h ou ver recebido da
Dirrctoria.
~ 8. 0 Dar cumprim~nto ás deliberações da Directoria.

CAPITULO IV.
DA ASSF.MBLÉA GEIIAL.

Art. 23. A asscmhléa é & reunião de accionistas, com acçõcs
averbadas 60 dias antes no nvro competcntr, que representem,
pelo ·menos a trrt:a parte das crnittidas: assim comtituida
poderá deliberar sobre qurrlqucr assumpto, menos disso! uçãa
da companhia e angmcnto do capitrrl (arts. 5. o e 8. 0 ) •
Paragrapho unico. Sendo co~lVocadrr a asscmlJ!óa geral e não
se reunindo nurnPro sullicicntc rlc aeeionistas, far-se-ha segunda
convocaráo declarando-se no annuncio qne se deliberará com o
numero irue se achar presente, depois de oito dias.
Art. 24. A contagem dos votos se fará dando-se a cada grupo
de cinco ac~tões do accionista um voto, com tanto que Jüo se lhe
conte mais de 10 votos, em hora srja superior a tiO o numero de
acções que possuir ou representar por procuraç~1o com poderes
espcciaes, o qne sú a accionistas tlcrr permittirlo.
§L 0 Para isso a ccdula <Ir, votac:to terá no sobrescripto inrlicarlo
o numero de acct"irs do accionislâ vot:mtc : importando a falla
de,;sa declara rã(,, ou do collformidadc drlla com o numero de
votos, nullidAdc e rxelusüo da mesma ccdula.
~ 2. o Os aecionistas do menos rir cinco acçücs só poderão
assistir :is reunitlrs c fallar sohrr a ma teria em diseuss:'io.
Art. 2l'.i. A prirucira rcuni:to dos accionislas será para approvaç;to dos prr,sen tes esta tu tus c nornra~:1o da llirectoria.
1\rt. 2ri. As rruni0es da assrmhléa grral, onlmarias, ser~1o
duas vezes no anno no' mezes de Janeiro a Fevereiro e de
1\Iarço a Abril: a primeira para aprcsrntaç<lo de contas c relatorio do anno findo e eleger-se a con.missão prrra exame das
contas; a segunda para proceder-se á discuss;to no parecer da
mesma commissão.
Paragrapho uni co. Haverá reuniões extraordinarias dos accionistas quantas forem convocadas pelo Presidente do couscll!o
director; assim como será pelo mesmo conselho anuunciado o
dia c lug-ar das reuniões ordinarias c extraordinarias.
Art. 27. Nas reuniües da ~1ssemhléa geral ordinaria, !llém da
materia d11 que trata o art. 26, de-pois de! la se. tratará do mais
que fôr aprcs,'nlarlo por qualquer accionistn. Nas extraordinarias só se lratuá do assurnpto para o qual fõr feita a convncaçno, sendo rlle indicado pelo Prl'sidcntc da assemhléa.
§ L o Em todas as reuniões •la assem bka g-eral deveráo estar
presentes ns mt·mbro-; da Directoria c nos casos de impedimento
ou vaga de alguw delles fnncrionará o ;;uppleutr, declarando-se
essa occurrencia na respectiva act:J.
§f2. o A acta da re,mi;to da a:-serubléa geral orrlinaria c extraordinaria será escripta e su!Jseri pta pdo Director-Secretario e
a'isignada :,:elos mais membros do conselho e aecionistas presentes.
Art. !8. E'. 1la privativ;~ attrihnição ll:(asscrnbléa geral:
§ f..o Alterar o reformar os presentes estatutos.
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~ 2. 0 Autorizar á Dircetoria a comprar o vender, mandar
construir, reconstruir c reparar quaesquer moveis e immoveis
·!la companhi:t (art. 20, § 5. 0 ) e a fazer clespc;r,as f!xtr:wrdinarias
C illl[lnl'l;lllt<'S.
~ 3." El<'gct· a Dirccloria no tempo determinado pelos prescutes estatutos, ou quando fôr neccssario preencher qualquer
vaga.
~ ~.o Nomear a com missão 1lc exame de contas, que deverá
ser de tres membros, e approvar ou reprovar ps seus pareceres.
§ 5. 0 Decidir o augmento do capital da companhia.
~ 6. o Julgar em ullima instancia ácerca do commisso das
acçi\os quando os interessados não se conformarem com a decisão
da Dirrctoria.
§ 7. 0 Deliberar sobre a continuação da companhia, findo o
prazo de sua duração; ou resolver sobro o modo da liquidação
nos casos previstos na legislação em vigor, c nos termos dos presen tcs esta tu los.

CAPITULO V.
DO FUNDO DE RESERVA E DIVISAO DE LUCROS.

Art. 20. Dos lucros líquidos de cada semestre civil serão tirados para funtlo do reserva 5 °/0 ; e para fundo de risco mais
lO 0 /o, coss~ndo estes ultimns Sl'lllprc quo se completar a quantia
do liO:OOOf!O::lO.
Art. 31. Ueduzitbs as wrbas acima para fundo de reserva c
de risco 1lo mataria I, do liquido se fará em cada semestre, em
Janeiro e Julho, o dividendo 1111e será pago no Hio de Janeiro
aos accionistas, pr,·redcndo an!luncios c ordem da IHrectoria.
Art. 3l. Não se f:trú distribuição de dividendos, se houver
desfaltji!C no capital, por motivo !lo damnos ou perdas, emquanto
não fôr integralmente restabelecido pelos lu,?ros da companhia.
(Seguem as assiguaturas.)

DECRETO N. ()718-DE

1~

DE

OUTUllRO T>F.

'1877.

Autoriza a- Tho Conde d'Eu Railway Company Limited- a
· funccionár no lmpcrio.

Attewlrn1lo ao que 1\lo requereu a Companhb- Thc
Conde u'Eu Bailway Cnrnpany Limitell- iJevidamentc
representada, c Lln ;;onformi<lade co:u o parecer da Secção
:los Negocios do lmperio do Conselho do Estado, ex.arado
em consulta de 21 de Setembro do concnte anno, Hei
por bom Autorizai-a para funccionar no Impcrio com os
= PAI\TE 11.
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•

e8btutos que ncompmharam a petiçS'o de 29 de Agosto
ultimo c sob as clausulas que com este baix~m assignadas
por Thomaz José Coelho !lc Almcilla, do Meu Conselho.
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agri~
cultura, Commercio e Obras Publicas que as!lim o tenha
entendido e taça executar. Palacio do Rio de Janeiro am
J3 da Outubro de 1877, õ6. o da lndependencia e do Imperio. ·
·
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Thomaz José Coelho de Almeida.
Clnu111.Jin,. n que se ref'ere o Decre1:o n. 0 6.,'18
desta data.

I.

A comJWlhla fica obrig-ada a observar todas as disposições do -Decreto n. o 4838 de H> de Dezembro de 1.87 I,
c dos que posteriormente foram promulgados em favor
da omprezy actualmcnte a seu cnrgo e nomeadamente o
de n.Q 66~1 do n d~ Setembro deste anno, qnaesqucr
que sejani aliás as disposições estabelecidas ou que possam
ser inseridas nos seus estatutos.

11.
A companhia fica sujeita a todas as disposições do Regulamento approvado pelo Decreto n.• :1930 de. 26 de
Abril de 1.857.
Ill.
A companhia terá um representante no Imperio com
os poderes necessarios p::tra tratar de todas as questõci>,
que suscitarem-se entre a mesma companhia c o Governo, ou entre cita c os partkularos.

IV.
As questõrs que se suscitarem entre o Governo c a
companhia ou entre esta c os particulares serão torlas
decididas pelos Trilmnaes brazilciros n:1 fórma das Leis
em vigor, ~cjam estas judicinrlas ou administrativas.
Palacio do Rio de Janeiro em 13 de OuLoubro de 1877.
~ Thrmaz José Coelho de Almeida.
~~
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DECRETO N. 67f.O- DE 13

DE OU'I'UBI\0 DE

{877.

a quantia fi~ada no Decreto n. q 117M de i& de
de 1876. para a posse definitiva de cada um!\ das datas
mlneraes eoneed!das a Luiz Matheus Maylaskl, na Provlnela
de S. Paulo, e proroga por um anno o pralllo marc:\dO na elausula
S. • do referido decreto.

Reduz a

10:000~000

~etembro

Attendendo ao que Me requereu Luiz Matheus Maylaski, Hei por bpm l\eduzir Qder. contos da réis a quantia
de sessenta contos de réis fixada na clausula 3. •, e á qual
se refere a clausula 4." do Decreto n. o 5744 de !6 de SeQ
tembro de !874, pc11·a a posse dllfinitiva f]e çada uma
das datas mincr!lel! concodidas íHl Sl.lppliçap te, no munioipio de Tatuhy, Provincia de S, Paulo, e prorogíl
por um anno o pra;w marcpdo na clal.lsnla 2." do refe ..
rido decreto para a apresentação da respectiva, pl;mta,
Thoma2: Josó CoeU1o do Almeida, do Meu Conselho,
.Ministro c Secretario do Estado dos Negocias dfl. 1\.gri ..
cultura, Commercio e Obras Puhlic<)s, assim o tcn h a entendido !l faça execntar. Pal~cio do lHo de Janeiro em
13 ua Outubro !]e !877, 56," d<t lndcpcndencia c do
ImpeJ•io,
Com a rubrir-n do Sua .1\fagcstade o Imperador.
T/wma~

DECRETO N. 67~0-

DE

Josó Cpelhp de Almeida.

20

DE OUTUl\RO DE

f.877.

Promulga !l. Conve)lçlío Po$tal celebrada entro o nrazH e 9 Chile
em 25 de !\falo de !875.

Havendo-se conclui ao e asslgnado ncs~a C" r te, no LÚa
26 de Maio de 187li, uma Convenção en Ir!) o Brflzil p o
Chile para o fim de facilitar e regulJJr a troc:! da (;orre~
pondcncia entre o,~ dous Estados; tendo sfdo cssf! ,Copvcncão mutuamente ril tific<Jda c trocadas as ratiOcações
em Santia<ro aos 20 ele Agosto do eorrente anno: lJei
por bem .Mandar que seja ohservadl! e cqmprida tãp inteiramente como oella se contém, respeitanúo.se a <Jeclaração feita na acta da rçfcrida trocl! de ratificaçõ!ls.
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Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Senador do lmpcrio, Ministro e Sccret~rio de
Estado dos Ncgoeios Estrangeiros, assim o tenha entcndillo c faça executar, cxpcLiirtllo os despachos neccss:trios.
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de :1.877,
õ6. o da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.
Nós a Pr·inceza Imperial, Henleira presumptiva da
Corôa, Regente em Nome de Sua lUagestade o Senhor
D. Pedro 11, por Grnça de Deus e Un:mime Acclamação
dos Povos, Imperador CQnstitucional c Defensor Perpetuo do Brazil, ele.
Fazemos saber a todos os que a presente Carta de Confirmação, Approvação e Ratificação virem, que aos
vinte e seis 1Jias do mcz 1lc Maio de mil oitocentos setenta
eseis concluiu-se e assignou-sc nesta Côrte elo Rio de
Janeiro entre Nós e S. E'<:. o Sr. Presidente aa Hcpublica tlo Chile, pelos resprctivos Plenipotcnciarios,
munidos dos competentes Plenos Poderes, uma Convenção Postal do theor seguinte:
Sua Alteza a Princcza Impcrürl do Brazil, Regente em
Nome do fmperador o Senhor D. Pedro li, ·c Sua Excellencia o Presidente da Rcpuulic:J elo Chile, desejando regular por meio de uma Convenção as relações postaes
entre os dous E:;tados, nomearam para este fim seus
Plenipotenciarios:
Su:~ Alteza :1 .Princrza Imperial do Bl'azil, Reg-ente
em Nome do Jmpcraclor o Senhor D. Pedro 11, ao Sr.
João Mauricio Wan1Jcrley, lJarão de CotegitiC, elo Conselho de Sua l\fagest:~cle o Imperador, Senador c Grande
do Imperio, 1\Iinistro c Secretario de Estado dos Nego·cios Estrangeiros c interino da Fazenda, etc.
E Sua E'<cellencia o Presidente da B.cpulJlica do Chile
ao Sr. D. Guilherme Blcst Gan:~, Enviado Extraordi1wrio
e Ministro Plenipotenciario da dita Hcpublic:J.
Os quaes, depois de trocarem seus respectivos plenos
podere~, que for:~m achados em boa c devilla fórma,
·
convieram nos artigos seguintes:
Art. 1. o Entre as Administrações dos Correios do
Impcrio do 13razil c da Hctmolica do Chile haverá troca
reciproca e regular de cartas ordinarias e ~registradas,
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jornaes, livros o outros impressos, amostras e documentos commerciaes, pelas vias mar i timas existentes
c as f!UC p:1ra o futuro se estabelecerem entre os uous
Estados.
·
Art. 2. • A corrcsponucncia de que trata o artigo
precedente, assim como os jornaes, livros, impre>sos,
amostras e dncumentos commerc.iaes, deverão ser previamente franqueatlos no paiz de sua procedencia de
conformidade com as tarifas c respectivos regulamentos,
c circularão isentos de todo o porte pelas Hcpartiçõcs
postacs llo paiz a que forem destinados, sem onus algum
para os destinatarios.
A taxa territorial será augmentada com a importancia da taxa marítima quando o transporte marítimo
ua corrcspomlencia não fôr gratuito.
Art. 3. o A corresponllencia ofllcial uoii dons Governos
com sua5 LPgaçõcs e Consulallos c a dos Agentes Diplomaticos e Consulares com seus respectivos Governos
íica isenta tJe franqueamento c será entregue livre de
}lOrlc no paiz do seu destino.
Art. -l. o As cartas ou massos de cartas registrados,
fra.nqneados de conformidade com as tarifas em vigor,
serão enlt·cgucs sem dcsp:.-za alguma á pessoa a queijl
forem dif'i!.i·idos, ou a seu legitimo representante, mediante recibo que será enviaüo á Administração remctten te para que possa provar aos interessados a entrega.
Art. ti. o A corrccpondencia ofllcial e particular, fraliqueada no paiz de sua procedencia e dirigida em transito para qualquer paiz estrangeiro, será encaminhada
ao seu destino pelas Repartições postaes dos Estados contraclante5 sem onus para o remcttcnte.
Art. G. o Os Correios dos dous Estados contractantes
não poderão remetter directamente, nem em transito,
espetics metallicas ou outros objcctos sujeitos ao pagamento de direitos da Alfandega.
Art. 7. o As dcspczas, occ,1sionadas pela remessa das
malbs, l'orrcrão em qualtJUer caso por conta exclusiva
oa nação remeltt~nte.
Art. 8. l<'ica entendido qne, se as duas Partes contractantcs aoherirem ao Tratado concernente á creação
lle uma União Geral elos Correios concluído em Berna
aos H ele Ouluhro de 187/í., caduearão todas as disposições da 1n·n:.:entc Convenção que não puderem se conciliar com os lermos do mesmo Tralatlo.
Art. !) o l<'ica estabelecido o uso de saques postaes
entre as Administrações uc Correios dos Estados contra0
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ct<Jntes, toíitartd(He a libra esterlina por typo de moeda
pata ostales respeetlvos.
·
Art. iO. Os v<llcs postaes srl'ito concet!Jdos conforitte
con vcncionarcm ns Administrações dos Correios dos doU !I
Estados e seriio pagos ao portador em l.ibras e§terlirtas
ou Iió seu cqulVàlcnté em moeda metalllca, não podendo
em nenhum caso exceder ·de cincoetlta libras os ~::tques
que cádl:t Admittistração fizer por um só vapor.
Art. H. Pela concessão dlls vnles postaes pagar•M•hfi
o direito de dous por cento que serão ditididos é !h par ..
tes iguaes entre os Cotteios dos dous Estado!J.
Art. i2. As Administrações de Correios das Parte!!
contractantes liquidarão suas contas de sefs em seis
mezes, abonanclo·se oss aldos respectivos em libras esterlinas ou em letras sobre Londres.
Art. !3. A presente Convenção será ratillcadá é entrará em execução um mez depois de trocadas as ratificações; continuando em vigor até que lima das Partes
contractantes notifique á outra, com uili an:nó de aliticipação, a sua intenção de p6r-lhe termo.
Art. {4.. A troca das ratificações será feita em Sail·
tiago com a maior brevidade possível.
•
·Em fé do que os Plenipolcnciarios de Sua Altezll á
Princeza Imperial do Brazil, Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, e de Sua Excellencia o
Presidente da Republica do Chile assignaram esellaram
a presente Convenção.
Yefta na cidade do Rio de Janeiro aos 'tittte e séis di~~
dó mez de Maio de mil oitocentos setenta e ilei8.

(L. 8. )--Barão d1 Cotegip".
(l., S. )~G.

Blest Gana.

E sendo-Nos presente a mesma Conv~nçiio, qlie fica
acima inserida"' c bem visto, considerado e examinado
por Nós tudo quanto nella se contém, a Approvamos, Ratificamos e Confirmamos assim no todo como em cada um
dos seus :lrtigos e estipulações, c pela presente a Damos
por firme e valiosa para produzir o seu devido effeito;
Promettendo em fé e Pala:Vra ltnperial cumpril-a inviolàvelmente e fazel~a &umprir e obsenar por qualquer
mo dó qne JHlssa set.

continua >
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Em testemunho o firntez~ do que Fizentoit pt&hr
a presente Carta, por Nós assignada, sellada com o sello
g~·andc das Armas do Im per i o e referendada pelo Mintsll'O c Secretario de Estado abaix.o assignado.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro em dez do mez de
Junho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos ~e tenta e seis.

lZABEL, Pl\INCEZA IMPERIAL l\EGENTE.
Du~ue

de Caxias.

)) ECRETO N. ()7U - DK 20 VE OUTUBI\0 DE 1S71.
Approva os estudos definitivos para o prolongamento da linha
do centro da Estr&da &19 terro D. Fedro 11.

Hcl por bem Apptovar os estudos definitivos para o
prolongamento. da linha do centro da Estrada de ferro
D. Pedro li, desde o valle do Carandahy até a cidade de
· Queluz, na extensão de õ2 k 90 m, apresentados pelo
Engenheiro em chefe do tnesmo prolongamento.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Agriculturâ~ Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
cn Lendído e faça exer.úta t. Palacia do Rio de Janeiro
em 20 de Outubro do 1877, õ6. • da Independencia e do
Imperio. •
Com a rubrica de Sua Magestade o Intperàdor.

·~
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DECHETO N. 6722 -DE 20
Con~ctln

DE OUTUBRO DE

1877.

privilegio a Nicoláo IIJ!ilor p~ua o processo de sna invenção destinado á conservação de carne.

Attcndendo ao que 1\le requereu Nicoláo Hohler, e
Tcnuo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Svuerani:l c Fazenrla 1'\aeional, Hei por bt~m Coueedcr-lhu
privilegio, pot· Llez aunos, a 11m llc prepJrar c ve11ÚCt'
carnes conservatlas, segundo o proGcsso de sua invenção,
cuja Llcscripção llcpositou uo Archivo Publico em 28 tlu
Março tio corrente anno; não porlenllo poréut expôr ú
vet11la os rc~pcctivos produetos cmquanto não obtiver
pcrmiss:Io rla Junl:-~ Central úo Hygicne Publica.
'fhomn .To>é Coelho tio Almeida, do 1\leu Conselho,
Ministro n Secretario Lk Est·1do !los Negocias da Agricultura, Co:amcrcio c Obras l'u!Jlie:s, assim o tenha
cutentlitlo c faça cxeeulat·. Palacio do Hto de .Janeiro em
20 de Outubro de 1877, WL 0 da Ind('pemlencia e uo Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestauc o Imperauor.

Thomaz José Coelho de Almeida.

DECltETO N. ü723 -

DE

20 DE

OUTUllHO DE

18i7.

Co:H'r,.J.• 11:vdrgio a J,,ão Eran~:;:i~l'l G•llllf'S dr, StJUlU para
f~itl'<t:ar C• \'!Hitler a f!JU•:hlfla •!1.' SUU iuven~ão dt't!OlllÍJ:ada
-hl.od•ll' G•·!IJt:ô.

Attentlo111lo ao que Me n•qucrcu João Evangclisl:l
Gomes de Souza, c de conformirlade com o parecer do
Conselheiro .Procurarior da Corôa, Soberania e Fazend:1
Nacional, Hei por hem Conr:cder-llle privilt'gio, jh!l' oito
annos, p:1r:1 fabriear e vender a lilachiua Je sua invenção, dcnominada-Pilador Gomes-, apróprbda a dcscasr.;ar e !JeHcllciar ral't'•, scc;uw!o a Llcscripçãu e desenho CJUC 1ir:am archivados.

86ti
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Thomaz Jo~t': Coelho de Almeida, do 1\lcu Conselho,
l\linistro c Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha
c ntcnd ido c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro
em 20 ele Outubro ele 1877, GG." da Indcpendencia e do
Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\l;tgestade o Imperador.

1'/wmaz José Coelho de Almeida.

DECllETO N.

ü72~- DE

27

DE OUTUBRO DE

1877.

Cunrr.du privilrgio a Samuel Denven par;~ fahricar e. ven1lt r
• l'hapas de sua invençã '• destinadas a IJencfieiarcafé.

Attendcndo ao l{UC 1\lc requereu Samucl Beavcn, e de
eonformida1lc com o parr-cer do Conselheiro Procuradot•
da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem
Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para fabricar c
vender chapas rle sua invenção, destinadas a beneficiar
café, segundo a descripção c drscnho que llcam archivado8.
Thomaz José Coelho 1le Almci1la, 1lo 1\Ieu Conselho,
l\linistró c Secretario de Est~do dos Ncgocios da AgTicultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
cntrndido c f:1ca executar. Palacio rlo Rio de Janeiro
em 27 de OuttÍilro rle 1877, rw." da Independcncia c do
Impcrio.
Com a ruhrica de Sua

1\l~g-cstadc

o Imperador.

Thoma:: José Coelho de Almeida . .

==
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DECltETU N. H7::!W -

))!;

27

D" OUTUTIIIO DE

Hl77.

privilP~do a Ju>é Frnmisco Soares para ralHÍI~ar c
vender a machlna do ~ua Invenção denominada-~_a_!:hlna
Soares, dc~tinadn a limplr e conservar os trilhos dt1s
liríhris rerrras urlJ3nas.

Conet•()r,

Attcndcnrlo :10 que 1\lc rcqnPren José Francisco Soares
e de conrunnid:1tle eom o pareet~r llo Conselheil'O Proeurarlor da Corôa, Sobrn111ia e Fazenda Nacional, llci
por hem Concetlcr-llJC privilegio, por oito annos, para
fabricar e vcnrler a macllina de sua invenção, tlcnominatla-l\lacllina Sonrcs, destinaria a limpar e con~ervar
os trilhos das linl!~ ferrcas nrlnnas, segundo a tlescripção c desenho que ficam archivatlos.
Thomn José Coelho t.lc ~lmcirla, do Meu Conscllw,
1\linislro e Secretario t.le Estado rios Ncgoeios da Agri~·ultura, Commercio e Obras Puulicas, assim o tenha
1'11 l<'nd i LI o e faça cxccul ar. Pala cio do Hio de Janei ru
t'lll 27 de Outubro ele :1877, õ~. o da Indcpcndcncia c do
lmperio.
•

Com a rubrica de Sua l\Iagcstat.le o Impcra!lor.

7'/wma.s José Coelho tle Almeida.

DECRETO N. ()72ü -- IJE

~~ DI: NO\'E~llll\1) DS

1877.

Tr.1nsfere pnrJ o Mini.-;tori<l Ja .Justiç1 o \Prcsiulo de )!".·rnnn,lll ,)o Noronha.

Usantlo t!a ;1uluriznç:io confcritla pdn :1rl. :l.", !'a·
:WU~ de 20 de UuLul1ro
proximo findo, J!,!j por bem Transferir do ~Iini~tr•rio da
t;ur:na p:n-.1 o da Ju.-tiça o Presidi o de Fl'rnando de Noronha, na l'ruvincia de l'crnambneo.
U .Maret:ltal ,],~ Excr,:ilo DUtJnc tl1~ Cnia~, Conselheiro
de Estado c de GUi)ITa, Senador do lmpcrio, l'rcsidcnle
ragTaplto nnico, n." 2, da Lei 11. 0
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EX!~CUTlVO.

do Conselho tlc 1\linislros, 1\linistro c Scc!'l;lario 1le Estado tlos Negocias tlaGuerra, assim o lenha entendido c
n.pcr;a os despachos neccssarios. Palacio do lHo de Janeiro em 3 de Novembro de :1.877, ti(L" ua lw.lcpcndenda e do Impcrio.
Com a rulJI"ira LI c Sua l\hgcstade o lmpcrauoi'.

Vttque de Caxias.

DECllETO N. üi:27- DE :J

llE NOVEMDllO DE

1877,

Transferr. para o Minist.~riv da Agricultura, Commereio c
Uhras Publicas a• ).?abrica .de) {t;Jrrode S. João t.le Ipancm;J,
La :·rcvlne a de S. Paulo. "
E:n virl11uc uo disposto no art. 7.", § 20 da Lei
21iU2 de ~O de Ont11bro pruximo lindo, tjlte mart~a :~o

11."

1\linislt·rio da Agrinlllura, Commcrcio n Oilras Publicas, para :1s 1lcspl'zas com o cu.-:teio da Fabrica de
ferro de S . .To;io rl1; lpmema, a verba ele !Jl::J;Jti.)OUO,
H.·i por liiJIIl Transferir para aqul'lle 1\liuislcriu a rcr,·rida F;IIJrica, p.;rlcnccnte ao da Uucna.
O :\brcc!Jal d1; Exercito Dui[UC d1) Caxi:1s, Conscllieiro
de E~tadu e dt• Gul'rra, Senador do llliPI'l'io, Presidente
do t.:omellio dn 1\linistros, Ministro c Secretario do Esl:ldo díJS Negorios da Guerra, assim o ll'nlta cnll'llllillo c
expeça o~ dl'Spachos necm;,;arios. Pal:~cio do H.io de JaJJI'iro em :lde Novembro de 1877, tlü." da lndl'pendcncia
e do lnqwrio.
t.:o:n a rubrica tlc Sua

~LlgcsLade

o lulpcradur.

llnque de Caxia5.
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DECRETO N.

6728-DE

3

DE NOVEMDRO DE 1877 •

.\pprova as plantas para o ramal da r,stnção waritima tia
Estrada de fer1 o D. Pedro li, na GamLôa.

Attendendo ao que representou o Dircctor da Estrada
do ferro D. Pedro 11, Hei por hem Approvar, para o~
cJTeitos do art. 2. • do Regulamento a que se refere o
Decreto n." lOGí de 27 llc Outubro ele ll:lürJ, as plantns
parà o ramal da estação maritima da mesma Estrada de
ferro na Gambôa, rubricadas pelo Chefe da Dircctoria
das Obras Publicas.
Thomaz José Coelho de Almciua, do Meu Conselho,
Ministro c SPcrctario rlc Estauo dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha
cu tcntlído c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro
nm 3 de Novembro de l877, o6." da Indepcndcncia c
do Impcrio.
Com a rubrica llc Sua l\lagestade o Imperador.
'i lwmaz .José Coelho de Almeida.

DECRETO N.

672\l- DE

w

DE NOVEMBRO DE l877.

Autoriza. a celehraçiio de contracto para a navcgaç~o entre o
porto !lo Hio tlc Janeiro c o de Ncw-York coín escalas.

Attc.ndcnuu ás van tagcns da manutenção de uma linha
regular de pnquetcs a vapor entre o porto do Rio de Janeii'o c·o (\c New-York, com escala pela Bahia, Recife c
llclém: Hei por bem Autorizar a celcbraqão uc contracto
com a easa eommPrcial Lle John Rooch & Son, de NcwYork, sob as clausulas que com este baixam assignadas
por Thomaz José Coelho de Almeida, do M2u Conselho,
l\linü;tro c Secretario tle E~tado dos Ncgocios da Agri-.
cultura, Co!llmercioe Obras Publicas, que nssim o tenha
entcnd ido c f:1ça executar. Pala c io do I\ i o uc Janeiro
aos iO dia~ tio mcz de Novembro de l877, 5G. • da Indcpcncleneia c Llo In~perio.
Com a rubrica uc Sua 1\lagcstallc o Impcradot·.
1'honwz José Coelho de Almeídtl.

EXECUTIVO.

Clnusulns n que

~e

ret"ei•e o Decreto n. 0

869
0.,-~D

destn dntn.

I.
Os vapores cmprep;aclos no serviço da navegação entre
o Rio de Janeiro c New- York deverão ser de ferro e de
primeira classe, de 3.000 toneladas pelo menos, construidos tios melhores matcriaes, c segundo os modelos
mais recentes c mais geralmente adoplarlos, em numero
sulliciente para uma viap;em mcnsa I ou doze viagens
redonuas por anno, e Lerão a marcha dc.14 milhas por
hora.
Estas conrlições serão vcrifir;adas por uma commissão
nomeada pelo Ministro da Marinha.
li.

Partirão de Ncw- York, tanto na vinda como na voll::~,
com escalas pelos portos de S. Thomaz, do Pará, Pernambuco c llahia.
Para todos estes portos a cmprcza conduzirá gratuitamente as malas do Correio, quér na vinda c1uér na volta
dos ditos paquetes.
III.

A viagem de Ncw-York ao Hio de Janeiro será feita
em 2,j, dias, e a do Rio de Janeiro a New- York em 23
dias, incluiLlas nesse tempo as demoras em cada um dos
portos de escala. De accôrdo com a em preza organizarse-ha uma tabella designando as parlidas c chrgarbs
rios vapores c as demoras nos portos de escala.
IV.
A falta de qualquer viagem sujeita a empreza a uma
mulla que não cxccderú a 8:000 1~000 e ú perda da cor.
respondente suLvenção.
Se a empreza deixar dfr complet<1r qualquer das viagens estipuladas neste contracto, por motivo que não
seja de força maior comprovada com doCllmentos authenticos, licará sujeita á multa que não excederá a
li :000~000 e ú pcl'da da subvenção con·espondentc á
parte da viagem não realizada.

870
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Pela demora n:-~ chcg:-~lla ou sahi1b so!frerú :1 cmprcza
um:1 multa· qnn niin CX.i~Pderá a tiOO.~OOO em cada '2 11
1wr:1~, licanilo e'\i'l'ptnauos o~ ca~o,; de furça maior
al"illla rcfl·ridm.
1\!l'·m d1·sta;; o GoHrno podrrú, á visl:-~ 1le informação
da llirl~i:loria Grral do~ Correio;;, ímpôr outras multas
prdas fallas l{llC ocl'ol'l"crcm, tanto no recclJimenlo
como na Pnlrcg-:1 1las malas da eorrcspontlencia nas e~
l:lçOe~ do Correio il1·ntro !lo pr:1zo ileviuo; pclJ tbmno
nu prejuízo l[llll I!Ir.' re~ultar do múo :ll:omlicionamcnlo
no l'a•ptl'le; c fln:dllll'llle pelo faelo lle expetlir 1le bordo
:il.~um ex.pr1~sso q1u~ lran~lltíl ta cartas ou noticias com1nert:i:1es I'Olll anlil'iJltH;ão à eorre~pon1lcnria conlitl:l.
11:1:> ditas mala~, ou d1l lran~portar noR paquetes alg-ncm
incnmhillo de ~·ondu:r.ir c:n·t:1s ou qualquer outra corrt~~pondencia po-lal.
N,, ra.;o d1l rein1·idcncia Hl'slas faltas c viot;wão do~
regulamentos po~tacs poilerú o Governo Imperí:11 rescindir o conlracto, se a::;sim o entcmlcr conveniente,
sem rp!C a empreza lenha direito a t}Ualquer inilemnizaçiio.
03 casos de força maior serão tlecidi1los pelo Governo
Tmprrial solll'l: l'onsulta da Scrção dos Ncgorios <lo Impot·io do Consr)ltn t\1• Esl:Hlo.

v.
O.s Ya p8rt'" lla em preza goz:H"ão llas me.smas van tagrnse isençüp.; conr·cll id:1s :10s paquetes rias Compan hi:1s JJc.~
.lUasMtgel'ie; lmpel'irtles :c ]{Nil Comprmhia rle tJrtquc tcs rt
''il}JOI' de Sontfwmpton.

VI.
().; Jll'I'I~Os d:1s tn~~a.:2·t·ns e frct~~~ serão rrgulntlo~ por
uma t:1ril":l or.~·:Jni?.:H\:lllt' acctn·uo r·om as parlr•s conlt·aclanlcs e nnnca poill'l"iio ser superiores aos qu1~ cohraYa
a Comp:mllia TTnilt•il SlJlcs Jllil Ilra?.i! Slcam Ship.

VII.
A cmprcza obriga-so a f'Oncedor gl'ntuitamcnte p:lssagem P comcdorinll. Plll sons vapores, no ng-ontc do
Correio qnn fôr incumhítlo 1lc ncompanhnr a~ malas lln
corrnspondcnein, ilnntlo-lhe lugar npropriado com as
prrei~a~

acronnnorlnçi'ie,:.

8ii

EXECUTIVO,

"YIIJ.
Os colonos ou immignnlcs, tlelihcrrttlos a fixarem sua
resid<'nria no lmpcrio, que apresentarem clocumcnl.n
de :JUloridadt>s brazileirns gozarão de n·tlucção nunca
lllferior de 2~) 0 /,. do preço fixatlo n:t tarifa das p:~ssa
gcn~. Do mc,;mo favor goza1·ão tambem as mnchinas c
instrumentos destinados á lavour:~.
Nas pass:1genq dos funceionarios puhlicos que viajarem po1· conta do Governo Imperial a empreza far:i
abatimento de 2:i "lo c as tropas c as munições ele gurrra
tt·ansportadas nos vapores da cmpl'CZ1 gozHão tla redncção de :lO % ila tarifa commum.

IX.
Fica cslabeleritlo tplC os vapores Lia cmpreza, quantlo
rarc•cercm Út) concerto, po1lcrão set· provisoriamentr,
snh-:lituidos por outros com a lonelag·cm, força c m:ll'rha nrce~sarias ao serviço, a juizo Llu (;ovrrno. Est:~
disposição é applicavrl ao caso :\c pcTtl:l de :llgnm dos
v~porc~ da cmpn•za.

x.
O GoYcrnu ImpDI'ial ~uhvnncionará esl1 em]WC7.1 com
a quantia annuallle 200:0CJOt::ooo.
Esta !'nbvenção scrú png~ po1· trimr-strcs no Uio cJr,
Janeiro em moeda corrcntJ do ll1·azil, ao r•'Pl'C~cnklnto
da cmpreza Llevidamrntc autorizado para ii:s•.
XI.

Estas contliçõcs po!lcrão ~er alteradas tlc commum
nccôrdo cn tre o Governo c a em pr.'zn.
XH.
A cmprcza dará começo ao serviço cslipulatlo neste
rontraclo dentro do prazo de seis mezrs contnclos da
data da assig·natura.
XIII.

As questões relativas á r-xecução <leste contraclo, en~--·-·· ·· · .
trc o Governo e a cmprc1.a, serão tlocididas por
6ir · ·. ~-.\r,
tramcnto. Caua uma Lias partes contractantes .
~,.,p'
•·j
o seu arbitro, m quacs começarão por dcsi ~'!_r.~
rriro que deriLlirá em ultima instanria. . m'l'C.chcga-

trr-

1

-~·'

,,
,;
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rem a acc<lrdo apresentará caLla um dons nomes c a sorte
dcsignarú o ter·ceiro ar h i tro.
As questões entre os particulares e a empreza serão
rleciditlas no Urazil pelos Trilmnacs llo Impcrio ..

XIV.
O contracto, que Llurará Llcz annos, a contar da data da
assignatura, fica uepcndente da approvação do Poder L~
gislativo, não podendo a empreza exigir a importancia
da subvenção correspondente ao serviço que prest~r,
emquanto não ft'lr colll~edida a mesma approv~t;ão. Fica
entcmlitlo que no caso llc não ser esta concedida, nenhum direito terá a emprcza ú rcferilla subvenção ou
a qualquer ou I r a indcmnização.
Palacio do llio de Janeiro em 10 de Novembro de 1R77.
-

1'/wnw~

Jos(! Coelho de A.lmcida.

DECRETO N.

li7~0-DE

10 DE NOVE~wno

DE

1877.

Proroga por mai~ um anno o prazo concetlirlo pelo Decreto
n. o üH!J de 10 de )larço tle .ISIG a Josr') Pacheco Perrira c outros
par:1 organiz3rcm um:1 eornp:1nhia com o Jim de estnhclccrr nnr
engenho central {1;\l'a fa!Jrko tlc assucar na frcgnezia do llin
Fundo, município cln S[lnto Am[lro, Província da nabia.

AtlendcnLlo ao rrue J\le rcrrucreu José Pacheco Pereira,
Francisco Xavicl' Catalim e Francisco de Sampaio
Viann:~, Hei por hem Prorogar por mais um anno o
prazo fJUO lhes foi conccditlo pela clausula G.' das que IJai.xaram com o Decreto n." Gl'í!) de iO de 1\larço de 187G, par:~
org:~nizar um:~ companhi:J rom o lim de estabelecer um
engenho central para o fabrico de assucar de canna na
freguczia do Hio Fundo, município de Santo Amaro, Pro·
víncia da Bahia.
Thomaz José Coelho de Almeid:~, do l\leu Conselho,
l\Iin istrv c Sccrc ta rio de Es tatlo dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras PuiJ!ic:Js, assim o tenha entendido e faça exceutar. Palaeio do B.io de Janeiro em 10 de
Novembro de 1877-, UG." ria Imlependcncia c do Imperio.
Com

:1

rubr·ica de S•1a l\hgcstade o Imperador.
Thomaz Josf/ Coelho de Almeida.
r/"J'\:AF' o:.f\:1'\;A.!>
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DECRETO N. 6731-DE 10 DE

NOVEMBRO

DE :1877.

Pror·oga por mais um anno o prazo concedido pelo DeJreto n. o
6Ht.i de 10 de Jllarço de 1876 ao Visconde de Scrgimirim c ou trM
para organizarem urna companhia com o fim de estabelecer
um e~q.J;..e.ntraJ_para o fabrico !e assucar na freguezia do
Bom Jardim, município de Santo Amaro, Província da Bahia.

Attendenclo ao que Me requereram o Visconde de
Sergimirim, Barão de Ara maré, Barão de Oliveira, Francisco Xavier Cllalina e Manoel Pinto Novaes, Hei por
bem l'rorogar por mais um anno o prazo que lhes foi
concedido pela clausula 6. • das que baixaram com o Deereto n. • üllí5 de 10 de Março de f876, para organizarem
uma companhia com o fim de estabelecer um engenho
cen Ira I para o fabrico de assucar de canoa, na freguezia
do Bom Jardim, município de Santo Amaro, Província
da Bahia.
Thomaz José Coelho ue Almeida, do l\1eu Conselho,
Ministr·o c Secretario de Estado dos Negocios da Ag.ricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha cntenrlido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em lO de.
Novembro de 1877, !HL o ua lnclependencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestacle o Imperador.

Thamaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 6732-DE :lO

DE NOVEMBRO

DE :1877.

Concerle privilegio a Ponte & Carvalho para o fabrico c venda·
do liqnitlo rlc sua invenção destinado a extinguir a praga dos l
rafcsaes. •

Attcndcndo ao que Me requereram Ponte & Carvalho e
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurallor da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por
hem Conr:cder-1 hes privilegio por to allnos para fabricarem e venderem o liquido ue sua invenção, destinado a
ex linguir a praga dos cafesaes, segundo a descripção
que depositaram no Archivo Publico.
'""' r A.RI!i: u.
J.to

continua >
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DECRETO N, fi731-DE 10 DE NOVF.~mno

ng

I877.

r.r•'~ o lugar tlc Juiz Municipal c de OJ•phnos no termo do Pilar,

na l'rovlneia 1le Goyaz.

Hei por !Jcm Decretar o seguinte:
Artigo unico. E' crcado o luga1· de Juiz i\lunicipal c
de Orphãos no termo tlo Pilar, na Provinda de Goyn.
Francisco J:muario <la Gama Ccrr[ueira, 1lo Meu Consdho, .1\linistro c Sccrct:lrio de E~tatlo dos Ncgodos da
Justiça, assim o tenha cntcnrlillo c hça executar. Palado 1lo Hio de Janeiro em 10 ti c Novcmhro tlc 1877, tili."
<la In1lqwndencia e do Imperio.
Com a ruLrira de Sua Magcsta1le o Imperatlor.

Francisco Januario da Gama Caqttci1'rt,

OECRETO N. fi7:1ti-

DE

i7 on:

NOYEMnno oE

1877.

Designa a ordem da substituição reciproca 1los Juizrg 1le Direito
da Côrtc, no nnno llc lR7R.

Hl'i por hem, para execução do nrt. !~.· rio Decreto
n." /1821, de 22 de Novembro 1lc 1871, Decreta r que no
nnno proximo futuro de 1878, os Juizes llc Direito da
Cllrte, substituam-se conforme a ordem csta!Jelcdda na
relação, que com este b:~ixa, assignada por Franchwo
Januario da Gama Ccrqucira, do Meu Conselho, 1\Iinistro c Sccret<Jrio de Estado dos Negocios da Justiça, que
assim o tenha entendido c fnça executar. Palacio do
ltio de .Janeiro em :1.7 de Novembro de 1877, !lO. • da
lllllrpcnrlcncia c do Imporia.
Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador.

Francisco Jmmario rla Gnma Cerqueira,
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Relo~Ao

o que se ref'ere o Deeret.o desta dato.
designando a ordem em que devern •ubstl•
t.uh• ....e os ..Juizes de Direito do Munlelplo dn
Côrte. no anuo de 18_,-8,
JUIZ DOS FEITOS DA FAZENDA,

L0
2,
3. 0
4."
lj, o
0

Ü. 0

7."
8."
!1."
tO.

Auditor de Guerra.
Juiz doCivel da L" vara.
Auditor de Marinha.
Juiz de Orphãos da L" vara.
Juiz de Orphãos da 2. • vara.
Juiz do Cível da 2.• vara. ,
Juiz do Cível da 3." vara.
Juiz Commercial da i." vara.
Provedor de Capellas e Residuos.
Juiz Commercial da 2." vara.
PROVEDOR DE CAI'ELLAS

E RESIDUOS.

L0
2.•
3."
4."
5."
6. 0
7."
8. 0
9."

Juiz do Cível da 2." vara.
Juiz do Civel da 3." vara.
Juiz de Or·phãos da 2.~ var:~.
Juiz dos Feitos da Fazenda.
Auditor de Marinha.
Juiz do Cível da L" vara.
Auditot· de Guerra.
Juiz de Orphãos da L" vara
Juiz Commercial da 2." vara
to. Juiz Commercial da L" vara.
JUIZ COMMERCIAJ. DA

f, a

VARA.

i. "Juiz de Orphãos da t. • vara.
2." Juiz do Cível da 3." vara.
3." JuizdoCivelda 2.•vara.
4. 0 Juiz Commercial da 2." vara.
5." Juiz de.Orphãos da 2.• vara.
ü. o Auditor de Marinha.
7. o Auditor de Guerra.
8. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
!l." Juiz do Cível da L" vara.
to. Provedor de Capellas e Resíduos.
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2. a

JUIZ COMMERCIAL DA.

VARA.

L•
2."
3. •
&.. •
5. •
G. •
7. •
8. •

Juiz Je Orphãos da 2. • vara.
Juiz dos Feitos da Fazenda.
Auditor de Guerra.
Juiz do Civel da t..• vara.
Juiz do Cível da 2." vara.
Auditor de Marinha.
Juiz do Civel da 3. • vara.
Provedor de Capellas e Resíduos.
n.• Juiz Commercial da L" vara.
lO. Juiz de Orphãos da L • vara.
JUIZ DE ORPIÜOS DA

L"
2."
3. •
&.. •

o. •

6. •
7. •
8. •
U. •
tO.

L"

VARA.

Juiz do Civel da 3." vara.
Juiz Commercial da L" vara.
Provedor de Capellas c 1\esiduos.
Auditor de Guerra.
Juiz do Civel da L • vara.
Juiz do Civel da 2." vara.
Juiz Commercial da 2. • vara.
Juiz dos Feitos da Fazenda.
Auditor de Marinha.
Juiz de Orphãos da 2. • vara.
JUIZ DE ORPIIÃOS DA

2."

VARA.

1. • Auditor de Marinha.
2." Juiz Commcrcial tia 2.• vara.
a.• Juir. tio Cível da :t.• vara.
4. • Provedor de Capellas e Resíduos.
o. • Juiz do Cível da 3. • vara.
(i. • Juiz dos Feitos da Fazenda.
7. o Juiz Commercial da L" vara.
8.• Auditor <le Guerra.
!1. • Juiz de Orphãos da t.• vara.
lO. Juiz llo Civellla 2." vara.
JUIZ DO CIV EL DA

1. 0
2. o
3."
-L •

f. a

Juiz Commercial da t.• vara.
Jnii de Orphãos da 2.• vara.
Juiz do Cível da 2." vara.
Auditor de Guerra.

VARA.

.\CTO:i DO ['ODEU

:i. • Juiz de Orphãos da L" vara.
U. • Auditor de lllarinha.

7. • Provedor de Capcllas c llesitluos.

li." JuizdoCivl'l da 3." vara.
!!. " Juiz Commcrciill da 2." vara.

iO. Juiz dos Feitos da Fazenda.
JUIZ DO C! rEI. DA

2."

VAU.\.

! . • Juiz Columrrcial da 2." vara.'
2.• Juiz llc.Orphão;; da 1." vara. •
:J. • Juiz de flrpltãus da ~L" vara.
L • Juiz do Cível da 1." vara.
:;.• Juiz do Civd da :3.a vara.
U. • Auditor de Unt•JT;J.
7." Juiz Cormncrrial da 1." vara.
1:!." Juiz dos Feitos da Fazenda.
!.1. o Provedor de Capcllas c Hesitluos.
W. Auditor delllarinlla.
JUIZ IJO f.IYEL D.\

3."

VAU.\,

1." Juiz do Civrl da l." vara.
Comrnercial da L" vara.
::.".Juiz Com:ncr!'ial da 2." vaLr.
L o Juiz do Circl tla 2." V<ll'<t.
!i. o Auditor de ~brinlla.
li." Juiz dos Feitos 1L1 F;Jzrnda.
7. o Juiz de Orpliãos da 1." vara.
8. o Juiz de Orpilãos da?.." vara.
n." Prondor de Caprll:ls c Hcsiduo<.
10. An·litor de nnci ra.
~.".Juiz

AUDITOU DE GUERIL\.

1.• Juiz dos F1·iros da Fazenda.
~-o Audilor d1! 1\Iarinlla.
;J, o Juiz de Orpli:io' da L" vara.
ft." Juiz Col1lll11'1'Ci:d da 1! vara.
r;.• Juiz Commerdal tla 2." vara.
li.• Provcilnr tle Capcllas c Hesiduos.
7. • Juiz de Orpli:1o'1 ll:t 2." vara.
~;.o Juiz do Civl'l da 2! vara.
!J.• .Juiz do Civcl da 1." vara.
10. Juiz tlo Givl'l da :1." vara.
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.\UDITUI\ DE MAI\INlL\.

J.." Pro\'Pt1ot' de~ C·q1cllns c Hesiduo.,.
Antlitor de Guerra.
:l. • Juiz do Çivcl dn 3." vara.
fJ,," Juiz do Cível da 2.• vara.
t).• Juiz Co·nmcrei3l da L" vara.
li." Juiz Commcrl'ial tla 2." Yara.
7. • Juiz tios Fci tos da Fazcmb.
H." .lniz de Urphãos da 2! vara.
!J. • Juiz de Orphãos da L" vara.
10. Juiz do Civel da i." vara.
Palacio do Hio tle Janeiro em 17 de Novemut·o de
1877 .-Fntncisco Ja11uario clct Gauut Caqacira.
~-"

DECHETO N. G7:J(j-

DE

i 7 DE

NOYEMDI\0 DE

1877.

Designa a onlcmcut que os Juizes suhstitulos tia. Curto ticycr<lu
eoopcrar cotn os Juizes r! c Dirri to c su!Jsti lu ir-se rccipro~amc!llc
!lO amw <I<' 187K.

llei por bem, p~ra execução llos arts. 3. n e L" do Decreto n." !1H~4, de 'i'2 de Novembro lle 1871, Decretar que
!lO anno de ·1878 os .Juizes substitutos lia Curte cooperem
com os Juizes de Direi lo, e se substituam rcciprocamcHlc pdo lllOUO seguinte.:
Art. i." Ser .'i o imrncdi:ttos supplentC's:
O L" Juiz snlJ,~tilnlo, da 1.' rara de Urphãos ~da 2.•
Circl.

O 2.", do Antlilor tln Mat·inl!~.
O::.", da nra dos Feitos da Fazcntla.
O 11. 0 , da 1.' vara Civel c uo Auditor Llc Gucna.
o 5. 0 , da 2." varn Cnmmcrcial.
O G.", da :3." vara Civcl e dv Provedor llc eJpellas c
HPsitluos.
O 7.", da 2." vat'.'l de Orphãos.
O 0.", da L" vara Commercial.
Art. 2." Na sulJslitnii:;To reciproca Llus J:tizes sulJsliiu~os se o!Jscrvará a úl'Llt.Ím CllliJUe se acham collocallos.
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Paragraplw unico. Esta substituição reciproca terá
lugar ainda nos casos em que não se tratar de aeto de
juristlicção plena, sempre que por impedimento ou vag·a
licar esgotado o numero dos tres supplentes de cada
substituto; para o etTeito de passar a jurisdicção quanto
ao preparatorio dos feitos ao substituto hnmediato ou
seus respectivos supplentes, c assim por diante, indo
ter a vara aos Vereadores lla Camara Municipal sómcnte
quando esgotada toda a escala dos substitutos e. seus tres
respectivos supplentes.
Art. ::J. o Ficam rcvogatlas as disposições em contrario.
Francisco Januario da Gama Ccrqueira, do 1\Icu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos N.egocios da
Justiça, :~ssim o tenha entendido c faça executar. PaJacio do Hio de Janeiro em i7 ·de Novembro de 1877,
ü6.• da Indcpenrlcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador.

Francisco Januario drt Gama Ccrqtteira.

JJECHETO N. (1737-

D"

17

DE NOVE~tnno DE

:1877.

Extingue um lugar de .Juiz Substituto da Corte e provhlencía
sohrc a cxtinrção fie mais tres lugares rle Juizes substitutos
tamhern na Cúrtr.

Hei por bem, para execução do art. 3. o, paragra viw
unico, n. • t.• do [)ccrcto n. • 27!)2 de 20 de Outubro
de 1877,

Decret~1r:

Art. 1. • Fica extincto o lugar de nono .Juiz substituto da Côrte, que está vago.
Art. 2." Serão considerados ex tine to~, á proporção
que vagarem, mais tres lugarrs de Juizes substitutos na
t:ôrte, passando as respectivas funcções a ser exercidas
no anno de 1878 pelos substitutos immcdiatos, segundo
a ordem em que se acham collocados no Decreto n." ü73ü
desta data.
Art. :J." Ficam revogaJas as disposições em eon -.
trario.
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Francisco .hnuario da Gama Cerqueira, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estarlo dos Negocias da
Justiça, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio
do Bio de Janeiro em :1.7 de Novembro de :1.877, tl6." da
lmlependcncia c do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador.

Francisco Januario d1(Gamct Cerqrwira.

lli~Cl\ETO

N. 6738-- DE :1.7

DE NOVEMBRO DE

1877.

ApproYa a planta dos terrenos pr.rtenccnlcs aos herdeiros de
Josú Jo1quim Ferreira .Junior, neccssarios ao serviço da cslaç:1o CC!llral da Estrada de ferro D. Pcllro 11.

Allr'nLlentlo ao que representou o Dircctor da Eslratla (](~ ft'ITO n. Pellro li, Hei por· bem Approvar,
para os efi"cilos do art. 2. 0 do Hegnlamento a que se
rcf'ere o Decreto n." lOG~ de 2.7 de Outubro de t8~iti, a
planta, rubricada pelo Chefe da Directoria das Obras
Puhlicas, dos terrenos neccssarios ao serviço da estação
een traI da referida estrarb de ferro, pertencentes aos
IJCrdciros de José Joaquim Ferreira Junior, á rua rio
SPnador Euzebio.•
Thomaz José Coelho de Almeida, do 1\[eu Conselho,
Ministro P Secretario dP Estado dos Negocias da Agri,·ultura, Commercio .c Obras Pnhlir:as, assim o tenha
t'lllcndido P faça executar. Palacio uo llio tle Janeiro,
Dlll t 7 LI e Novembro de 1877, tJü. • Lia Indcpcnrlcncia c
do Imperio.
Com a ruhrica de Sua Magcstade o Imperador.

Thomaz José Coelho de .A.lmeida.

=PARTE U.

fH

Ac~·os

DECHETO N.

(jj:J!) -

DO I'ODEH

DE

17

DE NOVEMllHO DE

1877.

i\(IJll'oYa a planta do !PrrcJJo prrtruecnlc ao ;\lnjnr Luiz Antonio
t;onzaga Su1.ano. na rxtensáo tlc 1.3i0 melros, ncccssario ás
obras da parte tio ratnal de SapnpcniiJa a Santa Cruz.

Altcuucndo ao IJUC rrprcsenlou o Engcuheiro em chefe
do prolongamento da Esjr:tda de ferroU. Pedro 11, Hei
11ur bem Approvar a planL1, rubricada pelo Clicfc da Uircetoria tbs Obr:1S Pu h! icas, do Lel'J't'llo pertenceu te ao
M:tj11r Luiz Antonio Gonzaga Suz:1110, na extensão de
i .:líO metros, nt'ccssario ás oiJra.; de parte do ramal de
SapopemiJa a S:tnla Cruz.
Tlwmaz Jusó Cud!Jo de Alt.ucitla, do 1\lt)LL C"nselilo,
Ministro e Secretario de Estado dus Negados da A.~Ti
rullura, Cl,llllllercio c OlJras PuiJiicas, assim o Lenha cutendido c faca executar. Palacio do Hio de Ja11eiro em
li de NovcuÍIJro de 1877, GIL" da Imlependencia c do
lmpcrio.

Com a rubrica Llc Sua

.Magc~tade

o Imperador.

Tlwmaz Jost: Coel/w de .1lmcida.

JJECHETU N.

(jj.í0-DE

J 7 DE

Nü\'Elllll\0 DE

.

1877 .

CnHc••tle pridlegio a Jo;tu Baptista Bouiua para introduzir
ltnpnio a indu~! ria. de cxtrallir
lo,; do earu•:o tlu algod;lu .

olco~,

110

massa-.'' outros protlue-

•\llüiii!cndo ao que Me rrtJlll'l'l'll João Baptista llullilt:l,
::rretuataHlc da Jl1:1~.;;1 Ldlitla da Cotllp:tllltiit Gussipiana,

e de runfurtHitladc com o parecer Llu Cun~elltciro Proruratlor da CunJ:t, SoiJcrauia c Fazenda Nacional, llei
por Item Conceder-lhe privilegio, por dez annos, para
introduzir llU ltl!}Wrio a industria de extraliir ult~os,
llla,;~;ts e 011 tt·os produclos do rarnç,1 do algooiio, nos
llil'Sll!OS ll'l'lllos da rrtJll'<'~s:\n feita pl'lo JJecn•to 11. o ~10:3
til' ~!ti,, Ontullro de 11-lí2 a Joaquim C·lt'l11'iru J!,. 1\11~11dun •.:a t' Atonsu C. l'isl:ma de .\guiar, c por este Lran>fnida á ureJICÍcuatla comp,mhia, ticantlu a prcscnleconce~.;ao dq:eudlulu de aJipruvaç;'iu do Puder Le:~·islalivo.
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Thomaz José Coelho de Almeida, do l\leu Conselho,
l\liuistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agrieullura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o lenha
cn!eilllitlo c fara executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 17 de NovctÍtbt·u de 1877, 56." da Indepcndeneia e
do llll!JCI'Ío.
Go:n a rubrica ele Sua l\l,tgcsladc o Imperador.

1'homa;; José Coelho de .llmeidtl,

DECHI<:'l'O N. 6H1-

DE

17

DE NOVJ<:~mno DI<:

1.877.

A ppruvn, com modifi~ações, a reforma tlus esta lUtos ela Com·
pauhia E<trada de feno Commercio c Riu tias Flores.

Allendendo ao que l\1•• rcquerru a Companhia <la Eslradn de ferro Cllmmerdoe 1\io Lias Flores, devidamente
representada, c de conformidade com o parecrr da Secção
dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado, cxaradoem Consulta de 20 de Scleml.Jro ultimo, Hei por bem
Approvar a reforma de seus estatutos, com as seguintes
motlilicaçõcs:
No art. 23 § 3." supprimam-sc as palavras- exceptuadas as :~ttribuiçõcs da Direcloria e da assembléa.
No~ 6. • do mesmo artigo acrescente-se depois da palavra - contra elos- o seguiu te- com as clausulas que
lhe deliuir.
Thomaz José Coelho de Almeida, tio Meu Conselho,
l\linistro c Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio o Ouras Publica~, assim o tenha
cntcndi•lo ~~ !'ara P\reutal', P,dario do lHo de Janeiro
em 17 de NuvPÍnhro dtl H!77, ;)(i." da lndt>pendcncia e
do lllll•<'l'ÍO.
Com

;1

ruhric 1 1le Sua l\Iage;tadc o lmpf'r,tdor.
1'/toma:; José Coelho de Almeida.
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Com1lanhia- E8trada de forro do Commmio cRio da& Flores.
E1nendas nos estntutolll 0 appro,•ndns J)eln ns·
semblén geral dos accionistns e1n I6 de lUnlo
de I8,.6 0 sob a preslllenein do Exm. S•·· Dr.
Antonio Candldo dn Cunha Leitão.

O ~ ti. o do art. 18 fica redigido da fúrma seguinte:
Escolher depogilo para os fundos da companhia designando um de seus membros que servirá de Thcsoureiro
c contra esse deposito sacará as quantias ncccssarias.
Nas mesmas attrilmições da Dircctoria acrescente-se
o artigo seguinte:
Propôr á assembléa geral a nomeação c demissão do
gerente ainda no caso Llo art. 43, segunda parte.
O ~ fl. o do nrt. 2.1 passnrú parn ns attribuições da
Directoria c scrú nssim redigido:
Celebrar con tractos para eonstrucção de obras, fornecimento de materiacs c quacsquer outros que importem dcspeza, c nulorizar;'t o gerente a fazer os respectivos ]J:lgamentos. Poderá a Direttoria, qu:.ndo julgar
convcnicutL', autorizar o gerente a celebrar contractos.
No§ :l." do art. 23 se acrescentará:
Nos Iimites do ~ tl. o do art. 18 c fóra delle com autorização da Direcloria.
No art. 23 indua-sc mais o pa:t·agrapho seguinte:
Fiscalisar a cxecurão dos contractos sobre coustrucções de obras, foriwcimcnto rle matcriacs c tJtlal'Squer outros que tenham sido eelcbraLios pela Dircctoria,
tendo especial responsabilidade por qualquer falta.
desde que a não tenha communicauo ú Directoria.
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DECRETO N. (i7!t,2-DE !7 DE NOVEMBRO DE !877.
Proroga o prazo concedido a Bento José Alves Pereira e outros
para explorar carvão e outros mineraes no municipio de Tieté,
rrovincia !lc S. Paulo.

Attendendo ao que Me requereram Bento José Alves
Pereira, Carlos Manoelllath, por si c seus irmãos, filhos
legítimos deCarlos F. J. Rathe Antonio Joaquim Alves
Costa, Hei por hem Prorogar, por uous annos, o prazo
que lhes foi marcado pelo Decreto n." 5753 de 23 de Selembro de 1871 para explorar carvão de pedra, ferro,
mcrcurio, chumbo, mc!aes preciosos e outt·os mineraes
no munic.ipio ue Tieté, d:1 Província ue S. Paulo.
Thomaz Josú Coelho rle Almeida:, do Meu Conselho,
l\linistro e Seerelario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Olm1s Publicas, assim o tenha ·cntentlido c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em
17 de Novembro de 1877, 56." da Indepenclencia c do
Imperio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador;
Thomaz José Coelho de Almeida.

1JECHET0 N. 6113- DE 17

DE NOVEMBRO DE

i877.

Proroga por mais um anno o prazo concedido pelo Decreto n.• 611l. 7
de 10 de l\larço de 1876 a Manoel Pinto Novaes para organizar
uma eompanhi'a com o fim de estabelecei· um engenho central
para o fahrico de assucar, na frcguezia de Iguapc, municipio da
C:whorira, Provincia da Bahia.

Attcndcndo ao que l\lc requereu Manoel Pinto Novaes,
Jlci por l.Jem Prorogar por mais um anno o prazo que
lhe foi concedido pela clausula 6." das que baixaram
com o Decreto n. • Gl't7 de 10 de 1\larço do anuo proximo lintlo, para organizar uma companhia com o 1lm de
cstal.Jcleccrum engenho central para o fabrico t.le asqucat·
de canna, na frcguczia de lguape, município da Cachoeira, Província da Bahia.
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ACTO~

DO roDF.II

Thomaz .lo~é C.:or.lho de Almr.ida, do l\lru Consr.lho,
Ministro r Secrrtario de E~tadotlosNe~odos d:~ Ag-ri«·tlltura, Commercio e Obras Pultlicas, assim o tenha enl<'ll«lido e faca cxerutar. Palacio do Rio de Janeiro em 17
de Novembro de :1.877, t:i6." da lntlepcndencia c do Impcrio.
Com a rnhrica de Sn1 1\lagrstade o Impcr:lllor.

Thl)mrt;;

DECRETO N.

fi7V~-

.To.~é

Coei/to de Alml'idrt.

DE 17 nr. :->oYr.,mno nr. 1877.

Pro rog-a por seis mezcs o prazo concerli•lo pelo Decreto n. o M2~
dr 22 de Fevereiro do anno passado ao Dach:nel Antc>nio Cezar
Berre do para organizar uma companhia com o llm ele estahclecer um engenho central para fahrico de assncar na margrm
do rio 1\learim, Provincia rio lllaranhno, entre as sitna~ôrs
clPtHlminadas" Cantagallo • c • Bc!monte. ,.

Attrndenclo ao fJUe l\le I'Nfuereu o B:1charel Antonio
Cc'zar Bt'rrr.1lo, Ht'i por bem Prorogar por seis Jni'Z''S o
prazo que lhe foi conrcditlo p:•la clausula G. a das f) Ui)
baixaram com o Decrrto n." ta2i 1lc 22 ile Frvrrriro
do anno proximo passado para organizar uma co1np 1nhia eom o lim de cstabelrcer um cngrnho ct•ntral p~ra
fabrico de assu::ar de cann~, á margem do rio Mearim,
na Provinda do l\Iaranhão, entre a' situações clcnominarlas c Cantagallo " c • Belmonte. »
Thomaz Josó Coelho :lc Almeida, do 1\Icu C.:onsclho,
Ministro e Secretario de Estado rlos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
cntcn1litlo r faça executar. Palacio tlo Rio de .Tanriro
em 17 de Novrmbr·o de :1.877, uG.· da lndrpenrlt'Ueia <'dO
ImpPrio.
Com a ruhrica de Sua l\lagestade o ImprraLlor.

Thomrtz José Col'lho de Almeida.

continua >

88i

Appm,·n n rlltrrar,,lo propo~ta p:tra a~ obras 110 serviço do i~sgoto
1l:t liilpcrial Qninla da Boa-Vista, em S. Cht"istovãn, c faz extensivo o Hll'SIIIO ~cr\'Í~o aos prrdios rcccHleiiiC!llc eonslruido3
uarJuclla localithulc.

Altcntlcntlo ao que n:qucreu a Companhia City Impropor seu repres,~ntant.c neo;la Cürte, Hei por
bem Approvat· a alll'r;tç,iio qnc propliz nas obras rlc
Psgolo Lia Imperial Quinta tla Boa-Vista, a que se refere
a plan t.1 ;1pprova1\a pdo Derreto n. o {jf)fifl r\ e 18 1\e Dc;wmht·o 1!1) 18í!J, ronstrnin:Jo-se na rua principal rcccntemPnln :1lwr1a na mrsma rrninta a galeria de c,;gôto
projeda1la na rua do lmpct·a<lot·, a qnal deverA cntronc.tr com a da nn Aurora no com,•co 1\a tle S. Januario, em S. Chri.;tov;\o; c bem assim z~stewler o srrviço 1le csg1Jio 1los novos predios existentes na referid:t
quinta; tu:lo 1le r:onfot'ffiÍil:ide com a phnta ruhrica1la
pl'lo CltrL) da, Directoria das Obras Pub:i:~as e assignada
pelo repre~rntanle tla companhia em 22 1\c Ontnhro do
rorn~ntl' anno, fictii1Llo assim allcra1lo o~ l." da c\:\nsula
L" do conlr,Jcto approvado pelo riL1tlo der;reto.
Thom:~z José Coelho 1le Almei1ln, 1lo l\Icu Conselho,
Ministro c SPCI'Plario O.e E-;t:ulo dos Negocios da Agricultura, C·-·mincrcio I' Ohras Puhlicn~, agsim o lenha enten1\i,Jo r f:11:a l'Xrcnt:ti'. Palacio elo Rio de .Janeiro em 17 de
l'\or,•mhÍ·o de 1877, tiô." lla ln•lepcmlcncia c do Imperio.

H'lllcnt~,

Com a ruhrira de Sua l\lagestallc o Imperador.

Thomrtz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. !li Hi- DF. l í nr. Novnmno nF. 18i7.
AIICI':t :tlgnm:~.;; r rnn;;olilla Lmla~ !lS c\an:;nla~ :tnnoxas ao.> Drrrdns n." :S<Oídc:; de Ago;tn ele 1~7'í, n. 0 '60U e 6013 clt'30
ck Ontu hro <k tSi:S e n. o lilfi:i tlc U de AL11·i I de 1876, rc lativo
:i ronslrur:t;ão !la Estrarla <le ferro rlo Recife ao Limoeiro.

Altrn,J,,ni\o ao que Me requereu a Col!lpanhia-Great
Westcrn of Brazil Hailway, Limiled, cessJOnaría tla Esli':Jrla dn ferro do Hecife ao Limoeiro, na Provinda ole
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Pernambuco, Hei por bem Alternr al~umas das
clausulas anncxas aos Decretos n." o701J, de r; de
Agosto de 1874, n." 5 0014 c GOHi de 30 de OutuJ,ro de 1875, c n. 0 Gl(Jr) tln 12 de Abril tln 1876, de conformidade com a consolidação a que ~c referem as que
com este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho
de Almei~, elo l\Icn Conselho, l\Iinistro e Secretario
ele EstadtJ fos Ncgocios da Agricultura, Commercio c
Obras Publicas, que assim g tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de ~ovem
liro de 1877, oG. o da Indcpcndencia c do lmperio.
Com a rulJrica de Sua l\Iagestatlc o Imperador.

Thom(/z José Coelho de Almeida.
C:I:tn,.nln• n

~rne

st• ref'<"l'e o Dcc•·Pto n. o

o·,- ~O

clcstn tinta.

I.

E' conc(lclida á Companhia-Grcat Wcstern of Brazil
Limited-a Jiança do Estado para o pagamento
dos juros de 7°/.. ao anno, garantidos pela Lei Provincial
li. o 1H5 de 17 de Junho de 1873, sobre o capital que fôr
ell'ectivamrnte empregado na construcção ria E-;trada de
ferro do R<'cife ao Limoeiro, com um nnnal para a
cidade de Nazarcth, na Província de Pcmambuco, até
o maximo de quarenta c seis contos de rt:·is por kilomclro, não cxc.cdcndo em c.aso algum a c.inc.o mil c.ontos, qualquer que ~cja a extensão total da csrrada, na
I{Hal não se comprchcndem os tlcsvios nem outros ra!llaes aqui nJo mcnrionados.
R:~ilway,

n.
A fiança da garantia de juros far-se-lw c/Tcrtiva, livre
de quacsqucr impostos, em semestres vencidos c pela
seguinte fórma:
§ L • Durante a construcçJo das olmts os juros de
7 "/.serão pagos sobre as quantias proVI'nicntcs das chamadas que tiverem siuo autorizadas pelo Goremo c rc·
colhidas a um estahclecimento hancario.
As chamadas limitar-se-hão ás quantias ncccssari:1s á
construcção das obras em cada auuo, a juizo do Governo.
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necorritlo que seja o primeiro anno da entrada das
ch;nnadas, cessarão os juro.c;, se laes quantias não forem
applir~albs á~ ol,ras ou ao matrrial da estrada, salvo caso
tiP força maior, julg~tlo pdo mesmo Governo.
Os juros pagos pelo estaiJeleeimnnto bancario, sobre
:1s quantias depositadas, serão creditados á garantia do
Governo.
~ 2. o Enln'gue a estrada ou parte desta ao transito
publico, os juros correspon~entes ao respectivo capital
s1•rão pagos em presença dos balanços da lirpli1lação da
I'I'CI'ila c dc,peza do custeio da c:stratla, exllibidos pela
companhia c devidamente examinados pelos agentes elo
novcrno.

Ill.
A respons:liJilitladc do Estada pcb. fiança tlc juros de
7 °/0 solirn o max.imo C<ipitnl de tLOOO:OOO;>OOO, drslinado á r:onslrurção 1la cstra1la de ferro c seu ramal,
far-sc-ha ciTectiva durante trinta annos.

IV.
Alt)m da referida garantia, Hcam igualmcntn conrrtlidos á mesllla companhia os scg·uintes favores:
~ L" PriYilcgio pnr noventa annos contados da incorpornção da me~ma companllia, não podendo o Governo ~~mu·ct!Pr, duranlc esse ternpo, outras eslt'aLlastle
fnro dcnt r o da zona de 20·1, ilomctros de um c de outro
lado do eixo da C'trada c seu ramal, r nas mesmas tlincções, salYo se houver aecôrdo com a companhia.
Esta prohibi1;ão não eoruprehcnd!\ a conslrucção de
ou.iras vias frrrras qur, embora partindo do mesmo
ponto, mas Si'guindo tlirect;Or:s diversas, J)()SS~Im approximar-sc até cruzar a linlla concetlida, com tanto que
rkntro ela zona J)rivilcgi:ula não recebam generos ou
p:1ssagl'i r os, mctl ia n te frete ou passagem,
~ 2.° Ces;;:io gratuita de terrenos llcvolutos c nacionaes, c Lem assim dos comprehendidos nas s<•srnarias e
posses, excepto as intlcmnizaçiks que forem de direito,
para o leito da estrada, cst:1çiks, armazcns c outras ohns
espPrifkndas no rc>pectivo rontraclo .
.~ 3. Direito de desappropriar, na fórma do Decreto
n." 8W d:• lO de Julho de 11:\ii:J, os terrl'nos de tlominio
partirular, predios c IJcmfcilorias que forem precisos
para as oLras de que trata o paragrap!Jo aJllccciJcnlc.
0
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~ '1.° F~r1 d:l~ Jll,ll],·ir.ls r, oulros m~tr~riacs C\ist,•nlr>:
nos l.crrr•nos dr~volutos r' nacionars, indispcns~reis p:tra
a rottqrurção da rstr:!ila.
~ :i." hr~ll<;:io d1~ din~il.w; d1• iilljllli'Llt.:.io Sll!JI'•' tudo o
malr~: ia! dt•sl in:tdo ao leito da estrada, liniJa lelc~ra
phira, po11lcs, viadu,·tos, rstaçíii'S, ol'lkinas, ulensis c
trem rodante dr•slinado á enrl'itrucç:lo, lwm como durante o prazo dr) ;l() annos do; din•itos do carvão de pl'dra indispcnsavel pa;·a as oflieinas de custeio úa mesma
''slrada.
Esl:t isL•nç:lu não se farú <'ifecliv:l emrruanto a compnnhia não apresentar no Tili'.~ouro N:teional ou na Tltcsonraria 1le F.tzcnd:l na p:·orincia, a rd:tç:1o dos sobreditos olljr•ctos, cspr)cilirando <1 r•~spcdiva IJUantid:Jdr) e
qualidad,•, rJUe aqtwlla~ lleparliçõcs li\arão annu:tlmente. conforme-as instrucciie.; do .Ministerio da Fazl'!tda.
Ces,:tr:'t este LJvor, lil';tlldo a companhia sujei ta ~o p:tg:tml'nto dos rlin~ilo:: r ú multa do tlollro 1los mesmos,
Ílll(lo::t:t pelo Miniot1~1·io ria AgrirultUl'.t, Commereio e
Ohra,; Pu h! icas ou ]li' In da f';m;nd:t, si se provar qnro a
COtllpanllia :dir~non, 11 li' qn ilrJUr!\' titulo, niJjet'to; imporl.:idu,, sr~tll qt:e prc··,·dl's,;c licnnr::t darrucllcs Minist,~
rios 011 da l'rco:iri<'IICÍt d:t província, c pag·amcnto dos
I'I~S(li'ClÍYOS direi lo~.
~ (i.'' l'rnr,•n•nr·i:t, em i.~·u:ildade dn circum ..;tanr.ias,
p:tra larrar minas na zona pririli•g·iada, senuo expresso
~~m contrado especial o nnmero de 1Lttas que o Govcmo
JUlgue conveniente concr•der, IJcm I'OlllO :~s condi1:ões a
tfllC deve tirar sujrita a companhia.
~ 7.• Prefercncia para aC'IJuisição de terrenos tlevolutos cxisl.i•Jlles :í margem da c'lrnda, cll'ectu:1ndo-se
a venda p·do preço mini mo da Lei de -IS de Sdemiii'O
de Hl~iO, se a cmnpanhia di,;trilmil-us pur immigrantcs
nu colonos que importar c l'slallelecer, n;1o pod,~ndo,
por{·m, venrld-os a cstt:s devidanwnte medidos'' dr•nL11'cados por prPçn P\Cedt•ule ao qne ftir anloriz:tdo pl'lo
<:o r r r no.

v.
E' a r.omp:mhi~ antoriz11la a levantar o rapit:tl afi.tnçado il prnporçJo que ~(· liZt'J' nrce~sario no pro~pg·ni
mcnto das obras, c mt•di:tnln prévia appronç;1o do GoYerno; podt•ndo ronlizar de~de j:'t chamadas atú a r[uaHtia de :t 300.000 ou 2.fl(i(i:i00,)000, devendo cntregat·
no Tllosotli'O Naeional ou na Del1•ga<;ia do mesmo Tlw-
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~ouro mn Lonrh·cs, o ccrlificado tlo esf.1l,rlrcimcnto hancario ondc 1ivr~rem sido <lt•positarlas as sommas arrecadadas.
Estas serão rdiratlas tlo rererirlo estabelecimento
banca rio á proporção rJue a~ obras progTeLiirem, e forem
as sommas rcrJU<'rid~s neces.;arias ús mesmas obras ou á
acquisiçiio tio respectivo material; o que ser(t attestado
pelo fiscal rio Governo.
Pat·:1grapho uni,·o. A quantia acima autorizatla é tlcctin!ld!l !lO pagallH~nto <los cslutlos preliminarPs, f'onstt·uc~ião r m:ucrialllxo c ro<lantr rios 3:1 primeiros kilomL~
tros, acquisição de material fixo para outros tantos kilonwlros de estrarla em constt·~1cção, linha tclegraphir:a
ao long-o tia mesma estrada, noutras desprzas que forem
approvarlas pelo Governo.

VI.
Para que a garantia rlc juro~ e nuis favoreq coneetlidos vigorem e produzam lodos os Pll'citos, o; cnnlracto~ celebrados r·.om o Presith•ntc rla Província tlc Pernambuco em lO de .lnlllo ele 1870, 13 tle Julho de 1871 e
il Lle Al!·nsto rlc lHJ:J serão excrutados de ;ICI'ürdo com
a~ cnlllliçi.ies :1qui rstipnlauas, obrigando-se a companhia a ohlt•r tla referida Presirlencia as m0difir'açi.ies do
mesmo contractn, qUe para isto forem nccessaria.'.
VII.
A companhia o briga-se a levantara quota rle capital
autorizado na clausula 5."e a proseguir nas ohras r.la
parte da estrada principal, qtte se dirige do J1Pcifn ao
Limoeiro tlcntro de 12 mezcs da presente da la, sob pr~na
de cadnr!lrem a liança llcjuros c mais favores qne pr•las
prc~:~ntr•s lhe são outorgados.
A conslrurção das obras não scrú intcrrompitla, c se o
filr por mais de trrs mczes cadncarão igiwlmente os rcferiJos favores, salvo caso rlc rort~a maior, jnlg.'\tlo tão
súmentc p:•lo Governo.
Fi:::-mio conclnidos 1lr•ntro rle tres annos da mrsma
lla ta ; sob pena rle uma multa 1le t"i:OOO.~OOO pnr carla
mrz de demora.
VIII.
As obras do ramal estarão concluiuas um anno dPpoi~
da abt•rtura Llr• toda a linha principal ao trafr.go, sob
JWna de pagar a companhia a multa mencionada na
clausula :Jnteccdente.
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IX.
A companhia obriga-se a rectificar o traçado da l'f;tr:ub, :Hlaplando-o a condições mais eronomi<·a~, 1u<"t·
rpnnto ú sna <'Xll'nsJo, <Illía· aos Ll<'clivcq, raios de cut·vas, material fixo o rodante, que podem ser empregados
em uma estrada de bitola de 1m entre trilhos.

X.
Os estuuos ncccsqarios á rectificação do traçado, terão
lugar antes de proseguircm os trabalhos uc execução,
e seriio acompanhados pelo Engenheiro flsr:al tio Governo, ou outros que csto desig-nar.
A companhia oiJriga-sc igualmente a adoptar as modificações que forem propostas pelos rflfcridos Engenheiros, se dellas resultar economia para o custo das
ohras, salvo direito da mesma companiJia recorrer, sem
prl'juizo da construcção da estrada, ao arbitramento, na
f<'lnna do seu contracto.
XI.

A companhia obriga-se a constl'IÚI' e a manter a í'Strada de ferro c seu ramal nas condições da mais perfeita
;;egurança P rc.!~ulal'i<latlr, a juizo do Governo, c de in·
loira conformidade com os r1•gulamcntos c inslrucções
por cstn cxpPdidos, ou que forem npcllidos para asestradas tle ft·rro do lmpcrio.
No caso de interrupção do trafego, excedente de 30
dias, por motivo não justificado, o Gvverno terá o direito de fazer restabelecer o mesmo trafego, correndo
as despczas por eonta da companhia.
XII.

O trem rodante compor-se-Ita de fO locomotivas, 20
earros do L • rlasse, ;)() de 2." e 200 wagões de mcn·a<lorias, inclusive os de gado, de lastro c de freio.
Poderá a co1npanltia fornecer o trem rodante proporcionalmPnto á extensão de cada uma das ~ccções em
que se dividir a estrada: licanrlo entendido que nenhuma
parln da mesma nstrada sná entregue ao transito sem
que, a juizo do Governo, Jisponha a mesma companhia
do material indispcnsavcl ao serviço, sendo ol1rigada a
angmcntal-o na proporção tias mercadorias e passageiros !JtW allluircm.
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A companhia incorrerá na multa de 4:000r)OOO, sempre
t{Ue reconhe::er-sc não possuir a linha o trem rmlantc
nccessario, ficando além disso obrigada a fornecer o
•1ue pelo Governo fôr então requerido.
XIII.

As tarifas dos tnnsportes da estrada c seus ramaes
serão organizadas pela companhia e approvadas pelo
Governo.
As tarifa~, uma vez npprovadas, não poderão ser
elevaclas c rednzitlas sem o consentimento do Governo,
crnquanto suLsistir a garantia de juro do Eslauo.
XIV.

A companhia obriga-se a transportar com abatimento
não menor de tiO%:
1. o Os Juizes c Escrivãns, quamlo viaj:n·em por motivo de seu oflirio ;
2. o As autoridatles, escoltas policiaes c respectivas
bag-agens, quando forem em <liligeneia;
:J. o Q, Olliciacs c p"tnças ua Guarda Nacional, tlc Policia
ou llc 1.• linha, que se dirigirem a qualquer tlos pontos
~ervidos pelas linhas ferreas, por ordem do Governo ou
tias PrcsiJt,nci:ls das províncias;
!L o Os colonos c immigrantes, suas bagagens, utensílios e instrumentos aratorios;
ti." As senwrlL1'S ü ;1s plantas ('nviadas pelo Governo
ou pel:ls Prcsicleucias das províncias para serem dislrilmidas g-ra t uilamen te aos la vradorcs.
Totlos os mais pas~ageiros c cargas do Governo acima
uão espccilkados serão transporlaLlos com aba limculo
não inferior a W "fo.
·
Sempre que o Governo exigir em circumstancias
cxtraonlinarias, a companhia porá ús suas oruens todos
os meios de tr.msporte de que llispuzcr.
Nt'sle raso o l;flVerno, se o prPferir, pagará ú comp:~
nhia o que fôr t"OJlVcncionado pelo uso da estrada; não
cxcetll~lltlo ao valor !la l'!'nda mí•!lia de: prriOLlo idrnt ico
nos nll.imos lrl's annos.
As malas do Correio c sons conductores, hem como
quaesqucr sommas de llinheiro pertencente ao Thesouro
Nacional e Provincial, serão conduzidos gratuitamente
pela companhia.
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XV.
O l1o\'t'l'l\O poJcrá realizar em to1la a extt~ll~<io da estrat.la e ramal as coustrucções uer:c>sarias ao r•stabclcrilllculo de uma linha tele,grapltit:a, rcsponsabilisando-se
a companhia pr•la guarda dos lios, postes c app:trelhos
elerlricos. Em tfUllllo isto não tiver lugar, o Govcmo
pmlcrá expedir gratuilameute pela linha telc:rr~tpltica Ja
l'strada todo~ os tl'ir'.!.!Tauunas de intr•n•ssr··puhliro.
X \"I.

Nas llespczas do custeio da cstt'ctrla serão comprehend irias as que se fizerem com o trafego, arlntini~tração,
n•paros ordinarios e occurrcntcs do trem rodatltL', rettov:ll;ão parcial da via permanente e outras que cstiVt' rem a uloriz:tdas c m ron trados approvados pelo Govnno.
As llcspezas tlc oiJras novas, de renovações completas
c augmcnlo de trem rotlantc c as substituições da via
pennauentc em extensão maior rle meio ki lo metro, que
forem excluídas do ru,teio da estrada, correrão por
couta de um fundo Lle reserva administrado soiJ liscalisat~ão do Governo, c que formar-se-Ita de todo o excedeute dos divideutlos de 7 até 7 1.12 "1 0 •
Em quanto os tlivitlcndos não excederem tlc 7 "lu a
despez1 prun•Hienle do fundo de reserva será levada á
conta do custeio da estrada em r1uotas correspondcntrs a
J;í "lu Jo capital.
XVII.
A eoutpanhia oln·iga-se ainda:
1." A L'XIiihir, sumprc que lltt~ forem cxigi.los, os

livro;; de dt'='lll'Za de t·ouslruf't;~1o, receita, moritneuto, et~o;ieio, l' a JHTsl:tr us t•sdarcdmcntus ou inl"orlll:lt:ües lfiiC lhe forem recl:unados pdu Governo, pelo
Presidt•Hlt' da prO\' iucia, pelo Engenheiro tist·al, ou
onlro'l l"nnceionarios puhliros dnvlllamt"·nre autoriz:ttlos;
c bn11t assi1n a t'lll.t'L'.'l:tr snnte;;lralmPnte ao mp,;mo EngPnlieiro ou :1 rt'llli'llcr a11 Prt•:;idt•tJtn da prorincia um
rel:tlorio rin·nlllSLillt:iado do estado dos trabalhos da
•·onslrucção, t' 1:! rstatiootir·a do lral'cgo, ahrangt,ndo as
Llc,;prz:ts de cu,;teio convenientemente cspcrilicallas, c o
dt•.<n, vuluml', 11 dureza e qualidade das mercadorias
que trauspurtar, Gottt declaração Lias distancias médias
st•us
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por ellas twrrorridas, da rrccit:1 das esla<;õcs e da r~la1i si ica tlos pass:1geiro;:, scntlo estes Jcv ida mente classitirados ;
2." A acc'ilar colHO dctiniliva c snm recurso a decisão
do Go1cr:10 sobre as CJUPSlÕ<'S <[IIC se suscitarem relativamente ao uso recipt·oco das estradas de ferro que
lhe pet tencerem, ou a outra emprcz:t, licamlo eutcndido que qualquer arcônlo que celebrar não prcjudir.ará
o direito do .Governo ao exame das cstipulaçõl'S qut)
cllecluar c á modilicac;ão tlesl"~·, se entendei' quu são
dfeusivas aos intcT<'SSCi' do EsLHlo;
:1." A su!Jmclter ú appro1a1;ão do Govl'rno, antes do
t'OlllCÇO do lrai'Pgo, o <JU~dro tlc~ seus empregado;:, a taIH! !la tios respectivos vencimentos; depeudcnclo igualmenti~ qualquct· allcrac;ão po:;terior de autoriz:H_:ão do
mesmo Governo.

XVIII.
A n~calisação tla c;lracla c do Sl'rVii;O ser;\ incumbida
ao Engenheiro Jis~al c seus ajudantes, uomeatlos pulo
Governo; co exallle c ajuste Ll,1s contas Jc receita c despe;~,~, para o pagamento dos juros garantido.;, a uma commiss~o composta cio Eugcnheiro fiscal, de um ag·enle da
rutnpanhia ê de m:ds um emprcgatlo designado 'pelo Govel'llo ou pelo President0 da província.
As despezas que se lizcrcm com e:.la list:;•lis:~ção correr;lo por conta do Estado, dtll'anliJ o lt'mpo lh garantia
de juro~.

XIX.
O Gorcrno lcd o direito de resgatar a estratla, tlccor.'l'jam os primeiros trinta :mnos contados da
data da conclus;\o da c~lrada, sendo o rcspcdivo preço
repnladtl, em falta Jc accürdo, tJdo lermo métlio do rcnditHcntu litJIIÍdu do ultimo tJUÍlltJlWllnio; licandu enlelldido <Jltt', no C'a.-;o do Guvcruo realizar o l'l'Sgale, <llllc:s
dt~ c:xpil"<Hlu o prazo do pri1 ilegio de novenl:l anuos, o
pn'ÇO nãu scrú inferior au cat1ilal que fôr ell'edivalllL'Ilte .!.raranli:lo.
Se o resg:tle ~c cD'eelu~r depois tlu cxriraclo o prazo
llo privill'.!,;'iO de JlOVCn1~ :1111111~, o I~O\'C'I'lll) ~!Í r~garú á
I'Olllpanhia ou clllpr•·z·t a importmria do rapital_g;:tT<~H---·-tido.
....-r-·
r\~1~
'
1
A illlporl:ull ia ;l que (j,·ar obrigado (J..·ESI.ftd~ pbMh\ · /?..(
H'r paga em apoliCL'S Lla divida puiJiica'j]ne\·nà L!e G •;.
dejuru ..;.
,
\..
ritlo~ lj\ll'
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O rr~g~te não 1:omprchcnde as pr·opricrJa,Jes estranhas
Si~rvi1:o c IIS'J da c"trada ilc ferro, c os ramaes não
llli~l!ciorlados nas r.;onccssõ,•s; podcr(t, porém, applicar~c súlllcntc á pJl'tc da estrada que fôr construitla.

ao

XX.
Lo~o que os divillen,Jos forem supnriorcs a 8% o cxcnrlentc será rrpartido igualmente entre a companhia c
o Estado; ces~ando essa disLribuit;ão logo que forem
t•mbolsatlos ao E;:tado os juros por este pa~os.
Quando os dividendos excederem de 12 "/o em dous
annos consecutivos, o Governo terá o direito de exigir
rcd ucção nas tarifas.
XXI.
No caso de rlcsaccilrdo entre o Govrrno c a cornpauhia
soiJre a intellip;l'ncia da8 presentes clausulas, esta será
deridida por arhitros; sendo um escolhido pelo GovcrHO c outro pela comp'll1ltia, c o terceii'O por accôrdo de
am!Jas as partrs. Se este não fôr possível, seguir-se-hão
nesse c:1so as Sl'guintes regras:
1." Se o dc•c;accônlo fôr sobr·c direitos, ou u1Weres, a
'[uestão ~crú dcridida definitivamente pelo membro do
Conselho de E.;tado 1:;ai' antigo;
2." Se vnrs:1r S·Jiire os pi:Jnos, ou nxecução das o!Jras
na p:trle scir~ulifi,·n, dccirlir:t o Prcsülentc do In~tituto
Polyleclinico do Hiu de Janeiro.
XXII.
A companhia n:Io porlcrá ~licrur a cslraua nem parte
desta ou dos seus r:llnacs, sem prévia autorização do
Goremo.
XXIII.
Se o~ capitaes da 1:ontpan!tia furem levantados no exLrangPiro, l'l'gular:'l o l':tlllhio de 27 dinheiros por :l;)OOU
ru r a todas as suas opcrat;õcs.
XXIV.
Pela ino!Jscrv:~ncia de IJUalquer das presentes clausulas e para a qual não se tenha cornmina1lo pena t~spc
rial, poderá o Governo impôr multas t],~ duzentos mil
rt'·is até cinco eonlos rle róis, c o dobro nas reincitlcn,·ias.
l'alacio do H i o de Jaul'iru em J 7 de Novembro de
1877. -Thomaz José t.:vetho de Almeida.
~'~""~·
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DE NOVEMBRO DE

1877.

Coucedc, llur~ntc tt·inta a unos, garantia de juros para o maximo
capital adrlieional rlc 3.51J3:600HOOO(t: ~00.000) destinado á eonstruc~·;to da cstrmlatl•~ f0t'l'O denominada -Madeira n 1\lamoré.

Atlenrlcnuo ao rJUe Me r·~quereu a Maueira ando l\lamoré Railway Company, limited, Hei por bem Conceller-lhc garantia ele juros !le 7 "/.durante trinta annos,
até o maximo c1pital aullicional de 3.õrm:GOO,)OOO
(.t 100.000) cll•stinados ú constrncção da cstrall~ de ferro
llL'nomin::Hb -M:tdcira c Mamoré-, ficando o prcsnntc
Decreto rli'pcmlentc da ::tpprovaçJo do Poder Legis\ati\·o
e lle acrôrdo com as clausulas que com este IJaham, assignarla~ por Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu
Conselho, l\li11istro c Secretario de Estado dos Negocios
dhAgricultura, Commercio c Obras Publicas, lJUC assim
o tenha cillenrlido c faça executar. Palacio do Hio Jc Janeiro em 2í do Novembro do 1.877, ~i6. • da lndopenLlencia e do Imperio.
Com.a rubrica rlc Sua l\lagrsttdo o Imperador.
Tholllaz José Coelho de Almeida.
Clausulas a que se r•cJ'erc o Dccr·cto n,o
desta data.

0,._..,.~

I.
E' COJll'erlida ú \Luleira anu Mamoré Hailway Company, limitcd, a g:n'.tntia de juros de 7 "/., durante
trinta annos, sohrc o muimo capital allLlicional. até
3.();;:i:li00 1~000 (;t ~00.000), llcstinado á construcr;ão da
cstrarla de ferro a que se refere o Decreto n." ~üOU de 20
de A!Jril dr 1870.
11.
A p:a r a ntia de juros, do que trata a da usula precedeu te,
fica drpentlente da approvação tlo PoJer Lcgisbtivo, c
só será I'XI.nnsiv1 ao capitnl acima rderido depois de
verilicar-sc o emprego elfecti \'0 da ,quantia de f. noo.ooo,
actualmcnle em deposito no Banco lla Inglalcl'l'a, dcstinaLl<t á uonstrucção da mesma cstr<Hla ; c a rcsponsa!Ji= PAUTE 1!.
H:1
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lida de do Estado pela dita garantia será eficctiva, á medida que a importancia de" cada uma das chamadas for
depositada em um estabelecimento bancario; devendo
a companhia entregar no Thesouro Nacional ou na Delegacia do mesmo Thesouro em Londres, o certificado
comprobatorio desses depositas.
~ sommas, assim depositadas, só serão retiradas do
referido eswbclecimento hancario á proporção. qQe as
obras !progredirem, c forem necessarias ás mesmas
obras, ou á acquisição do respectivo material, o que
será attestado pelo Fiscal do Governo.
·IIJ.

A garantia de juros far-se-ha efiectiva,livrc de quaesquer impostos, em semestres vencidos, e pela seguinte
fúrma :
§ 1. o Durante a construcção das obras os juros de ef%
serão pagos sobre as quantias provenientes das chamadas que tiverem sido autorizadas pelo Governo c
·recolhidas a uin estabelecimento bancaria.
As chamadas limitar-se-hão ás quantias neccssarias
á construcção Jas obras em cada anno, a· juizo ·do
Governo. .
·
Decorrjdo que seja o primeiro annq, da entrada das
chamadas, cessarão os juros, se tacs quantias não forem
applicadas ás obras ou ao material da estrada, salvo caso
de força maior, julgada pelo mesmo Governo.
Os juros pagos pelos estabelecimentos banca rios sobre
as quantias de:positadas serão creditados á garantia do
Governo.
.
§12. o Entregue a estrada ou parte desta ao transito
publico, os juros correspondentes ao respectivo capital
serão pagos em presença dos IJalanços da liquidação tia
receita e despeza do custeio da estrada, exhibidos pela
corúpanhia c uevidamente examinados pelos agentes uo
Governo.
Essa liquidação far-se-ha, tendo-se em vista o r,apital
LJfectivamentc empregado, cabendo ao capital garantido parte da receita liquida que lhe fôr proporcional.

IV.
A compànhia ohriga-so a apresentar á approvação do
Governo, dentro do prazo de dous annos, conta dos des•
ta data, c sob pena de caducarem os favores concedidos~
novos estudos definitivos do traçado da cstráda.

continua >
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Esses estudos comprchenderão :
l.. o A planta geral da linha rcrrca na escala de {:~.000
em que serão indicatlos os raios de curvatura e a configuração !lo terreno representada por meio de curvas
de nível equidistantes de tres metros; bem como em
uma zona, nunca menor lle 80 metros de cada lado, os
campos, matas, terrenos pcclregosos, c, sempre que
fôr possível, as divisas tias propriedatlcs particulares,
as terras devolutas e as minas;
2. Opcrlillongitudinal na escala de l.:'100 para as
alturas e 1:~.000 para as distaneias horizontaes, indicando a ex tensão c cotas dos declives ;
3. 0 Perfis transversaes na escala de i :200, em numero
sufficiente para a determinação dos volumes de obras de
terra;
f~t. o Planos gcraes das obras mais importantes, na eséala de i:200;
·
t.o Relação d11s pontes, viaductos, pontilhões e bociros, com as principacs dimensões, l)Osição na linha,
systcma de construcção e quantidauc <le obr·a;
· G." Tabella da •ruanlidade de escavações para executar-se o projccto, do transporte médio, da remoção dos
materiaes e sua classificação appt·oximada ;
7. o Tabella de alinltamentos e seus desenvolvimentos,
raios de curvas, cotas de de cli villades e suas extensões;
8." Cadernetas au thenticas das notas das operações
topographicas, geodcsicas c astronomicas feitas no
terreno.
Decorridos que sejam sessenta dias da data da entrega dos estudos, estes se considerarão approvados,
se nenhuma modificação tiver proposto o Governo.
0

v.
As oln·as da estrada proscguirão dentro de tf·cs anni'>s
llesta data, sob pena de cauucarcm a concessão c todos
os mais favores. Uma vez em andamento, não poderá
a construcção ser interrompida; sob pena de uma multa
de r>:ODO;)OOO, por mcz de demora, caducando a concessãe c mais ravorcs seis mezes depois, sal vo caso de·
rorça maior, julgada tão só mente pelo Governo.

VI.
A companhia obriga-se a construir c a manter· a cs•
lt'atla de ferro nas contlições tla mai~ perreiLa segurança c regularitlade, a juizo do Governo, c de inteira
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conformidade com os regubmcntos c instrucçõcs por
este expedidos para as estptlas tlc ferro do Imperio.
No caso tle interrupção do trafL~go, excedente dç :30
dias, por motivo não justilicatlo, o Governo ter:'t o direito de fazer restabelecer o mesmo trafego, correndo
as llcspczas por conta ela companhia.
VII.

O trem rodante compor-sc-ha, pelo menos, de 8locomotivas, ()carros de L" classe, 8 do2.", W de :J.• c 200
wagões de mci'catloriGs, inclusi vc os de gado, de lastro
c de freio.
A crmpanhia inl'orrcrit na multa de 1:000#000 sem pro
tJUe .cconhccer-~t~ não possuir a linha o trem rodante
JJe•'C3s:~rio; n,·antlo além tlisso obrig·ada a fornecer o
que pelo Governo fór então I'CLJueritlo.

VIII.
As tarifas tlos lran~portestla estrada serão organiz~ulas
pela companhia e approvatlas pnlo Govcmo.
As tarifa.;;, uma vez approvadas, não poderão Sl'l' elevadas HCill rt•tiU?.idas sumconscnlimcuto do Gov<'l'llll, em
IJUaHto subsistir a garantia Lle juro do Estad_o.
·

IX.
A compan!Jb obriga-se a trJIHportar com abatimento
não mwor de r;o o;.:
1." Os .Juizes c E;;criv:Tcs qnantlo viajarem por motivo
1lc seu ollirio;
':2." As autoridades, escoltas polici:Lcs c respectivas IJagagcns, i1 ua ntlo forem em di Iigenl'ia ;
3. o Os OIHciaes e praças lia Guarda Nacional, de Policia
ou de L" Iin ha. (jlW se dirigirem a qua Iquer dos pontos
scr·virlos pd1s linhas ft'I'l'Cas, por ortlcm 1lo Governo ou
das Prcsidencias das províncias;
rf," Os colonos c immigranlcs, suas' agagcns, utensílios c instrumentos aratorios;
~i." As sementes c as plantascnviadas pelo Governo
ou pelas Prt•sitlemias das províncias para 8Crem distrilmitlas gratuitamcnt1~ aos lavradores.
Tollos os mais passap;l'iros c cargas tio Governo acima
não especilit'ados serão transportados com a1Jalime11Lo
n:lo inferior a Ui "/,.
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sr~mpre qur
tr:~ordinarias,

o Govemo exigir em circumstancias exn companhia -rorá ús suas ordens todos
os meios de tran~portc de que dispuzer.
NL•,te C<ISO o Governo, se o preferir, pagará á companhia o que fôr convencionado pelo uso da estrada; não
cxccdrndo ao valor rla renda 11,6dia Lle período identico
nos ultimos tres annos.
As malas do Correio e seus ronlluctores, bem como
quaesquer sommas (]e dinheiro pertencente ao Thesouro
Nacional e Provincial, serão colllluzidos gratuitamente
pela cnJnp:1nhia.

X.
n Governo po1lerá realizar em toLln a extensão da
rstrada coHstrur:rões necC'ssarias ao cstahelccirnen to
de uma linha tclrgraphic<l, t:esponsaldlisando-se a
COIIlJiallltia pela guarda dos ÜOS, postes O appareJ!tos CJCrtrico,. Em quanto isto não tiver lu~ar, o Govct·no porl<~r<'t CX]li'Lli r gra t'tli ta rnen te pela linha lelegraph ira da
r·str;t~la lDdos os tclcgrammas de interesse publico.
XI.

Nas despczas do eústcio da estrada serão comprehenrlidas as que se üzerr~m com trafego, a1lministração,
n•paros onlinnrios r occuJTcntes do trem rodante, renovação parcial da via permanente e outras que estiverem <lUlorizadas em con tractos approvados pelo GoVt'rno·.
As d!~SJWzas de obras novas, de renov<1çiies completas
c aug·mento ele trem ro<lante c as substituições da via
pcl'lllanentl~ l'lll extensão m~1ior de meio kilomc.tro, que
forem nxcluid:Js do custeio da estrada, correrão por
conta de um fundo de reserva administrado sob fiscali·sação do Governo, c rruc formar-se-ha de todo o exccdPÍltc dos dividendos dü 7 até 7 l-j2 %.
Em quanto os dividendos não excederem gc 7 "lo do
capital eJicclivamcnte empregado, a dcspeza proveniente
do fundo de reserva será levada á conta do custeio da
C'strada em quotas correspondentes a 1/'1, %tio capital.

XII.
A compauhia obriga-se ainda:
1. o A cxhibir, sempre que lhe forem exigidos, os
!!cus li 1 r os de despeza de construcção, receita, movi·
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men to, cus te i o, e a prestaç.os esclarecimentos c in for·
mações que lhe forem reclamados pelo Governo, pelo
Presidente da província, pelo Engenheiro Fisoal, ou
outros funccionarios publicos devi<lamente autorizados;
e bem assim a entregar, semestralmente, ao niesmo Engenheiro ou a remetler ao Presidente da província um
relatorio circumstancia<lo do estado dos trabalhos da
constt·ucção, e da estatística do trafego, abrangendo as
despezas de custeio convenientemente especillcauas, c o
peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias que
transportar, com declaração das distancias médias por
-ellas percorridas, da receita das estações e da estatística dos passageiros, sendo estes devida111ente classificados ;
2." A aceitar como definitiva e sem recurso a decisão
do Governo sobre as questões que se susei ta rem relativamente ao uso recioproco das estradas de ferro qu.e
lhe pertencerem, ou a outra empreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que celebrar não prejudicará
o direito do Governo ao exame das· estipulações qae
effectuar e á modilicação destes, se entender-que são
offensivas aos interesses do Estado;
3. o A submetter á approvação do Governo, antes do.
começo do trafego, o quadro de seus empregados, a tabclla dos respectivos vencimentos; dependendo igualmente qualquer alteração posterior de autorização do
mesmo Governo.

XIII.
·A fiscalisação da cs trada c do serviço será incumbida
ao Engenheiro Fiscal c seus ajudantes, nomeados pelo
Governo ; c o exame c ajuste das contas de receita c
despeza para o pagamento dos juros garantidos, a uma•
comn11ssão composta do Engenheiro Fiscal, de um agente
da companhia c de mais um empregado designado pelo
Governo ou pelo Presidente da província.
As despezas que se fizerem com esta fiscalisação correr~o por conta do Estado, üurante o tempo da garantia
dCJUl'OS.

.

XIV.
O Governo trr:í o direito de resgatar a estrada decorrido~ que sejam os primeiros 30 annos cont~dos da
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data da condusão da estrada, sendo o respectivo preço
regulado, em falta de accôrdo, pelo termo médiu do
rendimento liquido do ultimo quinquennio; ficando entendido que, no caso do Governo realizar o resgate,
antes de expirado o prazo do privilegio de 50 annos, o
preço não será inferior ao capital que fôr e~ctivaiJlente
empregado e para o qual tiver precedido approvação do
Governo.
· Se o resgate se eiiectuar depois de expirado o prazo
t.lo privilegio de t"jQ annos, o Governo só pagará á companhia ou emprcza a impõrtancia du capital empre- ·
gado.
• .
·
A importaJtcia a que ficlr obl'igac\o o Estado poderá
ser paga em apolices da divida publica interna de 6%
de juros.
O resgate não comprehende as propl"iellades estranhas
ao serviço c uso ela estrada de .ferro; poderá, poróm,
applicar-se sómente á parte ela mesma estrada que fôr
construída.
XV.
Logo que os dividendos forem superiores a 8 "/.do
capital etfectivamente empregado o excedente será repartido igualmente entre a companhia e o· Estado, tocando a este sómente a part~proporcional ao capital
garantido; cessando essa distribuição logo que forem
embolsados ao Estado os juros por este pagos.
Quando os dividendos excederem lle i2 % em dous
anuos consecutivos, o Govemo terá o direito de exigir
reducção nas tarifas.
·
XVI.
A companhia não poderá alienar a estrada·nem parte
ucst<J, sem prévia autorização do Governo:
XVII:
Se o capital garan'tido da companhia fôr levantado no
estrangeiro, regulará o t:ambiO" de 27 di_nheiros por
f;~OOO para tollas as suas operações.
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XVIII.
Ficam sem !'ITrilo a~ dau~ulas .H." c 2fl." c as que
c:ontrariarcm as prrscntc6 disposições das annexas ao
Decreto n. o 4~01) de 20 de Ahril de 1870.
Pela ino!J!fervancia de qualquer das presentes dausulas c para a fJUalnão se tenha comrninado pena especial,
poderá o Governo imp,)r multas de :WOpOOO a ri:Oooaooo.
c• o doln·o nas reinddenci:Js.
·
Palacio do Hio de .Janeiro em 2!J. tlr. Novc•mhro 1le
1877. -Thomaz José Coelho tle Almeida.

llECHETO N.
Il.1~gula

a

ô7M~-DE

21

DE

NOYEMnno

DE

1877.

tio disposto nn art. 2\J §§ l.O c i1 tb L1•i n." 20lll
de 20 de Selcm!Jro tlc !871.

L'Xl'CU~ão

Hei por hem, em Yirltulc do art. lO~§ 12 da Constituição, ,. para c>Hrução do disposto no art. 21) ~~ W c H•
da Ll'i n." ~03:3 de 20 de Setembro ele Hl71, Decretar o
seguinte:
Art. i. o Constando que algum Juiz de Direito,
DcscmlJargador ou 1\lcm!tro do Supremo Tribunal de
.Justiça sr :1cha, por eau~:1 physic:J ou illür:Jl, inhabilitado pan o c·xercicio de suas funcções, mandará o Governo informar o Presidente da Provinci:J c o do Tri·
hnnal onde servir o Magistrado, caso não o tenham jú
feito.
Art·. 2, • Provindo a in habilitação de molestia que
pareça incuravcl, ou de outra causa de caracter permanente, proYidenciarú o Governo p:.ra que seja ourido o
l\lagistrado no lugar owlcse achar, dentro de trinta dias,
rontados da data da intimação, que llic serú feita, se fôr.
llescm!Jargador ou 1\Iemhro do Supremo Tribunal de
Justiça, por intcrmedio do Presidente do Tribunal a
flUe pertencer, c se for .Juiz de Direito, por intermcdio
do Juiz que pelo Gnv1~rno ou pelo Presidente da Província fôr desi::;nado.
Art. ~l. o No prazo de que trata ó artigo antecedente
deverá o l\lagis trado •respon.der juntando quaesquer
doeumen tos c provas que lhe convierem.

EXECUTIVO.

Com resposta elo Magistrado ou sem ella será remettida ao Governo na Côrte e aos Presidentes nas provindas a ccrtillão tia intimação de haver deconido o prazo
acima lixado.
·
Art. !1,," Se a inhabilitação pt·ovier de demencia, a
autorhi.:Hie jutlicial que mandar fazer a intimação nomeará desde logo curatlol' itloneo, que represente o Magistratlo e por ellc responda.
Art. 5." A' vista da resposta, c não sendo ella tal
que exclua a idéa de inhabilitação, manrlará o Governo
ou o presitlentc da provincia proceder a exame medico e mais rliligcncias necess<Jrias para completa averi.~uação do caso, com assistencia do curador, sempre
que a nomeação deste fOr precisa.
Art. ü." Só na impossibilidade de ser !eilo por
prollssionaes, será o exan1e de sanidade encarregado
a peritos tlc reconhecido l.Jom senso c moralidade, podendo-se neste caso completar. a prova por meio de
in qui l'ição de testemunhas com assistcncia do Promotor Publico c do Magistrado ou seu curador, aos quaes
se pcrmiltirú dizer sobre clla no prazo de oito dias.
Art. 7." Besultawlo tias diligencias a convicção da
allcgatla inhabilitar:ão, mantlar[t o Governo intimar o
l\Iagislratlo na fórma dos arts. 2. •, 3." c 4." para rcqucrl'r a sua nposcntadoria no pt·azo de quinze dias.
Art. 8." A resposta do Magistrado será enviada ao
Governo com lodos os p~1pcis pelo Presidcn te da província ou do TdiJunal, que .a respeito do conteúdo
(Jelles emillirão seu juizo e prestarão todos os esclarecimentos nece>sarios.
Art. 9. o Sobre a inhabilitação c conscquen te aposentarloria do 1\Iagistt·ado será ouvida, antes de qualquer
deliberação final, a Secção dos Negocias da Justiça do
Conselho tlc Estado, enviando-se-lhe todos os papeis
respectivos, acompanhados tle informação quanto ao
tempo e modo por que houver elle servido.
Francisco Januario d:.1 Gama Cet·queira, do Meu Con-.
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias
da Justi!,ia, <Jssim o tenha entendido c faça executar.
Palacio do 'Rio de Janeiro em 2[J, de Novembro Llc 1877,
tiü." tia lndependeneia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o ImperaLior.
Francisco Januario dCf Gama Cerqueira.

=
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DECHETO N. ü7~9- DE 2~ DE NovEMBRo DF. i8n;
Extingue a 2 .• vara civel de Cuyabá, e providencia sobre as respectivas funcções.

Hei por bem, para execução do art. 3.", paragrapho
unico, n." 1 ua Lei n.• 2692 de 20 ue Outubro ultimo,
Decretar o seguinte;
Art. :t.• Fica extincta a 2." vara cível de Cuya!Jâ,
que está vaga.
Art. 2." Passarão as t·espectivas funcções a ser exercidas pelo Juiz de Direito da outra vara cível, a qual perderá a designação 1le primeira, alte~ado nesta parte o
Decreto n.• ()206 de 3 de Junll4l do anno passallo.
Art. 3:" Ficam revogadas ail disposições em contrario.
Francisco Januario ua Gama Cerqueira, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado llos Negocios da
Justiça, assim o lenha éntendillo e faça executar. Palacio tio Rio de Janeiro em 2'i: de Novembro· de 1877,
!Jü. • da Inllcpcndencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Francisco Jlmuario da.Gama Cerqueira.

DECRETO N. 6750 - DE 2'i: DE NOVEMBRO DE :1.877.
Extingue dous lugares de Juiz substituto da r-apitai da Bahia.

Hei por hem, para execução do art. 3.", paragrapho
unico, n." i da Lei n." 2692' de 20 de Outubro ultimo,
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Ficam extinctos os lugares do 3." e 5."
.Juizes substitutos da capital da Bahia, que estão vagos;
revogadas as disposições em contrario.
Francí.sc? Januario da -Gama Cerqueira, 4o 1\leu Con··
selho, Mm1stro e Secretario de Estado dos Negocios da
Justiça, assim o tenha entendido e façá executar. Palacio llo Rio de Janeiro em 2~ de Novembro de 1877, 56."
da lndcpcndencia e do· Imperio .

•

Com a rubrica ue Sua Magestade o Imperador.

Francisco Januario da Gama Cerqueira.
~d"vf'':FV'
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DECRETO N. 67til- DE 2í

DE NOVEJ\IBRO M

i877.

Concede autorização a Pedro Augusto Cordeiro Dias para incorporar urna companhia, com o fim de estabelecer um serviço
de transmissão de r~cados c lransporte de cargas.

Atlendendo ao que Me requereu Pedro Augusto Cordeiro Dias, de conformi,Jarle com o parecer da Secção
dos Nc~ocios do Imperio do Conselho lle Eslndo, exarado
em Consulta de 2t de Agosto ultimo, Hei por bem Conccller-lhe autorização para incorporar uma companhia
destinada a estabelecer nesta Córtc ·um serviço l'egular
de transmissão de recados e tramporte de cargas, sobre
as bases-que com este baixam, assignadas por ThQmaz
José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios rla Agricrillura,
Comniercio c Obras Pulllicas, que assim o tenl1a cntcn·
LI ido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 2'1,
de Novembro de i877, üü.• da Imlcpendencia e do Impcrio.
Com a rubrica tle Sua l\lagestade o Imperador.
l'homaz. José Coellio de .ilmeid~.
Dnse11 n CfUe se ref"ere o Deereto n.• O')'t;l tlestn
data.

I.

A companhia terá por fim estabelecer nesta Côrte um
serviço reg"ular para a transmissão de recados e transporte de cargas.
ll.

Seu capital scrú de 300:000~000 dividido· em 3.000
acçõ(·s de 100,}000 cada uma.
III.

- Sua duração não excederá de 20 annos c seus estatutos serão submettidos á approvação do Governo Imperial dentro do prazo àc dous annos.
·
· Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Novembro de 1877.
-Thomaz José Coelho de Almeida.
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DECRETO N. lliiH-

DE

2'i,

DE NOVEMBRO DR

!877 .

.•
C01we<1c autorizaç:to a Jus1·· Borges Gurjão para explopr winas
de ouro c outros tuetaes nas Províncias do Hio lirande do Norte
c Crará.

.

.

Attcndendo ao que 1\le requereu José Rot·gcs Gurjiio,
Hei por bem Conceder-lhe autorização para explorar
minas de ouro e outros metaes em lugares proximos ás
romarcas do Páo u<H Ferros, na Província do Rio Gran·
de do Nort<', e S. Bernardo das Hussas, na do Cr•ará, solJ
as clausulas que com·rste lwixam assig-nadas por Thomaz
.José Coelho d1• Almeida, do Meu Con,clho, l\linistro n
St~rrctario de Esta1lo dos Ncgoeios ela Agricultura, Commrrcio c Obras Publicas, qnc assim o tenh:1 cntcnuido
t\ faça exerutar. Pal:tcio do Rio de Janeiro em 2'! de
Novcmliró de 1877, fj(i, 0 da ludcpcntlencia c do lmperio.
Com a rubrica de Sua Mage;;tadc o Imperatlor.

Thomaz José Coelho de Almrida.
(Jiausulas a que se ••ef'ere o De<>reto
destu dnla.

11. 0 n-,·u~

I.

E' eoricrd ido o prazo de dous annos, con tauos desta da ta,
a José Borges Gurj:1o para explorar minas .de ohro c
oulros metacs <'lll lug:Jrcs proximos ús comarcas de
Páo dos Ferros, na Província do Rio' Grande do Norte,~~
S. Ikrnardo das Hus~a,, na do Ct~arú, sem prejuizo do
direitos de .terreiro.

H.
As explorações poderão ser feitas por qualquer dos
modos rccommondados pela scionci~J. As que se tiverem
de fazer em terrenos possuídos por meio tlc sondagens,
cavas, poços, galerias suLterraneas ou a céo aberto, não
porler·ão ser executadas sem auto.rização cscripta dos
proprictarios.
Sn esta, porém, lhe fôr negada, pouerá ·ser supprida
Jll'la Presidcncia tia província, mediante fiança prestada

EXECUTIVO.

uou

pelo t'.oncrssionario, que responderá pela inLiemnização
de todos os prejuízos, prnlas c damnos causados aos
proprietarios.
•
Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente ua provinda mandará, por editaes, intimnr os
proprictnrios para, dentro do prazo razoavcl que marcar,
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem
o que julgat·em ncrcssario a bem de seu direito.
III.

O Presidente rla província concederá ou negará o
supprimrnto requerido á vista Lias razões expemliuas
pelo:; llroprietarios, ou á revelia desleil, dedaramlo os
fundauH'nlos de sua decisão, da qt1al poderão os interessados recorrer para o 1\linisterio da Agricultura,
C.ommrrcio c Ohras PuLlicas. Este recurso, porém,
súmente será recebido no efTeito devolutivo.
IV.
Del ilwraLla a concessão rio supprimen to da licença,
proeeder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança
de qnr: trata a rlausula 2." r: tl:i indemnização dos prejuízos :~llrgados pt•los proprietariQs por meio de arbit r os que serão HollH'atlos,_ tlous pelo coBcessionario c
tlous pelos proprict:1ri o~. Se houver empate, será deciditlo por um 5. • arbitro, nomeado pelo Presidente da
prori11cia. Se os terrenos pertencerem ao Estado o õ."
arbitro srrá nomeatlo pelo Juiz de Direito.
Proferido o budo o concessionario srrá obrigado a
efTecluar no p.razo de oito tlias o tleposito <b llança ou
pagameuto da importauc:ia em que fôr arbitraria a indemniz:lção, sem o que não lhe será concedido o supprimento r\:1 licença.

v.

A iutlemnização Lle que trata a clausula precedente
sel'á devida ainda quando as explorações forem feitas
em terrenos rle propriedatlc do concessionario ou do
E>tado, uma ·vez que dclla possa provir tlamno ou prejuízo aos proprictarios confrontantes.
Yl.

Será igtwlmcnte obrigarh a restalw\ecer á su:~ rusta o
curso natural tlas aguas tJUe tiver rlc desviar de seu
leito pela ucccssidnde dos trabalhos da mineração.
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Se o ucsvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não
poderá fazer sem licença deste, que poderá ser su pprida
mediante _indcmnização na fórllla eslabelecid<t na clausula í. •

VII.
Se dos trabalhos da exploração resultar a formação tle
rmJtanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar
a saudc dos moradores da circumvizinhança, ó conccssionario será obrigado a tlcsccear os terrenos alagados,
restituindo-os a seu antigo estado.
YIII.
As pesquízas de minas por meio de. cavas, poços ou
galerias no tcrrilorio desta conces11ão não terão lugar:
Lo Sob cdillcios c a -Hi metros de circumfereneia,
salvo, na ultima hypothese, sómente eom consentimento
expresso e por escriplo do respectivo proprietario. Este
consentimento não poderá ser supprido pela Presidencia
da província;
•
.
2. o Nos caminhoi c estradas publicas o aiO metros de
cada lado delles ;
3. o Nas povoações.

IX.
O concessionario fará levantar plantas gcologicas c
topographicas dos terrenos cxplmatlos, com perlis que
demonstrem, tanto quanto permittircm os trabalhos
que tiver feita, a superposição das camadas mincracs,
c rcmctterá as ditas plantas, por intermedío do Presidente tla província, ú mencionada Secretaria acompanhada!';: 1." de amoslras tios mesmos minrracs e das
variedades tlas ca ma das de terra; 2. o de uma descripção minuciosa da possança das minas, !los terrenos de
uominio publico c particular nccessarios· á mineração,
com designaç'io dos proprietarios, das edificações nelles
existentes c tlo uso ou emprego a que são destinados.
Outrosim indicará qual o meio ~ais apropriado para
o transporte dos productos da mmcração c qual a ilistancia en trc caua uma !las minas e os povoados mais
proximos.

continua >
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Satisfeitas as clausulas <lcs te Decreto ser-ll1e-ha concedida autorização para lavrar as J;ninas por ellc dcs_coucr1ils nos lugares rlesignados, de accôrdo com as
leis -condições que o Governo julgar conveniente
estabelecer no acto da concessão, no interesse da
mineração c em beneficio t.lo Estado c dos particulares.
Palacio tlo lHo de Janeiro ern 2'1. tlc Novembro de
1877.- Thomaz José Coelho de Almeida.

DECRETO N. 67.i3-DE

2~ DE NOYE~lllllO DE

1877.

Proroga os prazos estabelecidos nas clausulas 2. a c 7. n do Decreto n. o tiW2 4e 27 de Novembro de 1872, que au lorizou o nr.
JoatJUim Ignacio Silveira 'da l\lotla a minerar na Provincia de
S. Paulo.

Attcndcntlo ao que l\lc requereu o Dr. Joaquim lgnacio Si! veira <la 1\lotta, Hei por bem Prorogar por trcs
annos os prazos que para a apresentação das plantas geologiea c topographiea do terreno, e o emprego do capital ncccssario ú acquisição deste, foram estabelecidos
nas clausulas 2." c 7." do Decreto n.• 5152 de 27de Novembro de 1872, pelo qual foi o conccss.ionario autorizado a lavrar minas tle ferro c outros mine.raes nas margens dos rios Jacupiranguinha e Turvo, da comarca de
lguape, na Província de S. Paulo.
Thomaz Josli Coclh.o de Almeida, do :Meu Conselho,
1\linistro e Secretario de Estado dos Ncgoeios da Agricullura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entenditlo c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
\H de Nov:cmbro de 1877, 56. • da lntlcpentlencia e do
Impcrio.
Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador.

Thomaz José Coelho ·de Almeida.

!Jl2

ACTOS DO PODER

DECRETO N. 0701- nE 21

nr. 'IOVRMnno DE

1877.

Approva, com modificaçõcg, 03 estatutos da Companhia.dus.
Iria c Cnmmcrrio-c autoriza a fnnccioilar.

Attcntlentlo ao que 1\le requereu a Companhia- Intlustria c Commercio-, devidamrnte representada, e de
conforlllitladc com o parecer da Secção dos Negocios do
Impcrio Llo Conselho de Estarlo, exarado em Consulta de
ti de Setembro ultimo, Hei por lJem Ar,provar seus
estatutos c autorizai-a a funccionar, com as motlilicações qnc com este baixam assip;naclas por Thomaz José
Coelho tlc Almeida, 1lo l\Ieu Conselho, l\linistro c SccrcLirío de Estado dos Ncgocios da Agrie!!llura, Comnwrcio
e Obras Publicas, qnc assim o tenha entendido c faça
executar. l'a!a1~io do Hio de Janeiro em 2'1 de Novembro ti!~ 1877, tifi. o da Intlcpcmlcncia c do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador.

Thonwz José Coelho de Almeida.
1\lndiflcnç<>es f"eitns nos estatutos tlu Cotupa.
nhin- lndustt·ln e Cotnrnercio- a fJUe se r·el"er•e Q Decreto n. 0 G,.l:$4 delito data,

I.

A 2." parte do art. 13 li1;a substitui1la pelo seguinte:
E-;tc rttllllo ,;cr:'t convcrtillO Clll apolices tla divida
pniJlica geral ou provincial I[IIC gozarem dos pr ivilcgio.;; concedidos i111Uellas, em billtctes do Thcsouro
Nacional, ou em letras llypotltecari~s de estabelcc im~·utos de rrctlito .real que tiverem a mesma garantia,
dando-se i,!jual a pplicação aos juros. -O mais como
está.
li.
O-~ 2. o do art. f:i lica a~sim rod(gillo-A snhstituiçiio
do;; Directores far-;;n- h a Jll'OCC:I)enllo-se no fim tiO a. o
anuo a contar da data da inauguração da companhia á
clciç;io de um membro no110 da Direetoria.

!Jl3
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Para este fim a votação far-se-ha por meio tlc listas,
em que deverão ser contemplatlos sempre tlous tlos nirec tores pt·imitivos.
No 4. o anno será excluído o Director primitivo que
menos votos reunir, decidindo a sorte no caso de empate.
III.

O art. 17 lica assim redig-ido-Cada Diredor é ohrigatlo a possuir pelo menos 20 acções, das q uaes não poderá clispôr em quanto exercer o mandato c não forem
approvat~as as contas.

IV.
A ultima parte do ~rL. 47 lit;a suiJslituida pela seguinte- Estas.acções c !Jcm assim as que forem conccllhlas aos seus cooperadores não poderão ser transferidas em quanto não estiver integralmente rcalit.~do o
capil:.~l da serie a que pertencerem.
Palal'io tio Rio de Janeiro em 2(1. de Novembro de
1877 .-Thoma:: José Coelho de Almeida.

Estatutos da Companhia - Industrill c Commercio.
CAPITULO!.
A rl. 1. o Fie:~ organizada nesta Curte uma companhia anonyma
sob o titulo -Industria c Commcrcio- que durará por espaço tlc
triula annos, tia data da approvaç;to destes estatutos.
Art. 2. 0 A companhia tem por lima criação de gado suino, o
fabrico de presuntos, e banha de porco c venda destes productos
c tudo mais f[Ue seja aproveitavcl da raca suina.
Art. 3. o Para realizar seu fim, a corúpanhia estabelccer-se-ha
rorn um capital de.quinhcntoscontos de réis, divididos em cinco.--._
mil acrões tlo valor tle cem mil reis cada uma, realiza~·n~
-.
fúrn1a do art. n.o
. ,... :,_
r.~ ~.: ~1 t; A
1
0
Art. 6,. Asacções scr:lo divididas em tresseries;-~(\®\l'pri~ ·
'
m~ira e a segunda de dua~ mil acções cada uma Ci\ '~t~eira de
nnl acçõcs.
.~ · .
Não se podendo emillir as acções da scric D antes de realizado
integralmente o capital da scric 1'- c assim successivamcnte.
= PARTE li.
liõ
\

f\ -,r·,

1

'.
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CAPITULO li.
D..l IIEALIZAI)\O DO cArJTAf, E SUAS Afl'LICAr:õES.

At:t. 5. o A primeira chamada do capital será de õ %, a segunda
de !.ti%, e as d<Hnais de 10 %; com mtervallos nunca menores
de trinta dias, de uma á outra chamada, precedendo annuncios
eo111 oito dias pelo menos rle antecedencia.
Art. 6. 0 O capital da Companhia - Inllustria e Commcrcios<'rá empregado:
~ 1. 0 Na compra de terras proprias para o estabclecimeuto de
r-ri~ção da raça suína, c fabrico tlc banha, presuntos c tudo
lllóiiS I]Ue COIIVICr.
~ 2. o Na construcção

rio cstabclceimento, machinas, todos os
utcnsilios ncccssarios, e no que for de interesse aos lins da compallhia.
~ :1. o Na compra de gado suíno c sua alimentação.
CAPITULO Ill.
JJOS ACCIO:SISTAS, Sl'AS ODUWAI:ÕES E DIREITOS.

Art. 7. o E' condição, para ser jul~ado accionista da CompaHIIia -Industria e Commercio-subscrever os presentes estatutos,
Jieaatlo entendido que ,POr este modo os approva.
Arl. 8. o O accionista e responsavel pelo valor nominal das acções
I( uc lhe Jorcm distribuídas (art. 298 do Codigo Commercial),
mas se não cn trar com a prestação respectiva a qual~uer chamada nas épocas marcadas, incorrerá na multa de l. ~., ao mcz,
por espaço de trinta dias, época em que cahirào em commisso
as acr~ües; e perdera o direito ás entradas que haja realizado.
• Arf. 9. 0 As acções da Companhia -lntlnstria e Commerciod;to direito aos lucros Iiquidos verificados pelos balanços semcstr~rs, .1os bens adrJuiridos no período de sua existencia e aos produetos da venda destes, quando se haja de liquidar a companhia
(art. 29:> do Corligo COilllllercial).
Art. 10. Ao iniciador e fundador da Companhia-Intlnstria c
Cnntnirreio,- c s~us cooperadores lhes serão concedidos duzentas
an;t-HlS de cada serio que se eulittir, as quacs considcrar-se-!Iào
rralidtlas em todo o seu valor, desde logo que se comcr,ar a
fazer a cmiss<1o de cada uma das tres scries.
'
CAPITULO IV.
1>.~

RECF.ITA, Dl YIOENDO E FUNDD DE IIE'F.ll\'A liA CO~fPANHIA.

Ar!. H. A rrcrita ria Contpanhia- Inrlustria e Commercioresulta:
~ l. o Da venda dos productos que fabricar.
~ 2. o nos juros do dllllJCiro em deposito.
~ 3." Oe todo e qualquer be111 que a compauiJia possa legalmente ad•IUirir.
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Art. !2, Será feita semestralmente a distribuição dos divitlr:ndos, que 1leverá sahir dos lucros liquidos provementes de opcr:ll~iJcs eiieclivamenle concluitlas nos respectivos semestres.
Ârt. !3. Dos lucros vcrific:tdns semestralmente deduzir-se-Ita
2 '/, "j,,, para fundo de reserva. Este fundo 6 destinado a
fazer faec á perda ou substituirão do capital da companhia,
sendo convertido em apoliees gé'raes da divida interna fundada, ou cut outros li lu los. A dcduc1;ão cessa chegando o fundo a
20 "lu 1lo capital realizado.
CAPITULO V.
DAS DllSPEZ.\S DA

CO~Il'ANIIL\.

Art. H. As dcspczas tla Companhia- Industri:t e Commercio
-di" idem-se eut preliminares, onlinarias e extraordinarias.
~ t." Compreltcnde-se nas despczas preliminares as da fundaç:1o tia companhia, e serão feitas á custa do capital.
§ 2. o As despezas ordinarias são as que resultam do pagamento
dos honorarios á administração e vencimentos dos empregados
da r·.omp·uJ\iia, comprehendcndo-sc tambem nestas o expcdicnlL'.
~ 3. o As cxtraonlinarias s:lo todas aquellas não previstas e de
urgente realização, para bcnclicio e interesse da companhia.

CAPITULO VI.
D.\ .\tn!INISTll..\ÇlO D.\ CO~fP.\NIIIA E SEUS Elll'llEGADOS.

Art. Hl. A Companhia- Industria e Commcrcio- será gerida
por uma Directoria eleita pela assembléa geral dos accionistas
composta de trcs membros que elegerá d'cntre si o Presidente
c o Secretario, sendo o terceiro o caixa e o substituto nato de
qualquer dos dons primeiros nos impedirventos menores de trinta
!lias; que snr;1o substituídos de conformtdade com a Lei de 22 de
Al-(osto de iHilll.
~ i. • Sob a immediata inspecção da Directoria, funccionará
um gerente eleito (Jela assembléa f(Cral, por maioria absoluta de
votos, o qual sú poderá ser dcmilltdo por deliberação da assemIJiéa geral.
~ 2. 0 A suhslituiçáo dos Directorcs, exigida pela Lei de 22 de
Agosto de 1860, far-sc-ha pela fórma seguinte :
No Hm 1lo quinto anuo proceder-se-lia á eleição por meio de
uma lista q1w deverá conter dons nomes dos tres Directores em
exPrcieio c um novo.
No setimo c nos seguintes annos proseguir-se-ha à renovação
anmwl, s.·mp!·c pt'\a segunda parte.
Art. 16. A' Directoria compete :
~ t.o Fiscalisar a stricta observancia das regras destes esta·
lutos.
~ 2. o Heunir-se e dar o seu voto quando seja consultada pelo
gerente, ou •1nando julgar conveniente.

!)l(j

.\CTOS DO PODER

§ 3.• Exigir do gerente, sempre rJUC julgar ronvenienle, informações c quacsqucr csclarccirnenlos sobre os negocias da
companhia.
~ ~.· Apresentar pdo orgão de seu Presidente á assembléa
geral, o relatorio annual rias transacr.õcs da companhia, acompanhado do rcspcctiYo halanço.
·
.
~ õ.• ConYocar a asscmLléa geral, f{Uando em VIsta dos assumptos de importancia necessite ouvir a opinião desta.
§ 6. 0 Representar por intermcdio do seu Presidente á companhia, em todas as suas transacções, e promovendo a prosperidade
dclla.
§ 7. 0 Enviar aos accionislas, com a possivcl brevillarlC', o balanço annnal fechado até 3l. de Dezembro, acompanhado de um
rclatorio das oprra~õcs da eompanlHa no anuo IJUC findar.
Art. 17. Carla mcmhro da Dircctoria ô ohri!(ado a possuir pelo
menos 20 acçõcs das quars u;to poderá dispor em IJttanlo cx<'tce~ o dito cargo, c só depois do exame de contas.
Art. 18. Ao gerente compele :
§ l.. 0 Dirigir e providenciar sobre o andamento das operações
da companhia, consultando a Dircctoria em todos os casos mais
importantes, ou quando julgar conveniente.
§ 2. 0 Nomear os cmrregados necessarios, marcar-lhes os vencimentos podendo dcmillil-os, dando de tudo conhecimento por
cscripto á Dirccloria.
§ :l. o Examinar c resolver tJttacsqucr lransacções dentro da
esphera destes estatutos.
Art. l.!J. O esta!Jclccimen to do fabrico ser:i geritlo por um administrador de nomcar:1o do gercnre, qnc será consrrYado exercendo este eargo emr(uanto bem servir com interesse da companhia, a juizo da Dirccloria, cujas attriJJUiçõcs lhe serão marcadas pelo gerente.
Art. 20. O administrador do esta!Jelecimcnto de fahri~o, perceberá como ordenado 3:000HOOO, annuaes, c npis 2°/o, do cxccdenlc do divi,Irndo de 12 "/o para os accionhlas.
l\Jas só terá lugar esta porcentagem, dPpois da rleduc~ão tla do
fundo de reserva, do dividendo, c as de tJUC tratam os ans. 39
c 40 destes estatutos.

CAPITULO VII.
D lS Oi'Et\AÇiigs DA CO~IPANiliA.

Art. 2l.. A Companlüa-Industria c Commercio-, no intuito
de olfercccr vantagens a seus accionistas, lhes fornecerá seus produetos com menos 5 °/ 0 sohrc o preço do mercado ; porém
nunca deixará de vender com o lucro de 20 °/0 , salvo tldihcração da asscmhU•a geral composta por mais de 2/3 do capital ;
sendo para este lirn convocada pela Dircctoria.
Art. 22. A companhia poderá vendei' seus productos a prazo,
tendo porém neste caso, de alteurler em primeiro lugar aos pedidos de seus accionistas, os quaes serno feitos por escripto
cuja conta mensal será assignatla, reconllccida a exactidão
drlla.
Art. 23. Qualquer accionista que deixar de pagar com cxactidâo devida suas contas pagará i 0 lo ao mcz pelo tc!llpo IJUe lhe
fôr concedido.
Paragrapho unico. As cou!as assiguadas poderão ser descontadas da raz:to de 9 °/0 ao :tuno.
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Arl. 2l. A romp:mhia poderá eiTectnai· vendas a qualquer
accionisla até tiO 0 / 0 acima do valor que tenha realizado por
acçües na r,ompauhia; salvo outra deliberação do gerente approY~da pela Dircctoria.
Paragrapho unico. O accio'lista que se achar em debito com a
companhia, não potler~l transferir suas accües, salvo sendo para
saldar o mesmo debito. O dividendo que por suas aeções lhe cou!Jer, responde pela porcentagem que marca o art. 23 ; uma
vez que e lia tenha lugar. .
Art. 25. A companhia jámais concederá prazo maior de
quatro mezes, a contar da data da conta que será entregue no
1im de cada mez.

CAPITULO VIII.
D.l ASSE1InL~:A GERA!, DA CO~IPANIII I.

Art. 2o. A assem!Jiéa geral da Companhia-lntlustria c Commrrcio-é a reunião dos seus accionistas, e como taes inseripios no rq(istro lla me,;nw, dous mezes pelo menos antes da reuni:lo ordinaria ou extraordinarht.
Art. 27. As transferenrias das acções da companhia ficarão
suspensas dl'ntro dos oito dias que prccellcrern á reunião da
assrmbléa geral.
Art. 28. A asscmlJI(•a geral poderá llcliherar legalmente
arhanLio-se representada a metade das aeçües emittidas.
Paragrapho unico. (.luanllo porém o o!Jjecto da convocação ft'lr
a reforma llus estatutos a assemlJiéa só pollerá re:;olver estando
presentes aecionist~s 'JUO representem pelo menos metade do
capital emittiLlo.
Art. 2~l. As deliberações da assembléa geral são ·por maioria
ah,olnla de votos presentes, confei'indo cada cinco acçües o
direito de um voto; não pollendo porém nenhum accionista ter
mais de dez yotos, rJual<Iner que soja o nutncro de arções que
possua.
Art. 30. Os pos>uidores de menos dn cinco accões poderão
assistir :l'l, as<emblcas gcraes e tomar parte nas discussues, mas
Jüo pnu,'r:io votar.
Art. 31. A' asscm!Jléa ~ral compele :
§ L" Alterar ou rGformar os estatutos ; submettendo depois
rJualquet' alteração á approvação do Governo Imperial.
§ 2. 0 Julgaras contas lla companhia, depois de examinadas
por Utlla cornmissão nomealla ad lw<: pela mesma assembléa
grral.
§ 3. o Hosolver solJre a liquidação da companhia.
Art. 32. As sessões da assembléa geral serão presididas pelo
accionista que ft'lr eleito por acclamação ou votação, e celeIJrar-sc-IJão extraorllinariamcnte nos casos seguintes: •
§ J. o Quando sua reunião fôr requerida por um numero de
aceillnistas que representem a quinta parte do capital da com·
p~nhia.
~ 2." (.luandoa

Directori;t julgar nccessario e de accôrdo com
o disposto no ti." do art. :16.
Nas reuniões cxtraordinarias da asscmblúa geral só se tratará.
!lo ohjecto para que houvet· sido convocada.

s

Ul8

AGTOS DO PODER

.~ 3. o N<lO pod•'l'ão fazer parte da mrsa ela as~rmhléa geral dos
ar.r.ionistas, os mrmhros da Oirc•~loria, o grrentn , o admini~
tratlor e os mcruhros da cnnunis~:1o de exame f1 consulta perrnaurn Ir de qur fa lia o art. "-6.
Art. :13. A •·.onvoea~ão ordinaria ou exfraor•linari:~ da assrmhl··~a
geral S() far;l por :~nnt111cios publicados 11os jornacs trcs vezes seguidas, com oito dias de antrc.~d••ucia ao marcado para a reunião.
Art. 3i. Quando a assemhléa geral não puder deliberar por
falta 1\e numero far-sc-lw. nova eonvoca!(_âo, declaraudo·sc os
motivos desta, e nesta segunda conYoraçao os acci .. listas presentes, qualquer que seja o seu numero, poderão deliberar legalmcntr, excepto nos •·asos de clissolnção da companhia c do
paragraplto nuico do art. 28 drsles estatutos.
Art. 3;). Na primeira sessão de cada reunião ordinaria da
assembléa grral proceder-se-lia ;l eleição, por m~ioria absoluta
de votos, da eomrnissão de cont~s composta de Ires memhros liraelos d'entn os ciucocnta accinnista~ possuidorlls de maior !IUJnero de acçücs.
~ L o Se para compúr este grupo elegível os possuidores menores de igual quantida•le de acçõcs perfizerem numero superior
a cineoenta, a sorte deci•linl d'cntrc estes quacs dcver:lo entrar
ll:tquellc grupo.
§ 2." O rctatorio e balanço annual serão publicados e remettidos ao Governo Imperial. (Lei n." :1.083 de 22 de Agosto de

1860.)

Art. 36. Todos os livros e cofres da companhia, sem reserva
alguma, ser:lo franqueados á commissão de contas, para que
possa proceder a minu•~ioso exame e dar o seu parecer, que ser:\
presrntc á asspm!JJ{•a geral clcntro de 30 dias.

CAPITULO IX.

DJSPOSJ!]llES GERAES.

Art. :17. A romp:mhia, logo qur rstrjam preenchidas todas ~q
forma I idades Jrgaes, a nnunciará o começo ele suas opcraçiies.
A rl. :111. Ernquanto não forem a pplir:~das ao oiJjcctb espc1· ia I
tl:1 •·ornp:mhia, as quantias recchid:~s 90râo dcposita•las n'um eslahelccirncnto hanc:uio que :í llirectoria IJ!ercça confiança,
gnanlaHdo-se unicamente nos cofres lla companhta o dinheiro
preciso pam o pagallH'llln das dcspczas d~ escriptorio e custeio
da t11r'ma.
Art. 39. Cada lllCillhro ela llirrctoria vencer;\ como honorario
::J:ü• 0/jOIIO anuuacs e mais a terça parte da porccnta:,:em de t; 0 /o
<JliC scrá tirada elos lucros li•ruidos, d1~pois da deducção I! o fundo
d•1 !'<'serva, de i:! ~~ para os accionistas, e da porcen !agem ele
!Jllr trata o art. 40.
Art. 40. o gerente ela Companhia -Jndustria e Commerciovencerá como ltnnorario 6:0001)000 annuaPs, e mais 5 '-~ dos
lucros liqnldos que exceder do fundo de resen-a e de 12 ~~. para
os accionistas.
Art. 41. A companhia ser:\ dissolvida, ou por estar findo o
prazo legal de sua clura~:lo, uu quando clwgar aos casos Jll'I)Vistos no art. 2\15 do Codigo Curnmcrcial.
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Art. !12. :'lão srr:í feita a diSIJ'ihuiç~o ri~ divirlrw!o algum
l'nHJU:lnlo o capitaL dt~sfaJr,ado 1~111 virln•l~ dP pPrdas occoiTir!as,
n:1o f<ir inll'grallnenlt' l'l'stahrlf'ritlo.
Art. 43. Os llirPelores snhslilnidos n:io p~it!Prâo SPr rerdPitos
tlt'ntrn do primriro anno conlarlo do tlia da suhslitui•;:1o.
A~r.. 4L Diss<Jlvirla a c.ol!lpanhia sua lii!Uirlar:io s.J fará se·
guudb as regras do Corligo Connncrcial.
'
Art. 4:i. A lliredoria procurará srmpre ultimar por meio de
arl1ilros t•Jdas as cuntcstaçües, que se possam originar no exer-•
cido dos uPgocios da companhia, ptra o que observará a respectiva Jri vigente, liea!lllo a Directoria autorizada a demandar
c srr demandada, e para exercer livffl c geral administração,
C' plenos lH)tlrres nos qnars tlrv•'Jn srm reFcrva alguma c.msidcrar-sr r~omprrhrndidos c outorgados l01los, lllPsmo os podPrrs em
r a nsa propria.

CAPIT(;LO X.

J)JSPOSIÇÕES

TllA:-iSITOl\JAS.

Art. 1fi. Ap[ll'oY:trlo~ pPlo Governo Imperial os prrsrnlrs estatutos, rom·ocar-sc-ha lo~o uma reunião rxtraordinaria d:-t asseniloléa geral, para procPdrr-se ~~ cleiçào da commissão_de cxaHJr r I'Onsnltas permanente, devendo nesta mosma J'f)llllláo snhnlrltrr-se ü sua approvação o regulamento interno.
Art. 'i7. o iniciador da Companhi:-t- Industria e Commercio1\lanorl Fernandes Barcellos será o seu gerente na fúrma do~ L"
do art. 15 dcstrs estatutos, e lhe serão c.oncedillos o numero de acçües beneficiarias de que trata o art. 10 como rcumnc1·ação de
seus trahalho:; prclimiuares p~ra a organizaç:1o da companhia,
as qnars ntio poderá transferir emquanto não estivrr inlrgrallllC!Itr rralizado o capital ria serie a que pcrtrncerem.
Art. '18. As acções beneficiarias gozar:1o de tadas as vantagrns e direitos que cstahelccem estes estatutos c serão indcprndrntrs das cinco mil que constituem o capital.
Os assignatarios dos prrsentcs cslaLUtos que os approvam rm
todas as suas Tlisposiçürs, nomcam des1le já p:ua Directnres que
tt~m de servir nos primeiros cinco annos de sua dura~áo, na
f{Jl'Jil:t tlo art. Hi rlestrs estatutos.
Arlhur Rarlr1nakrr Grunewa l•f, Prc>idenlc, Antonio .Jusliniano
Estevrs Junior, Secretario, .lo:1.o Chrysostomo da Costa Guimarães, Caixa, ficam autorizados para requerer ao (;overno Imperial a approvacão dos Jorescntesestatutus, c acritar ns alleracües
ou motlilicaçücs que forem feitas.
•
Hio rir .Janeiro. li, de Ahril de i877.
Manof'l J.'l'l'11llilllrs Hnnrllos.
A J'lhw· llndemaker Gi'U1Wicaltl.
Anlouio Juslinürno Esteres Jnnior.

J"no l:ln·ysostoJJio da Costa

Guimarrir.~.

!120

ACTO~
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DE

2í

nE NovE~mno DE

1877.

A1lia a eleição ,de um Senador pela Provincia do Ceará.

Altendendo a que grande p3rle Lia população da Província do Ceará tem emigrado para diversos pontos em
consequencia da SL~cca lJUe ainda a llagclla, c considerando que em taes cirl'umstancias a eleição ger·al q\lc
a!li se deve cffectuar não manifestaria, como quer a lei,
a vontade da maioria dos cidadãos qualiflcados, ausentes, por força maior, das respectivas parochias: Hei por
bem Adial' a eleição a que se tem de proceder naquella
pl'ovincia para preenchimento da vaga deixada no Senado pelo fal!ccido Senador Thomaz Pompeu ele Souza
Brazil, até qne cesse o estado excepcional em que a mesma província se acha ; dando-se deste acto conhecimento á Assembléa Geral em sua proxima reunião.
Antonio da Costa Pinto Silva, do l\Ieu Conselho, 1\li-nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do
lHo de Janeiro em 2i de Novembro de 1877, l.iü. • da
Indrpendcncia c tio Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio da Costa Pinto Silva.

DECRETO N. m;;(j_ DR 2í

og NOVEmmo DE

1877.

:

Approva, com alteraçiies, a reforma dos estatutos da. Imperial
ç_ompanhia de seguro mutuo contra fogo.

· ALtenderHlo ao que Me requereu a Imperial Companhia
de seguro mutuo contra fogo, devidamente representada, c de conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em
Consulta de 2 1lc Setembro do corrente anno, Hei por
bem Approvar a reforma de seus estatutos, mediante
as alterações que com este baixam, assignadas por
Thomaz José Coelho ele Almeida, do l\lcu Conselho,

I

EXECUTIVO.

Ministro e Sccretal'io tle. Estauo dos Negocios tla Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, que assim o tenha
enlemlillo c f~ca executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 2í tlc Nove'mbro LIC 1877, ti6.• ua Inuepcndcncia e
do Impcrio.
Com a ru h rica tlc Sua 1\lagestade o Imperador.

Thomaz José Coelho de Alrneidct.
Altet•nçc1e" f'eltns ú. ref'orntn dos estatutos da Imper in I «:::cnnpnnhia de seguro IDutuo contra
f'o~o n que se ref'ere o Decreto n,• 6')'36 destn
dato,

I.

20

No art. 3. • supprimam-sc as palaveas-o por nuis
anno~, ~c assim fôr resolvido em asscmhléa gPral.
li.

No art. :16 supprimam-sc as palavras-no mesmo acto
tle incenuio, a ser possível.
Ill.

No art. 5~ em vez da-ti.' parte dos associados- diga-se-100 associados.
IV.
No § l." art. õ7 acrrsccnte-sc- ficantlo porém qualquer altcra(ão ou reforma dcpcntlcnte da approvnção
do Governo Imperial.

v.

No art. ül fica limitado a tiO o numero de associados
preciso para exigir a reunião da assembléa geral.
VI.

A 2. • parte Llo art. 81 fica assim redigida:
A importancia uo fundo de reserva será empregada
em apolices da diviclól publica geral ou provincial, que
tiverem garantia do Governo, ou em bilhetrs llo Thesouro ou em letras hypothecarias de Bancos de crelli to
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real g'<ll'anlidos, a juizo ria Dirertorin; podendo entr.r~
t:lnto uma parte 1b mesma impol'lanr:ia ser tlrpositada
em conta especial no cstahc\eeimcnlo baneario, que por
cll:liM cseo\lridoa fim de s~tisf<lzcr tle prompto qualquer
sinistro, no raso de falt1rcm os rccut·~os Ol'liinarios.

VII.
Elimine-se o art. 88.
Palacio do lHo 1lc Janeit·o em 2'~ de Novemhro rll' 1877.
-Thomaz José Coellw dt? Almrirla.

Eslaluln~ 11it Jmperial

Companlli(1 rlc seguro mulno contra fogo.
CAPITULO I.

nA COliPANIIIA, SIJ.\ DUUAÇÃO F. Fl'iS.

A1'1. 1. o A Imperial Companhia 1lo! seguro mutuo cnnlr:l fo::ro,
errai! a por nccreto 11." 131:>3 do L o de Abril de iHIH r. proroj!ada
por mais ~iute armos por Derreto n. 0 55!18 de t8 de Abril de 1Rli,
será rc~-:utada pelos presentes o•statutos.
Ar·t. 2. o Sua sé1le continúa a ser na cidade do Hio de Janeiro,
conrprchcnlkililo suas opera~·õ113 a mesma eidatlc c a de Nictheroy.
·
Art. 3. 0 Sua ilnraç;1o será por vinte anuos, rontados da data
i11• 1, i! e Abril de 187.f, de eonl'oll'miilalle com o Decreto n. o o!S!IR,
~~ por mai' outros vinte anno' se assim ftlr resolvido em assemliléa geral.
Se, porém, em algum tempo os nlores dos objectos srguros
halxarcur tle-tlcz mil contos do! réis-, a companhia s•~ Ira verá
poH' dissolvida, prucetlo!ndn-sc desde lo~-:o á "ua liotnidaçâo.
Ar·t. 4. 0 .\ companhia tem por objeclo princiiHll c unico gararrlir mutuarnerrll' aos seu' associados, qnac>qucr· risco' c
1l:uurros, proverriomtcs de irrecll!lios, causa1los its propriedades
'l'H~ lU nwsma estiverem seguras.
Art. 1:>. 0 l'odcm Sl'r a;;;-;oei:ulo;;; ile,t:'l companhia !01Ios os nal'ionaes ou estrangeiros, 11ue uella quizerem fazee srrrs !'.egnros
1lc prcilios, rncrea1lorbs, moveis ou trastes de madeira, cum as
linritaç·üps dos arts. H, 13 e tiL
-~ rt. 6. o A pessoa IJUC segurar nesta compauhia fica sendo ao
mesmo tempo segurado r segurador.
Art. 7. 0 O associado pôde, quando lhe aprouver, ilesistit· 1lr
~:na qualidade de segurado, isto é, nfto continuar a ter suas
Jli'Ofll'ieolades seguras nesta companhia ; da tle segurador porr'·m, só findo o armo a lflte estiver· obrigado, é que C.cará dcsli::allo 1les~a lfU:tlitladc, não tendo direito ao fundo de reserva.
Art. H." E' facull3tlo ú Dir·cctoria, ouvirto o conselho de
adurir1i<>lração, fazl'r re'icindir sempre 11t1e julgar couveuicnt1~

continua >
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a o~ interesses da companhia quacsf!ucr coutrár-to~, 011 diminuir
o vn lo r dos ohjcctos se~uros, avisando immcdiatamentc ao s<~
!(nra·,lo, para sua sciencia; c licaTHIO dcs<le então a companhia
<lt:souer:Hia <I c <JualiJucr rcsponsahilidadc no caso rle sinistrn.
Art. \1. 0 N:ls rt'scisües nu tliminniçücs de 1111e lr:~la n artigo
:wtecedente, procc<ler-se-ha de conformidade com o disposto
nos arts. 21, 76 c 77 destes estatutos.
Art. 10. l'1~lo nome gcnerico - propriedades - enten<lc-sc,
tanto os predios 011 edilicios urbanos c rusticos, assim chamados, como tambem as mercado!'ias, moveis ou trastes de madt1ira existentes nos mesmos predios ou cdificios com as restricções declaradas nos arts. 11 a 1!S.
Art. 11. Do seguro <le pr~lios ou cdilirios ficam excluídos os
lhcatros pnblicos ou particulares, os cirros ou pr~ças, a AlfandPga, a :!stiva, o Consulado P os trapiches com as mercadorias
ahi tlt'po~ila!las.
Art. 12. O seguro será nullo e de nenhum cffcito, quanto aos
Jll'l.'dios ou Cllilicios em que se achar cstabelcrida alguma fahrica
1le rl'linar assucar, de sabão, de velas, deposito de sebo ou oleos,
1le lou~a, leuha, l':lrvão mineral ou vegetal, botica, laboratori·
chimico, tinturaria, distillação, padaria, confeitaria, casa de
pasto, botequim, baile publico, estalagem ou hospedaria, fundição de mctars, loja de cabos ou maçames, armazem de molha·
dos, cavallariças, etc., se na minuta para o seguro não tiver
sido ex[llicitamente declarada a cxistcneia de quacsquer desses
esta h e leeimcntos.
Art. 13. Do seguro de mercadorias ficam cxclnitlos todos os
va lorcs mclallicos cunhados ou em obras, brilhantes c pedras
li11a;; rm h1·uto ou t1·abalhadas, notas. circulantes, títulos <le
divida publica ou particular, livros impressos ou de contabiJi,lade, musicas illlJH'essas ou manuscriptas 1 objcctos tle fantasia,
bilhares, otlicinas de marmoristas, matle!fas armazenadas ou
em 1lcpositos, lidros, crystaes, c;;pclhos, louça, pinturas c, em
geral, todas as preciosidades de facil subtraeção; e bem assim
u pixc, o alcatrão, o pctrolco, a terebinthiua, o kcrusene, os
vernizes, os espil'itos de qualquer f!Ualidade, os phosphoros, os
fogos de artilicio, a polvora, e as outras materias de rapitla
inllammação.
Art. 14. A companhia, não obstante, tomará os riscos que
procedam dos ultimos objcctos do artigo antecedente, uma vez
que rla sua existcncia nos prcdios ou cdiHcios sobre r[ue versar
u scl(uro se faça expressa menção na apolice.
Art. i5. Do SCfWI'O de moveis ou l!·astcs de madeira ficam
igualmente cxclmdo~ os balcões, armaçücs c utcnsilios, e os ![ue
tiVI'rcm rclãcão com os do art.13.
Art. 16. O seguro será coutadn de Janeiro a Dezembro, ficando
cnkllllido I[IH' o primeiro anuo srrá considerarlo, qualquer aliás
qnc sr·ja o HH'Z e dia em que se tenha effcctuado o conlracto,
romo se fôrH no 1. o de .Janeiro.
Nesta hypothesc ou quando, dm·an te o anno social, houver
:nwmcnto de valor ou accrcscimo de risco nos objcctos constantPs da apolice respectiva, o premio do seguro no primeiro
anno <laquellc, c os rio em que estes se derem se rctluz1rá á meladc se o contraelo do sel(m'o ou a <lcclaração do augmcnto ou
:H·cresdmo <lc risco tiver tido lugar dentro do segundo semcsll'C do anno civil.
Art. :1.7. A minuta para o contracto •lo sl'gnro 400n!\)rá :rs tleclarat;õcs geralmente exigidas pPio Codigo do Çonffiwrcio, tanto
quanto !'!ir applicavp[ á cspeeic deste C<Httracto, hem eomo as
IJUC a Dircctoria julgar coHveuil'nlcs á sua valhla1lc.
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Es-;a minula, c todas as declarações relativas a augmentos ou
diminuições rlc valores ou de riscos c quacsquer ou Iras que te·
tlllam de ser transcl'iptas na apolice, serão assignatlas pelos proprios segurados ou por pessoa por elles comretcnternente autoriz:ula.
Art. t8. Havendo au~mcnto drl outras prorriedarles ou accrescimo a fazer-se no valor dos olljectos já seguros, ou mesmo 11a
classe llos riscos, o segurado fará essa declaração por cscripto, c
pagará, na conformidade do art. f.ll, tantas vezes o premio corresponrlcnte á importancia desses novos augmentos ou acere~
cimos, quanlas forem as vezes r[uc durante o anuo hajam occorrirlo.
Al't. 19. Os prcmios rlc que tratafi1 os arts. f.6 c 18 serão sacados em leti·as á vista c pagos pdos segurarlos na occasião ria
cnlrega das suas respectivas apolices, sendo tambcm a seu
cargo o imposto do scllo proporcional.
·
Art. 20. A pessoa, que não pagar a letra do seu seguro, não
será cousirlerada segurador nem segurado ; c o associado que
não satisfizer a leLI·a proveniente de aurr mentos ou accrescimos
de valores ou de riscos, perderá desde 1ogo a sua qualidade de
segurado, c não terá direito ala-um a exercer contra a companhia; conservando a de segurador sómente até 31 de Dezembro
desse mesmo anuo.
Art. 2f.. Sempre que o segurado r(ucira da sua apolice diminuir algum ou alguns dos objectos seguros, ou fazer ahatimrmt<J
nos seus valores ou mesmo na classe dos riscos, deverá participar por escripto á Dircctoria, entregando a respectiva apolire
para na mesma fazer-se as competentes alterações as quacs vigorarão desde logo, sem responsabilidade para a companhia
sohrc taes objcctos ou riscos, não obstante ser sómentcno anuo
seguinte que nas contas t·cspcct.ivas terá de fazer-se a dcducção
desses valores :-~ssim retirados e os premias correlativos.
Art. 22. Sãr> nullos c sem cffcito algum os seguros tomados
por· esta companhia, desde que, s•~m o àsscntimcnto expresso ria
Dircctoria, forem sobre os valores dos mesmos objcctos deela·
rados na apolicc cll'cctuados em outras companhias, augmcntos
ou acercseimos.
i\ directoria rescindirá immediatamcnte taes contracto~. prdccdcndo a respeito na fórma estabelecida nos arts. 8. o c 9. o
Art. 23. Em o mcz de Abril de cada anuo a Directoria annunciará pelos jornacs de maior circulação, de quantos por
cento foi o divi(Icndo do anno anterior sobre o total do3 prcmios tios seguros, convidando os associados a Yircm satisfazer no escriptorio da companhia, em todos os dias uteis do
mesmo mcz, a importancia das suas contribuições ptlla contiuuação do seu seguro uo anuo corrente, e a declarar por essa
occasião o numero de suas apolices.
Art. 2i. o associado tfUC durante o dito mez de Abril deixar
tle pagar a sua contribuição, o porlcrá fazer em o mcz de Maio
com a multa deiS 0 / 0 so!Jre o valor tia mesma contribuição, c no
mcz de .Junho com a multa rle 10 °/o, em benclieio tio fundo de)
reserva; ficando eulcurlirlo e exprcssameutc tlcclara!lo tiUC em
ambas I'Slas hypothcses o pagameuto, quét' da coutríbuíção,
quér da mulla, deverá sempre ser feito antes da occurrcncia de
qualqner,siuistro para dar lugar á indemuização por parte ria
companlna ; ar[ucllc, porr\m, que não o fizer até esse ui limo
prazo perderá dcsrlc logo a sua qualidade de segurado, c rto dia
:ll de Dezembro desse anuo em diante a· de segurador, c sem
direito de reclamar tla companhia intlemnização alguma se por
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ventura depois das G horas da tarde do dia 30 de Junho aconlc ccr ai Rum sinistro nos objcctos que segu rára.
Art. 25. A companhia fica eom direito salvo de demandar judicialmente os segurados imponluaes constantes dos arts. 20 c
2i, não obstante a sua nenhuma rcspomabilidade para com
cllcs.
Aos mesmos sc~urados será com1mla~la a dcspeza da ócmanda
judicial.
·
Arl. 26. Quando algum a~sociado não queira mais fazer
parte desta colllllanhia o declarará em minuta datada e assignada pelo proprio segurado ou por pessoa por ellc competentemente autorizada, essa dcelaração será imcrirta na sua aj)OIice c rubl'ica<la pela Dirc."lor·ia: com os que assim r~:1o praticarem até o dia 31 de Dezembro do anuo a findar, lica cnlenditlo
que os seus seguros continuam por todo o anno seguinte c, por·
tanto, obrigatlos ao pagamento das suas contribuições annuacs c
aos mais cru:argos inherentcs á sua qualidade de segurador.
Art. 27. A responsabilidade de uns para com outros associados é reciproca, e não se estenderá a mais do valor dado aos
ohjcctos na sua apolice de seguro regulada sempre peld's premios estabelecidos nos seus coutractos.
Art. 28. Por morte de qualquer associado entende-se o sc~uro continuado com os seus herdeiros c successores até o lim
(lo anuo em que se fizerem as partilhas.
Mas, se os herdeiros c succcssorcs qnizercm rescindir o contracto, o deverão declarar antes de findar o anuo em t]UC se der
o l:-lllccimeuto, neste caso sómcnte lerão direito a haver da
companhia o dividendo que no mesmo anuo lhes possa tocar.
Art. 2\l. Sú na hypothese fio artigo auteccdente é que poderá
ler lugnr a transfcn•ncia tios con tmc tos de seguros de uns para
outros iutlivi1luos on novos po,sui1lor·es; devendo, porém, fa. zcr-st, novo contracto no anuo seguinte ao da partilha dos objeetos seguros, salvo se fôr um só o herdeiro, c este não tiver
nes1a companhia al:nnna outra apolice em seu nome individual,
porque tendo-a para esta deverão ser transferidas essas propriedades.
Art. 30. As apoliecs Lerão numeração sel.(uida, não se admittiudo jamais a repetição de um mesmo numero; serão assignatlas pela Dircctoria ; c rienhurn associado poderá. ler mais de
uma apolice em seu nome individual, salvo a hypothese do artigo autcriqr.
•
Art. 31. Na apolicc se transcreverão por ordem chronologica
c á vista tias respectivas minutas Lotlas as declar:u;ões que forem
occorrcndo cum refercncia aos objectos, valores e prcmios
na mesma inscriptos, üu a inscreverem-se, sendo sempre referemladas pela Dirccloria.
Art. 32. Toda e qualquer declaração falsa na minuta, toda e
qualquer occultação ou reticencia que tenda directa ou indircctameute a diminuir a opinião ou classe dos riscos ou a ai lera•· tom fraude ou sem ella a natureza do contracln, pratif'ada,
t(Uér srja 110 acto de a'signar-se o mc:;mo cnnlraclo, quér seja
no período lle sua duração, vicia c :wnulla a apolicc em todos
os seus ell'citos, sem com tudo desobrigar o scguraclo do pagamento !lc qualquer quantia a que estiver responsavel.
Art. 33. Por incendio entende-se não só o fogo accideD-La+;-_- ....
propriamente dito, mas lambem o que se originar d0tfio ~ ~ ; -~ 4 n
o da um o a llUC cllc p~ssa_ da ,r I ugar.
~ , 't.. \\\ · J '' ,\, • ':; ,'
Art. 3~. A companhra nao c r·espousavel por· cstl~ruú\1'fnccnllio provenientes de· terremoto, invasão de initn,i~'i\bU quaes-

,,

í;
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r(ller ho~tilitlafles, commoç:lo do guerra civil, rcbcllião, sedição,
iusnrreição c força armada.
·
Arl. :3:>. Se p:H"a o fim de impedir-se o PI'O"rcsso rio inccntlin,
ou para alalhar-se ummai<H' mal, a :nllorirlaflc le;.\al mandar
rleslruir ou anuiuar al;:um ou alguns dosobjectos r~omprchen
rlirlos uo seguro, a parte prejutlieada tem direito á respectiva
Íllt!CIIIlliZa~·üo.

Art. 31i. Xo easo de perda Lotai ou parcial de qualquer oh·

jrel" seguro, cumpre ao a-;sor.iarlo ou á pessoa por elle legal·
111ente autorizaria, participar immt~diatamcnte :í Directoria no

mesmo :1eto do inceudio, a ser possível, c justiliear dentro de
oito dias o f.tUtl do sinistro, comtotlas a; eircumstancias que o
oceasionar:uu, conhet·idas ou pr.;sumidas, meios cmprcgallos
para al:tlhat· o L'stra:w, existenci:ulos chjectos reclamados, valor e tletenniuação cspecilkatla dos prejuiws c dos salvados
h a YelldO-:IS.
A ri. 37. Feita a p.Htidpa('ão c prestada a justificaeão de !JIIC
I rala o artigo autecedcnte, on mesmo antes ilesla, poilcrá a llireclol'ia de acclinlo com o segurado nl:wtlar examinar cavaliar por prritos de sua escolha a importancia do damno oceorrido.
A rl. 3.'1. Se o sinistro se Li c r em mercadorias, moveis on
lr.t:<II'S de ma!lcira, qut'•r a perda seja total, !Jnér parcial, a companhia pagará ao segurado a somma liiJHidada.
Art. :m. Se, porém, o sinistro se der em prcdio' ou IJil:lCS!JUCr
er!ilicios, quét· a perda seja tola!, qué1· seja parcial, a companhia
por!era optar entre o pagamento !la avaliação legal c a rcpara~·~to uu rccdilieat;üo uo estado autigo.
Art. qO, Quando o prcdio ou ctlilieio em que se der o sinistro
11ão possa ser reparado ou reconstruido com a mesma cdilicaçilo
'tue Leuha antes do inecltllio, em virtude de prohihiçã•J da flOSUtra municipal, a dilfercnea do preço entre a avaliação do damuo
causado c o da ·rcconstn1Ção será a cargo do scgumdo.
Art. 41. Jlavenrlo contr~taçilo entre a Oirectoria e o segurado a resp•·ito do paga11wu1 o !I e lJUalrJUCr sinbtro, cada uma das
parlcs nomeará nm arhitro para julgai-a conscicnciosameute.
Art. 42. Se os dons arbitros não forom !I e uma só voz, cada
nu1a das partes nomcari tres negociantes 1lesta pr:.ça para
dos seis ser por cllas escolhido um tcrccit•o que desempate a
qn~~stão, c, :í linal decisão deste, se olnigam as partes como
causa julgada dclinitivamentc para o que hão de renunciar todas as formalidades exigidas pelo llcgulamcnto do Codigo do
Commcrcio.
At·t. .13. Se as partes não chegarem a um accôrdo a respeito ria escolha deste terceiro arbitro, a sorte o dc~iguará
tle entre os seis de que trata o artigo antecedente.
Ai'L. 44. A companhia é obrigada a pagar dentro de noveuta dias l'OHtatlos da data · da liquidação, o sinislt·o dos
ohj·~ctos por clla seguros com os gastos prudentemente foiIn; par:t a sua salva<::! o.
.
An. r.:;. A rcl'la111ação para indemnizaç.ão de· !(Uacsquer
pr~>.iuizos on !lamnns, prescreve, se não tür intentada até
lliJYenta dias depois da épo~a Llo sinistro.
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CAPITULO 11.

Art. 46. O 1-\0vcrno c administração da companhia reside
ua reunião dos associados constituídos em asscmbléa geral,
u'um conselho de administração nomeado por esta de trcs
en1 tt·es aunos, c •~a D rcctoria por este mesmo conselho escolhida na t'órma dos arts. 63 c 61).
Art. 47. Como a companhia não tem firma social, todos os
:1ctos praticados c assignados pela Dircctoria ou pelo conselho de administração, nos caws previstos, c não previstos,
obrigam toda a companhia. Ficam, porém 1 uns c Qutros rcsI•OHsaveis pessoal c individualmente, até a concurrcHcia do
':dor dos seus ~cgnros, sem prejuízo aliás das acções que
1•ossam dar-se por abuso do mandato.
,
Art. 48. O Directer-Prcsidente e o actual Director-gerentc
como representantes immediatos da companhia, são os comlwtentes para demandar activa c passivamente, e representar
a e·ompanhia em to1los os actos civis c.n que ella tenha de
comparecer ou funccionar, investidos de todos os poderes de
li\TC c ~era! administrarão como em causa propria.
Art. r.\J. Os substitutos· dos Dircctorcs Presidente e gerente
ae:tual ptrcchcrão a porcentagem de 3 °/o, calculada sobre os
J•re·mios elos seguros clTcctuados durante o tempo do impellilucnto dos ditos proprictarios c deduzida cla que pertencer
a ~ac\a um dcllcs.

CAPITULO lll,
IH ASSll~IBLIÍA GER!L.

Art. õO. A assembléa geral compõe-se de associaclos que
tenham seguros em o valor de õ:oonsooo, pelo menos, e esLC'j:un e1uitPs com a companhia.
·Ao associado que tiver seguro de valor inferior a õ:OOOS,
é permitticlo discutir em asscmbléa geral, mas não tem direito
de votar.
Art. 1>1. Os votos serão contados do modo seguinte : o associaclo que tiver seguro de lS:OOOSOOO a 20:000HOOO, terá
11111 voto; mais de 20:000$000 a 40:000$000 1 dons votos; mais
ele 40:000$000 a 60:000$, tres votos ; maiS de 60:000$000 a
1-!0:0000H, quatw votos; mais de 80:0008 a 100:000,~, cinco votos ; nenhum, porém, terá mais de cinco votos e1ualqucr que
seja o valor do seu seguro.
Art. 152. A asscmbléa geral julgar-se-ha legalmente constituída ael,ando-se presente a qnmta parte, pelo menos, de seus
associados que tenham seguros nesta companhia os valores
de que trata o art. õO.
Art. 53. Se. na primeii·a·reuni~o não comparecer a quinta
parte dos associados, far-se-ha nova convocaçào, declarandose e1uc a asscmbléa geral funcciouará com os erue csti verem
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1,rcscutes, sendo válidas as dclihcraçõrs que nesta segunda reunião f••rem tomadas, com exccpção das de que trata o art. 62.
Art. IH. Não são admitlidas procurações para a votação «lo
conselho de administração e da commissão de exame das contas.
Art. 51>. Podem, comtudo, fazer-se representar : o marido
pela mulltei'; os menores, pupillos c curatcllados por seus tutm·cs ou curadores ; a firma social por um de seus socios; as
eorpor:1ções por seus prepostos-cabendo-lhes o direito de votar, uma vez que os valores dos seus seguros attinjam á cifra
de !í:OOOH, segundo o art. ISO.
Para os demais a c tos são admissíveis IJrocm·ações.
Art. !í6. A assembléa geral será prcsil ida por um dos associados presentes que soh proposta do Prcsirlentc do conselho de
administração fúr approvado, servindo de Secreta rios c escrutadores os associados que pelo Presidente da assembléa geral
forem convidados )131'3 exercet·cm taes funcçõcs.
Antes de começar os trahalhos deverão os associados assignar seus nomes na lista 1le prescnç.a, e declarar o numero de
suas apolices c o valor total dos objectos ncllas seguros.
Art. !í7. Compete á assembléa geral as seguintes attribuiçõcs:
§ 1.• Alterar ou reformar os estatutos.
~ 2." Julgar as cont:-ts annuaes.
~ 3.• Elej:tet· os membros do conselho de administração, c os
1la com missão «le exame de contas.
§ 4. • Ileso I ver sobre qualquer objccto para que fõr convocada,
e seja de sua compctcncia.
§ ·rs." Deliberar sob a responsabilidade da Dh·ectoria c conselho de arlmiHistração.
Art. 1>8. Em o mcz de .Julho de cada anno reunir-se-lia a assrmbléa gcralordinaria para ser-lhe presente o relatorio da
Dircctoria, eom o pari'CCI' da eommissão de exame de contas,
tomando-se, em seguida á 1liscuss~o c approvaçfto tanto do relatorio eomo do parecel'(!a commtss;lo de l'Xamc de contas, as
dclibcraçõrs rpie pareç:tm convenientes.
Tanto a CIÍllta do pamrer da commissão de exame c do relatorio da Direetoria. como a do balanço (em resumo) serão, até
J.rinta dias depois da sua approvação, remcllidos ao l\linistcrio
competente.
Art. õ!l. Em o mez de Dezeml.Jro do anuo respectivo reunirse-lia a assemilléa geral ordinaria para eleger, por escrutínio
secreto, o conselho de administração de que trata o art. 63, c
os trcs membros para a commissáo de exame 1le contas, c lllll'
tem de dat· seu parecer na rrunião de Julho.
Art. 60. A convocação or11inaria ou cxtraordinaria da assrmbléa geral será feita por anHuncios em o jornal de maior
circulação publicarlo> por tres vezes co11secutivas com designaçflO do lu~ar, dia e hora, declarallllo-sc o fim da reunião.
Art. lil. Hcuuit·-sc-ha a assembléa geral cxtraordinaria,
quando a hem dos interesses da com1Janhia o julgar conveniente
a Directoria, o conselho de administração, ou fOr .requerido por
associarlos que representem, pelo meuos, a oitava p:\l'lc do seu
numero. Em tac'\ casos a reunião f<ll'·se-ha dentro dos quinze
1lias scgnitllcs.
Art. 62. Ncnhuu1a proposta que di~ser respeito :í reforma dos
esta LUto~. á respunsahilillallc do conselho 1le administração ou da
Hirccloria, ou :i dissolução c liquidação da companhia poderá ser
discutida, nem votada em a mesma asscmbl•Sa geral em que tiver
stllo apresentada, devendo na cru·quc fô1· discutida c votada
achar-se \H·cscHte, pelo menos, a rJuinta p:.u·te dos associadosna
coufoi·mh alie tio art. õO.
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CAI'ITCLO IV.
IJO 1:0:'\SELIIO DE AD~IIN!STHAÇ lO.

ArL. !i3. O c•luselltn de atlministraç.ãn será composto tlc nove
me111hros (inclusive sempre o actual Dit·cctor-gereutc emquantu
e~t·~ cargo fin· t~xcr,·ido pelo fuutlatlor e incorpnrador da com·
p:tnhia ~l:mnl'l .Joa11Uilll de Macctlo Campos), e os oito tirados
<l'Cittre os a<;socia<lns fJue estivcrt)lllllas C:llltlit;>õt~s ttn artigo se·
guintl', c nomeatlos por maioria <I c votos em a-;semhléa geral;
t~\t~rrerão sua;; fullc;~·•lcs por h~mpo tle tr<'S auno,;, podendo ser
•·eeleitos.
Art.. li4,, A nollli'aç:1o de membro 1lo cun;:clho tle administrat::lo sü potkrit recahir em assur:h\!lo •tue tenha em seguros
llt'Stn companhia Y:tlor não menor de qnarcuta contos de réis
'W;OOO~OOO).

Art. G:í. O Dircetor-Prcsideute, hem como o Secretario do
couselho de admini-;trat;ãn, scrfto ptll' este cscolhiidos, d'entre os
oito ;;o•·ios mai;; vota tios na assembléa geral, nns primeiros dias
sr•guintc<> aos d11. sua <'lcit;ão tle modo a entrarem em exercício
110 11ia 1 o de .lnnf!!ro; as ~ua;; l'lllli'Çücs durarão por Ires a unos,
poti<'IHln set· rcekttos.
Art. foli. O Director-i't't~~ill••Jite ~~ o i'rcsiilente uato tio conselho, que ellc convocará tantas vez,~s I[Uantas tenha por con·
Yeuieutt) para o andameuto tios negocias da COlllllanhia.
Art. li7. :'1:\o podem fazer parte tlu conselho, nem exercer as
respeetivas funeções conjullctamrntc o sogro c genro, os
ennhallos <lnr:iule o cunhadio, c os parentes até o sc;;uullo
"l"ill

tiS. I l con,;elhn tlr :ulministração l't~unir·se-ha sempre t[UC
fi\ r coHvocado pPia llirt)etoria; c enmpe!c-lhc :
~ l." E\ceular ·~fazer cxccu!:\l' estes r·statul03.
§ :2. • To:11ar a.> me:litlas I(I!C julgar couvcnieHlús aos .intcl'l'~srs tl:t ~:unapauhia.
~ 3.• Decitlir os ncgo!'ius ot:curreutcs sobr~ t[LW ft\t• ouvi tio
pela llirectoria.
~ L" ,\p[n·ovar o regimento in lemo que l<)r organizado pela
Directoria.
:;.o Alterar a tahella dos premios <los scg-m·os.
~li." Jle,olver.t(ualqucr divergcncia entre o Uircelor-l'rcsillcnlc e o atual Dtrector-gcr·~ntc.
~ 7. • Nomear c demittit· o gerente.
Esta ultima altribuiçilo sómcntc será exercida quantlo esse
lugar 1·agar por morte, tlesistencia oun~Buucia ~o actnal Dil·,~c
I<JJ'-gcrcüte futttladot· c ineorporatlor da t'<Jlllfl:lllhia Macedo
Canipo:<, ou na hypothcse tla parte linal do art. 71.

'"' Àri.
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CAPITULO Y.
DA

DIIIE~Ttlnl.\.

Art. li\l. A DireclorLt sf't':i composta tio Dircr.tor-Prcsi<lcnte <l
e, compete-Ih•~. alt\m tias ohriga\'ÕCS
;.:er::ltll<'lllt' atlrtlntitl:t' a l'sle l'argn, as segni11tcs:
' ~ 1." U!lsnv:u· li<JtucBte estes estatutos.
= p,\Jlii"; 11.
l17
rloat:tuallliret•!or-ger<~nle,
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~ ~." Execular as deliheraçücs <h as~ em hléa geral c tio coll"cllio <le a<llllinislraçflfl.
§ 3." Organizar o l'l'f.rimcnlo illlcrno da 'Companhia . .
~ 4." .'íome;u· e d<'lllillir os <'llljll'l'~::ulos da eon1pauliw.
~ i.í." lUal'(:ar '"·deu:ulos e gral ifica~·úps aos IIICSIIIOS.l'iilpn:gatlos.
Além das gralilica~ões que fazem par: c <los vcncilllelltos, Hún
se dará gratifica<;ücs exlraonliuarias seuão muito justilit-atlas,
e cou1 appro1·ac,'flo tio conselho de administra~·ão.
~ fi." Fixar o IJII:IIllUIII das li:uu;a' para os cargos IJUC a dev~
n:m ter.
§ 7. 0 1\ssiguar o exprdielllt', as apoli,·e~, os coulractos, os
elii'IJIII:s parit o h:vau1a111ento do 1liulwiro lia compauhia.
§ S.• Resolver O.' IICgocio~ OCCU!Tellles.
~ !1." Estahelel:,,r os pre!HIOS <JIIe os sPguraflos rtcvclll p:1gar
Sl'f.:-t!U<ln a tahclla rPguhtlora e a nalnrl'za dos ris!'os dos o!Jjcelos ~eguros.
~ 10. Couvol'ar a rcuui~o rla assetnllléa geral ordiHaria ou exlraorditwria nos ca~os previsto,; nestes e;lalnlos.
~ i 1. Promover de. coul'onnirlarlc com os esta lutos o progressn
e llcsenvolvinJe;ttu da CUIIlpanhia.
~ 12. 1\t'lllelll'l' au ~liuistcri" CllllljJClcule as c1ípias do par,• r c r
da coJHIIIiss~to de cxauu: <le ,·onla>, do rclalurio da Dirce lu ria c
1'111 I'L'sumo o halan,:o an11ual ria t·onlpanhia.
Arl. 70. O D'reclor-l'rc~idcHte conliiJUar:l a pt'rceher eu1 relrillliÍI'ÜO rio ><cntrah;iliw, rliligciH'ia e aelividade a ClllllllliSsüo
ri•·· '•";,' caleulada sollre os prcutios rios scg11ros rclaliros a cada
<111110.

C:.\I'ITULO Yt.

rno

I<EIIL'\TL

Art: 71. lle COHI'ormidatlt• eo111 os Dccrl'los 11.0 J3.'i.'l de I •lc
Abril de JS31 c 11." ;;:;ns de JH de Abril de 11>74 o lu~ ar de Directorlo\<'l'l~llle l'OIIlp!'l.e ao fundador c incorporador da compani1i<1 M.
J. df' :\I acedo Cauqw,;, que cxcr• cr:l pcssoalnJPIJle por Indo o
lPtHpo da lf11r:H:~o da COillpanllia, 11ào podclldo Sl'l' tle><tiluido sellfio Jlül' ,elltCIII.':l jnuil'ial em pi'OI'l'SSO CU!lllll'LC!Itl' [lnl' CI'ÍIIIC de
fratuk 11t1 llla IYI'rs:u;i1o.
0r1. i::l. ConipelL'In-lhc espc,·ialmrBtc as scp1iul!'s altrihuiç<"'':
~ 1." A rlirel'~~~~~ iutel'lla do I'S•Tiptorio da ""'lli':lilld:J.
~ ::J.o A ll<'l't'cCCaria OI'ÚCIII, l'l';:lilarill:H[e da i'SCI'iplUr:ti,':·IO, S)'.'i·
ll~llla e llll'lilodo.
~ :1." ,\ l1oa ifl':tnla dos liHos P pa],cis da l'lllllpanhia.
~ '~.
A. 1'11<1: l'I'Y:lr,~o r[O.S 1110\'I'ÍS C ohji'ClOs jJCI'lC!ICI'IIlC'; :i
com p:ndua.
Arl. 73. O llli'SIIIO Dl'lll:tl llir<'dor-c·cJ·••t!ll' COIIIiunar:i a 1•1'1'·
ccher I'IIIIIIJI'I'II'ihlli(':io do H 11 irail:diJo, llili:"''":ia p :1elirid:1de
a 1 llilllllls ,1\J d•• lllil , i-1• Ol'lila :11 o.< por C<'lllo s<•l11·e lodos os ,·alon•s st·~nr:tdos r .. lalil·os a cada ;au:w, ma.; a' é a llll:llllia •ruaxirna llc':iO.OOU:UOWOUU.
0
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CAPITULO \'11.
ll lS lliVIDR\DOS

t:

RliT\JJIOS.

Art. 'H. na tolalidatlc tios pt·emios tios seguros tlc cada a uno
tlcdu7.it·-sc-hào as commis~õcs, porcentagens, ordenados, gratifiLa•J•c', importanda dos siuistros e todas as mais dcspezas uellc
Ul'eorridas: tio saldo l)ttc licar, tlcpois de I irada a dt•cima parto~
para fundo dt• resct•va, 'c th~<lnzit·ú 1 112% do ÍIIIJlOSlo sohre o dividcnrlo d•·ssc anuo, dislriiHiind•J·Sc c proporci<)llalmcnte o rcst:mte por todos os associados.
Art. 7:i. Quando em eoiiSCtiUPllcia das tlimillni~·õcs un ahaUmciiiOS de que tratam os arh. !1. 0 c 21 resultar tfUC o saldo a
fa,·ol' de algum ou alf!nus assor·.iados nn anno ultimo .é superior
:i ilnportancia a que 110 auno seguinte ficaram reduzidos os prc·
mios tlt~ seus seguros, lt\:u cllcs direito ao rt'torno dessa tltffcren<:"a t~ a ret.:chcrào uo tempo c ua fôrma estai.Jeledda n•J arligo seguinte :
Arl. 'ifi. Em totlo' o~ annns, do mez tlc Abril em diante, pagar-.;e-ll:io os retornos (H'O\'enieult'S das tlimi11uições dos ohjeetos
st'guros. ou tios abatimcuttH üc valores ou tle riscos da apolice
o•·eonidos no :111110 anterior; 1', tio mcz de .Jnlho em tliante larse-h a o pag-amC11to tios dil•itlt~Btlos do anno findo ao> t[UC se
al'h:JYam quites JHJ anno tl.t tlcscontinuação de seus st~P:uros.
_\rt. 71. Os dividendos tios a-;soci:~dos que, al'lt:tndo-sc quitt•s
li verem por tkdarat;ão propria (arl. 2ti), ou pela rt•,-cisào tle que
tratam os arts. S. 0 e !l." deixado de fazer parte da t'OIItp:uthia
em vil'lutli' tia retirada de ''~us seguros, l'l~l·crln:lo Jtara o l'tlltdn
tlt~ l't~scl'\':1, se uilo forem rcdamatlos dcnlro tio prazo de tres
anuo· coBI:Hlo·; tia data tla suà respectiva littllitlat;:lo.
A' nt:'Stll:l conta ~;on·entc teràu tamhcm de passar todos os
retornos que os associados deixarem tle receber dentro tio
tempo tlc eint'o a unos coutatlos das suas tlatas.
CAPtTLJLO V[[!.
llil •'L'NDO IJE

IIESERV A •

.\ri. 'iS. Fie" erl'ado um fundo

tle re;;•·t·va tio valor de

300:ooo~uoo, na f<írma dctcnnina.la 110 art. 'iH, deslin:ulo a wh,.,~ul'iouar o p~g-amPnlo tios siuislros qnanilo o;; premios dos
~e~ur<h de l(llalquer anuo sejam insnflicicntt~' para oceorrer a

lae; prejuiw;, c á emupra tio pretlio na conl'onnitlade tio arl. 88.
A ri. i\1. Deixar:i ti\~ liavet· at:rumnlac:io tio l'nudo tle reserva com
a applicat;:1o tk totla' as verbas tple llic s:io tl•·stinatla; no art. 80,
lo;.:o t(lll' atlinj:\ :'t somma de 200:0008000. tleve11do devar-se á
tle 300:00II!WtH)rotu o produr,t.o stitiiPitte tias verbas constantes
tio 'i ~~ 3. ", L",:;. o, li. 0 , 'i. 0 , 8. 0 e \1. o tio rt~f'eritlo artigo, entranrlo de.;tlc entito as verhas dos~~ 1. 0 c 2. ~tio me;mo artigo para
o balanr:n annnal, assim como :ítplcllas, logo t[HC r.nmplPte a tlé
300: llOOSOUO.
•
O l'nutlo <k r<~s,•na licverá ser elevado ús rcfcritlas sunltuas
s~tupre tfliC ft)r desfalcado.

Ar.TOS DO l'lllJI<:I\
Ar·t. so. O l'nntlo de rc.;crva formar-sc-ha das vcrhas seguiutf's :
~ L 0 A dccima parte do saltlo tlt) que trata o art. i'í.
~ 2. 0 Os juros tios dinheiros tla C<llllpanhia tlt~posilatlos !lOS
J:aucos.
~ 3. 0 O; tlivitk!Hl!ls e os r<'lorn:.s u;1o rcehmat!Ps ou procura~ln> uos lll'azos estauelecidtH uo art. li.
~ 1. 0 As t·ustas jtulit:iaes em I[UCSLõcs ganhas pela compauhia.
~ ;;. " O protlueto das mcreatlorias a varia1las entregues pelos
segurados á companhia c por eouta tlt~sla venditlas em lcil<lo
puhlieo.
~ H." As multas 1le cpH) lral:llll PS arts. 2'i c S\1.
~ i. 0 A 'i quantias rcputatlas queuradas por nflo pt)rfazcr nu
qnucit~lll<~ da divi,;to do saldo aunualum nnmcr·o inteiro.
~ s.o As t]uantias provcuienles de duplicatas das apoliccs.
~ \1." O resultado pní on contra das contas em Jivrtos especialmente tleslinados, á lil]llidaçfw das tios socios em commiss9
tios arls. :!U e 21 e, as de outras verbas mesmo Lle armus ja
liudos.
Art. 81. E' >~Í 110 t·aso de dissolnção e li1plidação Lia rompauhia 1[/lt~ o l'uutlo dt• re~wna pot!Pr;'t St'r raleado [H'O]lOrrionallllt~nle entre os as5ociados que cnl;lo existirem.
As tJllanlias p:·rtn:H:eutcs a esta verU:.t ser:ln tlC[JOsiladas 1~111
um eslahelecimcHto uancario, scpar:Hlameulc tias outras, teutlcJ
ellas tamb~m eurlla especial na eorupauhia.

t:AP!Tl'LO IX.

AI!. S:! . . \ dissolut;:úl C litptidar;.lo de;, la C~tlll[l:lllltia SÜIIICIHC
tera III~Jal' 110.- ~t~guir1tt:s casos:

J." ~a IIYP"Lht•,:c da se;.:uwla pa!·Lt• do ar!. ::.o
2." f)n:;ntlo se liHdar o Ie!npo da tlllraç;lo tia compa11hia e
os asso('i;ulos 11:.1o quciranr prorogaç:w :ilém do:; prat.os estalwlr·citlos n<> rel'criclo arri;.:t•.
Arl. 83. :'ic·slt~ HlLirllu caso ,, iudhpcnsavef IJliC a dclihl:r:u.:ão
st•ja votatla unil'orlllt'nl<')tl:; por mais tlc clo11s len;os tlo numero
de .;eus ao;sodatlos c nas coiHlit;tks tio art. 50.
~

~

CAI'ITULO X.
DIS!'OSIÇÕES. GLRAES.

Art.. s~. As va;.:as ou impetlimcillos tios rncnrbros tio consclltu
de a.l!llirtistJ".t~·:lo, da Dir,•ctoria, e tia conrJHis,:lo de exaure lle
t·onlas spr:io preenl'hitlas da m:tllt'ira Sl'gllintP: a tle uwmhrn tio
t:Otlsdho pt~la ch:uua,l:t tf,~ 11111 assol'iado t[uc est•·ja nas r o!ltlitJoe,; tio al'l. 61. á liHe t•.sr.olha do mc,mo t~Ou,elho, ar é á reunião
tia asserHillt'a l!l'l'al; a do Jlir~e'Lor-l'rcsitlculc, por um !los memltr:~s tlo conselho de atl.lliuistrat;ao tamllem até á reuuiao da asscruléa geral ; a tle gereule, por UUI assodado tl<t couliauça do

F. XECUTIVO,

ronsrlhn, r a ti~ rnmmiss:in tlc cxamr, tlc conlas pelos f[IIC se lhe
sPguir na onlcm da votação ria asscmbléa geral.
E' súmcnte no c:tso ~~~~vag-a por· llltJt'tC, tlcsi~tencia, ou renuncia t)Ue se lH'OCCtlcr(t á eleit}IO, t' u:w no impcllitnento lemporal·io.
Art. S:S. A' commissão tle exame das contas serão presentes
todos os li~ros, papeis c tlocumcnlüs tla companhia, para á vista
dcllcs, do r·elatorio da Dirce to ria e das informaçõ~s que forem
exigidas tlar por escripto c com suas assi:;naturas (no livro a
csst~ fim destinado) sen parecer, a fim dn ser lido em assemhléa geral eonjunctamentc com o rclatorio da Dircl'tol'ia.
Art. Sll, Todas as despPzas de f[Ue trata o art. 7~, em cujo !lUmero entram as occonidas co111 avalia~õcs, salvados, custas ju•
tliciars, impostos c IJU:lC'tJUCt' outras feitas a hem tia companhia ':1n a car·~·o desta.
Art. 87. Os !IÚrhciros da companhia serão tlepositados em conta conl'llle eomjnro~ em c,;tahclecilncutos hancaritJS desta Ctlrle lfllt~ 111elhores vantagens c scgurauça olfcreçam.
Art. HS. O t·onsclho tlc administração potlcrir, logo que o fnntlo tle reserva attinja á quantia dt~ WO:OOO{!OOO, autorizar a Dircctoria a cfl'cetuar a conl!ll'<t de u1n Jll't'tlio em que possa f'uuccionar ~~ eompanhia, Jicando o dito Jli'Cílío perlt'lll't~tlllo ;i mesma
conta do fundo de reserva.
Art. H\l. No caso t~xlraonlin~rio tlc scrpt·ceisn ratciar-~c opagamento tk lJU:J.Itjuer sinistro (ua proporção dos premios com
t)tte rada.um :tssndado é ohrigado a contribuir segundo a classe
cstahclel'itla em sua ap·llice), por scr insuflicicnte o pr·cmio
ammal c o f'untlo lle rcscrl'a, o associatlo tJUC quinze dias .flepoh tle avisado não pagar a sua quota, incorrerá em uma multa ig11al :'r nre-;1na quota em favor ll•> funtlo tlt' rc.;erva, e, tanto
11111:1 coJno outra lhe s••ráo tlcrnan<latlasjudidalmt•nte, con·eiulu
por sua •·orJLa todas as tlcspczas do pleito.
Art. !lO. Far-se-ha nos Ire' primeiros utPzcs tlc cada anuo a
lit[llitl.at;ão das llJleraQões tia companhia eonccruentcs ao anuo
:lll(l'rllll'.
Art. \IJ. Log-o IJtle o lu:rar tk gerente não srja mais excrí'itlo
pelo nH'nt·ionatlol'umlador c incorporador da companhia, a pessoa :prc for· para eslc l'argo nomcatla 11il0 f:mi p:.tl'lt~ tia Oirectoria, nem do conselho ti c atlnlinistra•:ão, scndtJ eut:10 eleitos para
eqe conscllro nol'c associado~ em lugar tios oito tle •!lre tmta o
art. li3.
Art. \1:!. Na lrypothcsn do artigo antt~cedentc a cornpauhia passar(• a ser rc~i,Ja pelo Director•Presitlcnte, c uo seu impetlinwnto
tt!!llporario por um dos membros tio eon:;elho IIOllle:ulo tl'entrc
si.
Arl. !1:1. O illflivitltro tfUI' suhsl.il.nir a vaga do acl.nal f(Crentc'
tlt~\'er:i sct· associado da companhia; sua IWIIICação licará á livre escolha do conscllw de athninistraç:w, o qual lhe arhitrarü
ns I'PII~imcnlos a prrcchrr, assim co IHO n potll'l'it tlcmilLir, f!ltando ojul~ar eonveui:•ute a hem dos inlcr·cssp,.; da compaullia
(§ 7. 0 do art. tiS).
IUo, H rir Ontnhi'O tlr: 1877. - ])p;;,~nrhargatlot' I:ülro llorrtrg
Non/ciro.-illaltt!el .lrHUJif.ill! 1/e Jlrm.•tlo l:ampos.

continua >
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ACTOS DO PODEn

P••rmillc ;i. Comp::l!lhi:l d:H Doca: dt• D. Pt•ilro H alll'il' um:l ru:1

conJIIliJJ:i•·autlo o ceulro do anuÚZc!ll 11." i.í 1le sua proprie!lad••
com a rua da SaUII"t', e111 lu;: ar de proerder ao alargamento
do hecco da Pc1tra tio Sal, a que !'C acha obrigada."

Attcndcntlo ao lfltC l\Ie requereu a Companhia tl:ls Docas de D. Pt'tlro li por scn Prcsillcnlr, Hei por !Jcm
l't'rmill.ir que, em lugar do alargamento do !Jeceo da p,._
dra do S:ll, a que se acha obrigada prlo ~ 3." <la rlaustila 10." das qur baixaram com o Drcr<'lo n." ~4.\J2 tlP 2::
dt• l\larço d•• IH70, a mesma companhia abra unta rua
clltre I'Sll' Lt•cco e a Pr:H:a l\lunieip~il com 1:1,20m dl' largura, lig·:mllo em frentl' ú porl:l central do armazt'm
n." !'i, a nova rua Coelho de Castro, com a da Sautl<•,
tn•lo confornw a planl:t :lpreSL'nlada pela rderilla rompanllia.
Thomaz Jo<é Cocllw de Almei<la, <lo 1\I,;u Consrllto,
l\lini:-.troe Serretat•io de Esl:tdo dos Negocio,; lll"l. Agricultura, Commercio e Oltras Publicas, as.;im o lenha <'11tcndido e faca execnlar. Palacio Lio Hio de Janeiro
e tu 21 ill' Novl'mhro de 1877, rm. o tla Iw.lt•pcntlentia r
do lmpcrio.

C:om

:1

rnlril':l ti•• Sua 1\fng·csla!le o Imperador.

Thoma:: .Jo.çé Coel!to de J lmridrt.

DEC!l ETO N.
Appi'Oia a r•·fnrm.l

rm;g- llF.

2'~ DE

ilo~ c~talulns

:'\0\'IDIBno

nE

I Ri i.

da Compaultia llc s.·guros ma·

rilimos e l.err•·slrPs-Phrnix l'cruambucaua.

Atlendendo ao qu•~ l\ln rrquereu a Companhia tlr srguros marítimos c ll'rrrst.l'es-Phrnix Pernambucana,
tkvidamente l"I'JH'esentatla, c dn conformidade cotlt o
parecer lia Secção dos N1~gocios do Imperio do t.:on.

!)3;)

EXECUTIVO.

se lho de Estado cx:~ratlo rm Consnlt:l 1le 29 t]e SrtemlH'O
ulti11lo, Jlei pút' bem Approvar a reforma dos estatutos
da referida companhia.
Tliom:1z Jos{~ Coell1o dt~ Alnwitla, do !\leu ConstJIIto,
1\Iiaistro c Secretario de Esla•lo dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o lenha
I'IILCilllidn c fJça oxoeular. Palaeio do B.io dc' Janeiro
t'tll ~ 11- do NoYcmbro llc 1H77, tiG. o da Indrpendt•nt·ia ~~do
!l!l]lri'ÍO.

Com :1 rnl1rira de Sua Magesllllr o Tlllpt'l'atlor.

'1'/iomaz José Coelho de Almeida.
1\ .. ('ul'Illa elo"! e"'latnto"' dn coiupanhia de sc>gn•

o·o>< nuH·il ituo-. e t.c•a·a·est.a•es- Phcnix I•cl'ruun•
IIHP:Ut:l•

a

C(IH' s e t•ei"PI'C O

li)C~I'C(O 11, 0 f;,·~;~

'•k•,..la cl:tln.

A·L :1." O..capital da t·ompanhia serú tle t.mo:ooo.~ooo,
tli\"it1idos c1ii arçiics de 1:000~000 cada uma. E-;tr• capital potlcrú ser elevado até 2.000:000-'flOO, nwdianle
:IUtorização do Governo Imperial.
Pan a rl'Llncção do ca piLa l de l. ~!00:000~000, do quo
lr~l~ olkt'rl'lo ll." MJ~~ de :30 de Outubro tln l8G!), a
1.000:0!11h000, conforme o presente ::trligo, a comp::tnltia rocolhtTÚ tl00:000;5000 por acqni,ic;1o dc~ riOO
acçõe.~ rl:Js rrue foram cmittidas em vittutlo dtltJU<'IIO
drcreto.
Art. 8. 0 O anno aclminislr::ttivo da companhia principiará niJ l." de Julho o tcrminarú em :J(') tle Junho.
No lim de cada somc~trn se dividirão proporcionalmente pl'lnqrcionislas os lucros liquido,; realizados
dt' operaçõt•s roncluitlas 110 respt'l'livo setní'SLl"l) eomo é
expro,so no~ 8." do art. i." da Lei n." -108:3 de 22 do
Agosto ti,• 18ti0, mas, f'Sse divitlentlo não poderá S'l'
Jllaior de J~ "/,, ao anno sobre o e~ pita! dl'edivo,porqne
assohras que ho•!vcr serão applieall.as ao fundo de reser-.
vaalt'• fJtte t•stc se eleve :1 rctu contos de róis. Achantlosr por(·m preeHehitlo este algarismo serão divididos lodos os lurTos. Não s0 fará distribuição de dividendos
t!mtpt.tltln o capital desf.tlt·ado em virtude de per:das-nãol't!r inlt•gr.tlnwnto rrstahl'il'cido.
. · ~t' ;,f.:
o ru.nrln de r<'SC'I'V::l é destinado a fazf'r faco U:\flê\~Hs
tlo ca [il ta 1·.
.. : ;
Mt. 10. A companhia não lom;tr;'t risco ·marilimo
cut'rl''lllt' a rincocnta contos de réis em ca!la navio de

-

\'

i'

';
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ACTOS DO I'ODE!l.

Vt'h mrn~ante, on oit11nt~ <'onto~ !111 r(·i~ srndo clr, p:nrr-

ra ou v:tpor, P cin<'O<'nla conto::; de r(~is nns t•·rt'<'SIT<'S;
Jie:11tdo sullentrndido <"jiiC <'S'f~:i limites comprcltcntlnm
no,; ri,;cos nwrilinws o navio, carg-a c qu;JC;;quPI' ontras respousalJilidatles; e nos terrestres o prcdio e valores nelle coulitlos.
·
Quando o eapital<ia comp:mhia fôr maior de mil contos de réis, p01!erú augmenlar propnrcion:iltnr•nlr~ o valor dos riscos. (Sc~UI'ltHlic :ts :tssignal111':1S.)

"c

Ilri por lwm, para <\XCrn<:ão da. Lri n." 2:}0:i LI<\ lO de
Srtemhro 1!1\ Hl7:1 c D<•rrl'lo n." :Jt)7:1 dn 21
i\larço de
fH7't; T<•ndo ouvido o r.ollsPIIto tk Ministros, ll<·r·l'l:tr
11 Si'!! li i 11[1' :

A.rt.. i. o Nn :Mnnicipin tl:t C<lrtc havtTÚ nm Conlmanllo Superior de Guanl:ts l\'acionat·s formado k um
corpo <11• cavallaria, um h:tt:tlltão ti<' :trlilharia, ambos
de oito I'Olllpanhias cada um, com nsdt•Sif.tnaçli<'sde 1.";
oi lo llal:tlltõcs de infant:tria com as tlt•sign:Jçõc~ de 1. ",
2.", 3.", t. ",fi,", li.", 7." c 8. ",tendo o ultimo seis rompanltins, c os outros oiio.
Quatro IJalall'tões de oito <·omp;,nltias c:tda um, com as
1lcsignaçõcs dP 1. ", 2. ", :J." e 'l." do st·rvi<:o da rrs<•rva.
Art. 2." O corpo de cav:tllaria se organizará <'Olll
trt•s eompanhias nas fl•t•guczias do Eng('nlio \""<~lho,
Engenho Noro <'S. Cltrislovão, tlu:1s na~ dcJacarcptguá,
lnltnúma c Ira1á, e tt·cs nas de Campo Grantle, <~unra
tilia e Curato dt> Santa Cruz .
.~ L" O· hatalltão dn arlilharia trrú a 1." 1.' 2." comp:mhi<ts nas fregurzias tlo Santi;:simo Sa.Tamcnlo r,
~anlo Anlonio, a :l." na de S. Jos1'>, a 'J.." nas 1!:1 Candeiaria, (~loria (' Illt:t do Go\I'J'Hador, ;J ri." ll:t'i de S:tnta H i la,
Paquctú, Vtgô:t t' Ga1·t·a, a (j," e 7." nas de Santa Anna e
Espírito Santo c a H." Wls do Engl'nhü Ycllio, Eng·cttho
Novo e S. Cltristovão.
~ 2." Os lJatalhõcs de infantaria serão organizados:
O :L o nas frcguczias do Santissimo Sacramento <'
Santo Antonio.

EXECUTIVO_.

O 2." na d~ S. Jof't'•.
O :1." nas da Candt•Ltrin, !~loria r Ilha tln fiovt'rnatlt•r.
O 'c.." n:1s de Santa llila, P:tquelá, Lagô:1 r Gavt'a.
U ;)," !las tlc Santa Anna L' E'pirito S:1nto.
O B." na~ do Engenho Vl'llw, Eugenho Novo c S.
Cltri,;tnv:io.
O i." !las dr Jacarcpaguá, Irnjá e Inhaúma.
O 8." nas de Campo GranLl<', Gnaratilia t' Curato dn
~anta Cruz.
O 1." da n·s('rva nas do Santíssimo Sacramento, Santo
Antonio, Sant:u\nna, Espirilo Santo,· Lagoa e Gavra.
O 2." nas de S. José, Gloria, Cawlelaria, Santa Rita,
l'arpwl:\ c Ilha 1lo Governado\'.
O :1." nas do Engenho Velho, Engenho Novo, S. Christov:ío, Inhaúma c hcart'·p:1guá.
O 11." nas rh~ Irajú, Campo Grande, Gnaraliha e Curalo dl' S:l!1la Cruz.
Arl. :3." O Commantlanln Superior. ú Yista tio mappa
tla força 1bs diffcrcntes frcguPzi:1s, marcarú a l'atla uma
o numero de pr:1ças com que deverá concorrer para a
organizat:ão do corpo tlt~ cavallari:~ e IJat.alhão tld artilharia, oiJ~rnatHlo a tlispr-,sição elos arts. 2." c fl.o do llccrt'lo 11." ;;;;i:3 de '::li tiL' Março d~ 18i1.
Ar!. 1. 0 O lup·:11· da.~ paradas de carb um tlcsles !Jatalhiil's scrú:
O do curpo de cav:lllari;l no lugar tlenominatlo "CamJlinhn •, o do ha!:tlhão de :~rtilharia no L:1rg-o t!t• S. Francisco dt• Pa11L1, 11 tio l.o lntalli:ío do scrvit;o :1clivo na
Pr:1ça tia Constituição, o do 2." no Largo tLI Ajutb, o
do :L" 11a rua Primeiro de 1\Iarr;o, o do 'L" no L:1rgo ria
Pr:tinha, o di.) :i." nnC:nnpo tla At·t·lamação, o tio ti." no
Largo da .)ialriz tio ~ngenlio Velho, o tio i." em .Llt·al'l'pagu[t n tJ do 8." na GuaraliiJa; o 1." da reserva na
frnp:uczia tlc Santo Antonio, o 2." no Largo d:~ Lapa,
o :3." na Praç:~ de D. Pedro I, e o~.· na frnguczia tle
C:~ntpo Grantle.
Franrisro .Januario da Gama Ccrqucir:1, rio Meu Conselho, Ministro n ScrTrtario tlc Estado rios Ncgocios tl:l
.Justiça, assim o lrnha cntcndirlo e faça executar. Palal'iodo Hio tln.Janciro em o L" tlc DPzcmliroLle '1877, ~iti."
da lndcpt~mlencia c do Impcrio.

Com a ruhnca de Sua l\lagesladc o Impcratlor.
f<'ranci.~co

J,mwwio da Gama CI'I'IJ!teint.
<AAA!'~

~
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1877.

Ci·o\l o., consellws que tt•uJ tlc atlmiuislrar o patrimonio
'' i lu lo fios Meninos Cegos e o 1lo Instituto

1lo In-

lhis ·sunloS-IIIUilu>.

Pat\l execução do art. 1." § 3." n." 4 do Decreto Legislativo n.o 2771 de 2'~ dcSetemiJro ultimo, que autoril'.a a Cl'l'ação de r·onsell1os não remunerados pwa adlllinistraçiio do p:1Lrimnnio de 2.000:000.>000, (jtW s,•
l•~nl de l'undar pJra rada um dos Institutos dos .Menino~
Ce.~·m; n dos Surdos-mudo~, Hei por hem De•Tt'lar:
Art. 1." Havrrá um conselllo par:~ administrar opali'inwniodo !nstilulo dos Meninos Cegos c outro p:1ra
:ltlminislrar o dos Surrlos-murlos.
Art. 2." O eonselllo~c comporá de trcs membros, nome:ulos pelo 1\Iinislro do lmpcrio, dos qnacs um st•r;'t
l'rc~idenle, outro Srcrl'l.ario noutro Tlicsourciro.
Art. :L" Compl'te ao Prt'Sillentc reunir o cnnscllio
st•mprc que o juluar eonvt•nii'Hlc e dirigir os tral,allios;
ao S,•crrta rio rcd ig ir o cxpcd iente c c~crovcr as ac tas tbs
rcuniõr·s em lir1 o, aberto, rnc~rrado c rubrica'llo pl'lo
Presidnntc: e ao Tlil'~oureiro receber o proclucto rl:.ts
lukri:ls que se e.\trallirclll par:1 formação do patrlmonio,
a parte do protlucto do tralnlho dos alnmnos que para o
mesmo fim fÕI' marcada em regulamento, os juros das
apulicf's e quae~•Jncr outras IJUantiasou bens com idcntil:o tlcst in o.
Art. 1,." O patrimonio st~ra consti tuido nm apolicrs
in:dicnaveis da divida pniJiir~a interna do valor nominal
dr\ um conto de r{•is. Logo que esl1·ja em p~tler do Tllf•~wurt•iro quantia I(UI' wrmitt:1 a acquisiç:1o d1' uma :qJOJicl', o consellw ddcl'lPin:JI'Ú f.'"'a acqui ..;iç:lo. ,\s
quanl.i:1s llll'nnrt•s serão d1~po~itatlas em um cstabrlecimcnlo de credito IJUL' inspire confianr;a. O consl'llio
darú 1:onhecinH•nro ao Guvento de todas as aCtJUi>i~_;•it·s
rJ,• :qJOiices qu•· se fizerem_.
Art. ~S. o Os bens immonis doados :.tos Institnto~, t\ ns
mo1·,·is c scmoYr•ntcs qun não forem ncccssarios para o
SCI'Yit;o, scrãu ruuvL'rliJos em apoliccs <.'111 prazo que
não 1':\Cl'da de rinr·o anno~, nos termos rio ut. Lo ~ :L o
n." 1 do r·itado Decretou.'· 2771.
Art. G." Lo·~·o IJIII' o pnlrimonio tlr~ tJIWiqur·r dos In~l.itnt.os chegai" a 1.000:00il;)OOO, ser;·l cntrng·uc :10 l:onrno melad n dos juros das a poli ce..; par:1 ser a ppl icad:t :'ts dcspczas do mesmo Instituto.

9il9

EXECUTIVO,

Art. 7.° Completo o patrimonio, todo o rentlimrnto
c as fJnantias1loatlas sem applicação especial serão empregados pela fórma que determina o art. i. o§ 3. 0 n.o 3
do referido decreto.
Art. 8." Ao Tllesourdro do conselho serão entregues
totlos o~ <lornmcntos relativos ao patrimonio Llo rcspcctiro lnstitntn.
A11tonio da Co~lr~ Pinto Silva, do Mt)U Conselho, 1\lillislro P Serrdario de Estado do~ Ncgorios Ull Im'pcrin,
assim o ti'Hila l'lll.cnd itlo e faça cxecnl:Jr. Palacio do H io
de .Janeiro <'ltlo l." de Dezembro de 187i, GG.o da ludeJli'!Hll'nl'ia e do llllpcrio.
Cuma rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador.
Antonio da CoMa Pinto Si/1111.

DEC!1ETO N.

()1,;[ -DE

7

DE DIC7.JCIJnRO 1)11,

18í7.

Antnrí:r.a o l\liuístro e Srr,rclnrío de E~tatlo dos Nl'godo; tia .ln'lít;a a lr;uJsl'crír de umas para outras ruhl'icas tio orçamento tio
mesmo Míuislerío, 110 exercício tlc 187ti -11l77, a som ma de
cento c ducocuta e dons contos cento c tjualro mil oíloccnlos
r oitenta réi;;.

Se111lu insuffii'Ít'lltl' o cretlito votado nos§~ ti.o e 9. 0 tlo
ai'L. 3." da Lei n. 0 2G70 ~e 20 de OutulJI'o de i87ri p~ra
as Lie,;prr.as d:1S vet·has- Justiças r! c 1." instanda- r Conducção, su~tcnto, curatiYoe vestuariocle JH'f'S0s-,
no exercício lindo: Hei por hem, ll1' conforn;idatle com
o arl. 1:1 da Lei n." il77 de !.l de SetemlJro de l~G2, e
Tt•ndo onvido o Conselho de l\Iini>tros, Autorizar o l\linislro c Sccrl'lario de Estado tlos Ncgocios tla Ju~tiç:J.
para appticar ao pagamento daquc!las despezas a quantia
tlc Hi~: 10'1 1~'38 1 ), tirada da~ sobras Yerifica<las nas verbas
-Tribunal'' do Commercio -,-Corpo l\lilitar tle Poliria-,- Guarda Urbana-, -Obras- c- Gnanla
Narion:d -,conForme a taiJella junta; dando conta
opportu1tamentc deste at:to á Asscmbléa Geral Lcgi~la
tiva, pa1 a ~cr tlt'linitivamente approvatlo.

\GTOS DO PODER
Franci~co Januario da Gama Cl'r·queir;l, do 1\Tt'U Consnllln, Mini~tro 1' Secr·rt:trio de E-;tndo dos Negodos da
Justi,;:t, a>sim o [,•nha eillentlido e fat;a executar. Pal:ll'io do Hio de Janeiro ern 7 de Dezembro de 1877,
Ufi." da Independcncia c do Imperio.

Com a I'ullrÍI'a tleSua l\Jagestade o lmprrador.
Frrmri~t'l)

lrtllllllt'io da Ganw Cerqueira.

T1tbl'llrt das qwmtirt.~ que dr'rcm .~er trans{Pritlrts drt~ vrrbas .
almiJ:o tleclurmfrts Jiltra saldar o tle;1cit conhecido nas
rukír:as - Justiçrts de l. • instancia- e ~ Conducçifo,
su.~lmto, wratir·o e vestwwio de jlresos.

n~~nr i

r,

~r;o:

ono,snon.

Tt':lll~)trll'la-sc:

20:000~000

Do § 'J."-TI'iillrnncs do Comlllt'l't'io ....•
Do ~ U.-Cnrpol\Tilil:ir d1~ Poli1·ia .....
llo § 12.-f:uar da Urilan:l. ..••........
no § H.-Oili':IS .................... .

li O: OOflr)l 100
fiO: OOflt)OOO
J O: OO{WlOO

So1n111~.........

:t:iU:f!OOMIOO

~

!l. o

llrfkil, 2: fO'lr~8RO.
Transp.•rla-sn i·~·u:il C{ll'lllli:t da V''rh:t tio§ R."-GnH'da
r\aciona I.
i':tlaeio do n i o i li' .Lt n e i I' O (' ll1 7 dt• lli'ZI~Illlli'O tle 1H77. --

Pranl'isco Janwzrio dn Gmna Cerqueira.
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DE

7

DE DEZEMBRO DE

:1877.

Al'!'I'O\·a o coutraclo rclchradiJ COIII a Companhia" Espirito Santo
c Campo~" para o ~crvir;u tla navegação a vapor.

llei por IJCII' Appruvar o eontracto cdebratlo entre a
llircclul·ia Gt)ral dos Correios do lmpcrio e a Companhia « E~pirilo S:1nlo n Campos" em 2l de Norembro
~tllilllo p:1ra o st•niço da navcg:11.::io a npor entre c.-;tc c
os portos dt! S. l\Litheus t' Caravellas, COI!llJl"Ciicmlcntlu
:1 linha lltt\ ia! tlu Mucur y.
Thomaz Jost'~ Coelho dn Almeida, tio Meu Const'lho,
Ministro e Sccrclariu dtj Estado dos Negocius da Agricultura, Co111mcreio c Obns Publicas, assim o tcuh:t
cn!cllllitlu e faca cxct·.ut;tr. Palacio do Hio de Janniro em
í de DtjzcmiJr~ tio 1877, GIL • tla Inr:lt•pcmlcnci~ c tio
l111 per i o.
Cu:n a rnhril'a

tlt~

Stta Magcslatlc o Impcrad,ll'.

'1'/wma:: Jose Coelho de A lml'idtt.
<~nnft•a.-ln

<Jll<' en1 ,-h•ttule <lo l\. ,.i !'lo cln 1\llni!o;fct·io tla ·'-~·••ieultnr·a. C<Hntnt•t•eio c Ohr·n,.. J.•uhllea .. de~~:' tle ()u~uln·o !hulo, celcln•ruu eut.o·e
,.; o Dh·ectoa· (;er•nl tios Correio"' e o (;;ercnte
da <:oaupanhia I~spil•ito Santo e Catnpos, JHli"U
o ~c•·,·i«;_"U da ua,~e;..;nçiao u , .. UJ)Or nas li11hns
~\haixo cleelnradas.

A C<nnpanhia Espírito Santo c Campos obrig·a-sc a
f'azt:r Jllt'llS~tlml~nte duas viagens redonuai', scmlo uma
Llo vurlo do Hio Lle Janeiro ao de Caravclla~, ua Pro;·iilL:ia da Bahia, r:om escala~ pelos portos Llc ltapcmirim,
l'ium~1, Yicloria, S. Josó de Porto Alegre, e desse
vorlo ;iO de :·bnla Clal\1, no rio Mucury; e a outra do
Hio de .l:m<·iro a S. 1\lal heus, eom csr~~tla pelos portos de
ILapt'IIIÍl'illl, Virtoria c Santa Cruz.
Nas d11:1s escalas de Piuma c Santa Cruz, os vapores sô
t'lllrarJo !laY<'IJllo carga ou passag1!iros; no caso wnt.rario cnlrl'garão ou ren:IJt'rCw ;;s m;il:.ts Llu Correio fúra Llo

!H2
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Jlilrlo, dl'rcntlo, port'!lll, o rrspi'Cliyo I r:;nsporle ser f1'ilo
NI'Sl:t hypolhc~c o prazo 11:! de·
mora ser·:·, r·onla,Jo do motlll'itlo ''!ll qu~ c!Jegarcm ao
porto os rsr.alcn•s t•onduzindo as ditas malas.
Aló111 das csc:ilas a que sn rcl'cr'' I'SI.:t r.lausula, poJcr(t
a companhia cstaliekccr novas escalas, ou em algumas
viagens das linhas coulraclada~, marular os ~t·us vaJWI'L'S a algum dos rcspeclii'OS portos intermcdiarios,
com tanlo que não exceda os doze tlias man:atlos na
clausula ti.•
ú cusla da romrnnhia.

11.
Logo 1flli! o t:orcmo I!llpcrial puder prescindir tla
na\'l'gação do 1\lurur.v, srr:í t•sl.a SUJl/'l'imitla c suhstiLuitl:t a escala Jt) S. José de Porto Alngr·c pela da Lcopoldina (S . .Tost:• de Peruipr).
III.
O scniço serit fcilo pelo;; vaporL•s CtNs e Presidenl1',
de propriedade tla rompanhia. Qn:111do se inulilise
algum desses rapores e s1'.ia Ili!Ccssat io sul.:;! iluil-o no
sen;iço da linha, ;J sub.,lilniçãu serú feita, soiJ w~n.a de
t'aducar o cnnLt·aclo, pot· oulro inteiramente novo,
qun rruna f!S seguintes l't'ljUisitus: accommodaçlies
Jlara fj(} p~ssag,·it·os de 1'1\ c~paço sullieicute rll>haixo
de coberta p:ll':J 100 passageiros 1lc t'onvez, capaci1lade
para rcceht•r 20rJ toneladas tlc t:arga, marcha nunca
inf,,r·iOl' a !J milhas por hora. Estas colldições Sl'rào
y,•rificall:is rnr uma commis,ão nomeada pelo Gonrno
Imperial.

IV.
;\ JLI\I'g"açãn llurLtl do rio Mueur~ Sl'l':·t r.:ila pnr um
vapor proprio p:1ra relwqtw ,. lrauspurle de
pas.,ag·,·iros, c de ealado nunca maior de 20 pollegatl:ts.
Es!a n:tvegaç:1o s,•r[t m:ullida sempre que o estado do rio
o Jll'l'lltillir, podr•11tlo a comptnhia t],;selltpenlt.lr o scrVil.:o pol' mnio tl11 carui:1s on pranchas, IJIIan:lo l'ür aiJsolnLII!telll.e impns-;i\'1'1 L1zcr nav,•gar o rapot·.
A eo!llpa111Jia cnnf.i!liJar:t a utilisar-:.;1~ d:ts tlua~ pr:mchas pi'I'LI'Ill'enl.''; :1o Esl:tdo, que se :tclt:~m 110 "iucnry,
cotTI'Hdo por t'Oill:t dcll:t O' reparo~ HCI'l'~sarios ú cuuserva«;ão das mesmas pranchas.
]'C''JUI~no

EXECUTIVO.

v.
Os \'aporesrtnn a companhia emprcg,tr no serviço coutractatlo seriio ist•ntos do imposto por lrausfercnci;J de
propriedade ou matricula, g·oza1·ão d1~ lodos :1s iscnc:tks
r• privikgios de p:1rpwtt•s. c a rr•speilo tlc suas tripolar.:iies
sr• pratir;11·:'t o 111csmo qut~ :-e pralit:a em os navios de
gut'J'I'a narionars, tieando, lcdavia, ~ujcitu:; aos regulallli'Ulo:; poliriac~ e da Alfandega.

YI.
O ]'r:,zu 1lc cada via.~cm redonda, Lllllo na linl1a de
Caravdlas, romo na de S. Jlatheus, uão r·xccdt•rú dt• 1:!
d i:1s.

vn.
Os tlias c horas tla Jlarlitla c c]Jcg;Jtla c o tempo da Ut'nwra em cada porto das esr:alas serão fixaLlos rm uma
Laliclla org·;mizada pl'lo .l)iree!or (~era I dos Correios de
aecónlo com a emprcza, c approvada pelo 1\linistcrio
rl:t Agricultura. Esta tabclla serú revista sempn~ que o
Governo, de ac1·t!rtlo com a empn·za, entr'ndcr ronvenieutc. Os prazos de demora serão contados por horas
uleis, de sol a sol, do mome11to em que os vapores rundc;Jrem, ainda q110 SL'ja ~m domingo ou dia feriado.

VIII.
As Alfandcp;;Js dos portos em que os vapores tem de
tocar r'xperlirão os dcsp;chos nrces;;arios para se prorctler ao dr:scm1Jarq11c ou cmhar1pw da carga, on t.las enf'Oilllll!'llilas qUL' elles transportarem 011 tiverem tle transl'orl:lr, rom prcfcrcncia a d1•scarga ou c:trga ri(: qualrpter
t:Jilbarração, e sem embargo de domingos ou dias fl'riados; adlllit!indo por consc~uinte a despachos anticipado,; a carga c ;1S cncommcndas, que por ventura LcniJam de ser tr:lllsp,n·tadas pelos V<lporcs da em preza.
Os Prc:;iill'!llcs rlas provinr~ias, rlC!Jtro d<ts suas faculdades, lhes prestarão a protcrção e o :JUxilio de que, por
qualqmT motivo, nc,·.e.-sitarcm r~<u·a continuação rJ,J sna
viagem dentro do devido tempo, c em cumprimento do
conlrado com o GoVI'I'llO Imperial, pagas pelo enlprczario todas a,; dcspez;ts, nos casos em que ellas tiverem
lugar.

.\LTOS
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IX.
As rcp:n·Lit;õcs do Correio deverão ter as suas mal:t.~
';'IIIJII't' prolltplas a l.t'lllpo de não ret:1nlarcrn a viagem
do-; Ltftort•s além da hora marcada para saltida.

X.
A l:trifa das passagens c frrles será organizada de
ardirdo e rom approYat;:io do (;uvcrno, ficando desdn .i:'t
t•slal)('li'eit!o que as passa~·cus e frctt•s por conta do Estado gozarão do abatimento de lO "/0 nos prct;os li'(ados
n:t dila L:trif;t.
O aiJaliliH'Illo sn[t (Je:lOo/"' quandocssasp~ssag·ens
furem dada.~ a i llllll igranles.
\I.

,\ emprrza fat·;', tr.1nspol'lar gratnit:Jmcnte as malas do
Correio, ol!ri.<J;:tndo-se a fazel-as conduzir de tena ptra
bordo e vicc-Hrsa, ou a entre~al-as aos agentes do Correio dcl'idamcnle :1utorizados para recebei-as.
Os Commalldantcs pasoal'ão e t'\:igirão reciiJO das malas tJIW r•nlrrg-arem ou rercl!crcm.
O t;on•rno lmpen~ltcrú dir1•ito do embarcar nos vaJHII'l'-'' da ('lllJireza, linc tias dc~pezas de pa~sagcm c co·
llll'dorias, c!ll l11gar dislinrlo c rotn 3S precisas accolll·
!lltH.Iaçõcs, um c:nprc<J;ado do Coneio que incumhirsu-ila das l'l'~lll)div:l~ malas. E111 tal caSD os Commantlanlt•s fornercrãot•scalcr para o cmiJanJUe e dcsemlnnpiC
das malas, mas não serão por dias rcspon.;avcis.
\11.

A ClllJ>rcza farú tr:mspnrlar gralniLJmentl' quacStJIWl'
sommas dt• dinheiro que se rcmctlcrem do Tlwsouro ás
Tllesourari;ls das províncias c viec-l'crsa. Essas l'l~mes
~as serão CJII'aixoladas na fúrma das lnslrucr:i'ies do Thcsotno d1• 'l, dt' Setembro de 18Uti, e entregues' os volumes
q11c as contiverem aos Cotnmandantcs dos vapores, sem
oiJrig·aç:io dt• pt·orct!ercm clll's ú I'Oillaqrm r• confrrl'ncia
das uwsmas sotlllll:t>, as.;ignados prcviallll'JI!.r: os conltccilllt'llt.os ti1• 1'111ilal'r[IIC, SC!.(UlltiO OS rstylns COIIlllll'l'CidCS.
Fica entendido qu,• a restituição dos volumes intartus, isto é, ~clll signal exterior de viola1.:ã:J, iscnl.a os
CotnmantlaHles de lotla e tfUaltJUCr re~ponsJbilidadc.

EXECUTIVO.

XTil.
A nmprnza Jiea sujeita ús multas seguintes:
~ J." IJn quantia igual á subvenção respectiva, se não
dTcctuar alg;uma das viagens estipuladas.
~ 2." Dn 1:000{>000 a í:OOOSOOO, além da perda da
subvenção respectiva, se a viagem, depois de encetada,
fôr interrompida.
Sendo a interrupção por força maior não terá lugar
a multa, c a empreza pt'rcl~herá a quota da subvenção
correspondente ao numero de milhas que o vapor houver pPrcorrillo.
~ 3." De 2:;0~000 dr cada prazo de i2 horas que exce(ler ao marcado, tanto para a partida como para achegada dos vapores no porto do Rio de .Janeiro.
§ fl,. o De 1001)000 a fi00 1WOO pela demora que houver
na entrega c recebimento das malas do Correio, no cxtraYio ou máo acondicionamento a bonlo, ou pelo facto
de incumbir-se o Gommandantc ou qualqur,r empregado
llc bordo do transporte ela corrcspondcncia fúra das
dit:1s mal:1:: c sem estar devidamente franqueada com os
sellos do Correio.
:\[\".

()uamlo a clcmorn de que trata o§ 3. o da condição antecedente fôr motivadn por ordem do Governo, pagará
este á emprcza a respectiva multa.
Ficarão isentos ria mul!a: o Governo, se a llemora por
elll' determinada (a qual será sempre por oruemes1:ripta)
fôr causatla por sedição, rcbcllião ou qualquer perlurl•ação da ordem publica; a em preza, se a demora fôr causada por f•m:~ maior.

XV.
Em retribuição dos St'niços espccilicaLlos a companhia
recclJCrú por c:1da vbgcm r•~Llouda, na linha de CaraYellas, a subvcução de 3:000.)000, c de 2:000~000 na linha de S. 1\latheus.

XVI.
O p~g·amcnto da suiJVenção Lle que trata a cl:tusula
an Ler ior, corn'spomlcn te aos exercidos de 18i!l-i880,
IHSO--IHRI e 1881-1882, só lerá lugar depois de votado
o l'l'SJICdivo credito pelo Poder Legislativo.
= P.\1\TE li,
H\J
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XVII.
O twg-amcuto da subvenç;io scrú feito no Tllesouro .Na·
ciunal em moeda corrente do Imperio, segundo requisição do 1\linistel'io da Agricnllura, de quem o Dircclor
Geral dos C01-reios solicitará o dito pagamento, depois
do realizada a viagem c deduzidas ou addicionadas as
multas em que por ventura houver incorrido a empreza
ou a administr:-~ção.

XVIII.
No c:-~so de innavcga!Jilitlade rltJ algum dos vapores tla
emprcz:-~, potlerá ell:-~, medi:-~nte prévia licença do GoHrno, fretar outro vapor nas condições exigidas. ou,
•·m caso de falta absolut:-~, nas que mais se lhes aproximarem para substituir provisoriamente aquellc.

XIX.
A interrupção do serviço rontractado por mais de um
mcz em toda a linha ou parte dclla, sem ser por ciTei to
tle força maior, sujeitará a rmprcza ú indemnização de
todas as tlespezas que o Governo fizer para a continuação
tio referido serviço, durante o tempo da interrupção e
mais a multa de 50 °/0 das mesmas despezas.
No caso de abandono, além Lia caducidade do contraelo, a empreza pagará a multa de 50 °/ da subvenção
annual, entcndentlo-sc por abandono a interrupção do
serviço por mais de trcs mezes, salvo o caso de força
maior.
0

XX.

O Governo Imperial poder:·l lançar mão tlos vaporrs
da empreza para o serviço llo Estado, em circumstaneias
imprrios:~s e imprevistas, mediante prévio accôrdo
quanto ao preço, quér do fretamento, quí·r da compra,
cumprindo, porém, que clla, no ultimo caso, os substitua por outros nas condições exigidas, e dentro do
prazo de doze mezes.

XXI.
No ra~o tlt: derlaraç;w dn guerr;t e11lre o Brazil r tfLWI'lucr potenri:J, tluranlu o prazo do rontrarlo, o Governo

continua >

Eu:cun r o.

!ll7

se obriga a ind1~lllrlizar a cmprcza do premiu tlo.seguro
dos seus vapores pelo risco de guerra sómentc, 1icando
a c~rgo da cmprcza o seguro pelo risco marítimo.
XXII.
As qnrstõt>s que suscitarem-se entre o Governo c a
:~s qnc se derem soiJre os preços de
fretamento ou compra dos v~pores, nos termos da clausula 20.", serão resol vi1las por arbi tros. Se as partes contraetantcs não a~eordarem n'um mesmo arbitro, ca<la
uma nomeará o seu, c estes começarão os seus traltalllos
por designar um terceiro, cujo voto será defini ti vo. Se
não l10un~r accôrdo soiJrc o terceiro, cada arbitro
escolherá um Conselheiro de Est~ulo, c entre estes dccidirú a sorte.
em preza, inclusive

XXIII.
Os casos de força maior serão justificados perante o
Govr·rno Imperial, que julgará de sua proccllcncia, ú vista d:1s provas cxhilJidas.

XXIV.

A eowpau!Jia obriga-se a entrar para o TIH•suuro Naeion:d cu111 a porcentagem que fôr ruarcada, e ljUC nunca
excnlPrá de 1/2 "/,, dJ subvenção, para pagamcntodo lnspcclor Geral Lia navegação.
XXV.

O Jll't•scntc contraclo dur:1rú pot· cinco annos, que
srrão conta tios do 1. o de .Julho do corrcn te a uno. Findo
o prazo, a companhia terá prcferencia pat·a continuação
do mesmo ~l'niço em igualdade rle rircumstancias.

xxvr.
A companhia não tet·á direito a cxtgtr do Govcmo
outro favor ott isenção além tio., desi:;nados nestas ela u~ulas.

!Jí8
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XXVII.
A ~~xecuçiio dr!'lo contracto fica dependente de sua :lpprovação pelo Governo Imperial.
Direetoria Geral uos Correios em 21 de Novembro ue
1877. -Lui:: Jllinio de Oliveira.-- illanoel José de Faria.Colllo lc,tcmnnlla:;, José JUcarrlu de "lnrlmrle.-ls11wcl
.Jugnsto Cawlcant e de 1Jlcl/o.

N. l. -Héis ':!SO;)OOO, pagou duzentos e oitenta mil
réis de sdlo-- llccciJL'dOJÍd, ':!l de NovcmiJl'O ue 1877.
-

CIIJWrica.--Gorrudw.

DECltETO N.
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LH:

ltl77.

Exling·uc um luf!ar tk snhslitnto tia çom:uca de Omo Prelo, na
Província de l\linas Gcrars.
0

Hei por hrm, para c:-;:ewr:ão elo arl. ~. , parac:rapllo
uniro, n.o ·1, da Lt'i 11. 0 2G92 uo ~O de Outu!Jro ulli;llo,
Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica cx.tincto o lugar de 2." Juiz
substituto da comarca tlo Ouro Preto, na Província uc
1\linas Geraes, passanuo a ser exercidas as respectivas
altribuições pelo oulro .Juiz substituto da mesma comarca; revogadas as disposições em contrario.
Francisco Januario da Gama Ccrqueira, do .Mt)U Conselho, Ministro c Sccret1rio rlo Estauo dos Neg-ocias da
Justiça, n~sim o tenha entendido c faça executar. PaIacio do Hio tlo .Janeiro em H) de Dezembro tle 1877,
tiü. o da Inclepcnrlenria o do Imperio.
Com a rulJri1::1 tle Sua

l\bgcst:-~tlc

o Impcratlor.

Pn111cisco Janwu·io tia Goma Ccrquci/'11.

!11!1
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DECHETO N. H7G'i-

DE

lij

nE DEZimnno DE

1877.

Hectilica um erro de impressão no Decreto n." 2682 de 23dc
Outnht'!J tle :187:>.

Verificando-se que, na puhlicação official do Decreto
n. 0 2082 de 2:1 de Outubro tle 187ri que regula o direito

que têm o faJn·icltlte e o ncgodante, de marcar os produr:tos tle sua manufaclura c commcrcio, a palavradestruiçiio- que se lt~ no auto!.!,Tapho llo mesmo Decreto
(art. 11, par;JgTaplto uniro) fni por erro lypographico
:>uhslituitla pur- tlistrilmiçiio -, Hei por bem assim
o J)el'larar.
Thom:1z .Tos,·: Cot•llw de Almeitla, do 1\Icu Conselho,
Ministro c Set'l'darin ilt.J Estado dos Ncgocios da Agricullnr:J, Corn1nercio c OIJr:Js Pu!Jlicas, assim o tenha cntend ido e f:11:a t'Xl'Cll ta r. 1'a lacio do lU o lle Janeiro em Hi de
DezomJ,ro de 1877, Cio. o da Indepcndencia c do Impcrio.
Com a rulirira de Sua 1\Iagestacle o Imperador.
Tlw/Jirt::: Josr! Coelfto rlr' J lmeidrt.

DECP. ETO N.

mn~;

- nt:

:H> nE

DJ~ZEMnno

nE 1877.

CoHCl'ile pririlt:f!iO a Fernando tle Albuquerque para fabricai'
c ventler o apparclho dt: sua invenção, !ICilinatlo a rachar
lenha.

At.Lcndendo ao que Me requereu Fcmantlo 1le Allmqurnpw, e 1ln conformidade com o parccct· do Conselheiro Pro~nrallor 1la Corôa, Sohcrania c Fazenda Nacional, Hei por hem Conceder-lhe privilegio por
cinco annos p:u·a fabric~ar c vender o apparelho de sua
invent;iio, destinado a rachar lenha, segundo a dcsrrijlçiio c tlescnho que depositou uo Archivo Publico.
Thomn .T<hé Coelho lle Almr:itla, do Meu Conselho,
l\Iini-;tro c) St:l'rnlario de l~stado dos Ncgoeios da AgTicnllura, Cotnmert:io e 0111·as Puhlicas, assim o tenlw
t•nlendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
:1:; ti•• 111•zem!Jro t!e 187i, UH. o da Indepenclencia c do
[ lll[ll'l' i o.

Com a rubrica de Sua 1\la!.!.·cstatlc o lmpcratlor.
Tilnmo;; Jo.~é Coelho rle Almcidrt •
.·,P.J'-PJ'-:!V".P

!J:.i(J
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071iti-nE

t:i nE

DEZE~lDROIJE

1877.

Conccelc fll'il ilc;do a Al!n~clo ela l'on,eca Yieira, para fahricar·,
usar e \'cutlcr carro-; ele sua iuH~nc;[lo, dcnomiuados - Carruagcm-botectuin~.

ALtendnndo ao qur. l\le requereu Alfredo da Fonscra
Vieira, c ele conformidade com o parecer do Conselheiro
Procurador !In Corôa, Soberania c Fazelllla Nacional, Hei
por bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos, para
fabricar, usar e vender carros de sua invencão, denominados- Carruagem-botequim·- segundo a descripção
c desenho que apresentou c llcam arc!Jindos.
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho,
l\lillistro o Secretario de Estado dos Neg·ocios da Agrieullura, Commercio e OJJras Puulicas, assim o tei1ha
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro
c m Hi de Dezembro de 1877, !'j6," da Inlicpcmlcncia c
elo Imperio.

1'/toma~

lmCJlETO N. llin7-

DE

Jost: f:oe/ho de Almcirht.

t:i

DE DEZE\IBRO DE

{877.

E.'lenclf1 a Olllras lnealidati•'S o pcrimclro nx~tlo no llccrcln n. o
ci5tfi cio 1." tln 1\lan;o lle Hl77, para as cxplur:u;ües dc) Olll'<l o
outros !llelacs nas trJTas da fauntla de Santa Luzia, Plll
Minas Geracs.

Attenllcllllo ao que l\Ie rcprcscn !ou Denetlicto Jc~ Almeida Torre~, llt)i por hem que o perímetro fixado no
nec'!'t~to 11. o 6ti0J do 1. o tio Março dnstc anno, p;~ra l'Xplor·açõcs de ouro c outros mclaes nas terras da faZl'llda
de Santrt Luzia, município da Campanha, Província lln
l\1 i nas Geraes, eomprchenLla não só os terrenos em flUI)
se acham sitas as lavras denominadas - Conquisla,
HasgJo c Dou& Irmãos-, contíguas úquel1:1 fazenda,
Jllas lambem as tonas pertencentes ao Estado c os lugan•s denominados -Barro Alto c Fumlagomr,- todos

EXliCU '!'IVO,

no município tla Campanha, Província de Minas Ger~~es.
sol! as mesmas clausulas que acompanharam o referido
Decreto n." 61:íO!J do t.• uc :Março deste anno.
Thomaz José Coelho tle Almeida, do l\Ieu Conselho,
Ministro c Scct'ctario de Estado rlos Negocios rla Agri·
wltura, Commcrcio c Obt'as Publicas, assim o tenha
entcnrlitlo e faça executar. Palacio tlo Rio de Janeiro
rm Hi tle Dezembro de 1877, !jô, da lndcpendencia e do
lm pt>rio.
0

Com a rubrica de Sua Magcstatle o Imperauor.
Tlwuw:: José Coelho tle Almeidll.

DECRETO N. fi7ô3-

18i7.

DE t;) DI; lli'ZE\IBR) ll[,;

Ahre um eredilo supplcmentar de 2.000;000HOOO á wrlm-Sor•
t'orros publicos c melhoramento do estado sanilario-Lio ex: ereieio de !877-1878, para occorrer ás llespezas urgentes que se
esteio fazendo com a~ provincias fbgellatlas pela sêcca, e ás
daquella wr!Ja.

Não tcnrlo sido sufficiente o credito votado no § 42
art. 2. o da Lei de orçamento n. o 2792 tle 20 ue Outubro
tio rorrentc anno, c aclwnllo.se esgotado o especial de
2.000:000$000, conce<lido pelo Decreto Legislativo
n.o 272Gde27 de Junho do mesmo anno, para soccorros
ás províncias !lagcllada& pela sêcca ou inundação: Hei
por bem, ouvido o Conselho llC Ministros e de conformidaLic com o digposto no art. 2tj ~ 1. o c art. 2\l da citaua
Lri de orçamento, aurir um credito supplemcutar de
tluus mil contos rle réis para occorrer ús tlespezas da·
quclla verba c fts urgentes que se continuam a fazer em
consequcncia rla sêcca que não tem ccssatlo em algumas
províncias llo norte.
O BachJrcl Antonio da Costa Pinto Silva, do .Meu Congelho, Ministro c Secretario tlc Estado rios Negocios do
Imperio, assim o tenha cntemlillo e faça executar. Pa·
laciodo Rio de Janeiro em 15 rle Dezembro de 1877, üfi.•
da Imlcpenuenda e tio ImpPrio.
..Com a rnbrica <le Sua illagcstatle o Imprl'~don \ ..'-: ~
-·
Antonio r111 Co.~ ta PintB

(

.. ·'
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BECH ETO N.

fii()(l-nE

f :J

DE nr.zr;::~~nno nE

1877.

Eleva a 120:000,~000 os creditos cxtraor.!inarios ria imporlnncia
de !l0:000$000 a!Jertrs pelos Decretos JJ. "' ü31\l e Gí!;:; de 4 de OnlulJro O 30 UC IJCZPJIJ!ii'O f!C 1870.

Tendo sido insutncientes os <;rcditos extraonlinariog
que na importancia de UO: 000,~000 foram abertos pelos
Decretos n•• 63MJ e ü~~~)de í de Outubro c 30 Je Dezembro oe 1876 para ns despezas urgentes coma compra de
livros necessarios aos trabalhos tlaqunlificação e com a
publicação das li-;tas geraes de votantes, de que tratam os
arts. 90 c :l.M do Decreto n.• üOU7 de 12 de Janeiro do
referido anno, e i. •, ~ 13 da Re::;olução Legislativa n. o
2ü7ã de 20 dcüutn!Jro de 1875; e não lia Yentlo a a c tua! Lei
do orçamento consignado fundos para continuação do
pag-amento de taes despezas, realizadas ainda no exercicio de 1876-1877, Hei por llem, ouvido o Conselho rlc
.Ministros, Elevar os sobreditos cretlitos á importancia de
l20:000p000.
O Bacharel Antonio Lia Costa Pinto Silva, do l\lcu Conselho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocio;; tlo
Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio tio lHo de :Janeiro em Ui de Dezembro de :1877, 50. •
da Intlepcndencia c elo lmperio.
Com a ruLrica de Sna Magestatlc o Imperador.

Antonio da Costa Pinto Silca.

DECf\ETfl N. lli70-DE l!'i nE nEZE:\mno
Appl'OYa o

conlra~lo

rclnlll':tflo com a

t~ompanllÍa

nr~

de

IR77.

Navrga~ão

H:tlliau~.

Hei por bem Approvar o contracto, cclebrntlo entre
o Director Gel'al dos Conrios do Imperio c o Superintendente da Companhia tle Navegação Daltiana, no rlia
7 de Dezembro do corrente anuo, para o serviço tla navegação costeira a cargo da mesma companhi<t.

EXECUTIVO.

Thomaz Jost'~ Coelho de Almeida, do l\Ieu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricullura, Comme1·cio e Obras Publicas, assim o tenha
t•ntendido e faça ex.ccutnr. Palaeio do Rio de Janeiro em
Hi tk ])r,zemltro lle !877, rj!i, 0 da lllllependencia e do
I m per i o.
Com n rultrica ilP Sun

~bgcsladn

o lmpcrauor.

Thoma:: Jos1' Coelho de 1ilmeit!a.
Cnnto•oetn (JUP, ean virtncl•• tln"' 1!i. ,.;"'o'" do Mini8·
t ... ,.;., dn A;;•·icnlln•·n, Cnnnn<'l'l'io .- Ohrns Puhlien"' de ~.::l •le Oulnhi'o ultintn •• 7' do corrente utcz, celehrntn '-'ntrc si o Direetor Gc;·nl
elo~ (~nrr·t.~io~ e n C•nup::.nhia Hnltintl:t dt~ na,·.-.~·nçiul n ''flJHlt·~ tu:tt•'' o
ser·,·i~~o tia nnvegn·
'.:fio eo~tPira n ''ftJlOr.

[.

O prazo lixallo na cbnsnla 2:;.• tlo f'Ontracto celchralll) r1n :; de Jnuho de 1871 !lea pro rogado por cinco annos, rruc serão contados llr·1 de Julho llo <'Orrcnte anno.
li.

Fica aholiuo o privilegio 1le <rue trata a O)"· a parte
da rnfcrida clausula.

li I.
A séde da companhia será transferitla para a cidade da
Bdtia t!Psde qne se provar ao G<wt•mo Imperial rptc
dous ter<;os das respectivas aeçõcs pertc~ncl'm a pessoas
domiciliadas no lmperio, inrorrendo a compulltia na
pena tle sui'pcmão do subsidio que por este conlracto
lhe ó garantido, si no prazo de seis mczes depois da
dr•cisão do mesmo Governo, não tiver elTcctuauo a mudança tla mencionada st\le.

o va.o:amcnto ua subvenção tln 8'l:OOO~OOO por anno,
rorrcspondcnlr: ao:> cxercieios de lH7U a iSc:il!, lR80 a
lRHl !J i881 a lt-:1-l::l, só terú lugar depois llt~ votado o
rcspPctivu credito pelo P01lcr Legislativo.
~= l'AHTl~ 11.

1~11

ACTOS DO PODER

Y.
A t•xccução deste contrarto lica dependente de sua
nJlprol'ação pelo Governo Imperial.
Directoria Geral do3 Correios em 7 tle Dezembro
tlc 1877. -Luiz Plínio de Olit•eira.-Jo~é Lopes Pereira
tli! Carvalho; Supcrinlcn1lenle da Comp~nhia Bahiana.
Conro testrmunha~-José Ricardo de Andrade.-Ismnel
Augusto Cavalcante de ft1ello.
N. l - ~20,)000- Pg. quatrocentos e vintn mil rt'~is
de sello.- Hccehcdoria, 7 de Dezembro de 1877.- Ca·
rwrica.- Garrocho.-Confcrc-José Ricardo de Andrnde.

DECI1ETO N. li77l- nr. t:; nE Dimmnno nr, !877.
c estudos para uma estmlla de fet·ro da
HJar.t.:em direita tio rio (.!unrahim att\ :i vil la de Ilaquy, na Provinrial!c S. PPrlro do Uin Grande do Sul.

Anloriz~ rxplorn~·-·es

Hei por hem Conceder:~ José C:allllitlo Gomes anlorill:ll'a or·ganizar c cffeetuar, a suas expensas, o serYiço de explorações c cstn~.los para uma cstr:Hla tle ferro
tlc hitola de um metro, dcsuc a margem direita d.o rio
Quaraltim, percotTCntlo o valie do Urugu~y até Urugunya·
na, c tl'ahi á Yilla de Itaquy, na Província de S. Pctlro do
llio Granuc tio Sul, sob a~ clausulas que com este baixam,
assignallas por Thomaz José Coelho rlc Almeid.a, do l\leu
Conselho, Ministro c Secretario de Estatlo dos Negocias
da AgTicnltura, Commercio e Obr:~s Publicas, que assim
o tt>nlra enl1mdido e faca executat·. Pal:Jcio do Rio d1~
Janeiro em Hi uc DezcnÍIH'O llC i87i, uü.O lla InLicpendenda c do Impcrio.
7.:1Ção

f:om

.1

ruhrirn de Sua

MaQ·;~sladc

o Imp1'rador.

1'homa:: José Col'lho de Almeida.

EXECUTIVO.

!fio

Clnn!i!nlns n flUe se ret•et•c o Dect•eto n. 0 G7'.,'I
dcstn tlutn.

I.

E' roncou ida a José Cancliuo Gomes autorização para
organizar c c1Tcrtu.1l', a suas expensas, o serviço de
explorações e estudos, para a hitola de 1m entre trilhos, do uma estrada de ferro, que, partindo da margem dirf'ita <lo rio Quarahim, percorra o vallc rlo
llruguay alt'~ Uruguayana, e d'ahi vú terminar na
villa de llaquy, na Província ele S. Petlro do 1\io
f:r:mde do Sul.
ll.
Os estudos a tfne se refere a clausula antee()uentc serão tlirigitlos por um En.~enhciro em chefe, tia escolha
ou a pprovação do Governo. Terão começo dcn tro ri e
seis mews, e serão apresentados ao Ministro da Agric·ullura, dentro de dons annos tlcsLa data. Se, <lccorridos Llez mezes, depois de cxpiratlos aqucllcs prazos,
n:1o ltverem começado ou concluído os estudos, scr{t
rest'iJHiitlo o presente contracto.
III.

Os estudos constarão Llo seguinte :
§ l." Uma planta gera I na escala tle 1:~.000 tia Iin h a
feJ'l'ra, a qual imlicará os raios Llc curvatura, e nl'lla
ser;'t representada, por curvas tlc nivel cquiuistantrs
Lle :J"', a configuração do terreno sobre uma zona não
menllr rle som p:tra cada lado.
A planta deverá indicar os campos, matas, solos
Jletlrcgoso~, e, sempre que fôr possivel, as divisas Lias
propriedades particulares, terrenos tlevolutos ou narionacs.
§ 2.• Um perfil longitudinal na escala de 1:~00 para
as altm·as, e t:~.000 para as distancias horizontaes, com
a indicação rla extensão c taxa Llos rlcclivcs.
~ 3." Perfis transversaes na escala rle 1:200 lia linha
fpnca em numero suficiente para Llctcrminação dos
rolumcs Lle ol.Jras de terra.
~ 1. o Planos geracs na escala de i : 200 Lias obras
de arte mais notavcis exigidas na construcção da linha.
~ ;; • o Uma relação e typos dos boeiros com as rcslwl'lira~ dimensões, posição na linha c qumlitlatle tio
obra.

Af.TO~

no PODEH

~"().o Uma relação c typos das pontes, viadnctos c pontilhões, com inclica(âo dns principaes dimensões, posiç:lo na linll:1 e systnma rle eonstnrcr,;ão.
~ 7. o Tahellas das quantidades de escavações a ciTer:lu:lr pnra execular o projel'!o, Lransporles médios
dos matcriacs a remover c sua classificação approximarla.
§ 8. o TaiJclla dos alinltallll'ntos e seus dcsenvolvimcn to~, raios de curvns, taxa das Jccli vidades c suns
extensões.
~ !1. o C:lllcmctas, autllcnticatbs de no! as rle todas ns
operações feil:1s no terreno, l:t11Lo Lopor~Tapllicas como
:~slronomica;; para a delcrminaçiTo, a que se procctlnr<Í, da posiç:1o g'I'O.'lT:lpliira dos poll(os m::~is importanli'S, dnrcndo taes Hol:1s ser tomada.' rom o mnlltodo
(' l'i:l!'CZ:l ÍlliJiS:II'IlS:l\'I'ÍS p;ll':t l[l!e IJU:lflllll'l' flC:'S0:1 as
J)(lss:l com faeil idad1• nTilit'ar. ·

IV.
Nas cond ir_;ilcs l1~chn i ~~as 1lo traçado. o concession:~rin
ntlendr•r:í os ~eguinlcs limites:
O raio minimo sor;'1 dn 100"' o o~ declivl's maximos
t1 e :~ o;~ .
Esl.r•s I iJn i te,;, por1··m, si'• serão al!nplallos em condir;il(•s !!XCnpr.in11:1cs.
A largura tl:liJlata-frínm dos aterros serú do :-\"',nO.

v.
Concluídos os estudos, estes serão entregues no 1\linislcrio da Agricullut·a com os seguin tcs docull1CJltos.
o<; I'JUacs serão impressos a expensas do ronccssionario:
§ L o Rclalorio gnral o memoria Jcscriptiva, não só
dos terrenos atravessaLlos pelo traçado da via ferrea,
como tamlJCm da zona que mais dircctamonte interessar.
Nesse rel:lloriu c mcmori::~ dcscriptiva so dcsignar;'t
approximadamcnte, quanio po~sivd, a cstalisliea da popnl:lç:To c proclttl'(:ão, u tr:1fego provavel tia via-ferrea,
o l'stado c fct·lilid:llltl dos tcncnos, sua aptidão para as
divcrs:is culturas, as riquer.as mincraes ou Jlorc.<lacs, os
terrenos derolutos, a }liJSsilJilillade c convcnielll'ia 1lc
cstalwlecimr•nto de nul'lcos coloniars, os eaminhos ronvcrgl'llles ;'t Yia-fcrrca projectada, ou outros que convier
abrir-se, c os pontos mais convenientes para estações.

EXECUTI\0.

!J:-17

~ :2." J)lappa geral na escala de 1:100.000 do traçado
geral da via-fcnca, com indicação dos pontos escolhidos
para estações.
l) :1." Orçamento ger·al, comprehendendo espccificadamcnto :1s seguintes verbas:
I. Prepar:u;ão do leito da estt·ada c obras Ll'artc correntes;
li. Obras d':ntc extraonlimrias;
III. Yi:t (Wrmanente;
1V. Eôtaçõcs;
V. .Ma LtTia I rotlan te ;
Yl. Administração, dirccção c conLlucção tlc exccut;ão das o!Jras.
Yl.

St\ decorridos noventa di:ts, tlt'pois da ~prrscntação
llos estudos na Secretaria de Estado dos Negocio~ tla
Agrirultnra, Comllwt·cio c Obras Publicas, nPnltuma tlclilJcr:H:;lo tiver o Governo tnmatlo, consitlt:rar-sc-hão
at{uellcs approvallos, c reconhcLirla a utilid:tdc da estrada projcctatl:1.
YII.
Ycril1c:1tla a hypntiH·sc da antcccdentn, ou no easo de
r'l:pr,•ss:t :tppror:~t;:1n dos r'sl.llll()s apresenlatlns, o (;ovt•rno
ol,rig:t-St~ a eoncl'der a José f::llldido Gornt'S, ou ú empreza por este org·anizada, privilngio cxdusivo para a
conslrnct.:.:lo, uso c gow da ruferida estrada de ferro do
Qu:trallim ú lt:tquy.
P:tragrapllo unico. E'ila concrssão vcrilirar-sc-ha, no
qtw für appli,:,lVcl com os favores, c nos termos c r.ondit.;õfl'fl do He.Q·ulallll'llto fJlW baixou com o lfct>rfllo
11." nJiil de 28 de Fnvcrciro de 1~7'~, menos t.{Uanlo [t
garantia Llc juros ou suJ,vcnção kilomctrica.
\ lll.

Fica tine ao GoYl'l'llO, ainda (]U:Indo lenlwm sido approY,1dos osrstndos, o <!irrito de recusar a co!ICI'Ssão de
qnn lrala a cLlllsnLt precedente.
Nc.'L'' caso, ao conrc~sionario assistirú o direito dt~ intlt'll1lli~:tção pt~los estudos feilos, completos c recebidos
ua fúrma das clausulas 2.", 3." c~."
Para.!..!T::tpho unico. Est:~ intlcmnização scr:'t avali:ula á
r:tzão dn ;;on:)OOO por kilomclro.
Nu calculo para o pagamento não serão contadas as
vari::tnl:'s, IIL'lll qu:JL'SIJUer estudos de reconhecimento,

.\CTOS IHJ I'<WEII

Jua,; :qH'ms a cx.Lens:io do traço preferido, embora tacs
variantes c mais e;;twlos feitos para a esr.:olha do mesmo
traço devam ser apre>entados ao exame do Governo.

IX.
O presente cout•·~cto não é lransferivcl, sall'o ú empreza que comtruir as oiJras 1lepois de approvaLlos os
estudos.

X.
As duvidas ou contcsL1ÇÕ!'S que ~c suscilarom sol1rn
a intclligcneia das clausulas do presente contracto serão
decididas por arlJitros, nomeando carla p:1rte o seu, c
seJHlo o terceiro nomeado por ar.eôrdo uc ambos.
Caso não l1aja accôrdo para a nomeação do terceiro
arbitro, d1•cidir;í a Secção do Imperio do Conselho de
Estado.

XI.

o, direitos c o!Jrig·açi!cs contraliidos pelo conccssionario neste contr:Jrlo tleam ~extensivos, no raso de
morte, a seus lJCrdeiros legítimos, se estes forem reput:Hlos idoncos pelo Governo.
XII.
O UoYeruo rfwommcJH]ar:'l ú Pnsidcncia da Proviucia
tlu llio Gr:lllde do Sul I[UO, dnutt·o 1le suas atlribuiçõP~
c 11~ fút·tna da lei, preste ao ronressionario a proteeç;\n
dt~ que possa carecer, assim como nos nwstnus termo.;
lhe fac.ilitarú todos os esclarecimentos, dados c iufonnaçik:> IJUe possam ser fornecidos pelas ltrparloiçõcs
puldicas.
Palacio do llio dn Janeiro em W rl1• Dt'ZOllliJro de
I S77.- T!wma:: Josr! Coe l/to de A lmeidtt.

nEcHETO N. llií.!--

n~:

J:;

n~o:

nEzEMnno nF B77.

lHauda atlopUII'nova tahl'lla de r:1çücs <lia1·ias em suhsli!niç·fío da
que se a('ha anuexa ao Dcerdo n. 0 49M ele -5. de Maio de 1872.

Hei 110r lwm, dn arcôrdo rom o p~rcccr do Conselho
!JlW a ta!Jnlla anni'X:t ao Dcrn~to 11." ~u;;r, de~ de
J\laio de 187~, regulando o fornecimento das rações
N<~val,

continua >

!J:JU
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diarias ás guarnições Llos navios armados c rlcEarmaLlos,
lwm assim aos corpos (]e :Marinha, seja suustiluida
pela inclusa tahclla, assignada por Luiz Antonio Pereira
Franro, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos 1\'egocios da Marinha, que assim o tenha
entewlitlo e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro
em H.i Lle Dezembro de i877, 56." da Indepcndcnr.ia c
1o Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Luiz Jntonil) J>acira Franco.
'I'nhella ela rnçi'io que @e eleve cHsti•ibuh• a cncln
11111. do~ onieiaes e praçns das guorni~,ões dos
navios ela Arn1.ada e (ll"nçns de prct dos
co••a•os de Mat•inhn~ n que se rerere o Decreto
desta doto.

QL\:'lTinADR.

Assuear branco.
Arroz ......... ..
Azeite doce .... .
Bola~:ha •....••.
l'ti.ll •.•••••..•..

llacaloháo .•.•••.

Batatas ........ .

Café CIIJ gr;io .. .

(;arnc tle

I'I

8U
\:0

ALllOI]O.

va~ca

.JA:>ITAR R C/'.;A.

fn•sca •.••••••
f. a I'IIP Sl'l'l':l ••••

(~rncros

vari~-

Cousrrvas prrpa.ra,Jas .......
gume ........ .

VPrtlnras c frutas .•......•..

~"

e fl'll-

Azeitl'.

Verduras c
frutas.

4." P.SJierir.

Ji(•ij<io on outro
qualquer le-

Farinha ......•.
Manteiga ...... .
Sal ............ .
Toucinho .•.••.
Vinagre •......•

rundniiO.
\'enlnra~

O,U2 Cafe.
tas.
Assucar.
l%1 ou lJolaeha
3. a especic.
1\f a n t c i g a ou
queijo.
l'eijüo
llacalháo.

1. a fSJifcil'.
Feijão 011 arroz

0,2u Feijão ou arroz. Carne secca.

O,tiO Carne fresca.
Toucinho.

Toucinho.

Conservas.
Verduras e fru- ü.• espJ!.C~· , -,.
tas.
..
~
0 1~.IAr.
0,02
FCIJ_~ "' \l!, :•l•fí.(
2.' cspeeie.
atiW"'~

0,02

Feijão.
Carne secca.

-~----~~--~-----"_,

~~J e~)··

.

B::th as.

__________
ons

---::--~·" - ~-··- ..;.,.--

·
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ACTOR DO PODER

OBSERVAÇÕES.

L" Na falta do café se distribuirá chá, mate ou
dando-se sete grammas por praça.
2." Nas occasiões de granues fainas, ue muita chuva
ou de muito frio, se distribuirá aguardente ao arbítrio
do Commandantc, c do Cirurgião de bordo, quando
houver c julgar isso conveniente, nunca excedendo á
quantidade marcada na tabella anteriot· 0,06 litros
por praça. Em portos estrangeiros, poderá ser a
agnanlcnte suJ,stituida por vinho, dando-se 0,150 litros por praça. As praças menores de 18 annos, as
mulheres, c os presos em geral não vencem ração de
aguardente 0' vinho.
3." Nos lugares em que não houver carne secca será
esse gencro substituitlo por carne salgada ou por carneiro, dando-se ~00 grammas.
ri." Na falla 1le farinha se ahonará ração doiJrada
tln pão ou bolacha.
Ci." Nos portos as verduras c frutas poderão ser
compradas por bordo, pat·a o que se abonar~t a respectiva qu:mtia mensalmente.
6." Todo;; os mais gnneros constantes da presente
talJc!la srrão forneci<los pela competente Secção do
Almox~rifarlo, mediante per! ido na fórma das ordens
em vigor.
7." As cons<'rvas e !Jatatas para viagem serão fornecidas, estimando-se o numero de dias de viagem. Se
r1uando chegar o navio ao porto houver ainrla a bordo
taes gencros, se continuará a clistrilJuil-os como em
viagem , até a sua conclusão ; salvo o caso ele ter o
navio curta demora no porto, não se dcspcndenclo,
portanto, nesses dias a quantidade marcada para verdnr3s e frutas no port.o. Se fornecerão Je preferencia as conservas de pepino, pimentões ou vagens.
A IJatata é a reconhecida por !Jatata ingleza.
8." Em viagem, será clistriiJuida uma ração de queijo
da melhor conservação, na razão rle 30 grammas para
cada uma praça.
9." Quando o, numero rlc praças de caldeira fôr rle
1')0 ou mais, os Conunaudan tes poderão reduzir as
cac~lO,

!)') l

EXECU1'1YO.

I!U:tntidade~ marl'aJas na prrsCJite lalJClla, daiJUclles
gPiliTOS •Jue a rxperieneia tiver mostrado serem mais
I]Ue sufficicntes para tal numero tlc praça~.
10. a Para a cozinh:1 se forúccerão 4GO grammas
1l1) e:trvão de pedra, por pr~ça, ficando ao prudente
arhilrio dos Commandaulcs mamlar fornecer em
ma i or q na nl i1l:Hlc nos navios de pequena lotação, não
excedendo a de 230 :;Tamm:1s por praça, ou diminuir nos
navios de gr<tnde lotação. Na falta de carvão 1le pedra
se al10narú lenha na seguinte proporção: até UO praças
duas achas para cada uma; de tH a 70 cem achas por
dia ao todo; de 71. a 1.00 uma e meia acha por pr:11:a;
de :101 a HiO, cento c cincocnta achas por dia ao totlo;
de I:H para mais, uma ach:. por praça.
11. a Aos nwio~, qufl sal1irem em commissão, podcr,:c-lla fornrc1:r o gado em pó que se jlilgar conveniente, e além di,so abonar dous dias llc carne verde
c pão.
12. • As pr;1ç~s do Exercito, Armada c fJuac~qucr
oti lr·as, que por conta do Est;Hlo forem tran~porladas
em navios da Armada, receberão uma ração igual á da
guarnição. Exreptuam-se as l}Ue oiJtivcn~m passagem
tle favor.
Tanto das praças llo Exercito como 1lc outra~, que não
pertencerem {t l\larinha, se organizará, logo. depois da
chegada :ws portos destinados, o mappa a que se refere o
parJgrnpho unico do art. 4'1, do Dccr·eto 11. • lf~ii2 ,~,de
:w de Junho de I8i0, que rcorg·aniiou o "erviço de
Filzenrla nos nav4os da Anna1la.
l~. • A's embarcações qnc se lleslinnrem ao cruzeiro
se poderá abonar a quantia necessaria, na fi'11ma das
ordens em vigor, para comprar, (fttando lhes olf'l'cct't'
ol'ra~iâo, canw n•r1k · ''u peixe; ;Js>im laJIIIJI'ltl ~ts emhtrcarllcs qtw se dcstinare1rt a portos onde Jlão h:tja
.\lnwxarifado nem centro de estação 11aval.
H. a ToLlas :JS vezes que se abonarem rações a pr·aç;ts
ou a quaesqner iniliYidnos rxcr.dcntes ;,,; lol;11;ões dos
na~ius, citar-sc-ha no liYro di;1rio a ilala tla ordem que
os. m:mdoü munieiJr.
·
Hi.' Aos naYios surtos nos portos se fornece1ão os
gC'nC'ros lrrcisos para snpprimenlo de 3õ dias, mcdiantn ~s formalidades presrriptas nos regulamentos
f'.m Yigor.
· .
lfi.·' A r;11,)o Lle café ·c as.,urar ~c1~1 tlis!rihuida lluas
vezes por ti w.

=
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• Servirá ue base para os pedidos, nos generos varia·
veis c lle caLia sen1ana, o seguinte:
•

Ge11eros vm·iaveis

~

.~

No porto.

~

·Em viagem.

q

Arroz .......... . 2 Quintas feiras c do- 2 Quinta~ feiras o llomingos.
rningos.
r;
Feijão ••••.•...• ü
Toucinho ..••. ()
ü
Azeite doce ... .. i,. Sexta frira.
. 2 Tcrçascscxlas feiras
Carne verde .. .. •>
f)
Dita secca ...... . i Qnarla feira.
Bacallláo ....... . i Sexta feira.
2 Tcrr,as e sr-xtas feir:ts
Conservas.
2 ouíntas feiras c llu·
~ mingos.
nata tas.
2 Terças cscxtasfciras

17. a Se por qualquer eircumstancia f:Jllarem os ge·
ncros designados para perfazer cada uma elas ra<;ões,
1ica á deliberação das autoridades substituil-os por
outros, uma vez .que não custem mais.

Luzes.
Para cada uma !las luzl's especificadas na LaLella n." 7
de H tle Abril Je !8:.>7, abonar-se-hão O,iG litros de
azeite c para caL~a um pharol 0,33 litros .
. Palacio do Hio de Janeiro em Hi Q.e Dezembro de
1877. -Lní:z Antonio Pereira Franco.

DECHETO N. 0773

-DE

t:;

DE n•~zEn~nno DE

1877.

Pcrmillc •rnc o rapilal tlo "Banco de Campo:;" srja elcvadO':t
•lons

mil

contos de n 1 is.

Altcndentlo :w fJHI' l\[f' rerruerrre~m o DI'. Caetano
Thoma?. Pinheiro ,. outros, Dircctorrs do "B:mco de
Campos" c 'l\~rHlo ouvitlo a Ser<_~ãu de Fazcnrla.llo Con·
~clho de Estado, Hei. flUI' IJClll Pcnnittir rtne o capital

U63

EXECUTIVO.

do mesmo Banco seja elevado a dons mil contos de .réis,
conforme deliberou a assembléa geral dos respectivos
accion is tas.
O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, l\linistro e Secretario de Estado elos Negocios
da Fazenda e Presidente elo Tribu.flal do Thesonro Nacional, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio .cfo Rio de Janeiro em :lã ele Dezembro ele !877,
5G. o da Iudependencb c do Imperio.
Com a rubrica de Sua .Magesladc o Imperador .

. Barão de Cotegipe.

DECHETO N.

(j77~- DE

:l.ii

DI': DEZElllll\0 DE

1877

Autoriza a tr,lllsfcrencia da somma de 45:1l78H83.7, de umas 11artt
ontras rnhl'icas da despcza do 1\linistcl'Ío da .Marinha, no cxcrcicio de !876-1877.
•

Sendo insuflicientc o credito concedido pelo art. ü. •
da Lei n. o 2()70, de 20 de Outubro de :1.875, para as dcspcza.s das rubricas- Secretaria de Estado-, -Quartel
General-, -Capitanias de Portos-, -Navios desarmados-, c -E~cola de Marinha-, no exercício de
Hli0-1877, Hei por bem, na conformidade do art. :1.3 da
Lei n. o 1177 de 9 uc SetemlJro de :1.862, e Tendo ouvido o
Consellw de Ministros, Autorizar a transferencia, para
as mesmas rubricas, da somma de MS:978$837, que deverá sahir dos§§ 2, <i, 8, H e 22 do art. 5. 0 da primeira
das c i La das Leis, e ser distribuída pelo modo indicado na
tabclla annexa.
l.uiz Antonio Pereira Franco, do l\leu Con!ielho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha,
assim o tenha entcndillo e faça executar. Palacio do Rio
deJan<'iro em 15 de Dezcmhro de 1877, 56, 0 dalndcpendnnci;t f' do lmpe!'io.
.
.

.

Com

:1

.

rniJI·ica de Sua l\lagestaúc o Imperado!'.

L ~ti:: Antonio l 1ereira Franco.

!J(j 'J,

Af.TOS DO l'ODER

Tnbella das quantia~;~ ~rue cle,'CUl. 10er t•·nnsl'eri·
das dos rnhricns abaixo declnrndnspara f"nze••
dcsappnrccer o deflcit reconhecido nns ruhrlcns -l!§eci•etarla de Estudo~Quart~el-Gcncrni
Copit.onias tle J-.n•tos-Navios. desaa·•n~ulos
l~scoln de l\lnrinhu- tio excrcicio de 18.,'6187'7'.

rara a rubrica -Secretaria

..........

de Estado-............. .
Do § 8. o Corpo da Armada e
classes annexas .........•.
Para a rubrica-Qnartcl-Gc·
neral- .................. .
llo § 8. o Corpo da Ann:ula ~~

fi :02\lfl311

..........

:!:)H88iH

::!Jti;~R:;~

da<;scs anncxas .•.•••••••
Para a ruhrica -Capilania,;

de l'ortos- ...••..•......
8. ° Corpo tia Arm:ula e
c I asses annexas ........•.
no~ 11. Companhia de invalidos ......•.•.•.•..•...

H:02\J83H

..........

12: :i2(ii;3\J3

Do~

Para a rubrica -Navjostlcs~rmados- ...•.. ; ........•
lJo § 2.• Conselho Naval. ....
1Jo ~ 1.• Conselho Supremo
lllilitar .................. .
Do § 11. Companhia de iuvalillos .................... .

l'ara a ruhriea -Escola de
Marinha- ••.............
llo

~

11. Companhia tlc im·a··

lidos ....•......•.........
22 Etapas ........... ..

Do~

!O::i:!GS:J\13

2:0001!000

-----

r2::>:Ws3!13

..........

JJ :011 ~8!:!7

3:000~000

7:ooosooo
UH1 1~887

-----

11:0118887

......... ····· ....

8: l:S1H38!~:

(i:ulnsn
2:UOO~OOO

-----

l:l:1ili~:Jil\l

-----

-----

I:S:IJ7881:l37 4iS: !J71:l,~837
Jlt.lnisleJ·io tios Negocios tla Mari11l1a em Hi de Dezembro de
1S77 .-Lu i~ A II(OIIio Pf'reirn Fl'll/11'0,

9üti

EXECUTIVO,

DECRETO N.

117,'J:i-DE

Hi

DE DF.7.EMBRO DE

1877.

Ahrr o rrPdilo supplemenlar ue 1,771 :97lf!78:í para a.s despczas
do Ministerio da l\Iarinlw. nas rubricas-Força Naval-e-Despezas cxlraonlinarias c eventuacs-uo exercido de 1876 a 1877 •

Não sendo suJliciente~; as quantias. votadas na Lei n."
21170, de 20 de Outubro de 1875, para as despezas do
l\finisterio da .1.\Iarinha no exereicio de 18711 a 1877, nas
rubrieas:-Força Naval-e-Despezas extraonlinarias c
eventuaes-, Héi por bem, Tendo ouviuo o Conselho de
Ministros, de conformidaue com o art. 12 da Lei n. o
H77, de 9 de Setembro de 1862, Abrir o cretlitosupplcmentar ele L771:97f 1~785, sent.lo U.itií:398;5263 para a
primeira rl'aqucllas rubricas, e 217::i73$522 para a segunda; devenrlo deste augmertto de despeza dar-se conta á AssemiJléa Geral Legislati:va, para ser opportunamente approvado.
Lu.lz Antonio Pereira Franco, do Meu Conselho, J\linistro e Secretario de Estado dos Ncgodos da Marinha,
assuu o tenha entcnrlido c faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em H:i üc Dezembro de 1877, 56." da In<lepcnllencia e do Lmpcrio.
Com a ruiJrira de Sua Magcstatlc o Imperador.

Luiz Antonio Pereim Franco.

DECil ETO N. 67711-nr. Hi

DE DE7.1Umno DE

1877.

Alu·c ao ~~ inisterio lia lllarinha o credito extraordinario de
1.3:í!I:R\ISH829, para occorrer ás despezas das rubricas-Conta-

doria-Intendencia-Arsenae,;-Reformados-c-Obras no exercício de 18i6 a !877.

Sendo in~uffieicn tes para as t.lespezas do Ministerio
da l\Iarinha, no exercício de 1876 a 1877, as quantias
votadas na l~ci n. o 2670 de 20 de Outubro de 1875, Hei
por bem, Tendo om~ido o Conselho j].e Ministros, c de
eonfol'midallf~ com o§ 3." do art. 4." ria Lei n. • ;i8!1 de
!l tlP Setembro de IS:JO, Abrir ao mesmo 1\lini~Lcrio um
t

!)(j(j
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crrdiLo extraor<linario de ~.3~i9:89~82fl, que srrú distribuído prlos seguintes paragraphos do art. ü." tla citadaLein,"2f>70:
·
~ ti." ConlaLloria ...... : ......... .
~ IL • Intcnllencia ................ .

19:419#80~~

12. Arsenacs ...............•..•
§ W. Heformados . . . . . • . . . ..... .
§ 20. Obra.s .....................•

3. 64 7: 852b8ü\1

I

23:9106663
H:489~231
üM:22ü~~ü3

Deste augmento de despeza dar-se-ha conta á Assemhlêa Geral Legislativa, para ser opportunamente approvado.
Luiz Antonio Pereira Franco, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da .Marinha,
assim o tenha cnlendidõ e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em Ui de Dezembro de 1877, G6. • da
Indrpendcncia e do Impcrio.
Com a rubrica de Sua l\lagestade o Impcratlor.

IL11iZ' Ant01!io Prrl'irrr Franro.

DECRETO N. 6777- DE Hl DE DEZEMBRO DE 1871.
o Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estt·an·
gciros a applicar ás dcspczas das verbas-Secretaria de Estado
-Empregados em clispoui!Jilidade- Extraor{\inarias no c~
tl'riot·- e Extraordinarias 110 interior- no exercício ,financeiro de 1876-1877 a quantia ele 51>:896R443~ tirada das -.obras
elas verhas-Legações c Consulados- c -Ajudas de custo-do

A~ol'iza

mesmo exercício.

Não sendo sulllcíenles as quaq_tias concedidas pela Lei
n. • 2670 de 20 de Outubro de rn75 para as despezas, no
exercício li nanceiro de 1876-1877, dos §~ L 0 , 3. 0 , 5. o e
fi. o do. art. 4. o da di ta Lei -Secretaria de Estado -EmpregaLlos em disponibilidade -Extraordinuias no ex~
terior -Extraordinarias no interior-; Hei por hem,
Tendo ouvido o ConsPI h o de l\linistros, na ~~on formidatle
rlo fJUC díspi"ín o art. 1:l da Lei n." H77 de!) de Setembro

!lô7

EXECUTIVO.

tio 18G2, Autorizar o 1\leu Ministro e Secretario de Estado (,los Ncgocios Estrangeiros a applicar ao pagamento
das referillas clcspczas a quantia de 55:8!)6#1í3, Liradn.das
sohrns das v~rbns -Legações e Con~ulatlos- e- Ajudas
J:le custo- do mesmo exercício financeiro, ouservandose as formalidades prescriptas no mencionado art. 13.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do 1\leu Conselho, Senador do Impcrio, Ministro e Secretario de Es- .
tallo dos Negocios Estrangeiros, as,;im o tenha entendido
.o faça executar, expedindo os despachos neccssarioH.
Palaeio do Rio de Janeiro, em t.U 1le Dezom!Jro t1e i877,
~ifi." da Independencia·e do Imperio.
Com a rubrica tle Sua 1\lagestalle o lmpcratlor.

Diogo Velho Cavalcanti de Alúnqncrque.

DECRETO N. G778 -DE 22

DE DEZEMBRO DE

1877.

Prorogl\ por mais um anno as disJl()siçúes dos Decretos suspendendo a cobrança dosf direitos de'consumo llo gatlo vaccum
e lanigero importado no Imperio.
·

Usando da autorização dnda ao Governo no art. i~ dn
Lei n." 27{)2 de. 20 de Outubro ultimo, Hei pOT hem Prorognr por mais um anno as di~posiçõcs dos Decretos
que suspenderam a cobrança dos direitos de consumo do
gado vaccum e lanigero, vindos de paizcs estrangeiros.
O Barão de Cotegipe, do 1\leu Conselho, Senador do
Imperio, l\linistt·o c St)cretario de Estado dos Negocios
da Fazc!llla e Presidente do Tribunal do Thesouro Nal'ional, nssim o tenha entendido e faça executar. Palatio Llo Rio de Janeiro em 22 tle Dezembro de i877, r.i6. •
tJa Tndepcndencia c do Imperio.
Com

:1

rulnira t]c Sna Magestadc o Imperador.

Barcio de Cotegiw'.

\CTO.; JIO I'OilErl

DECH ETO N. fii7!l -

nJ.: 22

DE

nEZEMnno nr. 1R77.

A11toriza o Miuislm e Secretario de E:;!auo lf,J; N<';;ot·io~ J):l
(;uerra a appliear :h de,;pna-; tl•: lliver.,as •·uiJrita; a tju~ulia
tlc \O 'I :!UU,~H!I, prov•·n it:nle d :1s bOIJra; verificadas Clll ou Ira""
reriJa.; do exercido til' H!iti-Hl77.
St~ll!!o

insnllicienlt) o rrrllito Yotado pelo art. 6. o. da
um; para as rnhric·as-Corpode Sande e llospitacs,-Quallro llo ExPrrilo,
--Commissões mililarc.,,-PrrsiJios c colonias mililaI'C's, -·Di versas dcspezas c crentnacs,-c-Repal'l ições de'
Faz,'ntl~,-do exercido de i87ti-Hl77, llci pur•!Jem, de·
ronformidadc com o art. 1:3 da Lei n. o 1177 de í) de
SntPmliro de 18G::?. e Tendo ouvido o 1\feu Conselho de
l\linistros, Auloriz:ll' o Ministro e Secretario Lle Estado
dos Ncgoriô.s t~ Guerra, a applicar ao pagamento dils
tlespczas das mesmas rubJ·icas a tJUanlia de 40l:2601~H!J,
tirada das sobras V('rilicatlas nos §~L" 2. 3.", r..",
1). ,.10, 11, 12 c li tio refnrido excreu;io, c tlistrilmida
Si•gundo a lahclla qLie com este Laixa, ollserrando-sc
:1s formalidades men~;ionatfas no dtatlo art. :13 •
• O l\larecl1al do Exereito Dn<JUO Lle Caxias, Conselheiro
t!t) Estado c de Guerra, Senador do Imperio, Presidrntc do Conselho de l\Iinistros, Miuistr.o c Secretario
de Estado dos N egoLio,; da Guerra, assim o tenha entendido e expeça os despachos nccessarios. Palacio
do Rio de Janeiro em 22 de Dczemhro de 1877, ti(i. o
da Jndependcncia c tio Imperio..
L1'i n." 2ô70 de 20 dt) Outubro de

0

,

0

Gom a r·nbri,·a rlc Sua l\l:1gcstat!e o Impt>ratlor.

Duque de Caxias.

EXEC{}TIVO.
T•tiJel/n tlrB .~oln·n.~ l)lte derrm sr1· ll·ans{erirl!l.~ ,las ru.ln•if•a.~· almi.ro
tll'l'/lll'ltdo.~. Jllll'lt fii~C1' tle~appm·ccer. o tlt•{irit !'CConlwcido nas
HI'I•IIS-011'1'•1 tle S•t.nde e Jlospitaes-Qnnol1·o tlo Ere!·cito-Uom-

uwsül's mililw·es-l'resiilios e colonittS mititares-Divel·sas des'fl~~as e eventzflws-e llelmrtiçües tle Fa::::eJHla-l!o eJ;ercich tle
i87ü a ltli7, a 'J'W se rt•f'cre o Vu•a·etu tle~t~~ llala.
l'ara a rubrica-Corpo

de Saut.le c llospitaes .••.............

Do § 1. o - Secretaria
de Est.1do c Hcparti-

çõcs :mncxas ...... .

3:1i82~t8l

Jus tira ............ .

!i :03R~fili7

Do§ 2. 0 -Conselho Su·
premo l\lililar e de
Dn§ 3. o.::_pagatloria das
lt·o pas da Cô rtc .....
lln § ~. 0 -Arcl.tivo 1\lilitar r ollicina lithographiea .••.....•..
0
])o ~ ti. li1Stl'UCÇãO
militar ............ .

no ~ 10- Classes inactilas ..•..• ; , .....

Para a rui.Jrica-Qnadro do Exercito ••• ;
Do § lO-Classes in-

activas ......•...•..
Para a rubrica-com-

missões militares ••
no § iO- Classes inactivas ...•.......•.

Para a rubrica-Presi-

dios e colonias mi-

lita~s ............

..

Do § 10 -·UI asses in-

activas ........... ..
Para a ruhrica-Diversas wespezas c eventuaes .......•......
Do § iO- Classes inactivas ..•......••..

Do § 1.1- Ajudas de

.cuslo •.....•..•..••.
Do § 12-llallri<:as ....

Do §

~~-Obras

mili-

tares •...........•..

Para a rubrica - Hcpartlções de Fazenda
no ~ H-Ohras mil ita res ..............•
t>a,lac~o

ill'

.. ········· ···········

:19:72:1~333

ü::i\IWW:!
2: \l\l!l;\770
1:80l),~tü~

26:iH3N2\l~

----·
···········
. ..........

3!l,

n3n:rn

...........

H~:97fl1IB7
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DECRETO N. fi/80-nE 22 DE

nEZE~mno DE

\877.

Autoriza a alJcrtnr:t de um credito supplcmcnlaltdc 199:411lí{li77,
para occorrcr ás dcspczas das verbas- Intcndencia e Arsenacs
tlc Guerra-. C' -Coqw de Saude c llospitacs- do Ministcrio
tla Gucrn, no rxl'reicio de 1876-1877.

Hei por bem, Tendo ouviuo o :Meu Conselho de Minis:
trog, c na conformidade ilo § 2. <lo art. -i." da Lei Il.
õ89 de 9 Llc Sete mim) de 1.8!'j0, Auloriza1· a abertura de
um credito supplcmen lar de 4!JO:í~5!'5M 77, para oecorrcr
ás despezas do Minislerio da Guerra no exercício de 1.870
-1877, sendo 3M:üHJ!)fl08 para o~ ü. 0 -lntendencia cArscnacs dç Guerra-c H'i:839~2üll para o § 7. -Corpo ctc·
Saudc c Hospilaes -,visto terem sido insuffieientcs as
quantias votatlas pelo :Jrl. 0. da Lei n.o 2670 de 20 de
Outubro de 187ti para .as dcspezasdos inuic<tdos paragraphos, devendo em tempo opportuno ~er esta medida
levada ao eonhccimenlo da Assembléa Geral.
O Marechal do Exercito Duque de. Caxias, Conselheiro
de Estado c de Guerra, Senador do Imperio, Presidente
do Conselho de l\linistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, assim o tenha entendido
c expeça os despdchos necessarios. Palacío do Rio tlc
Janeiro em 22 de Uczcml.~ro de 1.877, üG. o da Indcpendcncia c tio Impcrio.
0

0

0

0

Com a rubrica ele Sua

l\Iagc.~tadc

o tinpera<ior.

Duqne de CaTias •

.

~t_A.:_-r':l:_,f\:P \[\:.,r:v.r- .._p.

D~CRETO N. ü7Rl

-DE

22

DE

m:zrnmno

DE

:1877.

A pprova, commouificnçucs, os estntulos da Compan!Jia.. da_ esf ratla tlr, ferro -nragantin;t- c autoriza a funcéionar. c-,-

Attendendo ao que 1\l_c i'equcreu a Companhia da estrada de ferro -Bragantina- devidamente representada, e rle conformidade com.o parerer da Secção dos
Negorios do Impcrio do Conselho 'de Estado, exarado em
Consulta de 1.ü ele Julho proximo passado, lkli por ]lem

continua >

EXEC-UTIVO.

!}7:1.

Approvar seus estatutos c autorizai-a a funccionar com
.as modificaçõr:s, que coni este baixam, assignadas por
Thomaz José Coelho de AlmciJa, do .Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da .Agricultura, Commercio e Obras Publicas,· que assjm o tenha
cntendi<lo c faça executar. Palacio tlo Rio de Janeiro
em22 tle Dezembro de :1.877, ~;6, !la lndepcnd!mcia c do
I mper i o.
.
0

C:nm a ruhrica de Sua l\lagcstauo o Imperallor.

Thomaz Jostl Coelho de Almrida. ·
Mori'iflcaçiie.ç feitas nos estatntos da Companhia da estrada.
de {e1-ro -Hragantina-, a que se J'e{ei'e o Decrf'_to
. n. o (1781 desta rwa.

I.
Ao art. ~i. o acrescente-se -o qual conservará sru
lugar rm quanto aprouver ao mesmo G~verno, c
não fôr snlistituido na Directoria, como determina o
art. 13.

11.
Nos arts. G." c 7." em vez de-vinte acções -Lliga-sc
- cincoenta,

m.
Art. t.O. Os Directores .serão eleitos pela assemhléa geral dos accionistas por cinco annos, senuo porém
aunualmentc substituído um, que não poderá ser reeleito tlentro do primeiro anuo, como dispõe o ~ 13 do
art. H <la Lei de 22 de Agosto ele 1860.

IV.
O art. H llra substituído pelo seguinte:
·
Não lica porém snjeit.a a esta disposição a primeira Dírrctoria que se eleger, a qual ·funccionar:'t durante a
ronstrucçiio ;la estrada, co_mo dispõe o art.. 7R.
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v.
O nrl. 24, fica assim: A assembléa gci·al é a reunião de todos os acciouislas e pode1·á funccionar desde
IJUe estiver uella reprc::;eu ta do pelo menos u1n teri; o das
acçues cmittidas.
'

VI.
No art. 28 supp1·imam-sc as palavras-cx.cl'lienilo tles!P
numero até o lim.
VII.
No ~ ~." do art. :-!~acrescente-se no fim- e rlrntro
dos limites do capit:ll social.
YIII.
No ~ ti." do mesmo- artigo acrtJSIIcntc-se- prec(ldi'IH!o approvação do Governo Imperial.
·
IX.
No ~ t.O do mesmo
linlta-lt'~-se-partc da

artigo em vez de- venda da
linha.

X.
No art. 37 ·em vez de- ou pela fórma detenninada nc~tes estatutos-diga-se- c pela fúrma detrrminatla nestes estatutos.
XI.
No art. ~1 em vez de- impossiltili1la1le ·- lêa-se.
-imponiualitlade.
Xll.

O art. ~2 fica assim reduzido -As acções serão
nomiuativas.
XIII.
O art. Mi fica suiJ.;.;tituido pelo seguinte- As despezas
com a transferencia das acções não poderão exceder de
tr,ooo, e~ceptuados os direitos fiscaes.

XIV.
O nrt. iiO fit-:1 ,•limin:Hl11,

!)73

EXECUTIVO.

XV.
No art. ri:L em vez da palavra - desemholsa!lo
-lêa-se-gnrantitlo na COOLiição 21. a do contracto de
HS de Setembro de :L87ítf o mais romo está- acrescentau.Lio-se-Parag·rapho unico.-Não se farão divitlcmlo:;
emquanto o capital desfaleaLlo não fõt· integralmente
reslabelecitlO'.

XVI.
O art. õ2supprima-se.

XVII.
O art. ti6, fica assim retligirlo -A Directorla tletluzir{t dos lucros liquiuos de 'Cada semestre, Ü/10 °/.
sobre o capital, para fundo de reserva, o qual é tlestinado :t fazer a face ás perdas do capital social ou substituil-o. Este fundo será empregado em apolices da di' vida publica geral ou provincial, letras do Thesouro e
hypothecarias de estabelecimentos de credito real, garantidos pelo Governo.

XVIII.
O art. ~j7 fica substi tu ido pelo seguinte- Depois
tle completado o funLlo de reserva continuarão a de-.
duzir-se os mesmos 6/tooo, para cõm e!les se formar
um fundo Lle amortização, igua) ao capital social, e só
depois cessará a dita tleducção. No caso de desfalque do
fundo de reservà, serão a clles applica~los os ditos millesimos até preencher-se a quota determinada no arligo precedeu te.
o· fundo de amortização serit empregaLlo nos mesmos
titulas que o de reserva.

XIX.
Ao at·L. 72 acrescente-se- Este augmento, porém,
dependerá ele approva~ão do Governo Imperial.
XX
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Snpprima-se a 2.• parte dlfrt. 73. /./---:~' ·' '
Pala cio do lU o de Janeiro em 22 do Dczcmk'tt'!:lc 1877.
-1'fto11taz José Coelho de Almeida.
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AC'I'OS DO PODER

J••·o.jcetu ele c.slatulos (Hll"U a l"o••ntuçào de Ulll:l
colupnnhiu ~Jue se dcstinn n conslruh• e c:uslena· uann estt•acln. de f"er•·o. que se denondnnrá-I<:sti•uda de Cea•a•q Druguntlna 0 enire o
()OU tO já deter~inado IlR estrada de f"erro f,p.·
glcza e tH!J ralas da Provincla de Minas Ge.
~·nes 0 passando pelas cidades de. Atibaiu e
Da•agun~:n.

C.\PITU.O I.
!L\ COJIPA:-IHIA E

SCA

0!\llANIZ.\I.;Ão.

Ari. 1." A compauhia prOJlfte-sc a construir uma cslratla.dc
krro de !Jitola estreita, conforme as plantas approvadas pelo
t;ovemo provincial, entre o poúto já determinado na estrada
de ferro iugleza c as raias da Província de J\Iinas Gcracs, passando pelas eitladcs rlc A ti baia c nragança.
Art. 2. o A séde da companhia c sua direcção geral estará na
cicia de de Dragauça.
·
Art. 3. o A tlnração da companhia será de noventa anuo~. Findo
o prazo rio pril'ilegio, a comJtauhia, a quem Hca a propriedade
garantida, putlcrá n~utlcr essa mesma JH'OJiriedade ou grorogar
sya durat;ão por praw determinado, como eouvinr c f r dete1··
minado pela asscruhléa geral de acciouistas eum approvação
do Goremo.
.CAPITULO II.
JJA AIH!l:il~'l'IL\<j.\.0 !L\ CO)Jl'.L\'ll.lA.

Ar I .. '~··" O:; ue"ocios da compauhia scr;w regidos JHH'
lllua Lltreclol'!a cowposr.a de Clllco membt·os, que se de!Wllli·
uarão Llircetorcs, dos quacs um será o Prcsideutc.
.
Art. 5. o os ciuco Dircctores serão eleitos pela asscmhléa
geral tlc acl'ionistas. ll'entrc os Dircctores o Govcruo da protincia <:scollu~rá o Presitleutc.
Art. «L 0 A !'lcição para Dircclor só poderá rccahir c maecionistas IJUC tenham pdo mcuos vinte acçõcs subscriptas e rcgis·
Iradas seis mczcs antes da eleição.
·
.
Art. 7." As vinte ai'Ções de que se falia no artigo antecedente, tornam-se; iltalicuaYcis c; serão dcposila!las durautc o
c'\creieio da Dirrr.toria.
Ar!' 8. 0 N~o. poderão cxcr_ccr. conjunctamcnlc os c:~rgos de
l'n~slllenle c ll!l'ertores, aa..o111stas tJUC forclll sogro, c genro,
••unhatlos duranl.c e cuul.:rmo, parentes por cons:~nguinidarlf!
até o segundo grilo c socios·de firmas sociacs.
Art. V·" Não pódc ser D!rcctOI' aquelle que exercer emprego
de couh;111ça da coinpaulna, ou tenha, I!Uér directa quér iutli·

EXICUTIYO.

!)7ü

rectamcutc_.iutcrcssc ou algnm coutracto com clla. A. ~npcrve~
uicut:ia de qualquer desses factos imporLa a' perda do lugat· de
Director.
Art. 10. Os Dircctores c os quc substituírem a estes não
poderão ser reeleitos dentro do primeiro anuo, contado do dia
da snhstituição, de conformidade com o§ 13 do art. 2. 0 ·da Lei
de 22 tle Agosto de 181lO.
Arl. 11. A assnmbléa geral tle arcionistas fará de cinco em
cinco anuos a eleição de uma Dircctoria c annualmeute a substituição de um do,; membros desta. Não lica sujeita a esta disposiç.ão a primeira Directõria que se eleger, que funccionará
~em alteraçao alguma dut·ante a construcção da estrada.
Art. 12. Para a substituição de que se falia no artigo. antccellcutc rcgularâ a :mliguidade, devendo ser substituído o Dircctor mais antigo no cargo. Em caso de igual antiguidadl\ sallir;t d:l niret:loria aquelle que a sorte designar.
Art. 13. Quantlo tenha de ser substituído Dircctor cscolllitlo pelo Govemo da província p\)ra Presidente, o mesmo Governo de,ig1;ar:í ontro d'enLJ'C os que ficarem.
Art. H. Para l]nc po~sa a Dircctoria funccionar é essencial a
prcseuç.a de tres Uircetorcs pelo mono<;,
•
Art. tii. A Directoria decide todos o:; negocios da companhia,
e Jlara csç;c fim lhe srw conferidos plenos poderes.
Art. 16. A' Directoria compctr~:.
§ 1. o Estabelecer regulamento para regrr os empregados nos
seus tlitl'ercntcs serviços.
~ 2. o Formular regulamento para a !lirecção de toei os os serviços, c em geral tle tudo tJUe respeita àl'onstrucção e custeio ela
estrada de ferro.
§ 3. ° Fazer com os Governos, geral e provinl'ial, com outras
eomJKinhias, ou com terceiras pessoas, rodos os contraetus ncecssarios para a hoa marr.ha da cmprcza.
~ L" Fazer lodos os coucractos gcraes ou parciacs ncccssarios para ;l coustrut:ção c o custeio da e-; Irada, para fornecimento~, matcriacs, etc.
§ ü. o Resolver si a execução elas o!Jras deve ser fcit:i por
:uhuiuistraçiio ou por empl·citaclas, tpu\r geracs, CJuér cspc·
ciaes, com ta!Jclla !lu prc~os prcccdcu!lo proposta em cana
fecl1ada.
§ 6.° Fazer acqt1isição de to1\os os !Jens, moveis ou immoveis,
c de llltlo l)uanto preci>:o fôr á em preza, potlcnllo igualmente
al!~t•i:lr ac(ucllcs que tornar<~m-sc desnecessarios.
~ 7. ° Cuuvo!'ar a asscmhléa geral t\1~ aeciouistas aas épocas
man:atlas c todas as vezes IJlle parecer precisa utna convoea~ão
t'\ traorciiuaria.
.
·
âi 8. 0 Organiza•· o !Jalanço ü rclatorio scmestraes, que devem
ser apresentados :í assembléa geral de acei<mistas.
~ \1," Assi;;nar os coutraetos I(UC forem celchr:ulos com o GoYerHO geral OU eolll O GOVCI'JIO proYineiaJ.
~ JO. Assignar os ti tu los c cautelas elas acções c cmiltir acçõcs
nos t~asos pn~vistos nestes estatutos.
•
~ 11. Arrecadar os funclosda companhia c esrolhcr o deposito
mais eonrenicnlc pat·a os mesmos. .
·
~ 12. Annúuciar as. chamadas das acçiies, respcitamlo as conlli~·iJ,·s determinadas nr•stes estatuto~.·
~ l3. Fo!'llllllar e 1tirigir o pla1ro ria PSt:;ripturaçno d~ eomp:lllilia.
'i !L N01ucar c dcmittir livremente ·seus emprcgatlos, tliulinui•· o twmcro destes tJlHtmlo convier, marear-lhes a catc0uria c veul'imcuto;;.

\; Jti. F;tzer a tli,lt'iJlllkfto tlt• tliYirlelltlos tlP sei~ em t~eis 1111'1.<' 0 ,
'lnando rlla puder IPt' lngar, guardada a t!isposiçilo do al'L. :;:1
1 cstr,s estatutos.
~ tG. Decidir llnalrnrntc, tlc conforrnidatlc com as dispo,i«;õcs
tios cstatut~os e contracto com o Governo da provinria, todas as
fJUCStties, c regul~.r totlos os ncgocios da t'O!npanhia, saho _os
ttnc sao de cornpcteuda privativa da assernblca geral dos aecwnislas.
Art. 17. O Pt·esitlcnte é o executor das deliberações e rcwJueões da JJirectoria.
Ârt. 18. Ao Presidente compete:
l'aragrapho unico. Assignar totlos os contractos celebrados
com a Uircctoria, cxccpção feita tios coutractos com os Govel'llos
geral e provincial, ~ respeito 1los quaes se guardará. o que fica
disposto no art.• 1!i, § 9. 0 destes estatutos.
Art. 11). Fa.llcccntlo ou tlemittindo-sc algum dos Oircctores,
será chamtHio para shhstiluil-o prod~oriamente o aecionista,
que thcr obtillo maior numero de votos immediatamcilte aos
cinco eleitos, até tjue se cumpra o disposto no art. 3i, ~ 8."
destes estallltns.
Art.. 20. As funcr:ües 1la Dircctoria são gratnil.as.
o Prcsitlentc, pnn:·m, será rcnmncrarlo com uma gratilicar ão
nunca maior de 4:000.~000 am111aes, marcada pela ass!!mb 1éa
~eral dos accionistas.
Art. 21. A JJirccloria rrunir-sc-ha onlinarianwnle de 115 em
1.) dias; cxtr:wrclinariamente todas as vezes 4JUC o exijam os
interesses da COlllJl:lllhia.
Art. 22. As tlccisü~s fia llirectoria ~erão tottla4l:ts 110r maioria
ele votos. N"o easo de <·mpalc o Presitleut,•, além tio seu voto
como Dircetor, ter:i o voto de •ltlalidatlc.
Art. 23. Na !'alta do Prcsirlcutc fani suas vezes o llircctor
m:ris wtado.

CAPITULO 111.
IJ.\

ASSF.l!lll.l·'A r:EIL\t.

Art. 24. ,\ assrmhl!;a !!'Cral é a rl~tlltiftn de lo1loc; os acciotti'ü.o,
pelo lllf~II()S de tllll IICCilllO flellcs, C !]lle IT(IrC,elll!'lll liiÍl
tento e diPCoenta on mais ac~·iies;
·
Art. 2a. A asscmllléa geral reunir-se-ha or•linariamcnte todos
os scm~trcs e extr:tordinariameutc todas as vezes qne fúr collvocada pela Llil'ectot·ia. No primeiro caso havcrün atHiunf'ios
com :wtccedeueia de 30 tlias, uo segundo 4'0Hl antccellenria
tle 20.
·
Art. 21i. Tamhem t1~r:í lugar a r·on\nc~t:~o Pxlraonlinaria
pela Dir1~doria, st•mpt'l~ tfnn isso fút'l'<'lfll"ri!lo para lim desi~nndo,
por accionistas !file n•lu·t~'f'nlrm tllll:t tll~t·itna parte do r.:ipilal
social realizado.
Art. 27. A as,crnhl,··a geral, l'<'!~lllarmr.nle convorada c constitui!la. rPprescnta a totalidade dos arrionistas, I' suas detistic'
são ohrig:~to•·in,.
·
Art. 2H. Os \'tll.os dos accioitistas serãn recehidos na scgnintr
razão: eada cittco al!t;ões dará 11m \'Oln até tlcz; cxeellenrlo
deste nunu•ro, St! cont:irú lllll voto por catla JU aq~õcs até 20;
e xcedeudo de~te llltmeru ,e contará um 1 o to por cada ~fi acrue~
até 'tO 4JUC l~'<l O IUJXÍIIIO do" \'Olo~,.
•
IJII

1)77

EXECUTIVO,

Não scrã'l admiltillos votos por procuração na eleição tios
llircctores.
Art. 2\J, Para o aerionista po,ler votar em qualquer reunião,
r~xi~e-sc que não Lenha incorrido na penaltdadc do art. :J!J
r! estes cstatntos, que tenha rc~istrado e depositado suas acçõcs
no cscriptorio !la comr,auhia, fazendo-se o registro com antcccllencia de 60 dias c o tlcposilo com antccctlcncia de 11>, em relação ao dia da reunião.
Art. 30. Para \'Oi.ar na eleição de DiJ·ectores exige-se rtne "
accionista rPf(i~tre c tlepositc suas acçõcs no escriptot·io da
companhia \JO dias antes da eleição. neste deposito c do mencionado no artigo antecedente dar-se-IH\ uma cantcla ao accionista.
Art. 31. Em catla sessão ordinaria a Dircctoria apresentará ;',
asscm!Jiéa geral o !Jalanço das contas c o rclatorio. O balanr;o
trará a demonstração minuciosa do I'Stado <la companhia: tkvcrá apontar o capital social, referindo-se a tutlo quanto represente o tlchilo c o credito da companhia, a demonslração tia
cmtla tlc ganhos e pcrtlas, .c ~ontcr:i finalmente todas as explicaçiJcs para esclarecimento dos accionistas.
Arl. 32. Aprcscnlatlo o rclatorio a asscmhlt\:t geral c\r~erá uma
commissão 1lc cnntc de contas, compo-;ta de cinco rncmhl'o-;
para dar parecer a t·cspclto. O parecer da commissão, acompanhado das JH'C:tS sohre tfUC versar, sc1·á sujeito :i discn~sãn e
approvação dos accionistas em assemhlé•i geral, CS[Jecialmeute
convocatla par a este li m.
Art. 33. Todo o arciouista tcr:í o direito de examinar pcsso:dmcntc o halanço, os livros da companhia c quaesquer papeis ou tlocumcntos dclla. E'la facultlatlc, porém, será limitada
a nm dia por mcz, o qual será designado pela Dirce to ria.
A ri. 3'í. A' assem !Jléa gera I compete:
~ 1. 0 Eleger os Dírcctorcs.
~ 2.• llelibct'al' e t·csoll·er sobt•e qualquer JHOJIOsta tia Dircctoria ou dos accionistas.
•
~ 3. 0 :\(andar proceder a exame da administr:u;-:1o sem limilaç:i<~ alguma., nomr~alHio delegados cspeciacs para esse fim.
~ L 0 Autorizar a llit·ccloria a contrahir Cllllll'CStimos. marcantk-lhe o modo c as eolllliÇiJcs, não excedendo este de um terço
do capilal soda! realizado.
~ ;;. o Autorizar e determinar o angmcnto do capital na flírttta
tio art. 72 destes estatuto;;, além da t[ltantia garantitla pela provinda.
§ li. o Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por
parte tio Governo da província.
~ 7. o 1\Jarcar ~ratificação ao Presillcntc da Dirccloria.
§ H. o Eleger Director que substitua o ttnc houver fallccitlo, ou
se tircr demittido.
~H." HcsolvPr sohrc a v~ntla ou ees~<ão da cstratla, dissolução
da ~~:nnpanhia on incorporação tlella a outras comp:tnhias.
~ 10. No easo da venda da linlta, resolver se !leve a compauhia cm1tregar seu capital reemllolsatlo ua continuar;ão da cslr:ula de ft~rro até outro pont11, saii'OS os tlircitos rle terceiro,
s.~ntlo licito ao acciouista, qnc qnizer rPLirar seus capitars.
~ 11. llcsolvt•r a nwdilicaç.:lo tios prc,;cnt<'S estatutos, licantlo
qnalqn~r tllodiGcat;ão <lcpcndentc da approva'-'ft.1 do Gnn•rno Ltupcrial.
·
~ 1:!. Elegl'l' o Prcsitlenlc c Sccrctarios em suas reuniões.
=

rAnn: 11.

na
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ACTOS DO PODEn

Art. :J:i. As tlerisiles 1'111 assemill1;~ g-eral scr~w tomadas pela
maioria de votos, represcutatlos; porém as decisões sohrc os
'1.", ii.", fi.",7. 0 , u.o, 10 c 11 do artigo antecedente S!Í potlcr:lo st•r tomadas em assctnhléa geral expressamente couvo·
eada para tal fim, c por dons terços pelo menos tios votos rc-

~ ~

prc~cuta!los.

CAPITULO IV.
IJO C.\I'ITAL SOCIAL, DOS JJIHEITOS E DE\'EHE,; IJOS ACCIO.'íiSTAS.

Arl. 36. O capili!l 'Ol'ial da Cotup:lllhia da estrada de ferro
J!rng-antiua ser:'! de 2.3:W:OOO~OOO di vi !lidos cut 11.000 acçõcs 1le
:W0/'1000 cada uma, e scr~w !listrilluidas no prazo do conl.ratto
1'0111 o Governo ria proviuda.
Art. 37. As ar·ções sno real izavcis em prestações nos prazos
que lorl'lll marcados pela hinna detcnninatla ucstcs estatuto~.
Art. 3N, As elt:mwrlas scrüo feitas segundo as ncccssidatlcs
da compauhia c na razão tio valor estimativo das tlcspczas que
tiverem tle ser feitas com os trahalhos da estrada, c serão
:tlilltlnci:ulas coni o prazo rle 30 dias pelo mcuo~. A Dircctoria
tlevcní fazer a demonstração da ucccssi!ladc t.la chamada per:mtc o Govcruo da província aulcs de annuncial-a.
Art. :.m. O aceionista que não realizar a respectiva cntt·ada uo
prazo tia chamada, perderá em beneficio da soc.icdadc as cutratlas antcriormeutc vcriticatlas.
,\rt. 40. o aeeioni~ta impontual poderá jnstill<:ar·sc pcraulc a Dircctoria, a !legando os motivos qnc o impediram de
fazer a entrada uo tempo competente. Se sua justilicação JM
alleuditla, a Directoria mandará recebei' postei·iormentc as cu1ra1las demora !las, cxig-iiHlo nestes easos juro pela mora c que
sn:í contado na ra1.ão de 7 %.
Art. H. A nirct·toria tem o direito de declarar em commisso
as acr:õcs sobi'C I(IIC oi'COtTa a impossibilidade, devendo publicai'
1p:c licam nnllas c sem valor, ctrcctuamlo a cmissfw de outras
'l'le as substituam.
Art. <'12. As acçõr.'> serão ao portador; podcr:í, porém, a Direl'toria declarar no verso o nome do possuitlor que assim o
cxij:L
Art. <'13. A tt·ansfcrcueia das acçõcs t·caliza-sc por qual<rucr
wodo válido em direito. Não póde, porém, essa transfcrcnei:t
tt'i' lugar por meio algum senão depois de realizado um quai'lu
tle s1~U valor. (Lei de 22 r1e Agosto de f860, art. 2. o, §a."/
Art. 4'í. Por endosso stí é pc1·mittida a transfcrcucia t epois
'Jlw se tiver recolhido o cap•tal integral das acções cmi!lilla,.
Art. ,'f;;, No cseriplorio da companhia haverá um registro uolllinal 1le lo<los os possuidores de acçücs. As transfcrcucias serão
arrrhadas por acto lançatlo em livro competente.
Art. !,li. As dc;;pczas de taxa c outras com a transfcrcncia de
c:ula nr,:ão não pnl!rrão exceder a quantia de 11$000.
Art. 1·7. No enso tlr: 1wr•la on cxtrario de nma ou mais acçõc~
tia romp:lllhin, a Dirr•rtnria suhstilnirú os tilulos pPrdi!los pot·
outros,
serão cutrcgnPs a fJ!II'Ill de tlircilo pertençam
rlcpois d~ feitos os precisos :iuuuucios e 1lt~ adopl.at· todas as ue,.e~sarias cautela', de wodo a iuutilizar cotupletauieU!C os tilidos perdidos.
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Art. ,is. Cada :~cçfio é indivisível em relação á companhia c
deve ser I'CIJrcscnta!la por uma unica pessoa, ljUaesqucr que
sejam os contractos de que haja sido objecto.
Art. 4\J. Os credores ou herdeiros do accionista não 11oderão
arrostar, sobre lJUalquer IJretexto, a propriedade de quaesquer
ohjectos que sejam da companhia, salvos os direitos que lhes
compitam :;obre os títulos ou acçõcs que pertençam a seus devedores.
CAPITULO V.
llOS

Jt:l\11~,

FU~iDO

DOS lllVIDE;'o/DilS, IJO

DE 1\ESEOV.\.

Arl. tiO. Durante a constmcção da Estrada de ferro Bragantina
o tfOI'eruo da província garante 7 %de juros sobre o capital marcado por lei, que acompanhou o contra c to c privilegio para essa
estrada, á proporção que fôr desembolsado.
Art. til. Os aecionistas reccbcrao os7 "/o pagos pelo Governo
IH'oviucial sobre o capital desembolsado, mas os pagàmentos só
deverão ser aunuHciados dc11ois de recebidos os juros pela Dircctoria de tal !'Orle, que em nenhum easo seja cmprega1lo em
dividcll!lo parte do C3Jlital da companhia.
Art. 5:.!. Depois de constmida a estrada, o Governo da prolincia completará os 7 °/0 ~arantidos, se por vcntur.1 os lucros
lilluidos da !'Ompnnhia uãn atlingircm esse tJuantum: c pagal-os-ha por iutciro alé o maximo de 7% se a companhia não
auferir lucro algum.
Art. 53. Todos o,; semestres, em vista das contas, c doeumcntos
a Uircctoria proporá á asscmllléa ~cral de accionistas o pa~a
mcnto de um dividendo que esteja calculado, c a assemb1éa
f(Cral resolverá se deve o dividendo ser pago ou nilo.
Art. iH. Logo que os lucros liquidos excedam a 10 °/0 , o Governo da província entrará em partilha igual com a companhia
no excessso dos 10 "/o, guardada a propot•ção entre o capital
garautido c o capital não garantido.
Art. 5iJ. Esta partilha. que é uma compensaç-ão dos 7 "/o garantidos pela província, se cffcctuará só até reembolso da
quantia despendida por clla.
Art. t>:L A Uit·cctoria deduzirá annnalmcntc dos lucros li!Juidos uma quantia correspoH!lcntc a seis dccimos por cento
snbrc o capital para formar seu fundo de reserva. Esta quantia
poderá ser cmpre~ada em apolice~ da divida puhlica, acçoes da
companhia, ou pelo modo lJUe mais convcmentc julgue a Di•·cctoria, com approvação da asscmbléa geral dos acdonistas.
Art. IJ7. O fundo 1lc t·cserva é destinado :1 representm· no fim
do prazo da duração da companhia o capital com que se constitue,
c a acudir ús necessidades proYcnicntes 1le força maior. Nunca,
porém, será applicado ao pagamento das mullas em que incorra a com1Janltia. O juro das :IJlOiices c mais títulos, Cúlll cx~·cpção dos dividendos das acçõrs resgatadas pertencentes ao
fundo de am(}rtização, cutrarao na conta dos lucros divisiveis.
CAPITULO YI.
DA D!S~OU'ÇÃO D,l

r.om•ANit!A

E

SUA

LIQL'IDA(i.o.

Art. tiS. A companhia será dissolvida:
~ t. 0 Expiratulo o praw man:ado para sua dura~·àu, se a aso;e:u!Jiéa ~era! de aectOnislas não r esol ver o contrario.
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~ 2. o Pela venda ou ees~ão da estrada a diversa eompanllia ou
pela sua ineorpot·ação com oulr·a.
§ 3. o Pela prr·1la de dous ter·~·os de sru capital.
~ 4. o l\lostrarulo·se IJUC a companhia não pódc preencher seu

lim.
§/i. o Por todos os outros meios em direito esLaiJelccitlos a
rcstu~ito

de sociedades anouvmas e companhias.
Art. /i\1. llissolvida a cómpaulria entrará clla em lilllli-

llar~:1n.

1\rt. 60. A líquidaçfto será feita lll'OIIIi.~ctwmcnte pela companhia c pelo Governo proviucial, dPgcndo a asscrnhléa geral
tr•~s liqnidadorcs c o Govemo provinda! dous.
Art. IH. Podem ser liiJuidadores Lauto aedonistas como
pessoas estranhas á companhia.
Art. li2. A conunis-;fwliquidadora procederá na fúrma tias
disposir:ücs 1la lcgislar;ão commct-eial.
Art. ii:J. Feita ca liquidação C a prOJIOSLa oi r, partilhas, seràtl
esse' traballros apresentados á Dircctoria, IJtte cotn•oeará a a··
st•rn!Jlóa geral Pxtraorrlinaria.
Art. lií. A asst~mbléa geral resolverá por dou~ tct·ços dos
VIILIIS reprcsentatl••~, se devem oer approvadas a litJUidat;11o e
prnposla tle partilha.
Art. li::í. Appruratla a lir[nitlarão c proposta de partilha, nenhum aeciolllsta poderá reclamar.

C.\PITLTLO VII.
ll.\ FIS!:.\J.IS,\Ç

lll

DO GO\"EH:\0 fiA l'llOVI:'\Cl.\.

Art. lili. o l~ovcrno da pt·oviucia tem o direito tltJ lbcalisar
todos os trahalltos c opcraçõec; da companhia nos seus diversos
serviços.
Art. 67. Para esse fim scr-lhc-ha licito o cxante dos liHos
ria escriptm·a~'iio 1la t.:ompanhia e de ~todos Ol dot.:umcutos a
llWSIII:t llCI'll'lltClllCS.

A Dirce to ria lh'os fraJH}uead sempre r[uc houver exigcueia.

CAPITULO VIII.
DI'I'OSIÇÔES GER.IES.

Art. 68. O contraclo para consll'ncção da Estrada de ferro Bra!:antina tal lfnal foi feito aos 1/l dias de Setembro de 187:! e a~si
guado aos 2il dias do mesmo mcz, com quacs•ruer modiliC;a~t'ics
posteriores á allJH'OvaÇão dos pn'seutcs estatutos, será parte integt·anlc 1lcllcs, c ambos cnteuder-se·hão aceitos e approvados
por todos os t)ue subscreverem acçõcs da compauhia ou cmqualIJtwr tempo forem tlcllas possuidores.
Art. 1m. A nssemiJléa geral re~olverá se a Dircctm'ia devr
('StalH'Icccr agencias e rpíe poderes lhes deve conferir.
Art. 70. A comp:whia poderá ler agencias em diversas !oralidades tia proviuda, tlt•ntro ou fúra do lmperio, como mclltot·
lllC convier, sendo indispcnsavcl a appruvat;ão do Govemo
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~cral,

quanto ás que ftli'Cm estabelecidas no extlwior. Estas
agencias actuarão pela força dos poderes que lhes fot·em confet·i•los pela Dircctoria.
A.rt. 71. A companhia poderá vendet· a estt·atla c seu privi •
legio nma vez concluída ella, ou mesmo durante a sua construcç·ão, por deliberação da asscmbléa geral dos accionistas e de
ar.côrdo com o Governo provincial.
Art. 72. Se tot·nar-se necessario augmento de capital pua
a construcção da linha eontractada a assembléa geral dos accioHistas poderá au to1·izar uma nova emissão de acções, ou dcte•·minar qtH' a com(tanhia levante emprestimo, que nunca poderá exceder a um terço tio capital social.
O augmcnto do capital, porém, sobre qualquer das flírmas
iutlicadas não gozará da garantia de juros pagos pela província.
Art. 73. No caso de vir a ser llcsl'alcado o capital da companhia em-quantia equivalente a 20 "/o de sua total irnportancia,
:1 a-;semblúa geral poderá autorizar a emissão supplementar de
ac.;õc-; on levantamento tlc em[Jrestimo, sall"a senl[lrc a reS[tonsahilidatle dos g·crentcs, na fôrma da lei. Nesta hypothese,
porém, Hem as act,:ões emittillas, nem o empresLimo levantado,
!!OZarão do privilegiu da garantia de juros por parte da proYiucia.
Art. 7i. Depois de coneluilla a Estrada de ferro nragantina
st•rão fixadas as taxas de transito de :tccôrdo com o Governo
proYineial.
Art. 7ií. Logo que os lucros liquidos da companhia P.Xretlam
em 1lous annos consecutivos, a 12 •;., deverão ser modilicadas
as taxas do tra11sito de acl.!ôrdo com o Governo provincial. A
diminuição dos preços das taxas de cat·gas deverá começar pelos
gcneros destinados á alimentação publica, e nos (Jreços das
taxas de passageit·os pelos lugares de segunda classe.
Art. 76. Não se pagarão dividendos aos accionistas crnquanto
o capital social, desfaltallo em virtude 1le perdas, não ftir inte·
1-(ralmcnte restahcleeido, na forma do art. 5.•, § 17, n. • 2 do lll'·
l'l'eto n. 0 27H de1\l de llezemhro de 1860.
Art. 7í. Os aceionistas são rcsponsaycis pelo \·aJor 1las arções
qne lhrs fo1·em distribuídas.

CAPITULO IX.

lliSI'OSIÇÕES TIL\:'ISITOIIL\S.

Art. 7S. Po1· exccpçãn ao art. 11, a pl'imeira llirer.toria senit·á
edehrada
srrá •:omJHI<la dos seguintes accionistas:
Francisco de Assis Yalle Junior.
Eleutel'io de Araujo Cintra.
Antonio Manoel Gonçalves.
José Gomes da Rocha Leal.
Franciseo Emilio da Silva Leme.
1':-~ral{rapho unico. Vagando por quai•IUCI' motivo algum lugar
1le Director, a Jlil·eetoria o preencherá nomeando para este lim
um acdonista que tenha pelo menos ISO aeções, c o nomeado
PXet·cerá o eargo por todo o tempo •JnC !'altar. Esta •lisposição
alt·~ a primrira reunião onlinaria da assemhl!•a geral
d•~110is da condnsão das obras da estrada 1\e ferro, e

ACTOS DO l'ODEil
appli1::H;~ tamhcm ao caso de impedimento rle ai!(Uill !los DiJ•ectores, mas sómente durante o tempo do mesmo impedimento.
Art. 7!1. Themistocles Pctrococbino e Antonio Alves de Andrade , representados por Sallcs, 1-'iguciredo & Comr1., todos
elles cessionarios dos primitivos conccssionarios aos quaes a
Lei provincial n. o 36 de 6 de Abril de 1872 outorgou o privilegio
para coustrucção e gozo desta estrada tle ferro, transferem á
eompanhia o contracto celebrado com elles pelo Governo pro·
viuc1al aos 1.5 dias de Setembro de 1873 e assiguado aos 2a do
mesmo mcz, com todas as suas clausulas, favores, onus c obrigações.
Rragança, 2!1 de Abril de 1R77.
(Seguem-se as assignatnras.)

DECRETO N. G782- nE 22

DE DEZimnno DE

1877.

r.onn•rte a Secrctal'ia do Conselho NaYal em uma Secção ria SPcrÍHaria rle IM:illo tios Ncgocios da Marinha.

Usando da autorização conce1lilla no § 1. o n.o :1. do
art. õ. orla Lei n.o 2792 de 20 de Outuhro de :1.877, Hri
por bem Converter a Secretaria do Conselho Naval em
uma Secção da Secretaria de Estado dos Negocios da
Marinha, observando-se para este fim o regulamento que
com este baixa, assignado por Luiz Antonio Perrira
Franco, do .Meu Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22
dr- Dezembro de 1877, r;a. o da lndepenclencia e do I mpcrio.
Com a rubrica de Sua Magest:alo o Imperador.

T.uiz Antonio Pereira Franco.
••~~ulnanento n
~aue se ref'ere
11. o n·,·s~ de ~~~~de ·~ezenJbro

o Decr("f.o
de 18,.,.,

Art. 1. • Fica creada na Secretaria do Estado dos Negocios da l\Iarinha uma nova secção que se comporá do
Secretario do Consrlho Naval, como Dircctor, e de mais
quatro empregado~ de cscripla da Secretaria do mesmo
Cnnselho, a qual fica extincta.
Art. 2. Os demais empregados dessa classe serão adtlidos á Secret~ria de Esta(lo, até que possa o Governo
dar-lhes outro destino, nos trrmos da supracitada disposir;ão.
0
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