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N. 6827 .-JUSTICA.- Decreto de f2 de Janeiro de !878.
lltarca. o Órdenado annual 110 carcereiro da ca.dêa 

PAGS. 

d.a villa do Pará, na Província de ~tinas Geraes... l 
N. 6828.- AGRICULTUflA .-Decreto de 19 de Janeiro de 

1878.- Permitte que o r.apital da Sociedade -Ga
rantia Nacional- seja reduzido a quinhentos con-
tos de réis....................................... 2 

N. 6829.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Janeiro de 
f878.-lllanda cohrar na razão de 50 °/0 a taxa 
addicional, de que trata o art. 2. • das disposições 
preliruiu:1res ria Tarifa das Alfandegas e o art. 5. 0 

do Decreto n." 6053 de f3 de Dezembro de f87õ.... 2 
N. 6830.-AGRICULTUHA.- Dr.creto de 30 de Janeiro de 

1878.- ,\pprova o projecto de reforma e consoli-
daç:lo dos estatutos do -Banco Predial........... 14, 

N. 6831.-AGlllCULTUBA.- DrcrPio de 31 de Janeiro de 
f87R.-Approva, com altera~ües, os estatutos da 
Compnnhia Flora, e autoriza-a a funccionar...... 31 

N. 1183~.- A(;mcur;mnA.- Dre1·eto de 30 de Janeiro de 
f878.-'-Approva, com modificaçües, os estatutos da 
Companhia de consumo dr. pão da Província de 
S. P:mlo c autoriza-a a funceionar. ••. •. .. .... .••• ·.36 

N. ti83:J.- MiH!ClJLTIJHA.- Decreto de 3u de Janeiro de 
18iS.- Approva, com altuações, os estatutos da 
Compan!lia- Cantarei r a e Esgotos- da Provincia 
de S. Paulo e autoriza-a a funccionar............. ·u. 



INIJIC~: DOS ACTOS 

N. 6834..- AGRICULTUHA.- 'Jecleto de 30 de Janeiro de 
1878.- Concede a" ,fiz , 1,.. á companhia de se
guros- Garalltia- · ~ , .ade do Pol'to, para esta
.helecer uma agenci« 1 capital da Província da 
Bahia ••..•..••................••••.....•..•..•.•.• 

N. 6835.-FAZENDA.-Decreto ,Je :io de Janeiro de 1878. 
-Designa a ordem em q .w <lrHm ser extrahidas 
as loterias no :mno •IP i8iX ...................... . 

N. 6836.-JUSTIÇA.-Oecrcto de 9 de Fevereiro de 18i8.
Firma a intelligcncia 1las disposições em vigor 
sobre algumas iucompalibilidadcs ............... . 

N. 6837.-AGRICULTUIIA.-IJecreto de 16 de Fevereiro de 
1876.-Approva, com alteractícs, os estatutos da 
t:ompanhia de seguros- Paracnsc-e autoriza-a a 
funccionar ...................................... : 

N. 6838.- AGRICULTURA .-Decreto de f li dP Fevereiro de 
1878.- Approva os estatutos da nova Companhia 
- Tram-Road- de Nazareth, e autoriza-a a func-

. cionar .••...••...•.....•......•.................. 
N .. 6839.- AGRICULTUIIA .-Decreto de i6 dn F"vrreiro de 

!878.-JJeclara su!Jsislenlc, com u•o·lilic~\;ões, o 
art. i5 dos estatutos da Co111pau1Jia- Fcrr11-earril 
Macahé e Imbeliha .......................... : ... . 

N. 684.0.-JUSTIÇA.-IIccrcto de 16 de Fcv<'r·ciro de Hl78. 
Declara que o pai 1üo püde advu~ar uos feitos em 
que é Escrivão o li lho .......................... .. 

N. 68U .-JUSTIÇA.- ncr·,rclo de !f) de FP\"I'ft'iro dn IR7S. 
-Firma.· a inlclli:;·~ucia da Ordcna•::io Li\'. 1. 0

, 

'fit. 7!l, § lG, sobre iucuJupatibilidades por paren-
tesco .•.............••......•..................... 

N. 68~'!.- AGH.IGITLTUHA .- lli'<Tl'lo do~ 2;1 dn F•·vcn·iro 
do !878.- Ar•ruo\·a, eou1 allcrat::i•'· oaddilautenlo 
feilo aos estatutos da CollJ(':tllliia Jlrazileira de 
Navegação a Vapor ............................. . 

N. 6843.- JUSTICA.- Decreto de 23 de Fcver~iro rlc 1878. 
-Declará quacs os servic;os, IJUC dcwm ser con
templados na apos<:nladoria dos funcl'.iona.rios pu· 
blic?S ~ujcitos ou d<'pendcutes do 1\linislerio da 
Justiça ...••...............................••.... 

N. 68íí.-,AGHICULTURA.- Decreto de 23 de Fevereiro 
de 1878.- Concede autoriz~ç:lo ao Bar:1o do Enge
Jlltn-Novo, para c:xplorar ja.zillas dP. ouro nn uru-
!lieipio neutro ................... , .............. . 

N. 68!,ü.-JUSTJCA.- Detrr!o d<' 23 dn !1PVPreiro d•' Hm~. 
. - Exting"ue um Jogar de suhslitnlo nas coruarcas 

ria Fortaleza e de S. Luiz, nas Províncias do Ceará 
c lllaranllão ..................................... . .. 

N •• 684fi.- J\IAIUNIIA .-Decreto dr 23 de Fewreiro de 1878. 
( ~ -~!anda éxecut;n: nova la!Jrlla. regnlan~o o sup· 

pnrnPnL !Ir mcdJc:unentos c outros objcctos as 
boticas dos naYios da Armada. ................. .. 

N: l.i8í7 .- MAHINJI.\..- Decreto de 2 de Mar~o de 1878.
Est~belt'cb ao condi•;õH E-m que na•;ios arma?os 

PJ.GS. 
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88 
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passam a - não poder~··~a vqar- para a con Lagem 
do tempo dt~ emM'r~· <[n:"- a Lei de promoções 
exige dos Oflici~P~ da A'.~ ní .,t , hein assim ~cvuga 
o Der1·rto t!." 1\:lti:J tle 3 .j\ Noveuthro de 1876...... !li 

N. fi8í8.- JliSTil:A.- Dcerrto ~·n 2 de Março de 1878.
Extingli') 11111 lt•:.:•u: tlc :nhstiln!o na. comarca de 
S. Lntz na l'rnvtnna dt M:uanhao..... .•.••. ..•. 9~ 

N. 68\9.- AGIIIClJLTUIIA.- Decreto de 9 de .Março de 
1878.- Eleva a 90 annos o Jlrivilegio para a cons
trucr.ão da estrada de krro de s. Christovão a 
Agu:is Claras, c proro!!a por utais um anno o prazo 
para ineo1·poraçã(! da respectiva companhia...... 9:; 

N. fi8ti0.- AGUICULTUHA .-De ereto de 9 de l\la(ço de 
1878. -Concede privilegio a James William Butler 
para introduzir no Imperio apparelhos destinados 
a tllohlar tubos concretos........................ n6 

N. f\851.- AGRICULTUHA.- Decreto de 9 de Março de 
!878.- Concede pl"ivilegio a José Bento Gil Car-

. mines para o apparnlho de sua invcnçào de'Stinado 
a destruir f o nu igas... . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . 96 

N. G8:i2.-AGHICULTUllA.- Decreto tlc 9 tle l\larço de 
tH78.- Conc,~d~~ privilegio a John Wetson para os 
melltoratyentos introduzidos na machin:t de sua 
invenção, destinada a cxlraltif ouro e diamantes.. 97 

N. GRl'i3.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de l\Iarço de 
1878.-Concedc privilegio a Ant<!nio Pedro Collares 
para usar de apparelho~ drstinado . .; :w fabrico de 
pao c outros protluctos l'at·inaceos.. .. . . . ••. . . •. . • 97 

N. 6Rtli..- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Março de 
1878.-Concede privilegio a Augusto Dautcl para 
fah~icar cafeteiras de sua invenção denominadas 
- bcononucas .....••....•.... ·.•. . . . . . • . • • . • . • . . 98 

N. 685r;.- AGRICULTUHA.- Decreto de 9 de Março de 
i8i8.- Concede privilegio a José Torquato Fer
nandes Leão para fabricar a massa denominada-
Cafelate -, segundo o processo de sua invenção... 98 

. N. 6&i6.- AGRICULTURA.- Decreto de !l ele Março de 
1878.- Concede privilr)gio aos filhos do Jinado 
Francisco de Paula Bel lido para usarem do appa-
relho denominado- Regulador automatico...... 99 

N. 6857.-;-JUSTIÇA.-Decreto de 9 rlc Março de 1878.
Regula a concessão de licenças aos funccionarios 
d!'pendentes do Illinisterio da Ju~tiça............. 99 

N. 6858.-GUERRA.- Decreto de 9 de Marco de 1878.
Extingue algumas ofticinas dos Arsenâ.es de Guerra 
do lmperio, modifica outras, e approva o plano de 
reorganização das que são conservadas............ ·I OI 

N. 6859.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de ~I arco de . 
1878.- Approva, com alterações, os, cstatutos:-d;:t- _!' 
~ompautua transportes a vapor .d& e,I,f~q~ ~~ ~io, .·· ...... 
Grande .•...........• ·············\·t~H"'·'"''.J; ... I~. , ·ipj. 

N. 6860.- AGRICULTURA.- Decret,õ dé' l6. de Março de '' 1
: 

1878.-Concede permissão~ Antonio Joaquim Ro· 
I 
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drigucs Pinto par~xlfÍhr:>.r carvão de pedra e 
OUtrOS JllinerllCS áL '~0'") a a Ilha de JtapariC3, na 
Província da Bahia .. < . ......................... H3 

N. 0861.-Af:lt!CULTURA.- o&creto de !6 de Março de 
!878.- Concede perrnisl;io a B•~li to José Fernandrs 
de Almeida pa.ra explorar rnrv:·w de pedra e outros 
minrraes ao sul da Jl'Ja d" llaparit:a. na Provinria 
da l;ahia ......................... :. . .. . .. . .. • . . . HG 

N. 6862.- AGfilCULTUBA.- Decreto de 23 de Jllart~o de 
!H78.- Concrnlc privileg-io a Gratient lllilliet 'para 
a lllaehina rlc sua i11vcnr::1o destinada a ulilisar a 
map,dioca ............... ·:.· ...................... , H9 

N. G863.- AGIUCFLTUHA.- llecreto de 23 de Março de 
!878.-Conec!le privilrgio a William Jlans llornum 
para o apparelho rlestinado a indicar o numero dos 
passageiros rpJ•) transitarem nos carros das es-
tradas de feno e trilhos urllanos ...... ,........... !20 

N. 686'L- AGIUCULTUHA.- Oecrelo rle 23 de Jllarco de 
!818.-:- Concede privilegio a Theodoro Augusto 
Parnplona para os ~pparelilos destinados a expellir. 
do !Pito das Pstmdas rio f•:rro os corpos nelle en· 
eontrados, e evitar os desencarrilhamentos nas 
pontes, tunneis e "urvas .................... ,. , • . • f~O 

N. 6865.- AGRICULTUHA.- Der-reto 1le 23 de Março de 
!878. -·A pprova. com ai tl'fa~·r,es, os estatutos da 
Companhia estrada de ferTo Barão de Araruama. 121 

N. 6866.-.JUSTIÇA.- Decreto de 23 de Março de !878.-
Exlin~ue um Jog-ar rle substituto na comarca do 
Heeife, na Pro\·incia de Pernambuco............. · i2!l 

N. 0867.- IMPERIO.- Decreto de 23 de l\larco de !878.
Approva os novos estatutos da Sociêdade Portu-
gueza de Benelicencia .................... :.. • .. .. 129 

N. 6868.- BIPERIO.- Decreto de 23 de lllarço de 18i8.
Approva os novos estatutos da Sociedade Protec-
tora dos Barbeiros e Cahrlleimiros .. . .. .. . .. . .. . !39 

N. 68G!J.- IM PER !O.- Decreto de 23 de lllarço d~ !878.
Apprnva os novos estatutos da Imperial Socicdarle 
Auxiliadora rias Artes lllecanicas e Liberaes e Be-
ueliccntc......................................... Ha 

N. 6870 .. - IMPERIO.- Decreto rle 23 de 1\larco de !878.
A pprova os estatutos da Sociedade de soccorros 
mntuos Protectora dos Artistas Sapateiros e pro-
lissücs correlativas............................... ii3 

N. 6R7L- BIPEHIO.- Decreto de 30 de l\larço de 1878.-
Ahre ao lllinisterio dos Nrgocios do Imperio um cre-

, dito oxtraonlinario na importancia de q,_ooo:ooos, 
rl~stiuado espccialmen te para occorrer ao paga-

( 
rncnto das despezas urgentes que se estào fazendo 
mru sorcorros :is prO\'incias tlagclladas prla si·cca. 183 

N. ·~72.-A!iHICULTUHA.-Dccreto de 30 rle lllarço de 
f8í8.- Determiua que a colonia de Cananéa passe 
ao regimcn rornnnun ;is outras povoações do Im-
JI('rio ...••..••....... , . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . • • • • . • fi! i 
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N. 6873.-IIIARINHA.-Decr~t_tQ de 6 de Abril de l878.
Supprime as ollicirras Ue Cl'"Jioaria, pintores, ta
noeiros, bandeireiros· ('c~ {eeiros do Ars~nal de 
lllarinha da Côrte c co:!stltue em uma so as de 
apparetbo c velame, fic~ndo sujeitas á Directoria 
das officina~ de coristrq~ção naval............... iW~ 

N. f.87r..- AGRICULTURA.- tlecreto de 6 de Ahril de 
l87S.- Proroga por SP.is mezes o prazo mareado 
para conclusão da linha tclrgraphica suhmarinha 
tio Norte do Imperlo . .. .. .. • . ... .. . ... • .. .. .. .. . . ts:; 

N. li8iü.- AGRICULTURA. - Decreto 'de 6 de Abril de 
1878.- Approva os estudos definitivos da estrada 
de ferro da cidada do Natal á villa. de Novar-Cruz, 
na Província tio Rio Grande do Norte........... 18ã 

N. 0876.- AGRICULTURA.- Decreto de 6 de Abril tle 
1878.-Concede permissão a Felisberto Ignacio Bar
cellos e Felippe Guillot para a lavra de ouro, 
prata e outr·os minernes na Província do Rio 
Grande do Sul................................... IS!i 

N 6877.- AGRICULTCHA.- Drcreto ti e 6 de Abril de 
18i8.- Approv;~, eom alterações, os estatutos da 
Companlua da estrada d!l ferro do Bananal c au
toriza-a a funccionar.. •• . . .. •. . . . . .. . . .. ... . . .. • !91 

N. 6878.- GUERRA.- Decreto de 6 (]e Abril de 1878.
neclara sem clfeito as disposições contidas no 
art. 37 do Hegulamrnto approvado pelo Ocereto 
11. 0 6í83 ele 29 de Dezembro de 1877.............. 198 

N. 6879.- ESTRANGEIROS.- Decreto ele 6 de Abril de 
1878.- Promulga o. tratado addicional ao de extra-
diçào eelebrado entre o Brazil e a Belgica em 21 de 
Junho de !873....... ...... • . . .. • . .. . . • . . . . . . .. .. !98 

N. 6880.-IMPERIO.-Decreto de U de ,\bril de 1878.
Dissolve a Camara dos Deputados e convoca outra. 200 

N. GRSI.- 11\IP.ERIO.- Decreto rle !3 de Ahril dfl i878.
Convoca p:1ra o dia iã de Dezembro do corrente 
anno a nova Assembléa Geral Legislativa e de-
signa o dia 5 de Agosto p1·oximo futuro para se 
proceder em todo o IHIJH'rio á eleição prirna~ia.... 201 

N. 6882.-FAZENDA.-Decrcto de Hí d:~ Abril de 1878.
Autoriza o Ministro da fnzend~ par~ emittir, nos 
rxPrcicios de 1877- 1878 e 1878-1879, até a im
portancia de sessenta ndl euutus de réis de pap~l-
Illoeda..... .. .. ...... ... ...... .................... 20:> 

J'\. üf81.- GUERRA.-Decrctn de fü de Abril de 1878.-
A pprova o plano de uniforme para os Olliciaes 
ho1wrnrios do' Exercito•......... ... . . . . . . . .. . . • .• 2n:; 

· N. lik:lL-IMPEIUO.- Dl'creto de 20 de Abril de 1878.
Ait•'r:t os Hegulanwntos do Imperial Collegio de 
Pedro li......................................... ~.207 

:'1. üRR'i.- AGntCULTüi1A .-Decreto ~~~-~7--tt~\ br.iL de 
1878.- Coucedc privilegio .a-Cb;gl~l> -Aihel P.ãr:t . 
fabricar e vender canti~ d\str~ Vttertqà'oJJ '·.(.)·f-r, 213 

N 6886.-AGRICULTUHA.-Decrefu de 27 de Almltle' " 
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IR78.- Proroga por mais um 'anno o prazo mar· 
r.ado na clausula ti.• da~ attfir,xas ao Decreto n. o -1\116 
de 3U de Março de~2tt.; ..................... .. 

N. 6887.- AGRICULTURA.-lhfrrto rle 41lc Maio 1lr 187.~. 
-Altera à clausula h! das annrxas ao Derreto 
n.0 6683 de 12 de Scteltbro rlc IR77, relativa ;i 
estrada de ferro do Riotverdr.. na Província tiP 
Minas Gera•'s ....•.•••.•.........•....•.•.•.••.... 

N. ü888.- AGRICULTURA.- Decrrto 1le 4 de l\laio de 1878. 
-Rescinde o coutracto celehrado co111 a t:OJnpa
nhia Brazileira de Naveg-ação Transatlantiea ..... 

N. 6889.- AGRICULTURA.- Decreto rle 4 de l\laio il•' 187S. 
-Npprova, com alterar,ües. os uovos estatutos da 
Co:npanhia Ferry .••...•........•..••.••..••..•.. 

N. 6890.- AGRICULTURA.- Decreto de 4 de Maio rJr, 1878. 
-Autoriza a Companhia de seguços c<~ntra inern
dios «Berlim Colonia" para rsta!Jc!l'r:cr ag<'IICias 
em varias províncias •.....•..... .- ............••. 

N. 6891.- AGRICULTURA.-- Dccrrto de 4 de 1\Iaio de 1878. 
- Approva, com alteral;.!<'S, o~ estatutos da Asso
ciação Predial da cidade de i\lonete~ ,, t:onc<·'l" 
autorização para funrcionar .••.............•.... 

N. 6892 .-AGRICULTURA.- Decreto de 4 rle Maio de 1878. 
-Approva, com modilicaçõeg, os csL1tutus da Com· 
panh1a de navegação a vapor União de Villa Maria 
e autoriza-a a funccionar ....................... . 

N. 6893.- AGRICULTURA.- Decreto de~ de ~I aio de 18~8. 
-Approva, com altcraçües, os estatutos da Com
panlua Estrada de ferro do Rio Doce e concedc-lllr 
autorização para funccionar .................... . 

N. 689~.-MARINHA.-Decreto de 4 de Maio de 1878.
Supprime as officinas de tanoeiros, pedreiros c can
teiros do Arsenal de lllarinha da Prov.incia da 
Bahia e constitue em urna gó as de apparelbo e 
velame, sujeitas á Dircctor·ia das de constrncção 
naval do mesmo Arsenal. ...................... . 

N. 6891>.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio dr 1878. 
-Autoriza a Companhia Wilson Sons and Coru-
pany Lirnitcd para funrcionar no Imperio ...... . 

N. 6896.- AGRICULTURA.- Decreto de H de lllaio de 1878 
-Concede privile~io a Joaquim Alvrs de Souza 
para o apparelho dcstirwdo á purilica~;io tio olro 
da turfa •..•...•.•.....................•..••..... 

N. 0897.- AGRICULTURA.- Tlccreto dr H de Maio tlr 
t8i8.- Approva, com alleracões, a rrforma !los 
est:ttntos da Companhia Sorocahau:t 11:! e'lrada 
rle feno de S. Paulo a rpanema ............... .. 

N. /J898.- GUERRA.- Decreto !111 J i de li! aio dr, JS7R.- Ex
f r tingue a j:onunis.;;to dn Prnnro1.:lirs nn l·:xPrritn .... 

N. 6899.-GUERHA.- Decreto ,J, 11 1lr ~I aio df' l87H.- Ex
tin~ue a Conuuiss;to cln lllrlhoramentos do ~la teria L 
do Exercito .•...•..•.....•...•.•....... , .•.....• 
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235 
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N. 6900.- JUSTIÇA.- Decreto de H de Maio de !878.
Reune á vara municip~i do termo do Rio Gmnde, 
na PNvincia de S. T~tlro rltl Hio Grantle tlo Sul, 

P,II:S. 

a vara especial de orpii:IT-. .. do ntr~nlo termo..... 2'~R 

N. 6901.- AGHif:ULTUHA .-[),,,.~.,.lo tfr 18 tlt~ 1\Jaio de 
f8i8.- A pprova ~ s 111o~i fie~ ~ür~ propost.1s pela 
Companhia City linprm~JnPnts p~ra as ohr~s de 
esgoto rir dilf~>rentrs predios as ruas de Fonseca 
Tellcs c ~. Luiz Gnnz~~~. no h~irro dr S. Chris
tov~n, r para ns r:lln:u•s qun p~ssnrn na tlr S. Ja
nnario c entre as ruas Nova 1lo Alc:udah e 
ViscoJHic dr ttatína..... .. ... . . . . .. •• .... ..... .• 2'1R 

:'{. 6'1:12.- JUSTJC \.- Drcreto de f8 de Maio de IRPR.
ft,•unr>. :111 trr1110 dr Pirarurnca o da Bata\IJ~. na 
J•m,·ineia "" Pianh~·....... ............ ..•. .. . . . 2~'l 

:X. ü!lll:l.-.li"STIC,\.-Ilrcrcto rlt~ 1.8 tlc ~~-·in de !878.
flh·ítle •'JÍI dons o eomm~ndo snprrior rle r.uardas 
:'\1rínnaPs da. r.orna.rca de Jtaqui, na Província do 
.Bío Gr:111dc do Sul............................... 2'~!1 

~;. iõiJOí.-AI:TIJCt!f:l'l;I\A.-Drcrcto de 1.8 rlc Maio de 
IR7íl.- C"nePdt~ privile~io a A n~nstin llcnry llamon 
para ín"lt·ntlnzir no lrnpcrio tnhos de ehum!Jo for-
rados de r.sLlllho.... . .. .. • .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. 2i'l0 

:'\. i.'!Oi>.- AGHJCULTUHA.- neado de fR de Maio de 
ll<7f\.- Conr.Pt!P pdvil~l-(in a Silva & Silva para os 
ml'!hnr:~rrJt'lllns inlrnrlnzirlo~ no apparrlho de fa-
hric:u' ~az, tlcnomina,Jo- Glohr.................. 2M 

N: lifltl:I.-Af~Hli:ULTl'RA.-ne~reto rln !.R rle Maio de 
:1878.- Concerte privilegio a José de Sá llollanda 
Cav~l!'~lllt~ par·a o apparrlho denominado- Gazo-
mdr:ca.............. ... • . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . 2:;t 

:'\. I.!Jili.- AGBICULTIJIIA.-Decrrto de :1.8 rle Maio de 
!878.- Concede privilegio a Carlos Au~usto Ro
rlri~urs Martins r, Manoel José Dias da Silva para 
o fahrieo c venrla de cêra e outros producto>.. 2tll 

N. li11118.-AG!lJCULTIJHA.-Decrcto de !8 de l\laio de 
1Rí8 .-Concede privilegio a Walfrid Swvenson c 
Jo5n Harnos d<~ Queiroz para o systema de carris 
de ferr·n rte sna iuvcnç:lo tlnnornimrlo.- Transpor-
tador de terras e apontador do serviço.......... 2:;2 

N. H'lfi!J.-AGRfCULTURA.- Decreto de 1.8 de lllaio de, 
1878.- Approva, .:om alterações, a reforma dos 
estatutos da Companhia- Industrial Fluminense. 252 

N. f.!HO.- AGRICULTURA.- Decr~lo de :1.8 de Maio de 
1878.- Approva, com alterações, os estatutos da 
Companhia "Cornmercio 1\lixto. , . • • . • • •. . • • . . • . • . 2Jil 

N. G\111.- AGRICULTl'HA .-Decreto de f8 de 1\Iaio de 
18i8.- Approva a reforma dos estatutos da Com
panhia-União Valenciana- r faz altera~ões nel!es. 51'7 

N. G9!2.-AGRICULTURA.- Decreto de A.S..-dtr-"""!I:ii!Y -àe ... 
fR7S.-Proroga o prazo fixado JMfcla~'l"fllll'-·f'l,do 
'l''"'"''lo 11." t.il.:l4 clr i tle Maréo -de t!lFS,'Inttóri.l't ,.-

, ·• ·,, 

I, 

\I 



10 IND!Cil flOS Af.TO~ 

zando Antonio Alvrs Pipto para explorar cobre e 
outros rnetae·. na Província do Paraná........... 278 

N. 6913.- AGBICULTUHA ?-Decreto de 2:J de lllaio de 
:1878.- Proroga o pràr,ç. de.ntro 'do q~al Colla~if!O 
Marques de Souza deve por em pratiCa o pnvi-
legio concerlido por· llr~tl'elo n. o fi:l90 de !lO rir Nn
vrmhrn de :IR7G •..... ·'... . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . . . 2ifl 

N. 6!lH.- AGIUr.ur.TURA .- Dent't•• tle 2r; de lllaio de 
!878.-Coneedr priyiJr.gio a Auto11io l'inheir·o dP. 
Aguiar par;. 1:111 S) slewa de rutlas de carro dt> 
sua invenção. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 27\l 

N. 691ti.- AGIUCULTURA.- Decreto de 2:> de lllaio de 
!~8.- Concede aulorizat;ào à Francisco Cout_o t!a 
Silva para lavrar jazidas de erystaes na Prov111era 
de Mato Grosso.................................. 2RO 

N. 6916.- JUSTIÇA.- Decreto de 2ti de !\I aio de :1878.
E:xtingue a primeira vara civcl do Hecifc e pro-
videncia sobre as respectivas funcçõcs........ ... 28-1-. 

. N. G!Hi .-JUSTIÇA.- Decreto de 2:J de Jllaio de t878.
Reune ao termo da St)rra o dn .1'\ova-A lrurida, na 
Província do Espírito Saulo .................. ·.... 2M 

N. 6!H8.- AGHICULTURA.- Decreto do L o de Junho <Ir 
!878.- Ahre ao ;\linistcrio da Agricultura. Com
lllercio r. Ohras P11hlicas o eredito (~xtraordinario 
de 9.000:000{)000, para o pagamento do resgate da 
estrada de ferro de llaturité e das desprzas nào 
só do seu prolongamento ató C:múa, mas tamhem 
da construcçào das rstradas de ferro do Soht·al, n 
de Paulo Affonso................................. 28!i 

N. 69!9.-AGRICULTURA.-Dccreto do t.• de Junho de 
18i8.-Autoriza o resgate da estrada de ferro de 
Balurité, na Província do t:eará................. 287 

N. 6920.-AGIUCULTURA.-Decreto do L" de Junho de 
!878.- Autoriza a construccào das obras da estrada 
de ferro·de llaturité, .desdé a Pacatuba até Canôa, 
na Província do Ceará; e a manutençào da parte 
em trafego da mesma estrada.................... 290 

N. 6921.-AGRICULTURA.-Decreto do f.o de Junho de 
!878.- Concede autorizar,ão a João Ferreira de 
Souza Leal para explorar' ouro c outros metaes na 
l'rovincia de S. Paulo........................... 290 

N. 6922.- AGRICULTURA.- Decreto do 1.0 de Junho de 
t878.-IJeterrnina que os exames de Agrimensores 
de lenas publicas sejam prestados na Escola Po· 
lytechnica e no Curso de Infantaria e cavallaria 
da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
e que por aquella se expeçam os rt•spcctivos titulos. 29!1 

N. 6923.-AGHICULTURA.-llecreto do L' rle )unho de 
(' t878.- Concede autorização ao !~acharei Luiz Gon

Zag'a d~ Soun Bastos e Freder.co Augusto Duvel _ 
para explorarem carvão de pedra ·e outros mine-
raes na Província do Rio Grande do Sul.......... 294 

N. 6924.-AGR!CULTURA.-Decreto do !.0 de Junho de 
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i878.-Concede autoriaação a Joaquim Rodrigues 
de Moraes Goyano para explorar rnineraes na Pro-
vincia de Minas Geraes .... , • . . . . . . . . .. .. . . .. . .. • . 297 

N. ft925.- AGRICULTURA.- Decteto do i." de Junho' de 
1878.- Proroga. o prnzo marcado no De~reto 
n.• ftl70 dr Hí de Ahril r!l; 187ft; :mtori:zando Lucas 
.Tnsó Virira Frrraz para rl\rlorar· rnincrars no rnu
nicipio de Barra Mansa, Provinci:t do Ilio dr. Ja-
neiro ........................... :................. :100 

N. G92ft.- AGRICULTURA.- Drcreto de 1:! de Junho de 
1878.- Proroga por um armo, a contar da data em 
que expirar, o pra:zo mar~ado na clausula 7.a das 
annrxas ao Decreto n." 67\(i de J7 de Novci!Jbr·o 
de 1877.......................................... 300 

N. ft927.- AGRICULTURA . ...:. Decreto de 8 de Junho de 
1878.-Concedc permissão a Comes Frrire de An
drade Tavares para explorar minas auriferas em 
fliversas parochias do nmnicipio rle S. Paulo rfc 
.1\Iuriahé, na Provincia de Minas Geracs.......... :101 

N. (i!l28.-AGRICULTURA.-Decrelo dr, '8 de Junho de 
1878.- Conr~ede ]Jrivi!rgio a 11. F. Gni!lwrrnr~ Hohr 
para fabricar estantes giratorias de sna invcn~:1o. :lil~ 

N. ft\12!1.- AGHICULTUfl.\.- Docrcto dP. R rle Jnnlin de 
1878.- Proroga o prazo eoncc!lido ao Tencnl.f'
Coronet Bento Josü Alves Prreira r, outro para a 
aprescn tação das plantas geologica e topogrn nh ica 
rlr que trata a ela11snh t." do llccrcto n." niü:l dr 
23 de Setembro de i Ri\.......................... :111r.. 

N. 0!1:10.- AGRICULTURA.- Decreto de 8 de Jnnlio t!t~ 
1878.- Concede permissão a Pedro Pinheiro Pat'S 
Leme e seu irmão Bernardo Pinhri ro Paes Lrme 
para explorarem ouro 110 município de Santa 
Luzia, na Provincia de Goyaz ..•......... ·........ !lo:; 

N. 0!131.- AGRICULTURA.- Decreto de 8 rir Jnnlro de 
l.878.-Concede privilegio a Eugenio \'oisire para 
introduzir no Imperiu fornos ilestinados a der-
reter ferro .•....•••. ~ •••.•.••.............. ,..... 30R 

N. 11932.- AGRICULTURA.- Decreto de 8 de Junho de 
1878.- Approva, com alterações, os estatutos da 
Companhia l\Ianufactora de Cigarros c concede-lhe 
autorizar,ão para funccionar..................... 31!1'! 

N. G\133.- AGRI CULTUI1A.- Decreto de 8 de Junho de 
1878.- Appmva a I'dorma dos estatutos da Com-
panhia das Docas de O. Pedro II.................. :117 

N. O!l3'L-JUSTIÇA.-Decreto rle 8 de Junlro de 1878.
Regula a competencia dos Trihunacs e a fúrma do 
processo nos crimes commettidos em paiz estran-
geiro contra o Drazi! e os brazi!eii·os ............ '.. :117 

N. 693:i.-AGRICULTUHA.-Decr·eto de W de Junho de 
1878.- Concede privilegio a Fernantle~ & Irmãos 
para o fabrico de carros de sua invenção.......... 320 

N. 0\1!16.- AGRICULTURA.- Decreto de j.&-deJVP.ii~ ?e -.-.. 
tR7R.- Concede a Suas Altez~yl~I\J11f1 flf!d:il,a,,, -'· . · • 

,' ;~~~/ ~- . 
I ., 
'I 
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Princeza D. Izabel e o CQnde d'Eu permissão para 
explorarem e lavrarem min~raes nas terras que 
constituem sen p~t!rimbnio ..................... . 

N. 6937.- AGnir.ULTITIIA . .:...,necreln de t:i de Junho de 
!878.-Eieva ~ 20 annos o prazo de fO uwrcndo no 
Decreto n." Gti8:l de f:l" de SP!euJim~ de !~77 para 
Severino Loureuçu dafCosta Leite us:u· e applicai' 
:i industria fabril as libras textis extrahiúas dos 
cipós lactecentes e Htalpiglliaceos ............... .. 

N. G938.- AGRICULTUI\A .- Drcreto de H> de Junho de 
!878. -Coucerle privilegio a Dornenico Te sou rirre, 
~larquez Tupputi, para In.troduzir no lmpcrio 
ct~llliJUstorrs de gaz apPrfrl~o:ulos ................ . 

N. C.93\l.-GUEIUlA.-Unercto tlc Hi de Junho 1lc Hl78.
Determina que o corrcam(' branco, tle que usa111 os 
coi·pos c compauhias isoladas rio Exercito, seja 
suiJsti tuido pelo de couro prelo ...•.•.•..•...•••. 

N. 1i9&0.- AGRIClíLTllRA .-Decreto de !9 de Junho de 
!878.-Declam ser estr~da geral para o serviço do 
Estado a via ferrea de Camossim a Sohral e autoriza 
os estudos e constt·ucção das respectivas obras •.•. 

N. 69\i.- AGRICUI.TUllA.- DeeJ·,•Io de JH de Innho de 
!878.- Autoriza os Pslndos tlelinilivos r consfnw
çã.o da estrada d•~ ft~rro de 1':111lo Alfonso, uas Pro-
víncias de Alagüas c Pernambuco ................ . 

N. 6!l<i2.- AGRIClíLTURA .-Decreto de 22 de .Junho rir 
!878.- Approva, com altcraçties, os estatutos da 
Companhia lllannfactora do P:1o, c autoriza-a a 
funccionar ...................................... . 

N. G9-i3.-AGRICULTUI\A.-Decreto d~ 22 de Junho de 
!878.-Conccdc permissã.o a Benedicto de Almeida 
Torres para lavmr jazidas de ouro e outros mi
neraes no município da Campanha, da Província 
ele Minas Gcraes......... . • .. • ................ . 

N 69~-..- MARINIIA.- Decreto de 2:; de Junho de !878.
Abre crr.ditos snpplcrnrntarcs na i111portancia 1le 
2.007·4!J7fj8:l4 p~t·a ~s·desprz~s do l\linistcrio da 
lllarinlla, s•~r11lo 8G7:f28fj783 para a ,-crba -Arse
naes-, f.OG:l:\l811)7:!ti para a verba-Forra Naval
e 77:387{i3Ui para a. verha-Eventnacs..::. do exer
cício de !877 a J878 •.•.•...••••.•...•..•..•.••.. 

N 69fl5.- IMPEHIO.- Decreto de 25 de Junho de !878.
Revoga o Decreto n.• 6755 de 21. de Novembro de 
!877! Q!JC adiou l!- eleição de um Senador pela 
Provmc1a do Ct•ara ...•••.•..•.•...•.•..•.•.•.•.. 

N, G94G.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 25 de Junho de 
' !878.- Promulga o tratarlo de extradirão de ~:ri

ntinosos eetebrado entre o l!razil c a ".·\llrntanlla 
{ crn 17 de Setembro tf() 1877 .................... .. 

N. 69~7.- F.ST~ANGEJROS.- Decreto de~;, dn Junho de 
!878.- Autoriz 1 o Minis 1m e Secretario de Estatlo 
dos Negocias Lstraugriros a appllear üs despezas 
!la verba- Extraonlinarias no exterior- no exer-
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cicio Út' 1817- 1878 a quantia de R:U4~í34, tirada 
da veriJa- Ajudas de c\f5to- do mesmo excrcicio. 356 

N. 6!lí8.-JUSTIÇA.- Oecrelo de 2t> de Junho de 1878.
A u toriza o lllinislro c Secreta rio de Estado dos 
Negocios da .Justiça a transferi r da verba- nu arda 
Urbana- para a verba- Conducção, sustento e 
curativo de pr···sos- no l}'<.erricio de 18i7-1878 a 
t)nanlia de 20:UOONOOO.................. •• . • . . . • • . :31i7 

N. 6\li!l.- JUSTIÇA.- Decreto de 28 tlt~ Jnnho dr 1878.
Altera a organizaçào da Guarda l\'acion'tl das t:o
lllarcas da capital e rla Serra, na Província do 
Espírito-Santo.................................... :Jr;7 

N. 6%0.- Uli'Eil.IO.-Ilecrelo dr 2R de .Junho de f87fi,.
Abre ao Mirri.,lerin tlns .i'/cg-ol'ios dt) lr!lprrio mais 
urJI ct·rdito extraordinar!o na importancia de 
iO.OOO:OOO~OIWJ. •kslinaclo especialmente para occor
rer ao pagar11ento tias despezas urgentes já feitas 
c 'I ue se continuam a faz" r com soccorros á~ pro-
virrcias llagclladas pela sêcca. .. ....... ....... .. . :mH 

:'i. G\11il.·- GUimHA .- Decreto dr. 2R de .Junho de f87~.
llelermina que para o exercício de 1878 a 18i9 
continuem em vigor as disposi1;ões da Lei n. o 2706 
de31 de lllaio do anno proxiruo passado...... . . 3a!l 

N. 6952.- AGIUCI:LTUIL\ .-- llecrl'ln tle 2S dt~ Jnnllo de 
1878.-Ahre ao. ~Jinistr,rio dos NPg-ocios rla Ag-ri
cu!tUI·a. Commercio c Obras Puhlicas um credito 
extraordinario tla quantia dr L2.10:01l0i)OUO para 
dcspezas das vr,rhas- llluminat:fw puhlira- Es
trada de ferro n. PPtl fi) li- e- TciC((I'aphus- no 
cxcr·cieio de 1877-1878..................... •• . • . . :16'~ 

N. ü'J'i:l.- A:ill!l:ur:ruH.\.-Dt~r:relo tlt' ::!8 dt~ .Junho de 
18íH. -A hrc ao Minislcrio tlu,; Neguei os da AgTicul
tura, C•llllllle_reio c llhras Pnhlicas lllll ercdilo 
cxtraonlinario de ILiOO:tJOO[jUOO para oecorrPr ;is 
despezas com o sPrviço da ver!Ja- Terras Publicas 
c Colonisar;;io- no exercício tln :18i7-1Si8........ :166 

N. 6\lai.- AGRICUI.TURA.-Ilecreto !}'} 28 rle .lnnho rle 
:1878.- Concedtj privilegio a Elias José Nunes da 
Silva e outros para explorarem e cxtralliretll pro
duetos naturaes em toda a rrgião cunrprehc11ditht 
""lre as priiiH~iras raelweiras inft~riores do Rio 
Xirrgr"r, na Província do Pará, ale ns suas nascentPs 
na de Mato Grosso................................ :lf1R 

N. 69';5.-J\IAlU.i'lliA.-Deerclo th~ 28 de Junho tlr. f87R.
Drtermin:~. IJUC para o Pxen~idn tlfl -1878-!87\l r.ou
lirnwrn rm vigM :1s tli~posir,I>PS ela l.f'!i n." 2ii8 dr. 
27 de Jnnho de t877.............................. 371-

N. 69:í6.-JUSTIÇA.-Decreto de 6 de Julho dr 1878.
Extingue a segunda vara eivPI de Ouro Prr.tn c 
rn·0videnri:~. soiJre as respectivas funcções....... :li2 

N. G91i7.- AGRICULTURA.- Decreto 1)e li de . .Julho .. de 
18i8.- Concede privilegio a Eduat;OO nãf1t\\t~gq
t)Uette Fran_co para fabr~car a l!)al:lí~l~ f~a ~~a litf· 1 . •1 
V()UÇão destmada a !Jntnn t·a~9· :..."-~,,............. '372 
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N. 6!!58.- AI~HICUL TUHA .- llecreto de li dt~ Julho de 
t8i8.- ~~once.Je prh·iiP:,:ItJ a Jos··~ Hi!Jciro tia Silva 
para usa1· do mellturauwntu introduzido na ma· 

i'AGS. 

eltina de dcst:asear eaft>., ora dellOillinada-Con· 
ca~sot· aperfcit;oado ... , ....•.....•..• , . • • . . . . • . . • . :li3 

N. 6\lil!l.- AGlliCULTUHA.- Deerdo tlu ti de Julho (k 
1878.- CtJIItedc privil~io a llomiu~os Carlos de 
Sa!Joia para fahricat· carros de sua invenção...... 3i3 

N. ü\!60.- AGRICULTURA.- Decreto de 6 de. Julho de 
J8í8.,.- Concede privi I c;: i o a Holle & Irmãos para il 
fabrico tle carros ucsli11atlos ao scrvi•·o das estra-
das de ferro urbanas ...•...........• :............ 371 

N. l.i!I6J.-:1AGRICULTURA.- Decreto de 6 de Julho de 
t878.- Concede privilegio a Lucien A. Tartii'n~ 
para os melhoramentos introduzidos no apparelho 
de seccar cafó.................................... :l7~ 

N. 6\!62.- AGRICULTURA.- Decreto de 6 de Julho tle 
t878. -Coneedc permissáo a .loão Baptista Hut.loca
llachi c t>uiltlCrmc F•·anciseo Jnnes, para expio· 
rarcrn jazidas de cohre o outros rnincracs na 
Província de lllato Gro,;so . . • • . . . • .. .. • .. . • .. • . • . . :17;; 

N. 6\163.- AGIIIUJLTFHA .- llrcrrto tlt\ r, de .Julho de 
:1878.-Annulla as roncessties feitas a Jamcs Jolm
son c lgnac.lo José Ferreira de Moura para a lavra 
de carvão de pedra 11os munieipios de S. Jcronymo 
e do Triumpho, da Província t.le s. Pedro......... 378 

N. 6964.- AGHICULTURA .- Decrrt.o rio li de Julho de 
!878.- Concede pcrritiss;i.o a Jloltzweissif( & Ctlmp. 
para a lavra de cat·v;lo de pedra nos IHUnidpios 
de S. Jerouy111o c do Triulllpho, da Provinda de 
S. Pedro......................................... 378 

N. 696:.i.- D!PERIO.- Decreto de 6 de Julho de t8í8.
A ppro\·a a rcfor:ua do n rios artigos do..; regula.· 
mentos do .Monte-Pio Geral de Econoulia do,; Ser-
vidores do Estado .................... :. . . . . . . • . • 37\1 

N. 1Uü6.- J\(jHJCULTUHA.- llccrelo de R de Julho rle 
l8i8.- Altera o Hegnlantento approndn pelo De
ereto n." ,1,83:; do L" rle ])czemhro de 18íl, rJuanto 
ao prazo eslai.Jclet:ido p:ua as dccl:uaeü~s rrue sãu 
obrigadas a fuet·, peranlc os eru·arrPgados da ma
f ricul:t espt'cial rios escrayos. as p"ssoas rlesignarlas 
no art. 3. 0 du IIH'Sill<J rc:;nlau1C11to... ... .• ... . ... 381 

N. ü\167.- AGIUl:CLT!iiiA.- n,•aeto de 8 (]r) Julho de 
Jí';78.- Allt'r:t ns l:l'~lllnuv-ntos n ppmv~do,; pelos 
llPrrcto' n. "' IR:::; do L" de llcz•'JIIlorn dn !87:1, c 
:a:J<i ri" i :I d<' Nnvl'm!Jrn dl' !Ri2 c as~irn o ne.~relo 
n." .HIGO ti•· R de Maio d'' Hl72, qnanto ao prazo para 
a matrknla dos Jilbos lil'ff'S tlc mulher escrava e 
rrspectiv~s averiJa<:ücs........................... 3~2 

N, ü!l68.- AGRICULTURA.- Dccmto de :13 de Julho de 
f878.-(!assa a autoriz:u;ão cuneedida á Companhia. 
-Garantia dos Prl•JH'ictarios-para funccionar .• • • 383 

N. 6>16\1.- AGHICULTlllL\.- Decreto de t3 de Julho de 
!S;S.-Coüccde privilegio a l\lorris N. Koliih para 
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u me~horamento dos carros tlestinadrJS ao sm·viço 
das lmbas fcrreas urbanas ..................... .. 

.N. W70.-.JUSTIÇA.-Dccreto rle 13 de Julho de 1878.
l\larca o vencimento arinual rios Promotores l'u· 
blicos das coruarcas de 1\~rJUillt! cHio dos Sinos, 
na Província de S. Pedro do Jlin Grande do Sul ... 

N. fi\171.-JUSTIÇA.-Decreto d!ff3 de Julho de 1878.
Declara a entrancia das comatcas dfl 1\laquiné c 
llio dos Sinos, na Provincia de S. Pedro do Hio 
Grande do ~ui. ................................ .. 

N. fi!J72.-FAZENDA.-Dccrclo rle 20 de Jnlllo lle 1878.
J\Ianda cassar o dccrc~ r1ne permittiu a incorpo
ração de uma companhia destinada a scguraJit os 
bilhetes das lotrTias do Estado, c revogar o que 
autorizou a mesma companhia a funccionar,appru
vando seus estatutos •.......................... .-

N. ü\17:3.- FAZENOA.- Df)crcto rlc 20 dr Julho de :187H.
nevoga o decreto que autorizou a subdivisão até 
v_ige~imos dos hillletes das loterias da Côrtc .....•. 

N. ü\l7!J..- AGBICULTLTH.A.-· Oncrelo rlc 20 de Julho de 
1878.-l'roroga o )lrazo eonccrlido a José Ferreira 
!la Silva Pinto Jtara explorar jazidas mineracs no 
município de ouro Preto, da Província de 1\linas 
Geraes .......................................... . 

N. ü\175.- AGHICULTURA.- Decreto de 20 de Julho de 
!878.-Proroga por um anno o prazo fixado á Com
panhia Catharincnse de Navegaç;1o a Vapor para 
a apresentaç<io de um novo vapor ...........••. 

N. ü\176.- AGRICULTUHA.- Decreto de 20 de Julho de 
1878.-Proroga o prazo concedido a 1\lanoel de Assis 
Drumrn~nd .c outro para. a exploraç<io de azougue 
na PI'OVJncia do Para na ....................... .. 

N. G\l77 .- AGHfCULTURA.- Decr·eto de 20 de Julho de 
J878.- Approva, com alterações, os estatutos da 
Companhia ria Estrada de ferro do Oeste c auto-
riza-a para fnnccionar .......................... . 

N. li978.-IIIARINIIA.-Dccrcto de 20 de Julho rlc f878.
Auloriza o .Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da 1\Iarinha a transferir no exercicio de 1877 
-!878, das verbas- Conselho Naval- Quartel
General- e Contadoria -sobras, na impo1·tancia 
de f2:7U;$ü99, para a verba-Navios desarmados. 

N. ü979.-1MPEHIO.- Decreto de 21) de Julho de 1878.
Approva os estatutos do Greurio nramatico Fami-
liar S. Joã;o llaptista ........................... .. 

N. 6980.- FAZENDA.- Decreto de 20 de Julho de 1878.
lla HO\'as labellas para arTccadat;iio du imposto de 
iHdu~trias c prolissüe:; ........................... . 

N. W8I.- AtilllCULTUHA.-lJccr~l" de '27 de Julho de 
Hl'í-3.- Proroga nov~meu tt: o )Jra;:;o COII.J<.~ido .• 1.0 . 
JJesemba~gador Henflque Jorge RebeUõ l)aH li j.f1~ 
cf?rporaçao de uma companlua ,dest,in~ •b ser-
VIÇO da pesca ...•..••.. ······~~··~.\\~ •.•..•.••••• 
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N. tW8:!.-.JI:STit:A.-Decrl'ln de 27 de Julho tlr 18i~.
Hcgula a éxecn1::ío das sfmtcnças, civeis ou com
Juerciaes, dos Trilmnacs estrangeiros .... - .•.•... 

N. 6983.- JUSTIÇA.- Decreto de 27 de Julho de 1878.
Ucclara a entrancia t\t comarca de S. José dos 
Pinbaes, na Provinr,ia do Paraná, c marca o ven-
cimento annual do rrs2ectivo Promotor ........ . 

N. 6\l8í.- GUERHA.- Decreto tle 27 de Julho de l.878.
Approva o Hegulmw'nlo p~ ra o I.ahoralorio l'yro-
tcchnico do Campiuho ......................... . 

N. 6085.- ESTHANGEIROS.- Dccrrto de 27 de Julho tlc 
l.878.- Promulga o accôrdo entre o Brazil c os 
P:jjzes-Baixos pa_ra a protc!'•_;ao 1las marcaj; de fa-
brlca e COilliiiCrCIO ................. , , ........ .. 

N. 6!lH6.-BIPEIHO.-nrr:relo d~> 27 dl! .lnlhn dr 1878.
Elcva a 220:000jjOOO os er,.dit"s PXlraordiuarios da 

· importancia "ri<! 120:11110i)IIOO, ahprtos IH·• los llrcrelos 
n.os 63~\l. 6\i:i c 67ü'l tlt~ \. d•~ Onluhro ,. 30 de De
zembro de !87li r. iil de lh'zr~nthrn dr l.Síi ........•. 

N. 6987.- JUSTICA.-Ilccrrlo dP 3 1lc Agosto rk 1878.
Declara a ·~nlr~nda da r'-OIIJ:ll'l:a rJ,.. t:ar,apava. 11:1. 
Pwvincia de S. Pedro dn Hi" (irand" drJ Sul, " 
marca o ordenado ri•• rcspcelivnl'rotJJo!or Pnhlico. 

N. li\J87 A.- JUSTIÇA.- DI~CI'•'lo dl' ;J d•• Agn;;ln de :1878.
Declara a enlrant~ia da eornan·a dr S. Bnr_ja. na 
Provincia de S. Pedro do l:in (;r:ntd•~ dn Sul, c 
marca o ordenado do rcspeel ivo Prornotor Pn hlico. 

N. 6988,- AGRICULTUHA.-llccrr,to J.ln 10 de .\gt~sln •k 
1.87!!.-Approva rrs allcrnr:,·Hls pmposl:ls (ll'la Colll
Jl:lllhia City lmtn·nv•'IIH'Ills sohrr a transft•r•·rwia 
do lalltJUC tlc Iava~e111 ,, a IIJ!ldarwa da gaiPri:• 
projeclada ~~nlrc o lllt:SIII" l:llltJU•; ,. a """ d1· 
S. Franr:iseo Xavier ............................. . 

N. 6\JH9.- AGHII~l!LTUlt\ .- lleerdu de 10 dl' Agosto •k 
187!!.- Approva, COIII altct·n,;ü••>, "' r,sl:tlu!o.s da 
Companhia-ItajatJ)· Bllwtt•uau- c corHcd•·-lht· 
autorização para fuuccion:tr .................... . 

N. 6990.- AGHICULTUIU .-IJecrr:!o de 10 <k ,\g.>'ln dt•. 
l.878.-Cnncrde privilegio a. t:aoul l'i••ri·,. l'iel••l 
para inlro<llt"r.ir no I'IIJI•'rio ns llH'Ihor:lllll'lllP>. t!P 
sua i llVPilt::l o, appl it·.a \'eis a•lS I'' lll't.•s,;ns fri~11ri fien:<. 

N. 69ni.-AGIIII;liLTUI:A.-IIt•n•:ío d•: 111 de Agoslo dt: 
187!!.- Appmva, 1:11111 .11l•'r:tr:•-"''· a r<'fon11a !]o_, 
estalulos ela Col!lpanllh d•· ~,.~~11ros til:lrilinln> r 
tf'rr·t•:-;lrP~ PPI'Sl'\"('J':tll!_:a .......•..••....••.......•• 

N. G\1\!2.- .liiSTICA.-II•'l'l'do .J,. 111 dt• \•:,,-1., d.• IR7R.
Declara i rntrancia d;t comarr." d•· lgara pé-miry. 
wt Provinda tio Par:i. f' rnarra n orrlt·H:Hin dn rf's. 
pcclivo Promolnr PnLiicn ........................ . 

J.V:. 6!193.- JUSTIÇA.- nrrrelo dP lO rlf' A~usto rlP Hií.'l -
Declarâ a cntrancia da comarca de Miranda. na 
Provincia de Mato Grosso, o lllarca o onlenat.lo do 
respectiyo Prc>lllohH ....................•......•. 

'tti1. 

~G:; 
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N. 699i.- F AZENHA.-- Decreto d~ tO de Agosto de 1878.-
Crêa dous logares de Solicitador fios Feitos da Fa
zenda da COrte.................................. i76 

N. 6995.- AGIHCULTURA .- necret~ de 10 de Agosto de 
1878.- Estabelece hases geraes para a concessão 
das estradas de feiTo ~:om"liança ou garantia de 
juros do Estado.................................. !,77 

N. 6996.- AGRICULTURA.- Ilec1·eto t.lo !7 de Agosto de 
1878.-Concede permissão a Francisco Ra_ymundo 
Luiz dos Santos c Alfonso Augusto llodrigues de 
Vasconcellos para lavrarem ouro e outros mine
raes no nmnicipio lle" S. Jos··~ II'El-llei, Provin~ 
de Minas Geraes . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • • • !,86 

N. 6997.- AGRICULTUHA .- llecreto de 17 de Agosto de 
1878.-Autoriza a Companhia- London Platino 
Brazilian Telegraph Limitcd - a runccionar no 
Imperio... ... .. . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. • . .. . i9! 

N. 6998.-·AGIUCULTURA .-Decreto de 17 de Agosto de 
1878.- Autoriza a Companhia-Porto-Alegre New
llamburg Railway, Limitetl- a fuuccionar no 
Imperio com as altr.ra~ües que rez nos respectivos 
•~statutos......... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • 1)30 

N. 6999.- AGRICULTURA.- Decreto de 17 tln Agosto de 
1878.- Autoriza o- Tlw S. Cyriaco Goltl lllining 
Company- a funccionar no Imperio............ 1.i33 

N. 7000.-IMPERIO.- Decreto de i7 de Agosto de 1878.
Abre ao Ministerio dos Negocios do Imperio mais 
um credito extraordinario de 8.000:0001$000 desti
nado especialmente para occorrer ao pagamento 
das despezas urgentes que se continuam a fazer 
com soccorros ás províncias flagelladas pela sêcca. 53\.1 

.N. 7001.-JUSTIÇA.- Decreto de 17 de Agosto de 1878.
Manda executar o regulamento tia estatística po-
licial e judicia1·ia.. .... .. ...... • .. • .• . . .. ... . . .. • 5.t.u 

N. 700!.- AGRICULTUHA.- Decreto de n de Agosto de 
1878.- Concede privilegio a Franklin Antonio 
Diniz para fabricar carroças tlestinadas a moagem 
de canna de assucar. •. . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • • . 62õ 

N. 7003.- AGUICULTURA.- Dec1·eto tle 2i de Agosto de 
1878.- Proroga o prazo concedido á Daroneza de 
Villa Maria, para explorar jazidas de ferro e outros 
metaes na Provinda de 1\lato Grosso . • . . . • . . . . . • • 6!5 

N. 7006..- AGRICULTURA.- Decreto de 2i de Agosto de 
4878.-Proroga o prazo concedido a Antonio Alves 
Pinto, para explorar cobre e outros metaes ua 
Província do Paraná. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. • . 6M 

N. 7005.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de Agosto de 
1878.- Concede permissão a Leandro Dupré,..Junior 
e outros para lavrarem a mina da Tapera, na Pro-
víncia de Minas Geraes ................. ,. nn:-.-•.- 626 

N. 7006.- AGRICULTURA.- Decreto de 2~ dEJI4!fdSW .Ue 
1878.- Modifica a clausula 15.• do coi\tracto ~Ir• 
3 
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brado em 30 de Dezell1bro de 1871 com a Sociedade 
Colonisadora de 18~9, em Hamburgo..... . . . . . . . . 62K 

N. 7007.- AGRICULTUHA.- Decreto de 2~ de Agosto tle 
1878.- Autoriza a 1usão de algumas em prezas de 
carris de ferro urbanas . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • . . . • 628 

N, 7008.- JUSTIÇA.- Dec(eto de 2~ de Agosto de 1878.
Declara a entrancia da comarca de Santa Victoria 
do Palmar . na Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. e marca o ordenado do respccti\'O 
Promotor Publico . . . . • • .. • . . . .. .. .. . . . . .. • . .. . . . 638 

N. 7009.- JUSTIÇA.- Decreto de 2~ de Agosto de 1878.
"' Restabelece o logar de .Iuiz lllunicipal e de Or·phãos 

no termo de Miranda, da Pr.,vincia de Mato Grosso. 639 
N. 7010.- Ilt!PERIO.- Decreto de 2í de Agosto de 1878.

Approva os novos estatutos da Associação Indus-
tnal de Benellcencia......................... .. .. . 639 

N. 70H.- Il\IPE!UO.- Decreto de 2í de Agosto de 1878.
A;p~rova os estatutos da Sociedade Congresso Bra· 
ZIIeirO .. • . .. • . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. • . . . • . .. .. • . . .. • 652 

N. 7012.- GUERRA.- Decreto de 31 de Agosto de 1878.
Approva o Regulamento para o Arcllivo lllilitar... 662 

N, 7013.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 dtl Agosto de 
1878.- Concede privilegio a Moreira Cunha & 
Comp. para usarem dos melhoramentos que pre
tendem applicar á machina denominada- Fe-
ronia............................................ 67ã 

N. 70U.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 de Agosto de 
1878.- Annulla a concessão feita a Gonçalo de 
Abreu Souza Alves de Barros e outros para explo-
rar mineraes na Província do Paraná............. 675 

N. 70lã.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 li e Agosto de 
1878.- Concede permissão a Luiz Vicente de Souza 
Queiroz para explorar mineraes no município de 
Piracicaba, na Província de S. Paulo.......... • 67U 

N. 7016.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 de Agosto de 
1878.-Concede privilegio a Schneider & Allgaeyer 
para o processo empregado no fabrico de barre-
tinas de couro c Iombilhos........................ 676 

N, 7017.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 de Agosto de 
1878.- Concede permissão a De Witt Cliil.lon van 
Tuyl para lavrar minas de chumbo na Província 
de Santa Catharina.............................. 677 

N. 7018.- JUSTIÇA.- Decreto de 31 de Agosto de 1878.
Estabelece regras sobre o julgamento de recursos, 
interpostos para as 1\elações , dos despachos de 
pronuncia ou não pronuncia.... .. .. .. .. .. .. .. • . 678 

N. 7019.- JUSTIÇA.- Decreto de 31 de Agosto de l8i8.
Providencia sobre os impedimentos no exercicio 
das funcções de Auditor de Guerra................ 679 

N. 7020.- UIPEHIO.- Decreto de 31 de Agosto de 1878.
Approva a alteração do nome da Associação Bene
ficente dos Artistas Portuguezes ••• , ..••..•• ,..... 679 
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N. 7021.- IMPERIO.- Decreto de 31 de Agosto de t878.--: 
Approva os novos estatutos da Sociedade Dene-
Jicente Perfeita Amizatle .~..... .. . . . . . . . . . . . . . ... 680 

N. 70!!.- AGHICULTUHA.- Decreto de 6 de Setembro de 
1878.-Concede privilegio a Gustavo Hugo Elste 
para o processo de sua invenÇão <lestinado i• con
servação de línguas de gado..................... (193 

N. 70!3.- AGRICULTURA.- Decret8 de 6 de Setembro de 
1878.- Concede privilegio a Gustavo Hugo Elste 
para fabricar f a riu h a de ossos destina<! a a rstrnmar 
:t terra.................................... . . . . . . 69~ 

N. 702~.- JUSTIÇA.- Decreto de 6 de Setembro de 1878.
Crêa o Jogar de Juiz ~lunicipal c de Orphãos no 
termo da Vaccarb, na Província d() S. Pedro d~ 
Hio Grande do Sul............................... 6!l5 

N. 7025.- JUSTIÇA.- Decreto de 6 de Setembro de 1878.
neclai·a a entrancia das comarcas de Nossa Senhora 
do Oliveira, Santa 1\fari:L da Bocca do l\lonte e 
Triumpho, na Província tlc S. Pedro do Hio Grande 
<lo Sul........................................... 695 

N. 7026.-IMPERIO.- Decreto de 6 tle S()t()mbro de 1878.
Declara rescindido o contmcto rle arrendamento 
da Praça do Mercado da f1·eguezi.'• da Candrlaria.. 6!l6 

;J 
N. 7027 .-IMPER!O.- Decreto de 6 de Setembro de 1878.

Providencia sobre a desinfecç:lo das casas e estahe
lecimentos publicos ou particulares.............. 696 

N. 7028.-11\IPERIO.- Dec1·rto de 6 <le Setembro ,fe 1878.
Altera o modelo dos diplomas de Engenheiros de 
minas........................................... 6!17 

N. 71129.- IMPERIO.- Decreto tle 6 de Setembro de 1878.
l\lanrla executar o regulamento especial para os 
concursos ás vagas de Substitutos e de Professores 
da Escola Polytechnica........................... 699 

N. 7030.-IMPERIO.- Decreto do6 de Setembro rlc 1878.
Providencia sohre o juramento nos casos em que é 
elle exigido por·aclos do Poder Executivo......... 710 

N. 7031.-IMPERI ).-Decreto de 6 de Setembro de 1878.-
0eclara rescindido o contracto celebrado com o 
Dr. Daniel Pedro Fe1-ro Cardoso, para a construcção 
de um mercado no eanal do Mangue da Cidade 
Nova..... ............. ........... .............. 711 

N. 703l A.-IMPERIO.- Decreto de 6 de Setembro de 1878. 
- Crêa cursos uocturnos par·a ad ui tos nas escolas 
publicas de instrncção primaria do L o gráo do sexo 
masculino do município da Côrte.......... ... .. .. 7H 

N. 7032.- AGI\ICULTURA.- Decreto de 13 r! e Setembro de 
1878.- Declara de nenhum ofTeito o Decreto n. 0 6281 
de !l de Agosto de 1876, relativo á garantia. do juro 
de 7 •;. sobre o capital destinado ao estabeleci
mento de um engenho central na fregue;r;ia de 
S. João Baptista, município de S. João da.üarra, 
na Província do Rio de Ianeiro .••..• r:-.: .,·ry r l ~· . ~16 

Ir 
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N. 7033.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Setembro de 
1878.- Concede permissão a Antonio Placido Pei
xoto de Amarante JSara explorar ouro e outros 
metaes na cidade de Cuiabá ................. •..• 717 

N. 703i.- AGRICULTURA.- Decreto de 13 de Setembro de 
1878. -Approva, C'Jm alterações, os estatutos da 
Companhia estrada de ferro de l'irapetinga e con
cede-lhe autorizaçã~t para funccionar....... ..... . 718 

N. 7035.- AGRICULTURA.- Decreto de 5 de Outubro de . 
1878.- Eleva o capital afiançado e garantido da 
estrada de ferro do Paraná....................... 7'1.7 

N. 7036.- AGRICULTURA.- Decreto de 5 de Outubro de 
1878. - Approva, com alterações, os estatutos da 

•Companhia Apicultura e' Flora Brazileira e con
cede-lhe autorização para funccionar... •• .• . . .• • 73!1 

N. 7037.-AGRICULTURA--Decreto de 5 de Outubro de 
1878.- Concede autorização a Lucidio José Candido 
Pereira do Lago para organizar uma companhia 
com o fim de melhorar o supprimento do leite 
destinado ao uso alimenticio e therapeutico...... 736 

N. 7038.- JUSTIÇA.- Decreto de 5 de Outubro de 1878.
Separa do termo de Campo Largo o de S. José, na 
Província do Paraná, e crêa neste o Jogar de Juiz 
1\lunicipal e de Orphãos......................... .. 738 

N. 7039.- JUSTIÇA.- Decreto de 5 de Outubro de 1878.
Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Ne
godos da Justiça a transferir para o credito desti-
nado ás despezas do presídio de Fernando de No
J'Onha, no exercício de 1877-1878, a somma ile 
i36:97it)9i6 tirada das sohras verificadas nas di· 
ver~as rubricas do orçamento do mesmo 1\linisterio. 739 

N. 7040.- AGRICULTURA.-- Decreto de I! de Outubro de · 
1878.- Proroga por dous annos o prazo marcado 
a Antonio Augusto Nogueira da Gama para explo-
rar carvão de pedra, fel'fO e outros rnetaes, na 
Província do Ri'J Grande do Sul................... 74.0 

N. 70U.- AGRICULTURA.- Decreto de li de Outubro de 
1878.- Concede privilegio a Severino Lourenço da 
Costa Leite para fabricar papel com o emprego da 
figueira brava ............................... ~... 7i0 

N. 70U.-AGRICULTUHA.-Decreto deU de Outubro de 
1878.-Concede privilegio á Companhia cNew-York 
& New-Jersey Heady Jlotor • para introduzir no 
Imperio a machina denominada • Hydro-carbono •. 7'1 

N. 70,3.- MARINHA.- Decreto de li de Outubro de 1878. 
-Supprime todas as officinas das obras civis e mi
litares do Arsenal de Marinha da Côrte, com ex
cepção da secção hydraulica,. para a qual marca 
pessoal e estabelece o modo por que devem ser 
feitas as obras do .Ministerio da lllarinlla.... ..... • • 7U 

N. 701\,- fAZENDA.- Decreto de 12 deOutubrode 1878.
Approva, com alterações, os novos estatutos da 
• Associa~llo Brazileira lllutualidade •....... ... .. '27 
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N. 7015.- IMPERIO.- Decreto de 18 de Outubro de 1878.
Abre ao Ministerlo dos Negocios do Jmpe~io mais 
um credito extraordinariC. de 4..000:0008000, desti
nado especialmente para occorrer ao pagamento 
das despezas ur~entes q:ue se continuam a fazer 
com soccorros as provmchs fiagelladas com a 
sêcca •••••.••••••.•..•••• •• •• • • · • • • · · • • • · • • • • · · • • • 

N. 701.6.-AGRICULTURA.- Decret•> de 18 de Outubro de 
1878.- concede a Luiz Jacome de Abreu e Souza 
autorização para por si ou por uma em preza con
struir, usar e gozar, pelo prazo de 30 annos, uma 
linha de carris de ferro, desde a estação da Estrada 
de ferro tD. Pedro 11 no Porto Novo do Cunha 
até a freguezia de Nos~a Senhora da Conceição de 
Paquequer ..................................... 1. 

N. 7047.-AGRiCULTURA.- Decreto de i8 de Outubro de 
1878.- Concede permissão a James Gracie Taylor e 
Miguel Gonçalves da Cunha para minerar carvão 
de pedra no territorio comprebendido entre os rios 
Candiotinba, Gandiota e Jaguarão Chico, da Pro-
vincia de s, Pedro .............................. .. 

N; 704,8.-AGRICULTURA.-Decreto de i8 de Outubro de 
1878.-Fixa o capital cujos juros o Estado a Dança, 
necessario ás obras da estrada de ferro do Natal á 
Nova-Cruz, na Provincia do Rio Grande do Norte. 

N. 7019.- AGRICULTURA.- Decreto de 18 de Outubro de 
!878.- Approva os estudos definitivos para a es
trada de ferro de D. Tbereza Christina, na Pro
vincia de Santa Catbarlna, e eleva o capital ga-
rantido a !.151:008/1900 ......................... . 

N. 70150.- JUSTIÇA.-Decreto de 18 de Outubro de 1878,
Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Justiça a transportar para a verba -
Conducção, sustento, curativo e vestuario de 
presos-, 5:0008000 das sobras verificadas na verba 
-Corpo Militar de Policia-no exerclcio de !877-
1878 ............................................. . 

N. 70111.-FAZENDA.-Decreto de 18 de Outubro de 1878. 
-Dá Regulamento para arrecadação do imposto 
predial .......................................... . 

N. 7051.-AGRICULTURA.-Decreto de !6 de Outubro de 
1878.-Concede permissão á Companhia Engenbo 
Central de Quissamã para elevar o seu capital .... 

N. 7003.-:AGRICULTURA.- Decreto de i6 de Outubro de 
1878.- Concede autorização ao Tenente-Coronel 
José Gonçalves Teixeira para explorar minas de 
ouro na Provincia do Maranhão .................. . 

N. 70111.-AGRICULTURA.-Deereto de i6 de Outubro de 
1878.- Autoriza a distribuição de tltulos represen· 
tativos do valor das aeções da Companhia da es
trada de ferro de S. Paulo e Rio de 1al}eirG;. aepo
sitadas em caução na praça de Londrés , . ··f\ 1. :·'· ~ 1 
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N. 7055.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Outubro de 
1878.- Declara S()r es~rada geral para o serviço do 
Estado a via feiTea do Hecife á cidade de Caruarú, 
na Província de Pernambuco, e autoriza os estudos 

PAGS. 

das respectivas obras............................ 775 
N. 7056.- AGRICULTURA.~ Decreto de 26 de Outubro de 

1878.- concede, durante trinta annos, a garantia 
de juros de sete por• cento sohre o capital de doze 
mil cento trinta e sete contos setecentos triuta mil 
e duzentos réis, destinado á construcção da estrada 
de ferro da cidade do Hio Grande a de Bagé, na 
Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul....... 776 

N. 7057.-AGRICULTUHA.-Decreto de 26 de Outubro de 
.,1878.- Proroga o prazo rilat·cado ao Bacharel Si
rneão Este I li ta de Paula e Souza e ao .1\lajor Ezequiel 
Antonio Loureiro, para explorarem ouro e outros 
metaes na Província de !\li nas Geraes.............. 778 

N. 701!8.- AGRICULTUIIA.- Decreto de 26 de Outubro de 
1878.- Proroga. o prazo da duração da Companhia 
União Mercantil. estabelecida na Província das 
Alagôas . . .. .. • . . .. . .. • . • . . . . . • • .. . . . .. . . • . . .. . . . . 77\1 

N, 7059.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 26 de Outubro de 
1!!78.- Promulga a Convenção sobre attrihuições 
consulares, celebrada em 15 de Junho de 1878 entre 
o Rrazil e a llespanlta............................. 77\1 

N. 7060.-GUERRA.-Decreto de 26 rle Outubro de 1878.
Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Guerra para applicar ás destlezas com 
diversas ruhricas do exercício de 1877 - 1878 a 
quantia de 7li\l:o57tl037. tirada das sobras verill-
r:adas em outras verhas do mesmo exerci cio....... 793 

N. 7061.- AGRICULTUilA.-Decreto de 31 de Oulubro de 
1878.- Declara ser estrada geral para o serviço do 
Estado a via fcrrea do Porto Novo do Cunha a 
Jequitinhonha, no município de Arassuahy, Pro
víncia de l\linas Geraes: e providencia sobre a 
ronstrucção do prolongamento de Cataguazes a 
Jequitinhonha.... . • . • • .. . . • .. .. .. • • .. . .. . • . • .. • 795 

N. 706!.-AGRICULTURA.-Decreto de 31 de Outubro de 
1878.-Concede garantia do juro de 7 °/o sobre o 
capital de mil contos de réis á sociedade • En~enho 
Central de Quissamã » estabnlecirlo no município 
de Macahé, Província do Rio de Janeiro........... 79ã 

N. 7063.-FAZ'"NDA.- Decreto de 31 dfl Outubro de !.878. 
-Sujeita á jurisdicção das Alfandegas do Rio 
Grande, na Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, e de Paranaguá, na do Parauá, as ~lesas de 
Rendas de Pelotas e Antonina, e marca-lhes as 

. respectivas attribuições.......................... 800 
N. 706~.- JUSTIÇA.- Decreto de 3! de Outubro de t878.

Declara a entrancia da comarca de S. Simão , na 
Província de S. Paulo, e marca o ordenado dores-
pectivo Promotor •...•.......•.••••••..•. ,,....... 803 



DO PODER EXECUTIVO. 

N. 7065.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro de 
1878.-Concede privile~ro a Francisco Octavio Pe-. 
reira Bastos p~ra fabricar massa e papel com o 
bagaço da canna do assu·car ••.......•..••........ 

N. 7066.-AGIUCULTURA.- Decreh de 9 de Novembro 1le 
1878.- Concede permissão ao Bacharel Joaquim 
Antonio do Amaral Gurgel para explorar minas 
de carvão de pedra e outros-mincraes, na Província 
.Je S. Paulo .................................... .. 

N. 7067.- AGRICULTUHA -Decreto de 9 de Novembro de 
H!78.- Concede privilegio a João Conrado Engel
berg para o rnachinismo de beneficiar eafi~ , de 
sua invenção, denominado Phenix .•.....•....... 

N. 7068.- AGRICULTllltJ\ . ..: Drcreto de 9 de Novembro•!! e 
1878.- Concede privilegio a 1\lanoel Francisco dt\ 
Castro Nascimento para o novo systema de enxadas 
de sua invenção ................................. . 

N. 7069.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro de 
1878.-Heduz a to:oooeooo a quantia lixada no De
ereto n.o 6516 de 13 de Março de 1877 para a posse 
definitiva dP cada uma das datas minera()s, con
cedidas ao Bacharel José Max imo Nogueira Pcnido. 
na Provineia de Minas Geraes ••.....•..•......•.. 

N. 7070.- AGRICULTURA.- Decreto do 9 de Novt>mbro do 
1878.- Amplia a coneess11o feita ao nr. de Wit 
Clinton van Tuyl para minerar chumho ua Pro-
víncia de Santa Calharina ..................... . 

N. 707l.- AGRICULTURA -Decreto de !l de Novembro de 
!878.-Concede permissão ao Dr. De Wit Clinton 
vau Tuyl para minerar ouro na Província de Santa 
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1878.- Concede privilegio a Thomaz A. Edison 
para intro1luzir no Jmperio o phouographo de ~na 
invenção ....................................... . 

N. 7073.-AGRICULTURA.-Decreto de 9 de Novembro de 
!878. -Concede privilegio a Fernandes & Irmão 
para o melhoramento f}UC introduziraru nos carros 
1k sua invenção ................................ . 

N. 707lí,.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Novembro de 
!878.- Proroga. o prazo marcado ao Dr. PPdro Er
nnsto AlhtHJUCrf}ne de Oliveira para fabricar e 
.\·ender o C'levador mecanico de sua invenc:lo ••..• 

N. 7075.- AGRiCULTURA.- Decreto de 9 de Nove1~bro de 
1878.-- Concede privilegio a José Francisco d" Oli
veira para fabricar vinho de canna de assucar •.. 

N. 7076.- GUERRA.- Decreto de 9 de Novembro de f871l. 
-Extingue a colonia militar de S. Pedro de AI-
cantara ......................................... . 

N. 7077.- FAZENDA.- Decreto de 9 de Novembro 1le f878. 
- Proroga por mais um anno as disposições dos 
decretos suspendendo a cohrança dos di!'eitos de 
consumo de gado vaccum e lanigero im,poi-tado no 
lmperio ............................. ; ~ ..... .- .•• · ... 

' I 

8117 

808 

808 

SO!l 

80( 

810 



INDJ&E DOS ACTOS 

:N. 7078.-IMPERIO.- Decreto de 9 de Novembro de t87S. 
-Declara rescindido o,contracto celebrado com o 

· Engenheiro Augusto Teixeira Coimbra para a con
strucção de um matadouro na fazenda de Santa 
Cruz .....•.......•.•.....•...•..•.•.............. 

N. 7079.-lMPERIO.- Decrel.o de 9 de Novembro de t878. 
-Approva as modificações feitas nos estatutos da 
Sociedade Franceza d~J Soccorros Mutuos... . • • • •• 

N. 7080.- JUSTIÇA.- Decreto de O de Nove•nbro de 1878. 
-Declara a entrancia das comarcas de Ingazeira, 
Floresta e Taquaretinga, na Provincia de Pernam
buco, e marca os ordenados dos respectivos Pro-
motores Publicos .. .. . • . . . . • .. . • ............... . 

N. 71)81.~-JUSTIÇA.-Decreto de 9'de Novembro de 1878. 
- Crêa o logar de Juiz Municipal e de Orpb!os no 
termo de Cataguazes, na Provincia de Minas Geraes. 

N. '1081.- JUSTIÇA.- Decreto de 9 tle Novembro de 1878. 
-Declara que o termo de S. José, na Provincia do 
Paraná, se aeve considerar separado do da capital 
e não do de Campo Largo ........................ . 

N. 7083.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 16 de Novembro 
de 1878.- Autoriza o Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios Estrangeiros para applicar ás 
despezas da verba- Commissões de limites e de 
liquidação de reclamações- do exercicio de 1877 
-1878 a quantia de 1~:1001$076, tirada das sobras 
da verba- Ajudas de custo- do mesmo exerci cio. 

N. 7086..-AGRICULTURA.-Decreto de 16 de Novembro 
de !878.- Concede a Cicero de Pontes e outros a 
necessaria permissão para transferirem á • Impe
rial Brazilian Nalal and Nova-Cruz Rallway Com
pany limited • o privilegio e favores que lhes 
foram outorgados pelo Decreto n. o 70i8 de 18 de 
Outubro proximo passado ••. , •.•••.•••.••..•.•... 

N. 7085.- JUSTIÇA.- Decreto de 16 de Novembro de 1878. 
-Regula a execução do 1 7. 0 do art. I. o do Decreto 
n.0 13U de 6 de Agosto de 1873 .•..••••.........•.. 

N. 7086.-JUSTIÇA.- Decreto de 16 de Novembro de 1878. 
-Declara os vencimentos que competem aos em
pregados do Ministerio da Justiça, quando se acha
rem fóra do exercicio com parte de doente ........ 

N. 7087.- FAZENDA. - Decreto de lO de Novembro de 
1878.- Regularisa o serviço das loteri:1s da Côrte. 

N. 7089.(') -AGRICULTURA .-Decreto de 16 de Novembro 
de 1878.- Altera os arts. 29 e 31 do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. 0 I83IS do {.o de De-
zembro de 1871 .................................. . 

f,N, 7090.- AGRICULTURA.- Decreto de 16 de Novembro 
de 1878.-Aitera o art. t5 do Regulamento que bai
xou com o Decreto n. 0 1835 do 1.0 de Dezembro 
de 187J ••••. •••...••.•...•.•...•.•..•......•.•..•• -----

(') Com o D.o 788i Dio lloun &elo alcum. 
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DO PODO iXECUTlVO. 

PJ.GS. 

N. 7091.-IIdPERIO.-Decreto de 16 de Novembro de 1878. 
-Autoriza o Ministro e -secretario de Estado dos 
Nefocios do Imperio a transferir de umas para 
ou ras rubricas dll despeza do mesmo Ministerio 
no exerciclo de 1877-187811: somma de i19:92t.'ll<t7. 819 

N. 709!.-I.MPERIO.- Decreto de 16 de Novembro de 1878. 
-Abre um credito suppllf.tnentar de 200:000ilOOO á 
verba • Soccorros Publicos , e melborarnen'to do 
estado sanitario do exercicio de 1878-1879........ 8!0 

N. 7093.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de 1878.- Concede a Lucidio José Candido Pereira 
do Lago autorização para, por si ou por urna em· 
preza construir, USIIJ' e gozar pelo prazo de Y~nte 
annos, uma linha de carris de ferro, do Enge1lho 
Novo ao Engenho de Dentro....................... Bil 

N. 709~.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de 1878.- Proroga o prazo concedido a Antonio 
Augusto Nogueira da Gama 11ara explorar carvão 
de pedra, ferro, e outros metaes na sesmaria da 
Capellinlla • . . .. • .. • • .. . .. .. .. . • .. .. . .. • . . . . . . . . .. 8ili 

N. 7095.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de 1878.- Proroga o prazo concedido a D. Anna 
Maria de Sena Rosado p:~ra explorar jazidas de 
ouro na Província de S. Paulo................... 816 

N. 7096.- AGRICULTURA.- Dec1·eto de 30 de Novembro 
de 1878.- Concede permissão ao Dr. Jorge Scar
borough Darnsley para explorar ouro c outros 
metaes na Provincia de S. Paulo................ 8~6 

N. 7097.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1878.- Designa a ordem da substituição reciproca 
dos Juizes de Direito da COrte no anno de 1879.. 8!7 

N. 7998.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1878.- Designa a ordem em que os Juizes substi
tutos da COrte deverão coo11erar com os Juizes 
de Direito, e substituir-se reciprocamente no anno 
de 1879 ............................. . ,.. .. .. • . .. • • 831 

N. 7099.-GUERRA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1878.-Autoriza a abertura de um credito supple
rnentar de 305:436S368, para occorrer ás despezas 
da verba- Quadro do Exercito- do Ministerlo 
da Guerra, no exercício de 1877- 1878.......... 83! 

N, 7100.- FAZENDA.-Decreto de 30 de Novembro de 1878. 
-Abre um credito supplementar de !.4!6:77011096 
e autoriza o transporte das sobrai de !35:!96nooo 
de umas para ouLras rubricas do Ministerio da 
Fazenda no exercicio de 1877-1878.............. 833 

N. 7101.'- FAZENDA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1878.- Sujeita a taxas especiaes diversas merca
dorias despachadas para consumo nas Alfandegas 
do i\io Grande, Porto Alegre, Urugua:•ana, na 
Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e 
de Corurnba na de Mato Grosso ........... UH... 835 
lo 



26 INDICE DOS ACTO~ 

N. 7102.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro 
de 187R.- Autoriza o lmni ;tro e Secretario de Es· 
tado dos J'ipgocio~ da Agricultura, Coniml)rcio e 
Ubrag Publicas a transportar de umas pnn outras 
ruhrir.as tio or~ament.o. que vigorou no exercício 
de 1877- 1878, sobras no valor de 162:0!H3700... 8õ3 

N. 7to3.- AGRICULTURA.-.{le,·rrto de 30 dp, Novembro 
de i878.- Abre ao Minist.erio dos Ncgocios da Agri
cultura, C umnercio c li !Iras Publicas um credito 
supplemrntar da quantia de I00:2fl8tj337 para 
occorrer a rlespezas da verba- Estra1Ia 1lc ferro 
O. Pedro Il- no rxcrcirio de 1877- 1878........ 855 

N. 710~.- AGHICULTUHA.- Dr,crrto rle 30 de Novembro 
rle 1878.- Ahrr, an• Minislrrio dos NPgocio~ 1la 
Agricultura, Cointnrrcio P Ohms Publicas um cre-
dito extraor•liuario de 3.8i\J:373SQOO para orcorrer 
a drspezas da ruhric:t- Terras Puhl1cas e Cnlo
niz·I\;fto -no ~~xr:rdeio •lc 1877 - 1878............ 8:i7 

N. 7toã.- AGRICULTUHA.-llecreto de 3 dG Dezembro 
de 1878.- Proroga por mais seis mczc> o prazo 
mai·catlo na clausula ü." do DecrGto n.• ti27n de 
26 do Ahril de 187:l, p:u·a concln~ão da linha 
tclcgraphiea submarinha do Nortr, elo Imperio... f!ü!l 

N. 7106.- AGRICULTUHA.- Decreto de 3 rlc Dezembro 
de 1878.- Ap:1rova, com altm·açlicR, os estatutos 
da Cornpauhi<l Industrial Dons dr. Julho c auto
riza-a a funccionar.............. . . . • • . . . • • • . . . • . 85!1 

N. 7107.- AGHICULTURA.- necreto de 3 rir. Dezembro 
de 1878.- i'roroga o prazo concedido a João Carlos 
lla•:ll:hcusrr noutros para explorarem ouro c outros 
metaes na Provi nr-ia de S. Pedro................ 869 

N. 7108.- AG!IICULTURA.- Decreto de 3 dr. Dezembro 
de 1878.- Autoriza a Companhia-The 1\larinc In
surance, a Pslahelr:crr uma agencia na capital do 
lmperio.......................................... f!6!l 

N. 7109.-AGHICULTURA.-Decretü de 3 de Dezembro 
de 187R.- Concede privilegio a Joaquim Hodrigues 
de Aquinn Leite p~ra fabricar c vender a machina 
de sua inven~:1o, dPnominada Progrnsso lllineiro. 870 

N. 7HO.- ESTHANGEIHOS.- llecreto de 3 de Dezembro 
de 1878.- Promulga a dcclaraçã.o entre o llrazil f1 

a França applicando aos rrspcctivos Cunsules a 
eonvenção coctsular entre o Brazil c a Italia..... 870 

N. 7HL-WPRRIO.- Decreto de 3 elo llezemhr·o d11 1878. 
-Autoriza transportes tle sobr.ts na impurtancia 
dG H:7095039 para d<'spezas ria Illma. Camara 
l\lunicipal da Ci1rtc no exerci cio de 1878.......... 872 

N. 7112.-AGHICI!LIURA.-Decreto de H de Dezcmhro 
de 1878.- Conced•~ autorização para pruloiil-(ar a 
f'strad•. d11 ferrr1 da Leopotdina, do Catagu~zes 
á Raiz da Serra do Presídio, na Provincia de 
l\linas Gerars.... . . . • • • .. .. . .. . . .. .. • • .. .. .. • . . . • . 873 



DO l'ODEil llXEGU'l'IVO. '1.7 

N. 7113.- AGlliCULTURA.- Dect·eti• de H de llczemiJro 
de 1878.- Concede privilegio a JJa vid Ilenri!Iue 
de Pirma para o hydrometro de sua invenção.. 87~ 

N. 71U.-AGHICULTURA.- Decreto deU de Dczrrnhro 
de 1878.- Concede privilel:(io a James Clenrinson 
para introduzir no Imperio o melhoramento appli-
cavel aos carros d:t estra~ de ferro............. 8n 

N. 7Uõ.-AGRICULTURA.-Decreto de :14. de Dt~zeruhro 
de 1878.- Approva, com alterações, os P-slatutos 
da Companhia Rio-Grandense de illumirrar;:lo a 
gaz, c concede-lhe autoriza\:<lo para funccionar.. 875 

N. 7H6.- FAZENDA.- Decreto de :14. de DezcmiJro de 
:1878.- Approva, co1n modificaçõe8, a rcfonua de 
algumas dispo~ir~0es dos est:tlntos tio Banco Com
mercial do l\io de Janeiro.................... .. HHi 

N. 7!1.7 .-AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Oezernhro 
de 1878.- Approva, com alteraçücs, os t. ·~.lutos 
da Companhia de Carris Urhauos c concell'" lile 
autorização para funccionar.................... . 88:1 

N. 7H8.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Drzcmhro 
tle 1878.- Approva a alteração feita nos esta lu tos 
<la Companhia Ilydraulica Hio-Grandense........ 896 

N. 7H9.- IIIAHINIIA.- Decreto de 28 de Dezembro de 
1878.- Autoriza o Ministro e ~ecretario de Eslarlo 
dos Negocios da 1\larinha <t transferir no exPr-
cicio de 1877 a 1878, de diversas verbas do orça
mento do Minister·io a seu cargo para as rubricas 
-Força Naval-. Reformados- e Eventuaes -,a 
quantia de 27l:690f!OOO........................... 897 

N. 7120.- IIIIPERIO.- nec]'!)to de 28 de Dezembro de 
1878.- Approva as Instrucçiirs pr.l~s rJuaes se deve 
regular o serviço do Lazareto llucluante, cslabe
lecitlo na enseada da Jurujuba.................. 899 

N. 71.21.- JUSTIÇA.- Decreto de 28 de Dezcmhro de 1878.
Crêa o Jogar de Juiz J\Iunicipal c de Orpl1ãns em 
cada um dos termos de Gloria do Goitá c TatJUa-
retinga, na Provincia de Pernambuco............ !JO\ 

~. 7122.- 11\IPERIO.- Decreto de 28 de Dezembro de 
1878.- Approva os estatutos do Club de llegatas 
Guanabarense..... .... .. . . .. . •. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 90~ 
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ACTOS DO PODEB EXECUTIVO 

1878 

DECRETO N, 6827 -DE 1.2 DE JANEIRO DE 18i8. 

Marca o ortlcnado annual tio carcereiro ria cadê a tia vil! a tlo Pa• ,i, 
na Provincii de Minas Gcraes. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo unir~. Fira marcado o ordenado annual dn 120~000 

no carcereiro dn cauGa Lln rilln Llo Pará, na Proviucia úc Mi-
nas Gentes . • 

Lafayettc Rodl'igues Pereira, tio Mrtt Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado tios Negocios da Justiça, ass:lll o tenha 
entendido e faca executnr. Palacio do Hio de .Janeiro em i2 
de Janeiro de f878, 57." da Indepcmlcncia c do ltuperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o hupcrador. 

Lafayette Rodrigues. Pereira. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

DECRETO N. 6828- DE f!) DE J.\NEillO DE 1878. 

rcrmittc IJUC IJ C':.lpital 1]:1 Snf'icdatlc -fiarautia Nacional- :;cja rcJ.uziltO a 
'IIIÍII!JeiJitJ~ •·onttJs d•: r/·i...;. 

Allenllcmlo no qnt•llle rctlnercu a SodPtlntlc -Gnrmtlia ~a
eional- c Tendo Oll\'itlo ~n..;otwiio tk Fazenda do Con~el!lo tln 
E~tallo, Hei por lil'm pt•rmittir · cp1e o enpilal lia nwmH! so
t:iellatlo ;·nja n·tlnzitlo a qninht•JIItt~ co11try; de n;is, na fo!'llla 
da deliLera~·iio to111ada pela a-:,r:llllJiéa geral dos l'l':'[ll'Cllvos 
nccionistas. 

João Lins Vit·ira Can~ansão tlt• SiBimlJú, elo Meu Conselllo, 
Scnauur tlo lmperio, l'resitlcnln elo Conselho tlt: 1\Iinbtros, 
Ministro e ::;eerctarin de E'tatlo dos Negol'ins tia AgTitmltura, 
Commercio c Obras Publ iea~, i nlt:riuo dos tla Fazc11tl:t e Prc
sitlente uo Tribunal do Tllt.'souru N;~eional, assim o teu lia en
tenuido o facn executar. l'alaeio do Rio ue .Janeiro aos 1\l de 
Janeiro de 1~78, ';j7. o Lia Imlcpemlencia e do Jmperiu. 

Com a rnhrica de Sua 1\Iagestade o 1111 pera dor. 

Joiio Lins Vieim Cansansiio de Sinimbú. 

DECHETO N. 682!) -DE 26 DE H.NEinO DE 1878. 

il.Iautla. cobrar na razão Llt• :-,o ''.1., a taxa. atWicional, de 1fllC trata o art. ~.o 
das disposi~~õus prnliminal'i~X da Tarifa. das Alfa111lr:r-;as u o art. ~.u do De
creto n.o (iU:",:Jdc t:J de lkzembro de Hn:i. 

Usando tia auloriz:u:::tn com·cdida pelo art. H, ~ 2. o ela Lei 
n." 27\J2 de 20 de Ouluhro tio anuo pas~atlo: llci por Leu! 

· t!UC; Cllll[llanto não fúr t:oueluiua e publieatla a revisão da 
Tarifa das AlfauLiegas, ~e oh,CJTCm as 'eguiutes dbpo• 
sições: 

Art. i. o A taxn atltlieional, <lc qne . tratam o :1rl. 2. o tias 
disposições prclimiuarcs Lia Tarifa das Alf:mch:gas tlc :11 de 
Março de i87q, c o art. ü." do Decreto n. o liOii:l de 13 de De
zembro de -1875, será cobrada na razão de 50 "/0 tios Llircilos 
de consumo. · 

Art. 2 ... As mercadorias t·onRtanles da tahclla junta, pa
p:arão os direitos nclla declarados, além da taxa audicional 
do artigo antecedente. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 3 

At·t. 3. 0 As disposições acima mencionadas comerar~o a 
ser executadas, do L" de Marco do eorrPnte anno em diante, 
nas Alfandegas do Imperio e ,rãs l\lesas de Hendas de L• ordem. 

Art. ~-o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Lins Vieirn Cansnnsão t~ Sinimbú, do Meu Conselho, 

Scmador do Imperio, l\lini~tro e Secretario de Estado dos Ne
p:oeios da AgTieultura, Co1nnwrcio c Obras Publicas, e in
terino dos da Fazenda e l'rcsitlentP do Tribunal tio Thcsonro 
Nacional, assim o lenha entendido c faça executar. Palaeio do 
Ui o de Janeiro em 26 de Janeiro de i878, 57. o da Indepcn
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~lagcstadc o Infpcratlor. 

Joilo Lins Vieira Ctutsansão de Sinimbtí. 

- ' ~ 



Tahella a que se refere o art. 2. o do Decreto n. o 6 8 2 9 desta data. 
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CLASSE 9." 

SumoS: ou st~ccos vegetaes, bebidas a./coholicas e fermentadas e outros líquidos. 

' 
r cerveja commum, de qualquer qualidade ............ ~ ........ Litro. fj120 io% 

i79 Bebidas fermentadas ..... \ bydromel · ·' · · · · ·" .. " · · · .. · " ... ·"" ·" · • ·" • .. • .. • · · • .... )) /)iOO )) 

lctdra ......................................................... )) .~120 rl 

não especificadas ................... , ......................... )) (lt20 )) 

185 Licores communs ou doces, de qualquer qualidade .............................. , ...... )) n~ )) 

\absinthio, e kirscll ............................................ )) 1$800 )) 

186 Líquidos e bebidas alco- alcobol, brandy, cognac, rbum, wisky, aauardente de canna, de 
holicas ..•.•.•.•.•••••. ·I França, da Jamaica, do Rileno e de qualquer outra qualidade. )) J)550 )) 

genebra ....................................................... )) /):J70 )) 

respumasos, brancos ou tintos, de qualquer qualidade •.•••• , •. )) ~800 " 
191 Vinhos •••••.•• , .......... \liquorosos como mu>catel, matvasia, geropiga, lacrima-christi, 

fj2W )) { tockay, constança e semelhantes ............................ )) 

seccos, communs, de pasto e fermentados ••• ,, ••.••••••.•••.•.• )) flUO )) 

..... 
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CLASSE u.a 

Madeim. 

(

até 1,50 metros de com-Ícom portas de madeira ou de vi-
. t draca ........................... .. 

~!5I Aparadores e prateleiras prJmen o. (sem portas ........................ . 
de madeira .fina (etagé; de mais de f 50 até i me-Ícom portas de madeira ou de vi-
res). ) tros idem. ' í draça ........................... . 

\ ,sem portas ......................... . 
,de mais de 2 metros idem ..•••..•••..••...•....•.•....••.....• 

um. I uMooj )) 

)) fi~OOO )) 

I i580Q()I 
> 

)) J) ~ 
" 20b000 ,, g 

Ad vai. )) 
t::J 
o 

O mais como está na Tarifa. 

~i.·S~Bag. ateias-de madeira fina ........................................................... .. 

-'3r Bancos, tamboretes e ca-tcom encosto ................................................. . 
/ deiras rasas para piano) 
. ; ou harpa -de madeirat 

p fina. sem encosto .........•.....................•................... 
-; . ,O mais como está na Tarifa. 

.. ~ 

uma." I ~, )) 
;r 
:;# 

4~WO "" Um. )) ;.t 

! )) I 3~300 )) 

? 

lidares para bordar-de madeira fina .......................................... ·.;.··· » I 11900 )) 

.~38~~~rços-de made~ra fina ............................................................... . 

439IBJdets- de made1ra fina ............................................................... . 

ll I u~ooo1 ll 

)) I 4~1 " 
4:40JBillÍares-de madeira fina ..••.............................•...............•. • ... ·· ·• ·· li 1 HOliOOOr li Clf 
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.i.l.õ Cabides-de madeira fina.)grandes de meio de quarto, para roupa. e semelhantes ..•• , •••• Um . 
,pequenos para. toalhas, para. pendurar ou de parede ...•..••. )) 

O mais como está na Tarifa. 
\de madeira. ícom braços ......................... • Uma.. 

' "·""·'··"'sem braços ......................... , " m Cadeiras-de madeira fina. ·de hnlanço ou de abrir e,com braços .••..••• ,, •.• ,,,., ... ,,.,. )) 

f fecha~. •.sem braços •. , , •. , ....••..• , ••..... , • )) 

para crianças •.......••. ,, •• ,, ••.... ,, •. , ..•...• , .• , ••.. , .•... )) .. 
O mais como está na Tarifa. 

. . Ípara solteiros ................................................. )) 

U9 Camas-de madeua fina. 1 pa\a casados ............................ , ..................... )) 

._pai a crianças ................................................. 
)) 

452 Com modas- de madeira\ até 3 ~avetões ••••.•.••••••.•• , ..•..•. , ..... ,., ... ,., .•• , .•. , , . )) 

fina. Ide mais de .3 gavetões ..... , ............. , ................. , ... )) 

com papele~ra ou secretaria., ............ ,, ................... l) 

O mais como está na Tarifa. 

4153 Consolo~ ou bofetes- de1até i ~1ctro de ~on~primento: ................................. um. 
madeira fina. 

1
de ma1.s de i a}e :L<> me~ros Idem ............................. )) 

,de mais de i,<> metros, Idem ......... , ••. , .................... l) 

O mais como está na Tarifa. 
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436 Cupolas para camas-de madeira fina ....•.•.••....•.....••.••.•.•......•..•....•.•.••..• 

459 Galheteiros-de madeita fina .......................................................... .. 

461 Geuuflexorios -de madeira fina ..........•..•..•.•..••.........•.•....••..•...••••••.•.•• 
I 

~621 Guarda-louças, copeiras e guarda-roupas ou guar!la-vcstidos-de mau eira fina ....••.•..•. 

I (redon<los ............................ , ...................... .. 
4641 Lavatorios- ele madeira \de mesa. com gavetas ou 1 até 80 centimetros ele comprimento. 

fina. l sem ellas ............... Ide mais de 80 centimetros idem .. .. 
~com com moda ou armarw ou com repart1mento ............ .. 

O mais como está na Tarifa. 

para meio ele sala ........................................... . 

abas largas (criado mudo) e semelllantes .................. .. 

46,.1 Mesas - de madeira \

para chá (gueridonl, para costura, para escrever, para jpgo, de 

fi b ·. d 1redondas, quadradas ou com alJas 
ma· para ca eceu a e cama.· '(de columna no centro (pé de gallo). 

J . Ía'lí t8 pes~o~s .................... . 
!para jantar .............. 1de ma~sdei~~té 24 idem ........ .. 

.. de mais de 21. Idem .......... : ..... . 

' 

O mais como está na Tarifa. 
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4781Retretes ou bancas- defsimples. • · · • '· '·' • · · • · · · '·' '· • · ·' · ·' · · • · '' · · · • · • • • · • · ··'·····I madeira tlna. com encosto .... ·: ............... :·· .......................... . 
de qualquer quahdade, com machm1smo ou bomba ..•.•.•••.• , 

·pequenas para mulher, simples ou com prateleiras (liw·ean de 
i791Secretárias -de madeira\" dame). • · • ..... • • · · ··: • .. •• .... • .... • .. • • .. · .. • .. • • .. • ...... . 

1l l"randes para homem, 1dem .................................. . 
na. r idem, id~m (lillrean 1ilillistre) •••• .......................... " •• 

.não classificadas ••.....••.•..••.•..•.....••••••••..••..•. ••• .• 

O mais como está na Tarifa. 

~
pequenos, com encosto ou sem elle, conversadeiras (chaises-

~BOISofás- de madeira fina. longltes) e semelhantes ................................. · .... . 
grandes, com encosto ou sem elle (dwans) •••••••••• ••••••••••• 

O mais como está na Tarifa. 

'S'IT d d d . Ípara cima de mesa ........................................... . 
'~ • 03~: ores- e ma elra

1
em fórma de me~a ou com mesa (toilettes), com ou sem gavetas. 

• .com com modas e semelhantes •.•.•.•..•.....•.•...•.••••..••.• 

O mais como está na Tarifa. 

~86/Tremós ou psychés-de madeira tlna ........................................... , ...... .. 
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CLASSE 15.• 

Algodão. 

) 

de ponto de crochet e semelhantes .......................... .. 
c;; 1>86jRendas de algodão, ou de de ponto de _guipure, denominadas cluny .•.••.••.•••••.•..••.• 
22 algodão com mescla de de ponto de malha e semelhantes ............................ .. 

Kilog. 

W> 

lá ou de linho. de qualquer qualid~de, em córtes ou guarnições de vestidos, 
. VEÍOS e outros Objectos, .............. ., ........... ., . •·,..,. 

CLASSE 16.• 

Lã. 

li)U I Rendas de lã, ou de lã com mescla de algodão ou linho, não classificadas .................. 1 Kilog. 

69t1Rendas de linho, ou 
:.. linho com mescla 
::; algodão ou lã. 

CLASSE 17 .• 

Linho. 

de ( valenciennes, bruxelles, guipures e semelhantes •••.•.••.•••.. 
de} não especificadas .................................... '"":· .. . 

) de qualquer qualidade, em córtes ou guarnições de veshdos, 
( véos e outros objectos ...................................... . 

CLASSE 18." 

Seda. 

70~lÍiarege, filó, garça, fumo, ~- 1· • 1 d 1 K"l .. -1h t ·dos 1so, ou avra os.............................................. 1 og. 
- esco1hm1 ta e ecl se- com llôres e outros orna tos imitando o bordado (brochés).... • ... Jlle an es. 

3113001 30 "lo 
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Ad val. 
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MERCADORIAS. 

la\Tarlos ou bonlados, com assento ou fundo de ouro ou 
7071Brocados, lhamas, telas [ prata ....................................................... . 

e outros tecidos pro-' idem idPm i1:em de ouro ou prata entre !lua ou falsa ............ . 
prios para \'estes sa- , idc111 idem cum ramos soltos ou ligados, de ouro ou prata, com 
cerdotaes c ornamcn- J 011 sc111 m~t1zes ............................................. .. 
tos de igrejas. r idf'!ll idem de ouro ou prata cnlreflna ou falsa, com ou sem 

111alizcs .......•..•...••.•....••.• .•••••..•...••.•. , ...••••.•. 

7101Brocal,:las c outros tecidos Jc seda e alg-odilo, ou linho, proprios para forros de carros 
ou de moveis....................... . . • . .....•..•.......•.....•.......••••.....•.•...• 

7'>31Foulard e !Peidos de Í rrlis · · · · · · .... · .. · · · · · .. · ··· • · .. · .. · ..... · · · .................. . 
• borra de secla 1tmto:; •·sla:nparlos on lavrados ............................... .. 

•·· . com llôres e oulros ornatos itnilando o bordado (brochés) ..... .. 

de seda pura .............•..•.•.....•...•........•..•.•.••..... 
\de ."e :ia eon1 vidrilho ......................................... . 

73.~1Rcndas ................. •k s,•da ,, ~~~otl:lo, 1:1. cu linho ................................ . 
1 idew. id:'tll to1u vtdl'ilho .................................... .. 
, em cúrles ou guarnições de yestidos ...................... , •.•. 

· \lisos, lavrados ou adamascados ............................. .. 
73SITecidos não classitlcados ( co1n Hôr~s ou outros orualo,;, ayelludados, imitando o bordado 

(broches) ................................................... .. 

~ 

"" < 
Q 

z 
::> 

Kil~g.l 
• 1 

• I 

• I . 
I • 

• 
• 
• 
• 
• -

Kilog, 

J 

-
I 

o 
.;, õ 
< •< ;.;, "' < < ... =o 

:16/1000 iO 0
/ 0 

6!~000 • > 
C> 

10~000 • :3 
rs> 

i5000 • 8 . 
6 
t:l ,., 
:= 

5,~500 • ,., 
;.-= 

35300 • i:"l 
C> 

5,').')00 • <"1 
~ 

8~000 • ~ 

? 
20[JOOO 30 "/o 
1.01$000 • 
lO[lOOO • 
5~000 • 

Ad vai. • 
H~OOO iO 0

/ 0 

1.6[j000 • 



. d i de seda pura .................. ·•••• 
~ lisos ou lavra os.···· .. " '·de seda c algodão ........... •·•• .. • 

no! Velludos ..... • ......... (com flôres e outros orna- Í de seda pura ...... ·.·· .. • ...... • · • • 
mentos imitando o bor- 1 , dado (!Jrochés).... .... • de seda e algodão ................ .. 

CLASSE 20.• 

Pedms, teiTas e out1·os mineraes. 

781\Pedras preciosas em bruto, cortadas ou lapidadas, soltas ou em obras ................. . 

CLASSE 21.• 

Louça e vid1·os. 

787\Apparelhos e peças d.e I de louça n.• 5. ................................................. ! Kilog~ 
qualquerfórma ou fet- 1 , n.• 5 ............................. •·• .. · .......... · · ... 
tio, não classificados., • n.• 6 ....................................... : ........ . 

O mais como está na Tarifa. 

79iÉrasos e jarras para flore~, . \de louça n.~ 5. ................... .. 
. :frascos para.agua de chet- \ para ctma de mesa ...... 1 • n. o 5 ..... • ...... · .., .. • ... • 

-·l'O, figuras, Imagens, bus· i ' • n. 6 .................... . 
. -:tos, estatuas, e outros ob- 1 . 

jectos de ornamento. . para jardim e semelhantes, de porcellana ..•.•.••••.••.. " •••• 

O mais como está na Tarifa. 
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803 Frascos para agua de cheiro, jarras ou vasos para flores, e quaesquer outras peças e 
objectos de luxo e adorno, de vidro n. • 2 ............................................. 

so~ Garrafas, garrafões e frascos communs, de vidro n. o 2 .................................... 

O mais como está na Tarifa. 

8011 Lustres, candelabros c serpentinas ...................................................... 

810 Quaesqucr outros objectos não classificados, de vidro n. • 2 .••......••.. -...•...•••.•..•. 

CLASSE 22.• 

Otwo, prata e platina. l'lmpl", lmad" , "''mpad"', esmaltadas, ou com pedras fal-

i em obras de ourives..... desa~iii;àn~- ·é· d.'e' ·q~~iqúer' ô;ji;~· 
\ qualidade, com mosaico, coral, 

8H o perolas, pedras finas e outros 
uro. • .. · • · · · · · · ·" · ... • '"/ adornos ......................... 

, em quaesquer outras obras não classificadas •••••••.••...••• 
o mais como está na Tarifa. 

!>i 
A .,; < 
Q < z >< < 
::0 .... 

Kilog. tnaoo 
• ~380 

. 1~000 . ii380 

Gram. ~lOO 

- Ad vai. 

Gram. 6100 

o 
•< 
"' < 
I«: 

-iO •;. 

• 

' 
• 
• 

lO 0
/ 0 

• 
• 

.... 
t"' 

> 
~ 
&i 
8 
"' 
~ 
i 
oOJ 

< 
? 



i 

lisas, lavradas, estampadas, cs
maltadas, ou com pedras falsas, 
simples ou douradas ....•••...•• 

/em obras de ourives..... de filigrana e de qualquer outra 
l qualidade com mosaicos, coral, 

Sl.QIP t ' perolas e pedras finas e outros 
.. ra a.· .. • .. ···•••···•·• ... ~ adornos 

.t$010 

r •••••••••••••••••••••••••. 
· em quaesquer outras obras não classificadas ................ I Gram. 

Ad vai. 

~Oi O 

O mais como está na Tarifa. 

8t3!Platina em obra de qualquer qualidade não especificada, ............................. .. 

O mais como está na Tarifa. 

CLASSE 30.• 

0/n·as de relojoaria. 

:c--~ {de prata ................................................... .. 
!lSs R_ elo. g. i os de algibeira..... de prata dourada ........................................... . 
y/ ,:\ de ouro ..••.. •·'!•································ ......... . · ·.., . de qualquer quahdade, com pedras finas .................... . 

O mais como está na Tarifa. 
~i 

') 

Rfõ 4e Janeiro, 26 de Janeiro de :1.878.-João Lins Vieim, Cansansão de Sinimbú. 
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AC.TOS iJU I•ODEI\ EXEC!.:Tih•. 

DECHETO N. üH:lO- !JE :!0 llE L\.'iEIRO DE ll:iiH . 

. \j•pr(l\,t 11 l11',1j1•rlo 1l1• re;'ouua I' rousuiid;~tJld do:; t' ,l,.litl.J.., du 

·· Uanro l'retlial. 

Alllmlklldo :111 que ~:~~ requl'.n'll a di 1"!'1:!111 ia do- Hanro 
Predial-, e Te11d11 oU\'itlo a Sct'l:;lo dP Fazn111la tlu Cllll>eiho d1~ 
Est:ul11, lli'i por IICIII, d: eoufonnidad1~ com :1 lnlpt'IÍ;d 1\e<o
Iurão de::!::! tlt~ .Junho ultiiiiiJ, :tpprovar o projedn. que ;t!Jaixo 
ni Jllllllir:tdo. de rt'for111a ~~ ennsolida(Jtll do,; f'<lalltlos do 
dito B;ttll:ll, l'nt•ndu-,;e port;lll 1111 llll'SJIIO projet.:lo as st~g1tiules 
a I ter:11:õt•s : 

Art. t:l, ~ ti.o liii'ÍUatll-st: entre as palavras-iHlt:l'lltetlio-t: 
-do ,t:ll jll't~sidt•iltt•-as Sl'g'llÍlltes: 1h: IJIUII!Jlll'l' tl1: :'Cll:i IIICJII
!Jros 1111 Ílllfll'dintl'.lllo. 

1\rl. t:l, ~ 7." Supprilllillll-sl' ;1,; p;tl;t\ ra.s-att·· ;HJ dias. 
Art. li. ~ :!." Eutrl' as pal;t\ r:ts-para-e-:ts tlespt•z;t.s

Íillnr:tlt•itl-"' as seguintl's: a I'Oill[tl'a tl11 lt:!Tt'llll 1:; ~~ sup
printa-st• o artigo--:-as-IJIIe pre~:cde a pal:l\ ra-dt•<pez:ts. 

~\ri.::!:!, iufiiU' . .Em \CZ •lc-2() rot11s-diga-,1·: J \ntus. 
Art. :li. Em r•~zdt:-A e:HupaHhia-Liig-a-St:: .\ direl:loria, 

•: ;tlll<'[lltlllt;t-se :'t pala\T:t-Llin·•:toria-IJIII' rem dt•pois, 11 ad
jeeti\'11-tllrsnl:t. 

Capitulo X .-Arts. 1t0 '' !d. Sn!Jstilllillll-"' ~''''''; :trlig·os fH:Ios 
tr1~:i do~ <'~lalttlos primitÍ\'tlo', l[lW Jit'illll rt•.-;taiH~It•t·idos, 1:<1111 

a sua epigraphe- Disposi~·tl~:s traH~ittJJ·ias-; .-;upprilllillas 
apc11:ts do paragraphu IIIIÍI'o do art. Qt) :ts palarr;:s JiH:tes-e 
par:tgT;' plw llllieo do art. :.!1. 

João Lins \'ieira Causansão de Sinimltt'l, do iltt·u Cotl:ielho, 
:-icnador do lmperio, Presirlcnte do Cmtselhu dt: "li11istros, 1\li
Hbtm e Sr•r:retario 1le Estado dos Xrgo•·io.s il:t .\gTieullura. 
Counnereio t: OIJras l'nl!lil'a~. interino tlu< da Fnr·nil;t e l'r•:
>idt•nil) do TriltuHalllo Theo<onro l\'arion;tl, '"'illt '' t•·nlta 1'11-
lt:tlllido l' i'<ll'a n.•·eutar. l'al;ll'io do llio tlt• Jatlt'iru aus :JtJ 1le 
Ja11eim Llt) 1~7t!, :i7." da llllfl>peutlcneia n 1lu IIIIJH:riu. 

l:om a rubril'a de Sua .Mag-e,;t;ult• u IIIIJII)L'ittlur. 

Julio Liws rieim Ülilollil8rtU de Sillillllni. 

Es!n!u!os do Baneo PrcJial. 

t:APlTlJLO I. 

UliGA:\IZAijÀUIJ!.. t;ll~ll'A.'il!J.\, SEÜ FDI, C.II'IT.\.L b !JüU.\1;.\.u • 

. \rL. 1." Fit'a urganizaLia uesla Cúrle uma r:umpa11lria 
a IIIJJIY!Ila so!J o titulo tle -llancu l'redial-•fue durará JIUI' 
csp:1~~o tlc trinta anuos. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

Art. 2. o A companhia tem por fim emprestar dinheiro a 
quem fõr ou quizer ser propri.etario lle casas, mediante as 
condicões destes ~atutos. 

Art: :l." Para realizar ~cu fim, a eompanhia se estabeleeerá 
emn um capital de &.OOO:OOOhOOO (quatro mil eontos de réi~) 
dividido em dnas ~erir.s ignars tlc a<"rõPs de 20015000 t·ada 
Ulllll, rea)izaveis na fónua tio art. &. ", Clllittimlo-se UCSde já 
a primeira scrie c re,crv:111do-~e a sPgumla emissão para 
'\uando a assembléa gPral julgar optuH'tlmo, so!J proposta 
l a llirectoria. 

CAPiTULO 11. 

DA llEALIZ.\ÇÃO DO CAPI'l'.\1. I~ SUA APPLIC.\Ij,\o. 

Art. ~-" A primeira chamada do capital será de tJ o;.., a 
segunda de iO ''/o, a terceira de 15 "/n c as demais de 10 "/ .. 
com intervallos nunca menon1s de :JO dins, pret·p!leudo annuu
cios t'Olll antecipação de oito tlias pelo menos. 

Art. 5." O capital do Banco será empregado : 
~ 1. • Nos emprcstimos aos que forem ou preteuderem srr 

proprietarios de casas, conforme as eonrli~~õcs dl'stes estatuto~. 
~ 2. • Na compra, ouvida a <1 ircctoria, '''~ predim; ou ter

renos quando á companhia convl'nha adf)uiril-os para vender, 
lfUÜr a dinheiro á vista, quér sob as clausulas destes estatutos. 

CAPITULO III. 

DOS ACCIONISTAS, SUAS OBniGAÇÕES E DlllEITOS. 

Art. 6.• E' condição para ser julgado accionisla do Banco 
Prcdi<Jl, salva a Pxcepr,ão do art. 7 .", ~uhscrrver os presentes 
estatutos, Jkando eut!•n!lido por este modo que eada signa
tario os approva em todos os seus artigos. 

Art. 7." Nenhum accionista do Banco Predial rcsJIOnde 
por valor maior de suas acções (art. 298 do Cod. Connu.), mas 
si não entrar com a prestação correspondente a lfllaltfUCr 
chamada uas épocas prefixadas pcrdr•rá o direito üs suas 
aeçõcs c :is entradas tfllC haja realizado, ~aln1 motivo provadu 
e apreciado pela dircctol'in, dentro dos \JO tlias da data do 
annuncio. 

Art. 8." As accõcs do Banco Predial dão direito aos lucros 
liqttidos veriJieallos pelos halanços ~Cilll'stra!'S aos bens 
nllf)uiridos no período de ma existpnda e ao pro!lucto da 
venda !lestf's, quando se haja uc I iqui!lar a companhia (art. 
295 do Cou. Comm.), por achar-sr, terminado o prazo de sua 
duração, ou por qualquer outra cmergencia que, ameacando 
prejnizos irrcparavris, torne a liquidação ~Vt~Rient&-.aos 
interesses da companhia , competindo ;i- asscq~.tléa \ .geral 
resolver sobre a liquidação (art. ~3, § 4. "), \ í\ I , ' · · 
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CAPITULO IV. 

DA RECEITA E DIVIDENDOS. 

Art. 9.• A receita do B;,nco resulta: 
§ :1.. o Do juro inclui do nas prestações mensaes pagas por 

todos os possuidores de predios que lhe estejam ou forem 
h ypothecados. 

~ 2. o Do producto da venda do~ predios ou terrenos ndqui· 
ridos na fórma do§ 2.• do art. í).• 

§ :1. o Da accumulação dos premios do dinheiro emJlregado 
em novos e succcssivos emprestimos. 

§ ~."·De todo c qualclucr bem que possa lcgahnente adquirir, 
ou de qualquer lucro que resulte de suas oper:~.ções como 
sociedade de credito real. 

Art. lO. Será feita semestralmente a distribuição dos 
dividendos, os quacs deveriío sahir dos lucros líquidos prove
nientes de operações effcctivamente concluídas nos respec
tivos semestres. 

CAPITULO V. 

llAS DESPEZAS DO BANCO. 

Art. H. As despczas do Banco Predial dividem-se em 
Jlreliminares, ordinarias e extrnordinarias. 

§ i. o Comprehendem-~e nas despezas preliminares as da 
fundação da com1lanhia e serão feitas á custa do capital, o 
qual será indemnizado, logo que a primeira renda ordinaria 
c~hegue para esse 11m. 

§ 2. o As despezas ordinarias são as que resultam do paga. 
mento dos honorarios á administração e vencimentos aos 
empregados da companhia, comp1·ehendl'ndo-se tambcm 
nestas o expediente e custeio do Banco. 

§ 3. o As extraordinarias são todas aquellas não previstas, 
e de urgente realização para beneficio e interesse da com· 
panhia. 

CAPITULO VI. 

llA ADMINISTRAÇÃO DA CültPANHIA E SEUS EMPREGADOS, 

Art. :1.2. O Banco Predial será administrado por uma 
directoria composta de tres membros eleitos em assembléa 
geral por maioria absoluta de votos, sendo o seu presidente 
substituído, nos impedimentos menores de trinta dias, por 
qualquer dos dous outros directores. 

Para a eleição da directoria não serão admittidos votos 
110r procuração. 
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§ t.. • No impedimento maior de um mez ou menor de 
quatro mezes de qualquer dos directores, será convidado 
pela directoria o a~cionista que ~i ver as precisas qualificações 
e que no caso de nl'aior impedimento do director substituído, 
que importará renuncia, servirá até a primeira reunião da 
assembléa geral, na qual se fará a eleição definitiva, podendo 
esta recahir sobre o accionista já c'hamado. 

§ ~.o A substituição dos directores, exigida pela Lei de ~~ 
de Agosto de 1860, far-se-ha pela ·~eguinte fórma: 

No fim do 3. o anno proceder-se-ha á eleição por meio de 
uma lista que deve conter dons nomes dos tres directores 
em exercício e um novo. 

No fim do ft.o anno por lista de dous nomes que tiverem 
completado quatro annos de exercício e um ngvo. • 

No 5. • anno e nos seguintes proseguirá a renovação 
annnal, sempre pela terça parte. 

§ 3. o Sob a immediata inspecção da directoria funccionará 
um g-erente eleito tambem em assembléa geral por maioria 
absoluta de votos, que será conservado no exercício de suas 
funcções em quanto bem administrar os negocios do Banco. 

Art. !3. A' directoria compete : 
§ i . o Fiscalisar a stricta obscrvaneia das regras destes 

estatutos. 
§ 2. o Reunir-se e dar o seu voto, quando seja consultada 

pelo gerente, ou quando julgar conveniente. 
§ 3. o Exigir do gerente, sempre que julgar conveniente, 

informações e quaesquer esclarecimentos sobre negocios do 
Banco. 

§ 4." Apresentar pelo orgão de seu presidente á assembléa 
geral, o relatorio annual das transacções da companhia 
acompanhado do respectivo balanço . 

. § 5." Convocar a assembléa geral, quando em vista de 
assumptos de importancia necessite de ou vir a opinião desta. 

§ 6. o Representar por intermedio de qualquer dos seus 
membros no impedimento de seu presidente o Banco Predial 
em todas as suas transacções. 

§ 7. o Nomear um empregado habilitado para substituir o 
gerente em seus impedimentos, que exercerá cumulativa
mente as funcções de outro cargo no Banco. 

Art. tlt. Ao gerente incumbe: 
§ L o Dirigir e providenciar sobre o andamento das opera

ções da companhia, consultando sempre a directoria em 
tasos de maior importancia. 

§ 2. o Examinar e resolver, sob a approvação da directoria, 
as propostas de emprestimos para compra de casas e terrenos, 
de conformidade com estes estatutos e regulamento interno, 
onde especificadamente serão marcadas suas attribuições. 

§ 3." Fiscalisar a stricta observancia do regimento interno. 
Art. 15. A directoria, ouvido o gerente, nomeará os em

pregados strictamente necessarios, marcando-lhes os venci
mentos ; do mesmo modo, dispensará os empreg:1cW.s que-lba 
P!lreçam desnecessurios e augmentará ou dimitíy.ir4 ,os, .ven-
Cimentos. . , ', \' · · 

P. li. !873 3 
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CAPITULO VII. 

DAS OPERAÇÕES DA COMPANIUA. 

Art. t6. O Banco Predial, no intuito de realizar o fim desi· 
gnado no art. 2. o destes estatutos, estabelece as seguintes con
dições: 

~ L o Emprestar dcsuc a quantia de um até cincoenta 
contos de réis, a todo arJucllc que fúr ou quizer ser pro
prietario de predios na Côrtc e na imperial cidade de Nic
thcroy.; obrigando-se o devedor a pagar unicamente, segundo 
as tabellas annexas a estes estatutos, uma quantia mensal até 
a completa indomnização do capital adiantado. 

§ 2. • Todo o pretendente que seja proprietario de casas ou 
queira ser por intcrmedio da companhia, fará a sua proposta 
declarando a rua, numero da casa c quantia total de ctue 
carece. 

§ 3." Quando, examinado pelos peritos, gerente c um dos 
membros da dircctoria o predio, seja reconhecida a convc
nicncia de fazer-se o cmprcstimo da somma pedida, o prc
tendento hypothccarú :í companhia, ~ob as condições dos 
presentes estatutos, o referido prcdio, fazendo-~e a declaração 
da hypotheca na mesma cscriptura de compra. 

§ t,,• A companhia exigira sempre, sem distincção de 
pessoa, fiador idoneo só das prestações mcnsacs, o qual se 
obrigará como principal pagador no caso de impontualidade 
do afiançado. Só quando o prctlio valer notoriamente um 
quarto mais do que a quantia pedida, poderá ser dispensada a 
cxigencia de fiador das prestações mensacs. 

§ 5. • Nenhum emprestimo de dinheiro será feito por predio 
que não valha a quantia pedida, nem por algum, a rcspcilo 
do qual haja demandas, contestações ou quaesquer outros em
baraços, que possam tornar nulla a compra ou excluir a hy
potheca. 

§ 6.0 No acto de lavrar-se a escriptura, deve o pretendente 
provar com documentos, que estão pagos os impostos legaes, 
e que o predio está livre c desembaraçado de qualquer onus. 

~ 7." Todos os impostos devidos á Fazenda Nacional serão 
pagos pelo proprietario devedor ; não tendo sido pagos 
9ualqucr destes impostos até a época de proceder o 1'hesouro 
a cobrança judicial, poderá este ser {lago pelo Banco, levan
do-se em conta ao mutuario com os Juros a import:mcia do 
imposto que fór satisfeito pelo Banco. O seguro do prcdio 
hypothecado e o aforamento serão pagos pelo Banco e in
cluídos nas mensalidades do mutuario, ficando em poucr 
daquelle os competentes títulos. 

§ 8." O proprietario devedor declarará qual a tabclla que 
escolhe para pagar as prestações mcnsaes, podendo variar de 
tab~lla em qualguer anno, si a dir~ctoria nisso convier, e 
ass1m pagar mawr ou menor prestaçao. 
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§ 9. 0 Além deste arbítrio póde\o proprietario devedor dar 
em qualquer tempo as quantias que lhe convier no intuito 
de abreviar o prazo do resgate do predio, continuando sempre 
a pagar a prest:.ção mensal. ' 

§ 10. 'fodas as prestações mensaes devem ser pagas infalli
velmente até 10 dias depois do mez seguinte ao vencido : 
mandando os proprietarios devedores levai-os ao escriptorio 
da companhia. 

§ H. Ao proprietario devedc·r que não tiver fiador por 
estar o respectivo predio nas condu;ões da ultima parte do 
§ t,. • deste artigo, e que deixar de pagar a prestação mensal 
devi <.la até 15 <.lias depois ue vencida, se carregará a multa de 
10 •;., della no primeiro mez, 15 "/o no segundo, 20 "/o no ter
ceiro, e assim por· diante, até seis mezes ; época em que será 
consideraua vencida a hypolhcca ; salvo (quanto 'á ultim:t 
lJarte) o immediato pagamento das seis prestações, com as 
respectivas multas. 

§ 12. QLwndo o liador queira cxmur-sc para com a com
panhia da responsabilidade, a que se obrigou, qualquer que 
seja o motivo da sua retirada, prevenirá com antccedeneia 
de um mez a companhia, que avisará ao afiançado para 
apresentar novo fiador idoneo, sob pena de reputar-se vcn
citla toda a divida. 

§ 1:1. Só se rt~ccho como fiador o individuo de roconhecido 
credito, que seja propril'tario, capitalista, on JH•gol:iante ~•Lo
nado ; c excepeionalmenle pes~oa lfllC :í direcloria mereça 
plena confiança. 

§ tr... E' licito a qualquer proprietario devedor alugar a 
outr<'m, on vender o prcllio, t!mbora hypothecado :i. com
panhia, urna vez que na scguntfa hypothcsc no aclo da venda 
a indcrnnizc do que lhe estiver devendo, c avise desta reso
lução com um mez de antecedencia pelo menos. 

~ Hi. A companhia mandará inspcccionar, ordinariamente, 
uma vez por anuo e extraordinariamente quando julgar con
veniente, o estado dos prt~dios l!lW lhe estiverem hypo
thecados. 

§ 16. 'fodos os concertos que se reconhecerem nccessarios 
serão feitos por conta do proprietario devedor ; c quando este 
não possa clfectual-os de prompto, a companhia poderá en· 
carregar-se de fazel-os, indmnnizando-sc desta dcspcza e es
tabelecendo com o uito proprietario devedor o modo de tal 
indemnização. 

§ 17. Não é permitlido ao proprictario devedor fazer no 
respectivo prcdio obras que á companhia pan·çarn ser dam
nosas ao mesmo prcdio; salvo ~i o tcrnJlO IJUC faltar 11ara o 
resgate fór tal, que a companhia não possa vir a perder. 

§ 18. As quantias emprestadas pelo Banco por hypotheca 
de casas, serão entregues ao uevedor depois de feita a ins
cripção no registro competente, c mostranuo o dito registro 
que a hypothcca da companhia fica em primeiro Jogar e sem 
concurrcncia. Touas as dcspczas preliminares com a compra 
de predios correrão por conta do devedor. _ · . . 

§ 19. Na escriptura de emprestimo de-vêrão ser inseridas 
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as clausulas de que trata r~tc artigo ; ou pelo menos decla· 
rar-se que o cmprcstimo é feito segundo as clausulas do 
art. 16 c seus paragraphos. 

§ 20. No caso de fallecer o primitivo devedor da com· 
panhia poderá o eontraelo continuar com os seus represen
tantes legaes, uma vez que e~les aprcscnlt'm as mesmas ga
rantias, e cumpram as mcsiílas contliçües. 

§ 2L Não continuando o contraclo. a companhia ou os re
presentantes Jegaes do fallc..,ido devedor primitivo poderão 
vender o prcdio para imlcmniza<_:iío do que se rstiver devendo 
á companhia, sendo Pllti"I\!-WC o I'XC.essn, IJllaiHlo o haja, a 
quem de direito JICrlcnerr, colmmdo a companhia uma com· 
missão, qnan1Jo e lia c(fPctnc a vcnda. 

Art. i7. O Banco l'rcdial JlOdPrá lambem emJHestar ca· 
pitaes nâ fónna do art. 16 I) seus parag-raphos áqnclles indi· 
viduos que quizcrem construir prcdios em terrenos que 
possuam. 

§ 1.• N1·slas hypolhcsPs o prelemlente ilrs1le logo hypo
thccarú o terreno j:í possuído (cxmniuado este previamente 
pelo Banco) e o prc11in, logo que e~liver constrni1lo uo tmlo 
ou em partn. 

§ 2.• Desde qne f1!r emprr~tacln o dinheiro para a compra do 
terreno c as dnspezas da <~onstnJcc:ão. n pretendente pagará se
gnmlo a tabella que c,;rolhi·r, ila11clo paw e':.;c pag-amento fia
dor na fcinna do art. 1G e seu~ parng-raphos. uma prc~ta<_:ão 
men~al do jnro r nmortiznt:ão I'OJTe~pondeniP ú quantia que 
a companhia tiYer rmpre<tado !' fúr emprt>,lando, mas sü do 
dia em que a ca'a ro'tii·Pr prompca ~~que começará a cobrança 
da quota relativa ao seguro, a qun I se addicionará ás prestações 
que pagar durante o tempo da l'onslnH"çiío ; obser..-ando-se 
em tudo as regras eslaheleeidas no art. lO c ~cus para
graphos. 

§ 3. 0 9 contracto de etlificat:iío da casa dever:í ser apre
sentado a companhia, logo que o prctcnilP.nte peça o cmpres· 
timo; e ouvi1los os mestres (que flscalif<arão depois ao menos 
uma vez yor mez as construcções), 1lar-sc-hão t•arciahnente 
as quantws ]Jara o pagamento das obras. 

§ lL o O empreiteiro obrig-ar-se- h a tamhem por contracto 
feito com a companhia a enmprir todas as elausulas com que 
tiycr ajustado a cclilil':u:ãodo preilio. 

§ 5.• Na falta cln enmprinu·nlo por partn do prrtPntlcmte 
ou dC' SI'U lintlor da Jll't'slariío llll'nsal, dnrantr o tPmpo da 
constrncção, rl'pntar-,;o•-ha YPneitla a 1liviila na J'únna do 
art. 16, ~PUS parngraphu~ P a colllpanhia I'XOill'rada de 
:nliantar mais qnanl ia alg-nnw. 

§ 6." ~a P>rriptur:l 1(1· o'lll(ll"l'slimo 1lc qne trnln l'~tn artig-o, 
oh~erYar->:t'-hiin a . ..; d i.~po~irõ••s 1lo ~ 20 do art. Hi, proce
dendo-se rio mr>'mo lllllLlo com ns el:w"nlns I'X(li'I'SS:ts nos 
parag-raJ•hos <lo art. I7. 

Art. 18. lkalizan<lo o clisposto no § 2. o do art. 5. •, o 
Banco Prerliat poderá, onvidn a directoria e só quando haja 
reconhecida vantag-l'm, comJn·ar pn·<lios ou terrenos para 
vendei-os, ou á vista ou pelos prazos das tabcllas. 
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CAPITUJ,O VIU. 

DA ASSEMBLI~.\ GEHAL DA CO~IPANJIIA. 
' 

Art. 19. A a~~rmhléa geral dú Banco Prc·dial é a reunião 
dos accionü:tas do 11wsmo, como tacs inscriptos no registro 
da t~ompanhia dons mPZPS pelo mmws antes tla reunião ordi
naria ou extraordinaria. 

Art. 20. Durante os oito dias precedentes aos da reunião 
da asscmbléa geral, suspi'lltkr-se-lü'io as transfcrencias das 
aq:.ões. 

Art. 21. A as~cmhléa geral poderá tlelihcrar log·alnwute, 
achando-se representado um tJUarto das acçõcs emitt idas. 

Paragrapho unico. Quando pon\m o ohjl'clo da convocação 
fúr a reforma dos t~stalul.o~, ou a deliiJernção de qun traia a 
ultima parle do art. 8.", a assemhléa geral sú podnrá drliherar, 
(•slandn prnscnll's al'eionislas, tJlW l'Pfll'l'St'lllt•m pelo IIWIIOS 

meladn do capital mnittitlo. 
Art. 2:L As deliberações da asscmbléa geral, são por 

maioria absoluta de yotos lll'CSPlltPs, I!'JHlo cada possuidor 
tlt• !i a 20 ne~ÕI'S um volo. I' t'onfl·rimlo t';Hin grnpo rle 
vinlP ncc;ões ma i~ um voto; ma~ lll'llhum aeeionista poderá 
ter mnis de cinco yotos. 

Art. 23. Compete ú ass1~mbléa g·crnl: 
§ 1. 0 Alterar ou reformar os estatutos. 
§ 2. o Approvar, motlilicnr ou regcitar o rPgulamcnlo 

interno. 
~ 3." .Julgar ns contas do Banco Predial dPpois de exami

nadas po1· umn commissão all /toe noml'ada vetn mesma 
assemhlén. 

§ fJ.. o Hesolvcr sobre a liquidação dn companhia. 
Art. 2fJ.. As sessões da assemhlén geral serão presididas 

prlo accionista que fôr eleito por acclnmação on votação, c 
celebrar-se- hão ordinnriamenle no anniversario dn inslnl
Jação do llnnco Prcdinl e extmordinariamente nos casos 
se<rnintt•s · 

§ 1. o Quando sua rPnnião fõr n·r1u!'rifla por um numero 
pelo menos de trintn accionistas. 

§ 2. 0 Quando a dircetoria o julgnr necessnrio e de confor
midade com o disposto no § 5. o do art. 1:1. 

Nas reuniões extraortlinnrias da nssembléa geral, só se 
tratará do objecto para que foi convocada. 

Art. 25. A convocação ordinaria ou cxtraordinarin da 
assembléa geral se fnrá por annuncios publicados nos 
jornaes tres vezes consecutivas e oito dias nntes do mnrcado 
para a reunião. 

Paragrapho unico. Quando a assembléa não poder deliberar 
por falta de numero, far-sc-ha nova convocação declarando-se 
os motivos desta e se não comparecerem na seg~qqa reupião 
accionistas que representem 0 numero JegàÍ de acções marcado I 
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no paragrapho unico do art. 2i dos estatuto~ do llanco para 
as reuniões de assembléa a q·Jc clles se referem, funccionará 
a segunda reunião com qualquer que seJa o numero de 
accionistas presentes ou rPpmscntados, por procuradores, 
salvo si esta tiver por fim c r, mo declaram o cilado art. 21 c ~c11 
paragrapho a deliberação de que trata a ullima parte do 
art. 8.0 dos estatutos, ou a reforma dos mesmos, pois nestes 
dous casos só poderá eonstituir·sn a sea-unda reunião ou 
outras que fôr necessario convocar, estando presentrs accio
nistas que reprrsPntrm um tl'rço 1las aeçõrs cmittitlas. 

Art. 26. Na priml'ira st•ss:io de l'atla n·nnião onlinaria da 
assrmbléa geral, inunedialamenlc dt•pois da apn·sPnlação do 
rclatori(; c balanço geral, proecder-se-ha á eleição 110r 
maioria absoluta de votos, da eommissão de contas, eom
posta de einco nwmbros tiratlos d'r•ntrn os 50 accionislas 
possuidores do maior nunwro de :wçüt•s. 

§ i. o Si para compô r nstn gmpo elegivcl, os possuidores 
menores de igual qnantitlnde d!l acçõos prrfizerem numnro 
supnrior a 50 accionisla~, a ~orle decidirú d'entre dlcs fJUacs 
os que deverão entrar naqnelln gntpo. 

§ 2. 0 O relatorio c o balanro annnaes (brm como lodos os 
balancetes mcnsaes) serão pnhlicmlos o nmwttido~ ao Go
verno Imperial. (Lei n." i08:3 de 22 de Agosto de 1860.) 

Art. 27. Todos os livros da companhia e f'en cofre, sem 
reserva alguma, serão franqueados ú eommissão de contas, 
para que esta possa proceder ao mais minucioso exame, c dar 
o seu parecer, que será presente :i a~scmbléa geral dentro de 
30 dias o mais tardar. 

CAPI'l'ULO IX. 

nJSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 28. A companhia, logo qtw csit'jam preenchidas lodas 
as ~)]'malidadcs legaPs, :mnnneiar:i o !'OIIli'~O de suas ove
raçues. 

Art. 29. Os membros da dirnctoria, c r:crente dnvcrão 
possuir pelo menos cada um 50 acçõcs do Banco Predial. 

Art. 301. Emqnanto não forem npplieadas ao objecto espe
cial do llanco, as quantias reeebidas serão dnpositadns no 
llanco que maiores garantias oll'erecer na opinião da dirce
toria; guardando-se unicamente no cofre da companhia o 
dinheiro necessario para o pagamento dns dcspczas do expe
diente c custeio da mesma. 

Art. 31. Cada mPmhro da directoria vcncPr:Í um honorario 
fixo de 3:6004$ ou aoo~ mcnsae.~ ('.o gerente 6:000;~ ou 500~ 
mensaes. Além disto caberá a cada um direclor c ao gerente 
uma porcentagem sobre os dividendos quando egtes forem de 
8 ou mais por cento, a saber: i i;2 "lo quando o dividendo fôr 
de 8 °/0 , 2 % quando o dividendo for de 9 "lo; uma vez quo 
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haja excesso nos lucros liquidas que doem para esta por
cei•tagcm e que este excesso não perfaça cxactamcntc a diffe
rença entre as indicadas quotas em que pódc ser rateado o 
dividendo. 

Art. 32. A companhia será dissolvida, ou porque tenha 
findado o prazo legal tlc sua duração, ou pela realização da 
perda de dons terços ou mais de seu capital. (Art. 295 do Çod. 
Com.) n 

Art. 33. Nenhum dividendo poderá ser feito, emquanto o 
capital dc,.;falcado em virtudQ de perdas occorridas não fôr 
intc!.!Taluwnte restahe!Pcitlo. 

AÍ'l. 3'i,. Os tlin•etorcs subslitnitlos não poderão ser reelei
tos dentro do primeiro anno, contado do dia da substituição. 

Art. 35. Dissolvida a companhia, sua liquidação se fará 
segundo as regras do Codigo Commr~rcial. 

l'aragrupho uni co. Si n•alizatla a dissolução do Banco, 
qualquer t}UC seja o motivo, não estiverem ainda resgatados 
pelos proprir.tarios dcvctlorns os respectivos predios, a com
Jlanhia venderá o seu tlireilo hypothccario, ficando o com
prador subrogado em todos os direitos da companhia. 

Art. 36. No caso de, ha\'flr tantos pretendentes a crnpres
timos, que a somma dos prdido;; rxccda o capital, ohscryar
sc-hão as regras seguintes : 

§ L o Far-se-ha uma lista dos prclenrlcntcs organizada 
stlgnndo a antiguidade da inscripção. 

§ 2. o Feita esta lista, separar-se-hão, observando-se como 
regra a prioridade da inscripção, os vcrlidos que constituírem 
o excesso. 

§ 3." Os pcrlidos separados ficarão para serem attcndidos 
opportunamentc, procetlcndn-;;c em attenção ao principio de 
seguridade e conyeniencia de transaccão, de~idindo a sorte 
uo caso de datas 1guacs. 

Art. 37. A dircctoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros todas as contestações que se possam originar no 
meneio dos negocias do Banco, para o que observará a res
pectiva lei Yigcnte, ficando a directoria autorizada a de
matular c ser demandada e p~ra cxcrct~r livre c geral admi
nistração c plenos podt•rcs, nos quacs dcvom sem reserva 
ulguma considerar-se comprchendidos c outorgados todos, 
mesmo os poderes em cau.-:a propria. 

Art. 38. Na hypothese de ser prospero o estado da com
panhia, c convir aos interesses da mesma, c aos do publico 
elevar a escala do suas operacõcs, rettucrcr-sc-ba o augmcnto 
do capital, propondo-se a reforma dos estatutos na parte que 
fôr conveniente, observadas para esse fim as formalidades 
nelles prcscriptas. 

Art. 39. O llanco Prcrliul, sob proposta da directoria ou de 
tantos accionistas quantos representem um dccimo do capital, 
poderá estabelecer uma secção de seguro contra o fogo para 
os prcdios que lhe forem hypothccados, discutindo-se o 
projecto em assembléa geral cxtraordinaria, e submcttcndo-o 
depois de adaptado por esta ao Goyerno Imperial. 
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CAPITULO X. 

Art. ~0. Ao incorporador da companhia foram conferidas, 
como premio de seu trabalho, 600 acções beneficiarias, pela 
assembléa geral dos acciGnistas em reunião de 30 de Se
tembro de 187i e recebidas pelo referido incorporador, como 
consta da escripturação do 'danco. 

Art. [J,f. Estas acções beneficiarias gosam de todas as 
vantagens e direitos que estabelece o art. 8.• destes estatutos 
e serão independentes das dez mil que constituem o capital 
do Banco. 

Appendice aos estatutos do Banco Predial a quo se refere 
o Decreto n.

0 

5216 do L" do Fevereiro do f873. 

CAPITULO I. 

DO BANCO PREDIAL, COMO SOCIEDADE DE CREDITO REAL. 

Art. L o O Banco Predial fica autorizado, em virtude da 
faculdade concedida pelo § L o do art. 13 da Lei n. o 1237 des 
2lJ. de Setembro de 186!J,, a emittir, com o nome de letra 
hypothecarias, títulos de divida transmissíveis c pagaveis 
pelo modo determinado nos artigos adiante especificados. 

Paragrapho unico. A emissão das letras hypothecarias não 
poderá exceder á importancia da divida ainda não amortizada, 
nem ao decuplo do capital social realizado. (§ 6. 0 do art. i3 da 
lei citada.) 

Art. 2.• Posto que a operação fundamental do Banco Pre
dial, como sociedade de credito real, que substancialmente 
é, consista em emprestimos a longo prazo pagaveis por annui
dades successivas, poderá exercer (§ 16 do art. 13 da Lei 
citada) as seguintes operações: 

§ L o Emprestar sobre hypothecas a curto prazo com ou 
sem amortização. 

§ 2. o Receber depositos em conta corrente de capitaes com, 
ou sem juros, que serão empregados em emprestimos garan
tidos por letras hypothecarias, e por apolices da divida publica 
a prazo nunca maior de 90 dias, c na compra e desconto de 
bilhetes do Thesouro. . 

§ 3." Só com o prévio aviso de 60 dias poderão ser reti
raaos os depositos, e não excederão á importancia do capital 
realizado. 

§ ~.o Emprestar sobre penhor de ouro, prata, diamantes, 
-apolices da divida publica, acções de companhias acreditadas 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 25 

que tenham cotações reaes, na proporção da importancia reali
zada, titulos particulares de legitimas transacçõcs commcr-
ciaes. · 

§ 5. • Ter um cofre de depositos voluntarios para títulos do 
credito, pedras preciosas, joias, moedas, ouro c prata em 
barra, havendo disso uma porcentagem na proporção do 
valor dos objectos em deposito. 1\. estimação do valor será 
pela parte, de accôrdo com a administração. 

O Banco Predial dará recibo do<; depositos que designem o 
valor dos objectos em deposito, o nome e a residencia dl 
depositante, a data, o numero e inscripção dos objectos depo
sitados. Taes recibos não poderão ser transferidos por endosso. 

§ 6. • Si o penhor mercantil consistir em apolices da divida 
publica, acções de companhias, serão transferidas previa
mente ao Banco Predial. 

§ 7. • Si o penhor consistir em papeis de credito negocia v eis 
na praça, em ouro, prata c outras mercadorias, o Banco exigirá 
do devedor consentimento escripto autorizando-o para nego
ciar ou alhear o penhor, se por ventura a divida não fôr 
paga no vencimento. 

§ 8. • Si os ti tu los procedentes de emprestimos sobre pe
nhores não forem pagos no seu vencimento, podrrá o Banco 
dispôr do penhor em leilão mercantil em presença do gerente, 
c um dos directorcs, depois de proceder-se a annuncios pu
blicos por tres dias consecutivos; porém o proprietario do 
penhor terá direito a resgatal-o até começar o leilão, indem
nizando o Banco do que lhe dever, o das despczas occasio
nadas. 

§ 9. o Vendido o penhor, o liquidada a divida e todas as 
despezas, juros e commissão de i l/2 "/o, entregar-se-ha o saldo 
a quem de direito fôr. 

§ lO. Dentro da circumscripção territorial do Banco r•ódo 
este effectuar emprestimos ás províncias, municipalidades, es
tradas de ferro com garantia de juros (geral, ou provincial) 
mesmo sem hypotheca de bens, com tanto que preceda lei ou 
autorização especial, que consigne um imposto, fundo ou 
rendimento certo para pagamento integral dos mesmos em
prestimos, que vencerão juros, o serão remíveis por annui
dades. 

Art. 3." As operações, de que tratam o artigo antecedente 
e seus paragraphos, só se effectuarão sem prejuízo da ope
ração essencial do Banco Predial. 

CAPITULO II. 

DAS LETRAS HYPOTHECARIAS. 

~rt. 4.• As letras hypothecarias representam o capital 
ad1antado sobre hypothecas, reunindo a triplico garantia da 
propriedade do immovel, do fundo social, c fundo de reserva · 
e prefere em virtude de taes garantias a quaesquer titulas de 

p, 11. 1878 6. 
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divida chyrographaria privileg-iada. (Arts. 58 c ü!l do Rcgu· 
lamento das socimladt~s de credito real.) 

Paragrapho uuieo. As letras hypolhecarias podem ser nomi
nativas, ou ao portador; mas umas e outras assignadas pelo 
prcsi<lenlP, gercnto c thcsonrdro ou caixa da companhia c 
s1•1ladas rom o ~cllo tlcsln, e t•xlrahidas dl' um registro de 
taliks. '· 

A dirccloria poderá autorizar o deposito geral c guarda 
dessas letras na caixa sociá1, passaudo-sc a seu dono certifi
cado nominativo do deposito; determinando ontrosim as 
eondiçõt>s em qun hão dt: ser passados essl's certificado>, o 
modo da eulrcga ott tnll'a tlos litulos, c tio pag;~nwnlo dos 
juros !'1\Siwetiros, n suas dt~spezas. 

Arl. 5." A simplt~s tr:1Lliçftu é sufllciente 11ara a transfc
rrmeia das letras ao portador: sendo a-; uomiJHLtints transmis
síveis por endosso, cujo dfnito é npenas o da t•essão civil, 
e SPlll l'I'SIIOnsahilidadn para o Pndossanle. 

l'arngrapho uuieo. O qui' lit~a disposto no artigo antecedente 
não exelun outro qu:tltlllt.'l' Jllf'io legnl de Lr:msrerir a proprio
dadc tias ditas lt~tras. 

Art. 6." As letras ltypotltccarias n ,:nn tmmfert•nci:t são 
ist~ntas dn snllo !II'OJHJI'Cional (~ 12 do :ui. 1:1 da Ll'i ei!:ula); 
e o seu valor mutt':t ser:i mcHor de 100;) (§L" do art. 1:1 da 
Lei citada), pouentlo ser negociatlns em qualquer pnr!c, 
qualquer que sPj:t n cirwmscripção tPrritorial, Prrt que 
foram crcadas. (Art. !J7 do J\t'g-ulatnPnto lias ~oeiodades de 
ercdito real.) 

PnragTa11ho unieo. A eirenmscripr.ão tf,rrilorial do naneo 
Predial, eomo soeit·datln do en·tlilo real, é o mnnicipio nenlro 
e Pro\·iJtcia do I\ i o tlt, .T:uwi rn. 

Art. 7." As IPirm: hypollwenria~ srrãn nnmcrndas por 
ordem relatira ao anno dn sua emissão. conslnndo dellas 
o juro, tempo c modo do pagamento, ohst~rva111lo-se sPmpre 
que o intervallo Pntrn a <'poca da enbrança das annuidades 
dos mutuarios, e a do paganwnlo tio juro aos portadon•s das 
letras não scjn menor dr trPs llli'Zf'S. (Arts. ~8, li!') e ti7 do 
Hegulamento das snciPd:trlf'S de cn·dilo n·al.) 

Art. 8. o A direetoria tlo llaneo Predial mandarú puhliear 
com antccedl'nt,ia o dia tio Jl:J.~·amcnlo do .ini'O tla~ letras 
hypothccari:Js, fiiW ~wrú Sf'Jlll'Slral. (.h!. 5ü do Hcgnlamenlo 
eitado.) 

Art. 9." As lf'trns h ypotlwrarias não U':m época fixa de 
Jl:tg:mwnto, mas St'rão rl's.~alnlbs por da de sorlr•io (art. ~6 
do Hcgulamcnlo citado), tll' m01ln fJUl' o lotai do Yalor no
minal das que licnrcm t•m circul:u;i:ín não cxeeda ú somma, 
pela qual nessn époen o BanefJ l'rctlinl fôr nctlor [lO!' cm
Jift~stimos hypol heearios. 

Art. !0. O }l:t(!aJttt•nlo JIOI' snrlL•io far-Sf'-ha com :t quota 
da mnortização dos mutnarios, c eom a impnrtancia tlos 
pagamentos antr·eip:ulos, f]lialllln estes fon·m em dinheiro. 
(Art. riO do Hcgulantrnlo eitatlo.) 

Art. H. O sorteio das l!'tr:ts hypotlwrnrias previamente 
annunciado nos jomacs do maior circulação, será um acto 
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publico e solcmnc; c deve rralizar-~c nos mezcs de Janeiro 
e Julho de cada anno (arl. 5." do Rngulamcnto citado), com 
assistcncia da administração do Banco Predial, c de um 
commissario nomeado pelo Ministro dos Nrr.:ocios da Fazenda, 
procetkndo-st~ ao ~ortoio tlo mmln st•gnintc: 

§ 1. • Todos os JtlllllPro~ eorn•st;umlt~ntt·s aos tlas ldras 
hypolhecarias emitlidas durante o mesmo anuo serão collo
cados em uma roda de vidro, quail.tos forem os annos da 
emissão da qual tirar-se- ha á sorte a quantidade de nu meros 
corrPspondentes á sonuna destinada prlo llaneo Prrdial para 
e:ula n~sr.:alo annual. 

~ 2." Os nuHwros dPsipwtlos pl'la ~orln snão \lHhlicl.lllos, 
c proceder-se-lia ao pagamento no dia aunuuciatlu. 

§ :1. o Fiea r,ntendido t[lW ealla sorlt·io comprehcmlcrá o 
Jllllllt'l'O tlo IPtras corrrspondtmles ao valor t.la.~ conlribui
çõt·s scmPsll'aPs dos muluarios, o ao t.los p:~g-:llllnnlos anlo
cipatlos, pn~Pndwndo o Baueo com o Sl'll [ll'Olll'io l'apilal a 
difi't•rpnça, quant.lo parte tlas rdPridas conlrilmições não 
tenha ainda sido realizada. (Art. 51 do Hegulamcnto citado.) 

Art. 12. A dircctoria formará, sondo possivel, um plano 
mnrcando 11rcmios do tlivrr~os valores 1wra os rint~o ou setn 
primeiros nunwros extrahitlos da roda. (Art. ti:l do Hr•gttla
mcnto citado.) 

Art. :1.3. Desde o dia annuneiado para o pagamento das 
letras hypothccarias cessam os juros t.las letras ~orteadas, 
cnjos numcros forem pnhlieados (art. 5'1, do 1\Pgulamt•.nto 
c!tado), e seu r~aJlital iieaní :í tlispnsição dn lllll'lll rle dirdto 
for. 

Art. H. As letras hypothccarias amortizada~ llf'lo sorteio, 
serão no acto da amortização sclladas com o sello denominatlo 
de annullação, e conservadas no archiyo do Banco l'ret.lial 
para a tomada de contas, fazrntlo-sc nos respectivos talões a 
declaração du estarem annulladas, e rl'liradas da circulação, 
sendo rJUeimadas antt~s do fim do sPmcstre, em qtw se fizer o 
sorteio seguinte, c lavrando-se de todo~ estPs netos termo 
assi:,:nado pela administrnçiio do Banco Pn~dial. (Art. Gl tlo 
lh'gnl:11nen to l'i ta do.) 

Art. W. As letras hypothrrarias, eom que oC fizerem os 
pagamrntos anticipados, sPrão ~ciladas (~om nm scllo especial 
contpndo as letras-i'. A.-, c dcvPrão ser introduzidns 11a 
circularão, logo que houver no r os emprPstimn:;. (Arts. G2 o 
ti3 do Hegulamento eilatlo.) 

Art. i6. As letras hypothccarias não têm acção dirccta 
sobre tal, ou tal immovcl hypothccado ao J3anco Predial ; mas 
serão garantidas indPtcnninadamentc por todos os immovcis 
h ypotlweat.los ao mesmo Banco: pnlo qun os portadores destas 
letras só têm acçiio contra o Banco Predial, cntidat.lc collcctiva. 
(Arts. tiO c ti~ do Regulamento citado.) 
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CAPITULO III. 

DOS EMPRESTIMOS )IYPOTHECARIOS. 

Art. :17. Os emprrstimos, rm que se devem fundar as letras 
bypothecarias, ~(I podem eftecluar-se sobro prinwira hypotheca 
constituída, cediua ou su!Jrogatla, conforme a Lei n." i237 de 
186~, e Hcgulamento n·spcctivo. 

Paragrapho unico. Consi<leram-sn como feitos sobre pri
meira hypothcca os emJH'I'Stimos dcstiuauos ao pag-amento das 
hypothecas anteriormente inscriptas, quando por e~sc pag-a
mento ou subrogação, a hypothcca do Banco Predial venha a 
ficar em primeiro Jogar, c srrn concurrencia, comtauto que 
parte do emprestimo necessario para operar a subrog:-..ção fi<JUe 
em poder uo Bapco. 

Art. !8. Nenhum emprestimo hypotltecario snrá feito pelo 
Banco Predial excedendo :\ mctadtl do valor dos imrnorcis 
ruracs, c trcs quartos dos imuwvcis urbanos. (Art. 13 § 5." 
da Lei hypothecaria, e art. 20 tln Hcg-nlameuto citado.) 

Art. i9. Os empn~stimns solJI'I~ ltypotlwea Sl'rão feitos aos 
mutuarios, em ldras hypotlteearias ao par, pod1'111lo o Bnneo 
Predial negociar essas mesmas lntras do acclmlo com o hYJIO
thecante (arts. 21 e 22 do Hegularncnto citado); sendo possí
vel parte desse emprestimo ser:i feito em dinheiro. 

Paragrapho unico. Si o mutuario preferir receber em 
dinheiro o emprestimo, este se ell'•·etuar:i em moeda corrente 
ao juro que se convencionar, nunca superior a 8 °/o (art. 30 
do Regulamento citado), e em tal caso as letras provenientPs 
deste ernprestimo serão negociadas pelo llnnco, como e '1 uanllo 
lhe convier. 

Art. 20. O tempo do~ emprrstimos hypothecarios não será 
maior de 30 annos, nem menor de iO. (Art. 28ilo Heg·uJamen
to citado.) 

Art. 2L Os cmprestimos elfcctuados sohre hypothecas pre
diacs a longo prazo serão rccmbolsa,·ris po1· annuid:ules pa
gas em dinheiro e, scmestraluwnln (art. 3:3 do Hcgulamento 
citado), nos mezes de Janeiro e Julho, comprehcndcndo essas 
annuidadcs o juro de 8 "/ .. no rnaximo, urna eommissão em 
bennlh:io das llnsppz:ls da :ulministração nunca maior de 
! "; .. ao :111110 suhro o cmpn~stimo, sendo a porcentagem da 
amortização á vontade do mutuario, mais ou menos avultada, 
conforme fôr menor ou maior o prazo por elle escolhido desde 
30 até i O annos. (Arts. 29, 30, 3! c 32 do Regulamento citado.) 

Paragrapho uni co. A annnidade relativa ao capital empres
tado será igual em todos os annos, c distribuída por estes, 
de modo que produza a cxlincção da lliviua no prnzo Psco
lhido pelo devedor. 

Art. 22. Não obstante a determinação das épocas para 
o pagamento das annuidades (art. 21 deste appendice), 
póde o devedor remir-se com anticipação no todo, ou em 
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parte (pa~amento anticipado), drdnzindo-!>~1 proporcional
monte a annuidade nesta hypothcse. (Arts. 3~, 35 c 36 do 
Hegulamento citado.) . 

l'aragrapho unico. Quando os pagamentos anUicipados forem 
em letras hypothecarias, que serão recebidas ao par, o llanco 
Predial terá o direito de haver sobre o capital reembolsado 
uma indemniza~,;ão. qut• dev11 ser 11a~a no mesmo acto, e que a 
tlirnctoria c~tipularú. (Art~. :17 c :18 tlo Hrgnlamcnto eitado.) • 

Art. 2::. No aeto do emprestimo o Banco Predial n·cr~bera 
logo do mutuario, ou deduzirá do capital, a annuidadc 
respectiva ao L" semestre. (Art. 2'~ do H•wulanwnto citado.) 

Art. 2~. Súmcnte poderão srrvir de hypothcca para os 
mnprcstimos concrdidos pelo Banco Predial os immoveis, 
que tenham rendimento certo c duradouro, licando cxcluidos: 

1. o Os theatros ; 
2." As minas e pedreiras; 
:1. o Os prcdios indivisos ou communs na 1ma totalidade 

a tlivt•rsos proprictarios, excepto unanime consentimento 
destes; 

r~." Os predios, cujo nsufructo se acha SCllarado do direito 
de propriedade, sah'o t>xprcsso consentimento do proprictario 
e do usufrucluario. (~ 5. o do art. 7. o do Hegulamcnto 
dtado.) 

Art. 2:i. Nos l'dilieios o•Tup:ulns por faiJriea~ on oflieinas 
tomar-se-ha súnwntn ·l'lll eonsitlt~ra<;.;'io o Yalor d;tquell•:s, 
independent•~ de sua applicação industrial. 

Art. 26. O Banco Predial tcrú direito de exigir o reem
bolso dn seu capital antl's do termo do contracto: L", no cnso 
de ter havido dissimulaç-ão de hypothecas lcg-acs, que 1wsem 
sobre os immovcis dndos l'In ~arnntia; 2. 0 , quando dentro do 
prazo de um mcz não seja avisado por seu devedor da alie
naçiio total ou parcial, qne tenha feito do immovl'l hypothe
cado; :J.", linalnwnte, si por deterioraçul's supervenientes 
aos bens hypotlu:rados, estes representarmn apenas um terço 
da quantia devida, [HJtlentlo o mutuarin nesta ultima hypo· 
thPse r••forçar a hypothcea ott snlJstiluil-a. (~~ 1.", 2." c 3." do 
art. 7." do Hegulamcnto eilado.) 

Art. 27. Os immoveis hypothcearlos ao Banco Predial, c 
susecptiveis de ineen1lio, serão seg·nrados ú ensta rlos mntna
rios pelo Banco, carregando-sc·llws na annuid:.tdc o premio 
do seguro. 

Art. 28. No easo de sinistro, rer:cliirla do scgurarlor dirce
lamente pelo Banco Predial a indcrnniza<;ão, o mutuario lerá 
obrigação tle rt•ctlilicar a Jll'Opriedadc, pondo-a no estado 
primitivo dentro de um anuo, o mais tardar, a contar do dia 
tia liquidaçfio do ~inistro. 

Paragrnpho unico. Durante este prriodo o Banco Predial 
ronst'rvarú, a titulo de garantia, a Jlarh' da indemniza1;ão 
neeessaria para o pagauwnlo da annuidadc no anno da 
reedificação. 

Art. 29. Reedificada a propriedade incendiada, o Banco 
Predial entregará ao mutuario a parte da indemnização retida, 
deduzindo o seu credito cxigivel. 
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Paragrapho unico. Si porém até o fim do anno, na confor
midade do art. 28 deste appcndiee, o devedor não tiver feito 
a reedificação, ou si antes desse tempo lizcr ollicialmcnte 
constar ao Banco deliberação de não recdilicar; ou si, tendo 
reedilicado, o Banco entender que a hypotheca não offcrece 
as mesmas ou sullicientcs garantias; em qualquer dcstt>s 
casos o Banco Predial se pag-arit p!'lo valor da iutlemnização 
do segurador-por clle retirada, de tudo o que lhe fôr devido, 
como si fosse um pagamflnto anticipado, menos a indemni
zação, de que trata o paragrapho unico do art. 22 deste 
appendice. 

Art. 30. As avaliações tios flrodios olft'reeidns :i hypo
theca continuam a ser Jeilas, como até agora, pelos peritos 
do Banco Predial, tornando-se, corno tem sido observado, por 
base para essa avaliação, o rendimento liquido, o preço venal 
dos predios, a natureza da conslrucção, a localidade, c o que 
rccommenda o art. 2f.i deste appendice. 

Art. 31. Os arts. 16 c 17 dos estatutos primitiyos, brm 
como os pnragraphos de catla um dellcs, ficam em inteiro 
vigor, c inalterados por Ycrsarcm sobre cmprcstimos de 
fôrma especial feitos alqucm pede capitacs para compn,1. ou 
construcção de prcdios. 

CAPITULO IV. 

DA ACÇÃO DOS l'OUTADORE~ DE LETRAS IIYL'OTIIECARIAS; DA ACÇÂO 

0 DO BANCO PREDIAL CONTRA OS MUTUAUIOS; INSOLVABILIDADE E 
LIQUIDAÇÃO FORÇADA DO MESMO BANCO. 

Art. 32. A acção que compete aos portadores de l<'tras 
hypothecarias (art. iG deste :~ppcndice), a do Banco Predi:tl, 
como sociedade de credito real, contra os muluarios, a insol
vabilidade deste, c sua littuidação forçada serão reguladas 
JlCio que está determinado nos capítulos ~.", 5. 0 c 6. 0 do 
Decreto n.o 3q7f de 3 do Junho de 1865. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 33. Do lucro liquido Yerificado pelo balanço semestral, 
proveniente de operações complct'lmente ultimadas, dedu
zir-se-hão 2 i/2 % para fundo de reserva, c do restante se 
fará dividendo na fôrma estabelecida. 

Paragrapho unico. O fundo de reserva scr:í convertido em 
titulos da divida publica, e servirá não só para rcconstrucção 
do capital, e indemnização dos prejuízos que possam occorrcr, 
mas tambem para a garantia de que tratam o art. 58 § 3.0 , e 
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art. Gã § L" do Regulamento n.• 3~71. Cessará de ser accu~u
Jado Jogo que sua imporlancia corrcsponda a :lO "lo do capttal 
social. 

· Art. 311. Todos e quacsqucr casos omissos nos artigos deste 
appcndice serão regulados pelo que dispõe a Lei n.• !237 
de !86~, c Decreto n." :l'i,71 de 186",;, a cujo inteiro cumpri
menlo em todas as suas partes se obrigam a administração do 
Banco Predial, c os accionistas a~aixo designados, que de
claram aceitar, como effectivamente aceitam, os artigos do 
presente appendice. 

Rio dQ Janeiro, 5 de Julho de :l872. (Seguem-se as assigna· 
turas.) 

DECRETO N. 6831 - DE 30 DE JANE!TIO llE 1878. 

Approva, com alterações, os estatutos <la Companhia Flora, c autoriza· a a 
funccionar. 

Altendendo ao que Me requereu a Companhia Flora, devi
damente representada, e de conformidade com o parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado em consulta de i8 de Dezemhro ultimo, Hei por bem 
approvar os estatutos da referida companhia, c autoriz~l-a 
a fnnccionar, effectuando nelles as altera~ões que com este 
baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú, do Meu Conselho, Senador do Iruperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario dn Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Janeiro de 1878, 57." da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Jouo Lins Yicim CansansiiiJ de Sinimbú. 

Alterttções a •ttu~ se ref'ere o Decreto n. 0 G8:ll 
desta dato. 

I. 

No art. 6. 0 , em vez de-e não distribnido-uig'a ·se-c não 
serão distribuídos (o mais como está), 

li. 

O§ 3. • do art. i2 fica assim redigido! Si a assemblêa geral 
não puder se constituir por falta de numet•o legal exigid.o neste 
artigo, no dia para quo for convocada; qualquel· que seja o 
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seu objectd1 Sei':Í de novo convocada por annuncios nas folhas 
de maior pablicidade para d'ahi a oito dias, findos os quaes 
poderá deliberar com qualquer numero que comparecer. 

Exceptuam-se os casos de reforma de estatutos ou liquida
ção da companhia, nas quaes será sempre precisa a presença 
de dous terços. 

, III. 

Ao n. 0 L" do nrt. 16 acrescente-se-Nenhuma alteração ou 
reforma, porém, terá execuçüo sem que seja approvnda pelo 
Governo Imperial. 

IV. 

Ao n. • 3 do nrt. f 9 :r.ddite-sc-de accôrdo com o conselho 
director. 

V. 

Ao nrt. 30 acrescenlt)·~e- comtanto que da decisão não 
provenha qualquer alteração nos estatutos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Janeiro de :1878.-João 
Lins Vieim Cansansiio de Shlimbú. 

Estatutos rla Companhia Flora. 

TITULO L 

'DA COMPANIIIA. 

Art. L" A empreza denomina1la Flom tem por fim a cons
trucção, em Jogar apropriado, de um janlim-palacio, sendo 
sua ~éde na capital do hnperio. 

I~aragrapho unico. E' destinado o jarrlim-palacio ao se
gumte: 

L" Collocação de }llantas pnra serem classificadas; 
2.• Centro para onde os horticultores levarão as suas plan-

tas para serem expostas :í nmda · 
3." Exposição de plantas c flores duas nzes crn cada anno; 
4. • Concertos. 
Art. ~-· O fundo social scrú de 220:000~000, divididos em 

arções de 200~000 cada u111a. 
§ i." o. capital social sPrá realizado em prestações de 20 "lo 

com um mtervallo nunca menor de W dias, devendo reali
zar-se a primeira entrada depois de approvados os estatutos 
pelo Governo Imperial. · 
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~ 2." O accionista rrtw drixar de rnnliznt· a~ suas l'ntradas 
incorrer;i ua pena de eummissu, llllC set·ú deelarada ·pc·lo cun
~ellw dircctor. 

Art. :.!." A companhia durnr;i :lO annos. 
Art. 1." A li·an~rercn!'i:t tla., avt;õe' st.JJJlCnlc St! opt':ra por 

a elo lant;aclo no registro ua eo111 panltia. 
"\rt. :i." Do~ !ttt~l'u . .; liqtlitlos, wrilicauos l'lll Célll:t ~IJIIlC,;lJ'lJ 

e i\ il, ~e dt'UIIZirú UI"/., p:~t·a fu:1du 1lc rt:,:cl'\ a . 
. \rt. li." () fundo t[p i ()O:!' L'\ a ~Cl':Í de;Linadrl p:n·;1 [';r7,r'l' l'ar'IJ 

;,,, p·•rda-; tlo t•apil:tl ;;ol'ialoLl para suJJsiituil·o, I' niio st:r:io 
di:;lri~mi·lo,; lliVitl.:illlo.: CII1J!!:tlllo o t:apit:tl ~uei:ll, tb:,;t'ak•lllo 
t"tl Yidu:k tle Jli'l'tla;;, não ft'n' intr.:g-rallll~'llle n•:;laiJ;·II't'irlo. 

,\rt.. Í." Os :l!::·ioni:<t:l' I'C<ptHiil<'lll pr•lo \:tlor ""' :ll'.t;t"'' 
qt't: lhl'> rore111 disll'ili<tid :s, n ''' t::tnsi·I'I'I'IU:ia,; niio por!t:!·;,o 
s:-r fl'ilas 110 n:gisl.m da I'OIII[I<IIli!i:l St~lll prt.:\·ia aaluriz:u::ítJ dn 
t'nlli:IIJo o11 tia stqwriHLenrlnneia. 

Art. H. o A liq uida~:ãu scrú fnita pela fr)nna al:t:tH'lltda pdo~ 
an:iunislas, guanlaudo-~:t• o direito lllte v ig·urar. 

TITULO II. 

DA ASSEMDLÉA GEP.AL. 

Arl. \l." A asscm!Jlt;a geral da eumpanltia . .::crú cotntiiJo'la de 
lodo.,; IIS <ICf'illllÍSI:tS 1'011111 l:lCS ÍilSI:I·iptoS 1\IJS f'i'.SJICI'llVtlS 1'1~
g·i>li'OS, ~~·s:;enla dia,, anl1:s da sua reuni:trl 11rdin:tri:t ott t'\.
tra:mlinaria. 

l'::r~tgrnr:ho nnit:rl. As :r,sr•ntltll;:•s gnl'at•s, ta11lo o:·dinarias 
l'ill!lll 11\l.l':tOI'rJÍll:ll'Í:l.S, SIJ!':iO [l!'l'~ifiirl:tS [I 11' 11111 :I•'.I'ÍIIIlÍ>l:t 
:11:; l:tlll:tdo 1111 :tC[o, Cll!lll:llllll f[Ll" lli'lll [':u.·:t p:ll'lll tia dirt'l'l.,':'r.'l 
t' l'.lllllllliss:io IJntauicn, o t[II:tl I'>C<lllli:rú t!.I!IS S''l'l'l'iéll'ios nas 
Ill<''lll:t' ellnlli~:õ~Js para Si'l'Virc:n na asst•:nldt;a. 

Art. 10. As n:nnii:I'S onlinari<ts snrilu ronvor;:tl:IS pl't'l'l~
dPmlll eonYil•·s lli!S jrtrnae.s, ('lllll inlen·:dlo dt: t'illl:o di:ts, 
pelo t:on,dlio direelor, quo :qtl't•sr·ut~ll'Ú p:ll'l:ecr sul11'<' o rel<t
lorio t' 1:onlas da superi nlentlellt'ia. 

Art. ll. As reuuiões cxtr:lllnlill:tl'ias pudr:1n S<ll' l'rlll\'11-
cauas lliíll sú pelo conselho director, t'.rllll<J pelu SllJH'J'Íll!I'JJ
Lknle, não eon \ oeando o eoHsi•lho tl il'l'f'lrll' totl:ts :ts 1 t•zes q 110 
III'I'II!T:tlll l':t>IIS rl1~ III:IÍIII' gT;l\·jtJ;;r]t•, I' 111'111 ;t:;;jlll jllll' lllll 
11'1'<'11 rl11~ :II'I'Íil!! Ísi:t·'·, 

.\1'1. 1:.!. A "''l'tlllrlt.:l ;:·,·r:tl !"'rll'r.t dr•lilr:-l':t!' l•·.~·:tlrtl<'lll<', 
:~•·l1.r1:th-~ • ;·t'ilt:id<t lll:tÍII!·ia :dt-:rtli!Ll. 

'~ 1.·• :-;i" 1'11!1\tlf'.:rtÚII IÍ\t'l' 1"•1' 11ltjr•1:lo :1 r;·J'rll'llla r[.,,, t'·:
l:tlltlos ou :t dPlii)I'I':H;;ill ,:oiJI'I) a IÍiflllll;u::l" da t'Uilipanhi:t, a 
'"~''llih!t'•a gi)J':d sr\ podt•l·á rldilwrar aehan1h-;;e t'l"tlllitlo,; 
'~~'''!oni:;!:t:; t[lle repteo;cutem mais de dou~ terru,: th r;t[IÍlal 
>OeJa]. 

1'. li. J878 
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~ 2." A votncão scrú {Pita pnr csenttinio serrelo scmln ]Jl'l" 
nt]Jitu Clll liH]a~~ as ifUI~SlÕCS !lc nr<ICIIl C CXJWdienln fia~ m:Si'lll· 
IJ!éas gerat•s, n por «~apitalon ae1.:õcs qnandn se lratat• de as
wmpto f[IW entenda eom o ohjl'l"lo 11:1 ''lllJH"I'Za. . . 

~ :1." Si a assmnhléa gPral nãn plllil'r st\ cou~ttltt!l' por fa_l_la 
1lr numero legal no dia par~ qnc for l'nHvoc;ula, seja I( ual Jor 
o >Bll ol1j!'!'IO, ficar;í adiada para «l'ahi a oito !lias. potii'IHio 
resnh1·r e deliberar com lll':tlquPr llllllll'ro IJIIC Sl\ aprPscnt1•. 

Art. U. Os :1edonislns p111lem se fazer reprcwnlar por 
prncn radores, com mandato Pspce ia! para o assum pto dl' 1J 11 c 
s1• tratar. 

~ L o O mandato sú pód1\ sct· llauo a um nccinnista, o 'l !la! 
ni1o po«ler;i n·prcscHtar m;lis 1LP ""' outro ;H'«' i li H isla. 

~ 2." Niio )JOdctn SI\ I' rct'l'hidos Yotu' por prn«,ur:,(:ão para 
l'[,·.i~\il.O dn consclhn !lircl'Lur, sttlll'l'iutctHicnlc c e.unttnissão IJil
lanica. 

Art. H. Podem fazer par lo da~ a~,;emlJkas gcn1cs os ]I(W
dPirus do ;li'Cionb!a r:dJeeido, COIIItaUIO l]liC COitiiJinelll O ~llll 
\'otrJ ,. um !lellcs I'Olllpan~r':l :í. rcltlli:lo, os tutores e eurndon·~ 
por st•tts tutelados ou curniclados, o mnrillu por sna mnllter, o 
iHI'PntariaHtP. t'llll]llantn JII'U inclicisn o espolio. 

A1t. Ui. Cada acrão rcpreslênta 11111 voto nas rPlllliÕL'S lia 
nssen11Jléa ger:~l; lli'llhnm aeeionisl;t, pnr,•ul, tJútlf\ lnr IIIHis de 
cinco votns, SPja tptal für o Hllllll'l'il 1le aeçiH's <]llt' ox«·eder de 
duas. 

Art. lli. COIIIJII\I.o ;i nsscmllléa gPra I : 
1. • Alterar 011 rerormar os [H'I'scntPs I'Statntns; 
t." .1 ulgar as conta,; sellll,,tracs aprescntadm; JICia super· 

inleJHit·neia, co11t o pareenr drJ Cllltselho dirretor; 
:1." EIPger os lltCIIllmJs «lo eonsdlto dirt•elur, u Sl'!ll'l'intcn

dclllt~ c eonllnissão liota11ka. 
Art. 17. A asscmiJiéa gPr;tl rcunir-sr·.- h a onlinarianiPHto 110 

llteZ de Julho tlc catla a11no, c extraunlinariamcntc Hus easus 
previstos no art. 7. • 

TITULO 11!. 

Art. 18. A compnnhia st'I'Ú administrada por lllll snpt•r
intendPnle Homcado ]leia asst·miJiéa geral dos accionist:.~s. 

Paragrnplwunico. l!ayerú um t•nnsPiho «lirP«'tor e lllll:.J eom
•ni~são IJolanien, aqucll,•. CIIIIIJIIISto de trcs Jlll'lllhros, c• rsta de 
cinen. 

Art. l\L Comprtc an snpPJ'intnnilentl': 
i." Diri~ir to1los os negocio,; «h rnmpanhia. «·onsnltanrlo o 

c·nllsl'llto t:lin•ctoJ'; 
2." Atlmiltir "tll'lllitlir os Plll[ll'l'.~·mlns; 
:1. o Allqnirir para a entprt>za 111\lls de raiz, on outros IJIW 

eOilYCllhalll 110S inti'I'Cosns >OCil\CS; 
'I." Assistir ú~ reuniões do «'oÍise[ho «lirc!'tor c tlar a c;< te 

luLio~ os esclarecimentos lfUe lhe fun·w cx.igidus ; 
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5. o Organiz~r, de aecôrdo com o conselho director c por este 
rubricado, um regulamento c~pecificando as fontes de renda d_o 
jardirn-palacio, assim mais as épocas dos concertos/.exposi-
~~õr.s, etc.; __ . _ 

6." Entreter c activar correspondencia com as assocwçues 
de igual natureza de qualquer _pait estrangeiro_; . 

7. • Ucpresentar a companlua em suas relaçoes cxlcnores, 
pndenuo demandar c ser demandado em nome da companhia. 

Art. 20. Ao conselho director compete : 
I. • Convocar a assemi.Jiéa geral ordinaria e extraordinaria-

mente, quando assim julgar conveniente; . 
2. • Examinar c dar parecer sobre as contas da supermtnn· 

dcncia; 
3.• Hennir-se uma ;-ez pot' mcz, pelo nwnos, para veriliear 

o estado da eaixa e ouvir o superintendente; 
ft.. o Convidar fluem preencha qualquer vag-a 011 imperlimento 

no consdho dirertor on na commissão botanica; 
5." Escolher d'entre si o presidente e o seeretario; 
ti." nesolvcr sobre o commisso das acções. (Art .. 2. o§ 2. •) 
Art. 21. A coinmissão botanica terá voto eonsultiyo e se 

l'f'tmirá ao menos uma vez cada trimestre. 
Art. 22. As ucliherações do conselho rlirector serão lançadas 

~~m livro especial, assignamlo-as os membros lHesPnte:; c o 
snperintenuentc da companhia. 

Art. 23. O superintendente vcncerú o honorario de 
8: ooonooo' por anno o 

Art. 24. Os car~os de memhros do ~~onselho director e da 
eommissão consultiva de bolanica serão gratuitos. 

Art. 25. Todos os membros da administração da empreza e 
stl:IS f;mJilias terão entrada franca e gratuita 110 jardim·llala
eio, qual11Uer que seja a reunião. 

Art. 2ti. Para preencher os log·arcs de Jll<'mhros do con~e
lho dircctor fallccidos 011 impedidos JIOI' mais de sessenta 
dias ou flUe resignarem o cargo, convidarão os membros, ou 
membro que restar da tlirectoria um ou mais accionistns que 
rslivcrem no caso dP elegibilidade, sujeitando seu acto ú ap
Jiro,·ação ua assembléa em sua primrira reunião. 

Art. 27. Os rlin~ctort~s sr>rão suhslilnidos 11a ll'r~·a parte an
nnalnwnt,•, sendo tirado a sorte o mcmhro fJIIC deva saltir em 
asscmh)(·a geral, e não poderão ser reuleitos, dentro do llrimei
ro mmo, contado do dia da substituição. 

l'aragrapho unico. A substituição, de fJne !rala rst1~ artigo, 
sú começará a vigorar depois de passado o primeiro f]Uin
fJUennio da exislencia da companhia. 

TITULO IY. 

lliSPOSIÇÜEs TilANslfilfll A c:. 

Art. 28. Quinze dias depois] de approv:ulos pelo Governo 
Imperial estes estatutos o superintendente installador da em
preza, em reunião do comelho director, apr~sentará os dese· 
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nhos da planta do edificio, expendendo tudo o que julgar con
sentaneo com os interesses da companhia, re~olvendo-sc o 
que mais convier, por m 1ioria de voto~, yotando o conselho 
director e o supcrintemlente. 

Art. 29. Por excepção a estes estatutos, fica constitnüla ri 
administração geral da companhia, no primeiro quinquennio 
~e sua existencia, com os seg~1intes senhores : 

CONSELHO Dll\ECTO fi. 

Barão ue S. Francisco Filho. 
Dr. José da Silva Costa. 
E. P. Wilson. 

SUPEUINTENDEXTE. 

José Pedro de Souza Meirelles. 

Art. 30. Os casos omissos nestes estatutos serão providen
ciados pelo superintendente, ue accôrdo com o conselho llirec
tor, emquanto o não forem pela :tssembléa geral. 

A direcloria constituída lica autorizada para requerer ao 
Governo a approvação destes estatutos c para aceitat' 'lU 
fazer as modilica!iões, I{Uejulgar convenientes. (Seguem-se as 
assignaturas.) 

bECRETO N. 6832- DE 30 DE JANEIRO DE 1878. 

Approva, com moditlcaçúcj, os estatutos da Companhia do consumo do tJfto 
da Província de S. Paulo c autoriza a funcciouar. 

AUPndcndo ao que 1\le rrqucren a Comp:mhia "Consumo 
de pão» da Provineia dt• S. Paulo, dnvidamenle fl'IH'Csnntalla, 
~~ de conformidade com o p:n·ccr.r da Secc:ão tlos Ne~meios do 
J111pr.rio do Consdho du Estado, exarado" eu1 Con.;ulla de l7 
de N~vernhro ultimo, llei por l!t•ut approrar seus esta lu tos n 
autonzal-a a funcciouar com as modificações, que com este 
baixam assi~nadas por João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú, do 1\lcu Conselho, Senudor do Impel'io, l'rcsidcule do 
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Consdho de Ministros, l\linistro e Secretario de Estado !los 
N!•gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio !lo Rio ile 
Janeiro em 30 de Janeiro de 1878, 57." !la Indepcndencia c 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua IIIagestaile o Imperador. , 

Joílo Lins Vieira Cansmwi,(} da Sinimlní. 

AUernções~·a CJue se rcf"ere o Decreto n. 0 083~·· 
desta data. 

I. 

Acrescente-se ao art. i.":- A séde da companhia será na 
capital !la supra mencionada província. 

II. 

No art. 2.0 depois das palavras-assembléa g·cral-acres
centc-se-e com approvação do Governo- (o mais como está). 

III. 

No art. 3.", em Jogar dc-3 dias-diga-sc-8 dias. 

IV. 

No fim !lo art. ~." acrescente-se: de cuja decisão haverá 
recurso para a assembléa geral. 

v. 
Ao art. 6.0 addite-se: -e os accionistas serão responsaveis 

pelo valor das que lhes forem distribuídas. 

VI. 

Ao art. iO addite-se:-Não podem ser nomeados presidente 
ou secretario da assembléa geral nem o gerente, nem qualquer 
empregado da companhia. 

VII. 

No fim !lo art. H acrescente-se: -excepto nos casos de re
forma dos estatutos c liquidação da companhia, para os quaes 
~(~ exige a presença de w1~ quarto das acçues pelo manos, 
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VIII. 

O art. i3 fica assim redigido:- O nccioni~ta poderá fazrt·-sr 
rcprcsrntnr na nssemblén g-eral, mas seu procurador não terá 
Yoto nos casos de eleição de gerentP, ~~ de liquidnção tln 
companhia. 

Estn prohibieão não comprchendc os rrprcscntnntes lcgncs, 
como srjnm os 'tutores, cur11rion•s, maridos, ele. 

IX. 

Acrescente-se no§ L 0 rio art. Ui: -Essa reforma, porém, 
não produzirá effcito ant!'s do srr approvada pelo Governo 
Imp!'rial. 

X. 

O§ 2. 0 rio sobredito artigo fica assim reriigirio:-Jillgar as 
contas c balanços annuaes da gcrcncia, riepois rie ouYirio o 
parecer de uma commissão dtl contas , composta rie tr!'s 
membros e eleita prla assl'mblt'·a g-t·ral, para s!'melhante lim. 

Essa commissão fuuccionarú por eS]I:Jt:o rio um anuo, que 
linalisará em Julho, c lhr serão fra111pH'ados todos os li\'foS e 
documentos ric que neecssi1ar para a organizat;ão de stnt 
}larcccr, o qual será suhmrttirio :i nppron1t;ão da asscmbléa 
geral, rientro dolprnzo de :JO dias, o mais tanlar. 

XI. 

No§ 4.• do mesmo artigo snpprimnm-se as ~eguintrs pa
lavras finncs:-de duas terças partes do capital. 

XII. 

· O§ 6.0 fica assim redigido:-llesolver sobre os casos omisso>; 
que exijam prompta decisão, segundo os princípios firmal\ug 
nos estatutos e sempre de conformidade com estes. 

XIII. 

O art. i7 fica nssim redigido :-0 fnnrio lln rt•srrva, que 
deverá ser convertido, com os juros nccrescirios, em titnlos 
!la divida publica, letras do Thesouro l\'aeional e hypothe
earins que tenham garantia do Governo, c apolices provinciaes 
que gozarem dos mesmos privilrgios das gerars, será exclu
sivamente applirado a fazl'r face ús perdas do capital soeial, 
ou para substituil-o. 

XIV. 

Acrescente-se ao art. i8:-Fira entcndirio que não se poderá 
fazer distribuição de uividcndos cmqnanto o capital social, 
llcsfalcado em virtude de tJcnlas, não for integralmente res-
tabelecido. ~ 
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XY. 

Ao nrt. 2:1 ntlditt'-~e:-ExcPplnam-sc, pon\m, ns fJIH~stõt•s 
com terceiros, ou qnc pro\cien·m de njnstcs on contrnetos, e 
nut.rns em quo st'ja indispt•nsn\'el prévio acc•'>nln ·cnt.n• as 
partes eontractantes. 

Palacio do Hio de Janeiro <'lll 30 lle Jmieiro tlc 1878.-Jotio 
Lins Vieim Can.m.nsilo de Sinimln~. 

Estatutos lltt Companhia - Consumo llc pão, da P1·ovinria 
llc S. Paulo. 

C.\l'ITULU J. 

DA @F.:\ÇÃO DA C:miP.\:'iliL\, SUA DUUAÇ.\tl, C.\I'ITAI. R Amll:'il~· 
'I'IIA!jÀO. 

,\J'l. i." Fit'a er<'ntl:t na J>rovineia dn ~- P:mlo solJ a tlt'no
minação tlt•-Companhia "Constunu tln pilo .. , 11111:1 sot'il'd:uln 
a11nnymn. l'nja 1luração scrú dt• trinta anHos para o litn tlto 
t•stalwlcerr em ui, Pt'Sos pontos dn província pallnrias fJ\111 
vcntlnm fariu hn d11 trigo t' fome~am a tod:ts ns clas~es da 
popnlnção pão, roscas, IJiscoulos n demais protlnctos con
gt•nen·s a lltollif'o JH't't.)O P a peso g·arantido. 

Art. 2." O eapital da companhia scní llc tluznntos contos 
!In réis dividido em quntro mil acçõPs de cinctwnta mil n\is 
1~n!la urna emittidas <'til 1luas scrics i~tiaL'S. Estt' capital poder:í 
ser :mgmentndo por tll'iilJeraoão da assemhléa g-eral, no rnsn 
que assim t·xija o !lt•st•nvoldnwnlo das opcra!,'Õ('S tla so
eiPdadt• . 

. Art. 3.". A~ chcama~as Jl3ra a entrada tlo capital ..:"f'rão 
fc1tas, a prnnctra a razao de 20 "/n 11 as outras a rnzao de 
Hl "/., enm aviso }ll't\rio dt• Ires 1\ias, t\ intt'tTallo nmu·a HH'J\01' 
1le :lO dias. 

Art. ~. 0 o~ nceionistas fJllll não realizan•lll pontualtJH•ntf' 
as suns t•ntradas uns ~~pocas deli~rmiJwdas drixari"io tft• st•r 
ronsirlcratlos f'omo tac.~, t' penlerão PITI Ju·nl'lit·io t],. -eus 
consocios as prC'sta(íos antnriormr,ntn nnfrPgnr·.<, s:tlro eir
enmstnnei:'s d•· foroa lll:tiOI' r\1'\'idamPHII\ pmvatl:ts JIPI'ante a 
gnrcncin. 

Art. r>." A companhia ilaní I'OIIH'~\O ús suns Olwt·ações, logo 
que se aehe rcaliznlla a primeira st•rie do seu capital. 

Art. li." As ncçõC's serão nominati,·a~, P tnmsl'erivt'is por 
tPrmo lavrado no reg-istro das mesmas. 

Art. 7." No caso de aug-nwnto de eapital terão os primi
tivos accionisias preferencia ít t't'spcito da~ novas accões na 
proporrão daf}Uellas que tiverem suhscripto. ·· 



~o AC.TOS JlO PO~En E\:l"~I'TIVO. 

Art. R. 0 A rompnnhin srr:í nclministrncln r rrprrsPnlncln 
por nm g-Prnnli· qtt" é :wlnnlnwn!c• o Sr . .To~ o Lont·c•nc;q SPixas, 
a cruc~lll licmn onlor;!nclo,.: l11clo.s os pocJ,.n•s para <'\t'l ,.,.,. 
Jivrrnwnli• o sc:u mandato. 

Arl. ~." ColllJII'Ic· no .Q<'I'I'llil': 
i." )ll:l)it'cTioJtal' c• aclm i,ni.<il·:u· loclo:-: os lll'g"0eios rta so-

eirtlncle; · 
2." AIT<'Caclar os clinlwiros ela c·omp:mltia; 
:L o Culr~hrar os eoutrnelf1s JH•c·c•ssarios pnrn pn·c·nc:hrr o 

nm social ; 
r. .. " ]kC'o]hPr a 11111 flmll'n c•m ronln rorrrnll' os dinlwiros 

:ll'fl'<~nllados, clr. oncln siÍ podc·1~11 St'l' r•·liratlos por niPio cln 
!'lu•q lli'S pnr Pllr li nnaclos ; 

ri." 1\'ollll':ll' OS l'lllPI't•g-;tcfw; IJIII' l'l'plliar lli'('I':'Sill'Ío.s illllllllll 
cln<c'!llJII'IIItO tlos inii'I'I'S:'I'S ela PlllJII'I'Z;J n lwm :L<,.:im lll:ll'l':lr
Jiu·:' os I'I'SJII'I~IÍYfl:; flltlt•n;JI]os; 

H." Cnlll'fll':tl' a assc•nthlc;a g-l'l':d orclinaria na t'~JHIC':l mnr
e:ccla nc<ii'S c•stnlntos. I' c•xtc·aorclinari:tmc•nln loclns ns vrzcs 
cru" a requeiram aec~ioui:-;las qtt" fiii'IIH'Ill uma quinta parln 
tio rapitnl. 

f~:\J>TTI'LO H. 

1\rl. 10. A ns-rmhlt;n g·c'rnl se• c·nnslilnir:í nelwncln-sr 
rt'llllitln 11111 lc•c·c;o tlo enpital snc~ial, " ~c·r:í prc•siclida por 11111 
dos ac~c~ionislns Jll'l'SI'Illcs, I'Sl'olhido para ,.,,,. Ji111 por :ll'r·la
ma6ío. 

1ÚL 11. Não sr~ "n·,·clJtancln a :ls~c·miJic'·a gPral no priJnl'ic·o 
din anntnwiado, fnr-:<t!-ha 1101 a enn \-tli':H.':Ío pam oi lo dias dc•pois 
eom :l COJIVf'llll'II[C Jlllhfieitfatlt•. :.;i Jliill l'lllli:OITC'I'I'lll iiÍIIlla 
aeeioni~las enmo prc.•stl'f'\·n o nl'lig·o antl'rior, os soeios Jli'C
scnll's dt•lilwrarão )1111' si, qualcpll'l' que spja o st•n Hnmero. 

Art. 12. o~ votos da ass!'Jilhlb gr•ral sc•rão ennladm; pl'la 
fúrma seguinte : 

Dr~ 1 a ti nrc;õl's ................ . 1 voto. 
De~ ü a fO nec:õc•s ............... . 2 yolos. 
DP H a 20 ac·c:õl's .............. . :I rotos. 
()c• 21 n :JO ae~:õc•s .............. . lj, Yolns. 

r m;sim sncecssivmncnto :llri tlc·z vnlos. enjn mn\imo não 
JHllll'rú SI'!' rscodicln. qualqncw IJt!l' :-;c·jn o JJllllll'rtl ele nc~rõc·s 
IJIW O YOI:llltO ]lOSSII:l 011 l'l')ll'I'SI'Jitt•. 

Art. 1:1. O tlirl'iln !In :11:t~ionisl:c pcíclc: sPr c·scm·icln nn 
assc•m!Jlt'~a gl'rnl llOI' mancl:Jiario, 011 por sc•u n·pc·c•sc·nt:mlc~ 
ln.Q"al. rrnnn H1ja tnlnr, c·,urallor, lc•s!atlll)llil'iro, ilt\.t'ltlat·iantc·, 
marido, nlt'., f'\Ct'JliO 11ns eac.:os t!t• t'lc•irão 1111 liquirl:l~ão tia 
c•nmpnnhia em tjLW não serão adt!lillitlo.s 1 olos por pro
t~nrnc:ãtl. 



.\,:T••S ])0 PODER EXECUTIVO, 

A1·t. H. Al1;m 1l:1 ~r~siio onlinnrin qnc se dcvcr:í <'Pkhrnr 
mmnnlnwnte 1'111 Ui dn Julho Jl<ll":l pl'I'Stnrão llc eontas, 
n•nnir-sn-ha n as~cmhlén g:•ral t•xlraonlinariamcnll' todas as 
\ I'ZI'S 1[111\ [Úl' COTlYIWflda [11']0 g"C'l'l'llil'. 

Al'l. t:i. Compeli' :'t :1""''lllh!1;a gl'ral: 
·1.'' Alli'r:n· o rdorma1· os 1\SI:tlliiiiS da mntpanllia por 

maioria aho<olula dl' tliHJS lel'l~as p:t\'il's do l':tpilal; 
2." .lul!.!:ar as contas ,. hnlaÍtrns :mnn:ws 1\a gcrcncia, dt'JHlis 

1ln OllVÍiiti O ]l:li'CCI'l' 1Ja I'Olllll\ÍSO'i[l) IJn I'Oll(:ts, IJllC Sl'l':·l JLO· 
llll'illla para nssc lint _; 

:1." Nonwar o gpnmtn n dPsignnr o rstip•·n•lio do ~nesmn, 
Plll raso tln morll', snspPn::ão on relin11ln do nrlnal IJliC 1\ o 
~'r . .loão Lolll't'lli,'O SPixa.~, cuja nrtntl'n(_'ão " hnnnrarios lil'am 
dt'>'tit~ j:'1 I'Stnlll'll'l'illns nos pn•sPnles l'>lalnlns; 

''··" A1'1'itar a 1kmissãn do :wlnal g·Prl'nln 011 rlrlllillil-n, 
pn·ni:-::Jndn p:mt este nltinw I':JSo dl' 11111:1 maioria ak;ulula '''' 
duas il'rr,.a:; parll's !lo •·apitai; 

ii." ltt-solYI'l' sohrn a liqui1lação 1la rompanhia ll'tlllo em 
yisla o eslahcleeil!o no Cn11igo Commercial; 

fi. o llceillir sobre lodos o:' r'a:<os omissos nestes rstal utos. 

CAPITULO III. 

Art. 1(). Os !urros liqniclos rln eompanhin sl•riln llistri
hn idos anmwlnwntl' na f•írma sr·g·n inl1•: 

Ji "/,. par a fllllllo 1Ln l'l''l'l'V;t. 
!i "/0 para o fu111latlor tia l'lilpn•za. o rpwl pere!'lJf'r:'t mais, 

1'011111 gt•rPnte. o honorario :mnual lln Sl'h contos !li! n·,i;;. 
!lO "/o )1:1l'il dii'ÍUl'lldO <lOS :lCI'ÍOllislas. 
J\1·1. li. Allingindo o funrln 1\e n·:-;ena a 2:i "1 'o do capital 

rcaliz::t1lo, os ii u;., a 1'111'. dl':<linadns "n;io di,lrihuidm; pelos 
aecionistas. 

l'aragT:Ipho nnieo. O fnnllo tle resctTa serit cotwc•.rtitlo em 
lilulos 1\a rliyiila pttbli~:a, qnér g•·racs, qu(•l' prorineial's, ou 
l'lll propriPdatlcs que poss;nn 0"1'1' apr11\ citall:ts p:n·a ni']Jas 
f11111'eionar a l'lllJH't'za. 

Art. itl. A 1listrihuini'ío tios lucros a que se rPfcrc o :-~ri. 
ili só so P!l"Petuar:i tlo[Íois dt• approYnllus os lwlanros pda 
nssL·mhlén geral dos aecion islas. • 

C.\PITULO IV. 

Ar!. 1!). A romJl:lllhia c•nlraní. Pmliqni1lnr.iio: 
1." Qu:1111lo O:< SI'IIS Jll'l'jllÍZOS :JIIW['\'I'JI'lll O hlllllfl llü l'l'S('I'\':1 

r mais :;o "/o lio e~pilall'll"eclivo: 
1'. 11. :!RiR li 



ACTOS DO PODRU RXEC.PTI\"0. 

2." Ao findar o prazo ck ~ua rlurari:ío, a mrno;:; fJUP os 
nrcionistas, repres()nlnnuo dnus trrças p:ll'll's do valor no
minal uns urções, e em nssembléa geral rxtraonlinariu, eou
vocad;1 PXprrssmnnntn pnm e"se fim, entenderem cpw a 
companhia deve continuat· as suas operações por ltttl novo 
pet"iodo de dez annos. 

Art. :!0. Em qualquer r los casos prcvblos, n licfuiduçiio c 
llis~olurão da sociedado se elli•ctuará de conformidade com o 
lf ue r c sol v a a assembléa geral. 

C,\PllTLO V. 

Art. 21. A UllJlrovação uo balanço 1wla assf'lnblc\a grrnl 
importn quitação ú gPreneia p!•las contas npn'sl'ntadus do 
anno cpw findou. 

Art. 22. Os accionistas tt•rão a facnldailn cle Jtngar no 11m 
dl' cada mez o fomecimcnlo cill pão que llws faça a r'lll[tl'rza, 
com tanto cpw o dPsrmbolsn du companhia não uttinja somma 
snpnrior á uwtaclc do valor rraliz:ttin til' suas aeçõt~s. A' falta 
do intr•gral pnganwnto tio Sl'lt dl'hito p!'t'llerú 11 ac:!·iolli~ta a~ 
suas accões l'lll fa\'Ot' tios SL'Il~ consocios. 

Art. ":2:!. Todas as quP~IõPs susciluuas com a t•mpreza 
serão dirimidas por meio de arbitro,, nomramlo cada uma 
das partes o seu, e os dons um terceiro no rnso de rmpate. 

Art. 2~. Os abaixo assignados acham-se dn accôruo sobre 
as lJases tios presrmtes estnltttos, n obrigam ·SP a cumpril·o 
t•m todas as suas purll's, u:tnrlo ao pr<'SI'nle instrumento toda 
a forc,:a de escriptma publica. (Seguem-se us a~signaluras). 

DECRETO N ~ G8:l:l - nF. 30 TIE J.\:'\Etnn JJF. :1.878. 

Appror:-~. l'om alti!raçtll's, os e~blutos 1la Companhia ~ Canlarflira r Es~oto~ • 
lla Provinda tlc S. P:ntlu t' autoriza-a a fnnl'.~ion:tr. 

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia « Cantarcira e 
Esgotos • de S. Paulo tlo\"iuamento roprcsentada. c Lle con for
midade com o pareeer da ~N:r,:;Jo do< NPgocius uo lmperio tio 
Conselho <lc Estado. cxaratlo L'ltl consulta tle 20 de i\oyem
bro ultimo, Hei por IH'lll approvar setts <'~latutos c autorizai-a 
a funccionnr t'Ollt as altPrarões qtte com este ltaixarn ns~ig-nu
ilas por Joflo Lins Yicira Cansansão tlc Sinimbú, uo Meu Con-



ACTOS DO PODER EXECUTIYO. 

f'P!ho, Senador do Imperio, Presidente llo Conselho dn Mini~
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agrieul
tura, Commcrcio c Obrai' Publicas, que assim o tenha enten
dido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de 
Janeiro de 1878, 57." ua Indcpcndcneia c do Imperio. 

Com a ruhrit'a !lt~ Sua 1\la~c~laLlt~ o Imperador. 

Joi'ío Lins Vieim Canstm.siw de Siniml11í. 

Alt..,a•ne•>"'s f"eitus nos "'stntut.os •ln Con~tlnnhin 
• Cnntnt"('il"a c Esp:;otos • dn Pt"ovlncio tle S. 
Paulo~ a que se l"Cfcl"e o Dcct"ct.o u. 0 083:' 
•lcsta data. 

I. 

Colloqne-sc onde convier o seguinte: 
Artigo. A venda 1lc agua continüa livre a todM o~ pro

prietarios de m.mmwiar.s, c a f!U:Intos f:C cmprPg-nm ou rm
pre;.:arem IH'stc commcrcio. 

li. 

Atld i te-so ninda aof; estatutos o seguinte: 
Artigo. A compnnhia renuncia ao direito que tem nos ma

Wrial's dos actu:ws chafarizes, que por dia forem dr·molidos 
•!lwndo comecem a funccionar os lla sun emvreza. 

III. 

Art. H. Em vez de- Nenhuma aeção é representada 110r 
mais de um individuo- diga-se- Si duas ou mais pc:;soas 
possuírem uma acção da companhia, só um dos possuillores 
poderá representai-a (o mais como está). 

IV. 

O art. i7 fica substitnido pelo seguinte: 
O fundo de reserva serú convertido, com os juros accres

cidM, em apolices geraes ou prodnriae~ que tenham os mes
mos privileg-ios daqucllas, rm letras tio Thesouro Nacional e 
hypolhccarias garantidas pelo Governo, se~runl\o a Directoria 
julgar mais conveniente. " 

v. 

No art. 22 n."1, rmvrzde-um quiiito-dign-se-um 
drdmo. 



.\t:Tf>~ !lO ronr.n F.XF.r.TTTIYO. 

VT. 

Ao arl. 2f! acrcscrnlc-sc: 
Não pcídll ser eleito presidente da assemhléa geral qualctucr 

dos tlircc.: tores ou Clll!JH~gados Lia companhia. 

VII. 

Ao art. 25 auditc-se: 
S:ll nt a disposição do art. 30 ~ ~.o 

YIJI. 

Ao art. 30 ~ G. o nr~rc·sccntn-sc': rln acrônlo com o qnn 
dclennina o Colligo do Cntmuereio. 

IX. 

No art. ftti § :L o, rm nz elo-que poderá ser pessoa es
tranha ú dirrctoria-diga-~e-rglC não poderú ser nenhum 
membro da dirccloria. 

:X. 

O art. ft8 fica recligiclo dc•sla fcírma: 
Os nPgocios da eorl1p:mhia ~Prão gc~ridos immr,tlialamPn!P 

por um gr'fr•ntn de nomPa~ão e clcmb~ão da dircctoria. 
Pnlncio do Hio do Jnnciro em 30 de Janriro lln f878.

.Toiio Lins Vieira CansansiC:o de Sinimlní. 

Es!atutos da Gomtmnlli~ - Cantarcira c Esgotos. 

CAPITULO I. 

DA DENOMINAÇÃO, FDI, CAPIT.\L, SÍmE, DUTIAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA 
CIJ.\II'ANIII A. 

Art. Lo Fic:t crcmla nma companhia, ou sociedade ano
nyma qnc se dPnominará- Cantareira e Esgotos-c terá por 
fim a con~trncção do obras, e a oxplor~ç.ão dos serviços a que 
as me~mas são destinadas, c que ~ão os seg-uintes : 

1." Canalisação c las a~uas c la C:mtareira c sua distribuição 
Jlf'la.; runs e praças da capital de S. l'anlo; 

2." .Eslahclecimcnlo cln nm sy~tl'm:t eomplo!o 11P l'~~nlos 
c di'"JH'jos Jlos prcclios da llli'sma e:cpitnl. 

Pam isso a compnnhia se c·onfnnnar:í com os conlrartos 
f'r\t·hrnlJo;: Cllti'L' O Jll'CSident•.• da Jll'O\ Íllf'i:.t C OS CO!H'I'SSiOUfll'ÍOS 



ACTOS DO PODEU EXECUTI\"0, 

Coronel Antonio Proost Hotlo\-alho, Major Denl'tlicto Antonio 
da Silvn, c D. 1\1. Fox, datmlos do9 Je Outubro de ltl7:j e 7 
de Ahriltlc iH77, os t[n:ws a eompanh ia touur:'t a :;i com todas 
as ~uas clausulas, fa1ore:-:, direito:-:, onus e obrigações. 

Art. ~-" o c.tpilal da companltia sPrú t.lt~ z.:W0:0001)000, 
lliYitlidos t•m H.UOO act.~õPs tle ~00;)000 c:tda uma, e alti eom
prehctldidas i.OOO acções de 200,)U:i0 cada u:tw, co.tsitlcradas 
eomo realizadas, tJILO são fonweitlas ao~ cnnecssionarios em 
remuneraç:lo dos trabalhos t[Ue tem feito para a consecução 
tksle~ ml'lltoramenlos na capital de S. Paulo, o organiz:11;ú o 
desta companhia, com obrigacão do garantirem uma sulJ-
scripção até 5.000 acções. • 

Art. 3. '· A st\de da companhia snr;í na capital tle S. J>a 11lo. 
Arl. li,." A COIIlJI:IIlhia couwç:tr:í a flllll'l~ionar Jogo !fll•~ 

para isso esteja legalmente habilitatla; c ti urará ak o JitJLtltH 
prazos dos respectivos pl'ivile.~ios. 

Art. 5 ." A dissolução da companhia vcriJicar-se-lta nos 
1~asos tlos arts. :l:i n seguintes tio DccreiiJ n." ~7ll dn 1 ~~ tle 
Jlm:emhro de IHUO e leis vig·ettles; tHl lltLando lenha pnrditlo 
fiO "/0 Jo capital social. Neste caso t•nlrarú log-o em litpü
daçiio ventlendo-sc o que possuir para pag-amento de suas 
di vidas, sendo o restante, dC[lOis de pagas estas, tliridido 
entre os accionistas na proporrão de suas act;ões. 

CAPITULO li. 

tiAS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS. 

Art. 6." As acçõcs são realizavcis em prestações no~ lll'<IZOS 
qne forem marcados, ou pl'la ftirma determinada Hestcs es
talutos. 

Arl. 7. o As clwmatlas de cnpital serão ft>ilas conforme as 
necessid:ules da companhia, e serão ammneiadas com o prnu 
til' ::o dias pl'!o menos. 

Art. l:l." Os accionistas são responsavnis pelo y:'l'"' d;1s 
ut~t;lics f(IW subsereverem. AtjUellcs tJ ue !lei \an:Ht de f:1zer 
qualtjtLer elas eHlratlas, perderão para a CIJlllpanhia as quan
tias IJUe j;i houverem pago, assim COilliJ o Llin,ilo :·,s stws 
tu.:·nõe~. · 

Art. 9." A tr:msferencia das acções realiza-se por qualtJuer 
lnodo vúlido em direito. Não púde, porém, essa tr:msf'ercueia 
ter logar por meio algum si não depois d" n·al iz:lllo unt q nartiJ 
de ~t'll yalor. (Lei de 2:2 dn Agosto tl1~ Hllill, art. :2." s :i.") 

Art.. tfl. No eseri,,lorio d,t companhia lt:n'nrú lllll n·gistt·o 
nomitl!ll dn lodos os possuidoJ·e,; tln :H:r:õ,•s. As tran:;ferent:ia; 
sPrüo averhadas por acto Janratlo em livro r·nnqwlelllt'. 

Art. ·11. Nem uma a1:ção ó re1tresenlatla pur mab tle um 
individuo; mas cada aecionista púdc po,;suir qualtJUer nu
mero llcllas, não ~cndo respousavel além tio seu valor. 
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CAPITULO III. 

DOS DIVIDENDOS, FUNDO DE UESEUVA E FUNDO DE Ar.lOUTIZAÇÀO. 

Art. 12. Os dividendos serão JlaQOS tlc seis em seis mczcs; 
c os annuneios para isso appareecrão até o dia Hl de Mar<:o e 
Setembro de calla anuo. 

Art. 1:1. Durante a constrnr<:ão das obras serú o di ridendo 
de 7 °/0 , c tirr1do do capital social. 

Art. 1fJ.. Quando Pstivcr funccionan<lo a em preza da r:om
panhia, dos lucro~ lirtuidos, provenientes de opcraç·ões cll"eeti
vamentc concluidas em c.ada semestre, a dircctoria deduzirá 
a quota neccssaria para constituir o fundo de reserva (art. 16); 
depois derluziní :i"/, para a grntilicaçiio da Llireetoria, e do 
rest:mtc f:wú o tliviLlcndo llos aceionistas. 

Art. Hi. Não se poderá fnzer dividendos emquanlo o e:wital 
social, desfalcado em virtulle de lWrtlas, não fôr integ-ralmmJte 
restabelecido na fúrma do art. ii.i § 17 n." 2 tlo Deerl'to 
n." 27H de l!l de Dezembro de 181i0. 

Art. i6. O fundo de reserva será fuJ·mado pela dednc~ão, 
<lUt~ a tlii'ectoria far:í SCHIC~trahlll'lllt', dn 1 "lu dos lueros li
<lllÍilos tio semestre, nn flirma ucel:.Jrn!la no art. H. 

Art. 17. As quantias Pxistcntt•s no funtlo t!c reserva pot!eriiu 
ser empregadas em apolicps ria divida pnhlicn, acçõPs da com
pnnilia ou pelo modo que a dir0etoria julgar mais conveniente, 
eom approvac.ão da asscmiJlt'•a geral tlc accionistas. 

Art. i8. O fnndo de rc~cn a 1i destinado cxclu~ivamentc 
aos fins declarados na Lt:i u." i083 dr. 22 de Agosto, c Decr~>to 
11." 271i de i9 de DeZI'mhro dn 18li0, art. 5." ~ 17, isto é, 
fazer face ús perdas du capital socinl ou snhstituil-o. 

Art. :19. O fundo de amortizaçüo serú organizado conforme 
o determinar a assembléa gcr.•l de aecionistas. 

r.APITULO IY. 

Art. 20. A asscmhl1;a gcntl ,; a reunião tlc todos os a ceio· 
nistas, ou pelo menos de um llPcimo <lclles, c que rep1'esentem 
u~ qu~rto do cnpitnl. social-on duns mil n quinhcnlns nc~:õcs 
-mscnptas ~~~s rcgtstros da emnt•anhia, tiO dias pl'io mc11o~ 
antes da rcunwo. 

Art. 21. No t.lin nnnuncinllo para a n-<sombléa ~eml, Yet'i
fican~o-sc n:1o hnvcr o numero de nccionistn'< exigido no artigo 
nntcrwr, c?nvoear-sc-ha out_ra rcmuão por nnnnneios llllhli
eados nos jorna1•s desta c:lplt::tl. para oi tu 1lias depois, c então 
poder-se-lia deliberar qualquer <1ne seja u num•.·ro de acciu
nistas e de aeçues representada~. 
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Art. 22. A asscmblc;a geral rcunir-se-ha ordinariamente 
no mez de Abril de ~~adn an:w para lhe ser· nprcscnlatlo o 
relatorio da directorin c balanço do armo social, que linda a 
31 de Mnrco. 

Heunir-sc-ha extraordinariamente nos c~sos seguintes: 
f. 0 Quando fór rcqnrrida por nceionistaS PDl numero de 20 

pelo menos c qnc representem nm t[llinlo do enpilal sorial, 
ou ma i'. 

:2." Quando a direetoria julgnr· eonvcnicnle. 
Nas sessões cxtraordinarias sú se JIOdcrú !ralar do olJjecto 

Jlil'a eJUe forem con vocaelns. 
Art. 23. As assemhléas gcrncs ordinarins serão e·on \ ornebs 

por nnnuncios com n aHtceedencia de~ 30 dias: :1s extr:Jordina
rias por annuneios com a anteccdt•rH·ia ele ~O dias. 

Ar L. 2fJ... As assemhlc'•as ger:10s serão presididas por um 
ael'ionista eleito na occasi~o pelos accionist:Js wrscntcs. Este 
presidente nomearü o secretario da asscmblé:t. 

Art. 2:i. A m;semhléa grr:tl, rl'g-ularmen te eonvor.nua c 
conslitniua, rctJrescnta a toblidadc dos aecionistas c ~uas de
dsões são obrigatorias. 

Art. 21i. Os voto~ do~ accionistas sc>rão recchitlos na se
guinte rnz~o: cadn cinco acções tlar:í 11111 voto: porém nenhum 
:tcl'ionista podm·ú ter mnis de fJ..O voto~, IJtraltJlll'l' IJUe seja o 
liUlllCI'Il de :lCI:ÕCS IJIIe JIOS~UÍI'. 

Art. 27. Scriio mlmittidos a deliberar c votar uas asscm-
IJ!éas gcraes, cxhibindo os competentes documentos: 

i." Os tutores por SCLlS pupilos. 
2." Os maridos por sun~ mulheres. 
:J. o Os prepostos ou representantes de linnas sot·i:•e~, cor

por:u:ões c outras pessoas .i nridicas. 
Art. 28. O accionbta, que não comparcecr, pouerit fttzc'r

se representar por outro accionista, conft•rinuo-Ihe pnra bso 
poderes especiacs. 

Não se admittt•m Yolos JIOI' procuração para eleição tlc tli
rcctor. (Lei n." 1083 de 22 de Agosto de 1860, art. :2." ~i~.) 

Art. 29. Apresenta!lllo o rrlatodo c bahmc.;o de que tra
tam os arts. 22 e !1:i, § 8.", a asscmbléa geral elcgi\J"iÍ nma 
t•ommissão de trcs mrmhros para dar parecer sobn· este. E~se 
parrccr serú sujeito :í. diseussão e approvaç~o do,; at:eionistas 
l'I'Unitlos em :Jsscmblé:~ geral. 

Art. :10. A' assernbléa geral compele: 
~ 1." Eleger os dirrctot·e~. 
~ 2. o Eleger o presidente I! c catla as>emhléa geral. 
~ :1." .lulgar as eontns :~nnuacs. 
~ ~ .. " Alterar on reforllwt· r~tl's t'slntntos. lic'nndo qnalqner 

mod i tic:,çiio dClll'JHic,nte da approvnçitn do Gnvemo Im per ia!. 
~ 5." Drlihcrar sobre a responsahilidade dos mt·mhms cl:t 

tlireetori:~, c nmmlar procPtlcr a cxnnws dos actos dclla, sem 
lirnitarão nlgnma, nonw:mdo delegados l'speciw-'s ]tara t•sse 
lilll . . 

~ ti. o Jlelcnninnr a melhor flírnw da litJUidac.;ãu da c:oru
p:mhia quando esta tenha de ser licJuidada. 

~ 7." Autorizar a uirectoria a celebrar com o GoH·mo 



novos conlrarloo~ e a nwtl i l\e:1 L' ::s 1:ontliçí'íes tios j<í eelchra
l111S. 

~ H. o TutHr1r qmnsqliL'I' meditl ~~ q'!c furem a ltt'lll da eom
]lanlda e 11iio PSti\ <'t'Ull pre, ··ni'l'' w~,.:l\'; cstatttl:B nem us 
CUILII':\I'il 'Jll, 

~ !) . " Auiorizat· ;1 dir:·cl:,t•ia a l't>ntr:dtir l'lllprcslituo:; m.;r
eamlo-llw o mmlo c as eondi1:ue~. 

~ 10. "\ulori7.:11' o attgtn1:11·1,1 do e:1pilal por nova l'lllÍSsiio 
th: :tc~u1:~ e um appt'oV;Iljio do I ;I)\ ,.,·no l111 pnri:il. 

~ 1l. llP~o[ \'C I' ;:oiJre a Vi'lllia O \I Ct•s:iío da Clll[Jl'L:Za Oll CU. 
COL'Jillf:H;ão Lia COIIIJI:IIlllia a llii!.I':IS C011lp:111\ti:1s. 

~ 12. Dctt'l'lllinar o mo:lo [H'Io qu:d :-'t: o:·ga11izmú o l'unno 
da arnortizar·ão. 

A ri. :11. 'As dcd,í'íi'~ Plll n,:snntlJ!t;a ~era I set·ilo toltJ<Jtl:ts pda 
Jttaioria de Yolos repr<:St:tilado,.: .. \s dt:t·.i~·Jit:,.:, i"'"';lll, sobre 
os nsstlmplos dos~~ Tt,, ", \J.", 10 c 11 do :11·1igo anloeuuettl" ,.;t) 
JIOtlerão ser tomadas em "''"IIIIJh'•a geral ;:xpn~ssallllJitle t:un
VOC111la para tal filll, e por tluu,; ler~u,; l•do lllCIIOS dos \o lo:> 
l'l'jll'eSCUtatlos. 

I:APlTU LU V. 

D.\ Dli\ECTOI\IA. 

Art. 32. A companhia 't:rú tlirig-itla pnr mna din•etoria 
eontposla do tr,·s llllllltln·o.-:, t[IIO ~~~ tlunuminarão Llircctore>. 

Art. :n. (b tliructorPs I'!Pgnr:Hl tl't·Bin: si lllll presidente 
e um vice-pre~itll'lllc, IJLIC ~'"L'I ir:'! tlt· ''·ern:ariu. 

O lcrceiro tliree!or suiJ.<Iilnir.:t 11s don,.: prinwiros em s11as 
fallas, t\ enliiu t"~ereer:i loti:ls :ts :;ltrihllit:<lt's do :;niJslilnido. 

Arl.. :l'L 0.' din·t~tot·l's uiio JIO:\t'L',tll entrar em t·xereit'io 
St~tn possnirem eem ae~\U•'S pelo llll~no:-:, :t.< quacs St•rão ittd
liCJta\'eis e firariio depositada,.; nus 1:ol'res da companhia tlu
ranle o t'Xl'n~ieio tlt•ss,·s eargos. 

Art. ;;;;, I'l:'iu [HHlt·rilo ~t·r eon.jum·iaLilt'llil' tliteelon• .. -: os 
:ll'<:ioni~tas, t[lW fol'l'lll sogro I' g·,·uro. eunhmlu tltll'alllt\ o 
Cllllltadio, par,·Hll's t;or t·ot!S •ngttinitlade até o st;gnntlo gr:·lll. 

Art. :ai. Nilo pt'!tlt~ set· tlin:rt•H' :tl[ttt•lle tJLIO u\cret)L' t'lll
pt·;•go tlc CUIIiiallÇ'I da ütJlll[l<lllhia, Ull lcn\ta, qlll)l' UÍL'lJCia, 
t[llt··r imlircetamcHtP, iulcrr,;,;t: t'lll alg-ttm cuntraelo com clla. 

A supt·rvtmiP.neiat!l: tptalqtll'l' tk~lt·~ l':wlo< im]'ortn a pt~nla 
d11 lng-:11' di~ ,:il'l:t'IOi' . 

. \ri. :\'j. li< tiÍI'l't:flll'l'~. I' o·: IJII!' ,;lj,;ljjiiÍI'I'irl :1 :'S[I'..;, ll~O 
Jllltlt:riio ·''~L' rf':'il'ilo,; tlc:nll'll tl•1 prillt:·itll :tlllln l'l!lli:ul" 1ln •li<~ 
;J;, .'llh<lilllir·~o, 11:1 l'•!l'lll:l dll ~~ 1:; ti•• :~rl. :~."ti:~ l,,•j d,• ::?:l t]., 
,\,•u-.:lo tln IX;iO. 

Ar!. :lH. "\ tlit·e•~tnria fllll<\• itJIJ:II':·, tll'lo praz11 tlt• li'''" '111110~. 
Jiiudos esii)S, far-~rJ-ha anllli:dmelliiJ a suiJ..;liluic.lo de um 
din:l'lor, IJIW pur motu prupri1.1, uu dc~ignallo t~ela ::sorte, 
tenha de ~a h ir. 
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Art. 39. Exceptna-~e da regra do artigo antorior a pri
meira di reclot ia, que scrv r á a é a primeira fPtmião ord na ria 
tla assemblt;a t era! ceh b, ada depo;s da conclusão das ub ·as 
de alws ecimPnto d'ag-ua c c,gotos, c sú Pntão se começará a 
fazer a substituição de um di<ector por anno. 

Art. f!O. Vagando algum lo ·ar, ou logarcs, de tlirector, 
os dircclores, ott dirortllJ' rPslaníe, o pn~o·11eherão proviso
riamen<e. nomeando para este lim nm ao·o·io11bta, ttU•~ tenha 
pelo lll'. nos 100 acçües. que ~erúo uepo:-:it:u.las. 

O nomt·atlo 011 nomeados, exercerào o dito t~argo ató a pd
meira reunião ordinaria ou cxtraonlinaria da a-setnhl<·n geral, 
em que se fnrá a cletçào ueliuili1a, tH·eceuendo auuuncios ex
pre.;so~ pam ella. 

A mesma providencia de su bstitn içiio provisoria terú lo~at· 
dnrante a ausencia. ou qllalquer impctlinwnto de algum dos 
din·cto• es, tlt'ix:mdo de funceionar o substituto dl·sde l!Ull 
eompar•)•·a o substituído. 

Art. 41. Cada um dos direclores venrerá nma gratificação 
annual •le 1: :200~000 durante as obras, e •·mtJttanlo os di vi
dentlos não forem cwede:1tes a 7 "/o. Quando cxcedt•rem esla 
la \a, cadt um dos dinclores lt:'r:'l, ali'·m daquella gratilicação 
fixa, uma porct•nl:tgem de :1 "/o ~oiJre o rendiHH'nto lirtuitlu 
uu sr-me,tre. na r,·,mn t~slabcln•:itla 110 ar!. H. 

Art. !12. A direeloria reunir-st•-lta unlinarialiHl!IIP uma 
vez por semana, exlraortlinal'iameute toda.' as vezl's IJlte o 
cxijan1 os in!Pre'ises d:t companhia. 

Ar!. 4:1. Para que pos;.:a a dirertoria funeciouar, é c.-s•~ucial 
a prcsen{'a de tlous di redores pelo menos. 

As deci>ües da direcloria serão tomatlas por maioria •h 
votos. No caso de empate, o presidente além do so~u voto Ler.i 
o ue qnnlidad:•. 

Art. MJ .. A direcloria deeidir:í todos os negocio< da com
panhia IJUC n :o eslive,·•·m exp!'PS mnenle rc,e. vadus pa•·a a 
asscmblt'•a gr-rul, e para isso 'lte são eonft·r~uos Jlknos pudt~; es. 

Art. 41). A' tlirectori:t eornpele: 
§ L o Cum:-rir e razer cumprir as obrigações imp stas á 

com; an'tia prlos rontractos. cujos onus e-ta a sutlW; p uvi
dcueiantlo üeerea tla eo•,stru çiio da-< oh ns, t•onserv:tçi'io •las 
mesmas, ,. eus:cio da Plllprcza 1lesign:ul:t e definida no a t. 1." 

§ 2." Fazer todo' o~ cuntlaetos. ajtt tes, e :11 ranjos, qnót· 
pata a r<"aliz~ção das obras, qnér para a' xeenção e ellicada 
da e111preza que SC vai CXplor o r, quéi' para tudo fJllallto fui' 
util e ne~:esi'ano aos Iins e inlrre,:si'S tla eo:n p:mlt ·a. 

§ 3. o Nomear de o•nt c ser!'< rncrnhros o presidente c se
Cl'elatio na fórma do mt. :11. alt•tn tio um gercntt•, llllll po
der:'! ser pessoa cxtranl a á dirnelo ·ia. 

~ 4. · UetP~'minar o numero de empregados precisos, mar• 
cando-ll11~s os ordenados e lianças. 

§ 5. o Nomear, susr1endrr, impúr mullas e tlemittir os cm
pre~ados qne mal sl'rvirem, tlnpois tlts inl'onuaçües do ::;e
rente, podendo deleg-ar neslt' as atlribuiçües. 

§ ti. o Hecolhcr a um Banco acreditado as som mas cobradas 
que não tiverem immediala applicação. 

P. li. 1878 7 
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§ 7. o Fechar as contas no fim de cada semestre e repartir 
dividendos dos lucros líquidos nos senwstres de Março e Se
tembro. 

§ 8. o Organizar o bahnço e reluto .. io, que em Abril de cada 
anuo tem dr. s,w olferecido á a-sembUa geral de accwnistas, 
indicando o estado econornico da companhia c narrantlo as 
occurrencias do anno. • 

~ 9. o Assig-nar os contractos celebrados com o Governo 
geral ou provmdal. 

§ 10. Hepre-"entar a companhia em suas relações com ter
ceiro..:, eom os Governo~, ou em Juizo, semlo-lhe facultado 
11ara isso constituir mandatario,. 

~ 11. He-oh·er ~i a construcção das obras de\·e ser feila por 
administração ou 1101' e 11 li' e li atlas, q u.:r gentes, quér cspe
eLies, precetlt~ndo ou não h as :a publica. 

~ 12. Organizar o regimento interno da companhia, tanto 
par:1 reger os cmtH'eg:tdos coJIIO para a direcção de qualquer 
serviço. 

~ LL Fazer aequ ;sição tle todos os ben< moveis ou immo
veis, e de tudo quanto for necess trio á empreza, podendo 
igualmente alheiar aquelles que se tornarem desnecessa:·ios. 

~ 16,. Convoca r assembléa geral ti J a1:cionistas nas épocas 
marcadas, e sempre que julgar precisa uma a:;sembléa extra
ordinaria. 

~ Hi. Assignar os títulos e cautelas das acções a emitlir. 
~ 16. Annunciar as chamadas de cap'tal. 
~ i7. Dirigir e dar execuç.io aos trabalhos e contractos 

11ara n·aliz ção das obras. 
§ 18. Decittit· tinal111enle todas as questões e regular todos 

os ne···ocios da companhia, salvo os que são da pr.vativa com
pdencia da assembléa geral de acciunistus. 

CAPITULO VI. 

DO PRESJDE~TE DA DIRECTOUIA. 

Art. 46. Ao presiflente da directoria compete: 
§ i. o Con \'OClr a dire~turia p.tra su.ts sessões ordinarias ou 

cxt ·aorJinarias. 
§ 2. o P ·esidir as me., mas sessões. 
§ 3. o Ex.ecutar e faz ~r execJt .• r as rcsolucõ:Js tanto da di-

recto--ia como das assf'ml.Jlé ts ge aes. · 
§ 4. o Assi~nar to los os co.1t act •~, exce1ç1o fe'ta daquelles 

em que fôr parte o Guvemo, pois que então dclve a,si.,;nar a 
direc o ria. 

§ 5." Assignar to1lo o expediente tla compan'1ia. 
§ 6. 0 Huuricar, abrir, tmc~rrar, classi!Lar os livros da 

companhia. 
§ 7. • Apresentar perante a a~semhléa geral o relatorio e 

balanço organizado pela directoria. 
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CAPITULO VII. 

DO DIRE~TOR·SEGI\ETARIO OU VICE-PRESIDENTE. 

Art. {],7. Ao director secretario compete: 
§ L o Substituir o presidente nas suas faltas. 
§ 2. o E~c1·ever ou m:md 1r escrever sob sua minuta o livro 

das actas das sessões da di rec to ria. 
§. 3." Conservar em boa or.tem o archivo da companhia. 
§ ~." Pmparar e dirigir o ex·1ed ente da companhia de 

accõrdo com o presidente da dircctoria. 

CAPITULO VIH. 

DO GEHEN'fE. 

Art. q8. Os negocios da companhia serão geridos imme
diatamcnte por um gerente de nomeação da directoria. 

Art. !19. Ao gct"Cnte eompntc: 
§ i." Proceder sempre de acciln.lo com as ordens e ins

truc~ ões da dircctoria e pre,idPnte dclla. 
~ 2. o Nomear, suspender, im;1ôr multas aos empregados 

tjne mal servirem si a dire,·toria lhe deleg:tr taes attribuirões. 
§ :L o Prestar á directo :ia todas as i nformaçõeg que esta exigir, 

c indirar to Lias as Hlellidas q uc o bom ex i to da em preza rc
clanur. 

§ lJ,. o Inspcccionar e dirigir as obras si essa commissão lhe 
fôr concedida pela direct.n·ia. 

§ 5. o Tratar com as partes que tenham de se utilisar dos 
serviços a que se de,tinn a co·npanhia, as~ignmdo e fazendo 
assignar totlog os papeis n esses serviç:ls reLttivos. 

§ ti. o Apresentar mllnsal:uente á directoria um relatorio 
circumst mcmdo do andamento das obras, os contractos feitos 
para al.lastecitnento de agua, para esgotos e despejos e mais 
serviços a seu cargo. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GE!l.AES. 

Art. 50. As acçõrs beneficiarias de que trata o art. 2. 0 

conferem a se11s possuido ·es todos os direitos, regalias e van· 
tagens que tU o as ontra,; acções. 

Art. 51. Os membros desta companhia snbscrevem o nu
mero de acçoes declarado adiante de seus nomes, aceitam os 



presentes estatutos e autnrizam a d'· ec•oria a fazr,r arqui
sição dos prhileg os COllCt uido' ao CoronPI Autonio J>r,•ost 
Hodo,·alho, Maj.•r llenedic:n Anlouio da Silva c D. 1\L Fox, 
fazeJtdo c•m clle- qua f)I•C · :•jmte. 

A1t. ;,2. A dirPeloria tka auto iz:1dn a "Olie't:n· do GoJ
verno Tntperial a :;pp!OVr• :.o ct. stl'~ cs:~tulos, aeeitnr as mo
d:lica õcs lJUf' a e:Je fornn feitas prlo Inc>mo e fJUC esti ··pn m 
de a, co rdo com os Iins da companhia. pronwvcnuo dl'sde logo 
sua cll'ccti v a installatãn. 

DECHETO N. 68a1- DE :JU DE JA;.;EillO m~ 18iR-

Concl'de autnrizaçfio :i Companhia. tio se;.:-nros. .r Gar:u.tia J>, do citlallr. tin 
Porto, para estahelcePr urna a;.;n~H·ia nit. capital tla Prorineia da Bahia. 

Allemlendo :HJ que 1\le l'C'f!llf~I'Cll a Colll(l'lllhia ue Sl~g-uros 
" Garantia», da cidalln do l'orto, e de r·oufw mi•ladc eom o 
pareeer da StC•7ÜO dos NL'! orios do lmprrio do Coml'l .o dt) 
Es.allo, na1ado em consulta de ~H dP Nov• mino ui imo. !lei 
por bem cone• der-lhl' auto1 Jzarão para estabd ct·r uma a·~r.n
cia na cap tal d~ 1'1 oYinc a da Bahia, JWio p azo de cinco an
uo~, a contar desta data, r sou as seguintes dausulas: 

L 

A comp:ml ia não etr ctunrú a~ np n•çi" s dt• sc:·urns dl' vitln. 

IL 

As operações 1'• a!izntlas no hnpnio t:cam sujei las :í recpcc
ti· a legi:-lação, sendo jJ:Iga,:ns l'f'los 'Jribunacs b::1z ltitos 
todus nc t)IHSIÕ• s su>citadas Ullre a romp;,nllia c os wb
dilos do rn, smo Impe1 io. 

III. 

A comranhia tli·J•ositaní rm qn:tlrplPI' dos estabelecimentos 
lwncarios do Bt:tz I a quantia de i0.0001)000, para g:11:1111ir 
suas operações, não JiOt f'ndn ~cr le.aniado ~~;.te de, os to em 
qmmto uão cstiH'l"t m lit(Uitlados o,; st guros tcalizatlos no 
llllJICI'ÍO. 

IV. 

_A eomp:mhin cumprirú as disposições da fcQ·h:lação hrazi
leJra, no que lhe fon·m applinneis, ficando sujeit, á r• sprc
liva penalidade, uo caw de ino!Jscrvancia ou' transgressão. 



ACTOS llO i'OilER EXECUTIVO. 

v. 
As altcraçõm; ft•itas nos estatutos serão commnnic:ulas ao 

novcrno Jmprrial, >oh pena dn lllltl!a tle duzentos mil réis a 
dons eontos lle réis c de lhe ser c:Hsadn esta cnnce,são. 

Joilú Lin,; Vieira Cans:m~ão llt~ s:ni111hú, do 1\lon Consr-lho, 
Senador do ImpPrio, Prc id,•nto do Con<l'!ho de 1\linhtros, 
l\1intstm c SI'CI'Ct II'ÍO ll:• Est;u]o uns Ncgocios da Agricullura, 
CornnL rei o e Ohras Pnhlicas, "''im o LPnha p.nt,•nd.do e faç 1 
nxt~culnr. Palacio do Hio tlc .I:JilPirn em ;~Q do .lnnl'iro tlt! iR78, 
ti7." da Jndcvcntlcneia e do Inqierio. 

Com a ruhrica de Sua .Magcstat.lc o Imptwat.lor. 

Joiio Lins Vieira Cansan.wio de Sinimlní. 

Estatutos d~ Comp~1nhi~ do seguros ((Garantia l), para se
guros maritimos, fluvi~cs, de tmn~pm'les por terr~, 
contra fugo, do vid~ts o contmtos de annui~a,Jcs. 

CAPITULO I. 

DA CO~IPANHIA. 

Art. i." A companhia, qur funccion1 rlcstle 1 <le .Julho do 
tHri;{, por nutorização n··gia de 2.1 de .Junho do me>mo anno, 
com a sua sMe e dom.cilio na cidalll' do Porto, continúa 
r··~~·nllo-se pelo prcsenle t•st •luto, c, para lodo,; o~ elf i tos 
dcll,·, a contar des.Je i dn Julho d,\ Hi6a. A rúg-ia antonzação 
que ~e solicita, dá yaJillatlP aos acto' praticados d.\stle essa 
uatn, como si praticallos fossl'lll 11or virtude dt'stes I'Slatutos. 

Art. :::!."A corn;•anhia tem por titulo commcrcial « Gnran
tia " c por emblema uma w,·ulha de man ar. O seu obj: cto 1í 
tomar seguros mal'itirnos, llnviacs. dtl transportes por ttliTa, 
contra fog-o, lle \'idns n contraetos de annuillallc,. 

~ l." As op,~rações lia companhia limitam.se, por emquanto, 
aos seguros marilimos, llitviae.,, de tmnsportes por terra c 
contra fogo, Jll'lo modo t•stah.•kei•lo nos rcgnlamcn'os e 
~tpolieos. 

~ l!." 0., seguros de vidas e conlractos lle annuillallcs terão 
}ll'incipio quanllo a :ts,;pmiJlt'a geral dos accionL,tas o julgar 
o;·pnr:ano. I' pelo rnotlo qtte fôr o•stah I citlo nos n·gula
Tlli nto,; c lalJ•llao' qw· ti.erL'lll a appro1:tÇiio do t.o,crno. 

Art. 3." A duração tia eum 1•anltia ,·, i'"'' finidn. mas, si aS 
suas nperaçõ s eonlinuarem reslric as ao' st•gui·os tld1 rmi
nados no § 1. o do artigo Mtlccdente, poderá liquidar no Jim 
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de 20 anno~, si essa intenção f c) r manifestada pelos associa dos 
e approvada por um numero delll's que não rt·presente mL nos 
de dous terço~ do fundo soc:al. Póde liquidar antes, pelo 
me~mo modo, si circurustandas graves c vonderosas o acon
selhanm. 

Art. 4.• O capital da cpmpanhia é de LOOO:OOOflOOO, re
presentado por :1..000 acçõt~s de i :OOOflOOO cada uma. As ac
ções têm nun eração s!'gu'da, de :1. até :1..000, passadas aos 
primeiros sub<criptores, que comtituiram o fundo da unpre
za, e são tran~missiveis I"' la maneira n·gulada no capitulo 2." 

Art. 5. 0 O fundo permanPn:e é de 60 OOO#OOll, composto 
da primeira enlrada vPrificnda, on tiO~OOO ,.or acçào. K•t!: 
fundo existirá sempre rPprt scntndo, em d:nheiro, em letras, 
ou t•m outros valores ou creditos realiza v. is. 

Art. 6. 0 Em casos d!l JHPCisão. ['ara que o fundo pPrma
nente não soffr·a d minuição com o pa~amen!o de perda~, os 
accionis:as são obrigados a supprir a caixa da com, anhia 
como emprest:mo, a> sornmas que lhPs forem reclamndas pela 
gen ncia. Dessas entradas se l!H's abrirá cr• dito, para se lhes 
df bitar por conta as quantias que posteriormente receberem 
até completo r(•embol~o dos supprime11tos tJUe lizt·rem. 

~ f. o Os snppr.mcntos, t]IW a l!~"l"f'ncia t\ autorizatla a 
reclamar, tl'rão um prazo 11ara Sl'l't·alizarmn, 1(111' nem seja 
inferior a 20 das nem superioi' :1 ~0. 

§ 2. o As quantias que os nceionistas recPbcrem para reem
bolso desteq supprim1•ntos, ou emqnanto intrgrnlmente se 
não acharem ~atisfcilos não poderão ser ronsiduradas como 
dividendos ou divi~âo de lueros. 

A1 t. 7. o Além da exiskntia de que trata o art. l'i. 0
, um 

fundo de reserva, que scr:í rmpreg-:1do em inscripções rla 
junta do credito publico nacional, ou em· ontms títulos que 
a gerencia tenha por de maior interesse social, c formado do 
seguint1~ modo: 

i. • Do fundo de re~erva que já exista ao tempo da appro
vação do pre~ente rslotuto; 

2." De uma porcentagt·m, que nem seja inferior a Ui "/o 
nem superior a 30, tiroda no fim de cada anno eronomico da 
companhia, do balanço que a conta de çanllos c perdas mos
trar a favor, arbitrada pela commissão de exame de contas, 
conforme as circumstancias aconselharem, e approvada pela 
assembléa geral; 

3. Do juro dos títulos com que este fundo fôr reali
zado. 

Art. 8. • As inscripções da junta do credito publico, ou 
outros títulos adquiridos por virtude da disposição do ar
tigo anteeedente, serão averbados ou endossadas :í Compo
nhia de seguros •Garantia•, estabelecida na cidaLir~ do Porto, 
representada pela sua direcção. 

Art. 9." O fundo dP reserva eonsidern-se completo logo 
que exislam :1.00:0001;1000 nominaes rm imcripções; ou que 
em quaesquer títulos exista um valor ell"t:'ctivo de 50:000~ 
e, deHde então, o rendimcnlo dessas in,criJIÇÕrs ou desses 
títulos será annnalmente )evado á conta de ganhos e perdas. 
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~ i. • Dos títulos de quP é formado estr, fundo, a l!'erencia 
póde, Pm casos de pn ci~ão. e p"ra evitar, qmmto possível, 
os supprimentos, de que trata o art. 6 •, fazer o u~o que 
tivf•r por conveniente, ou li'vantnndo dinhr,iro sobre ellt>s; 
ou vc ndrndo-og, e com relação ao todo ou :i parte, devt>ndo 
esta re~olução ficar constando em acia assignada pela mesma 
gertnc'a. 

§ 2. • Extincta ou dim'nnida esta resrrva por plfeito de 
venda, será formada novam• ntP, ou prt.>t•nchid r, pelo mesmo 
modo es'abpleddo no art. 7." 

Art. 10. O max.rno risco que a companhia póde tornar, 
será: 

Marit'mo, t'm cada navio, incluindo cnsco, carga e frete, 
30:000$000. 

Contra fogo, rm cada propriPdw'e, incluindo o predio, gn
neros ou faz, ndas e mob lia~. 50:0008000. 

Contra fogo, 1m vinhos armaz .. nados, incluindo o valor 
do arrnazern, 100:000$000. 

Contra fogo, em faz ndas ou ~·eneros existentes nos ar
maz, ns da AlfandPga, 100: ooonooo. 

Em trans!lorte por !.f rra ou p1·lo r; o, o que a experiencia 
nu o ju·zo da direcção lhe aconsPihar·em. 

§ 1." Não ob,tantP que :í pru,~eneia da gercncin lica o 
prePncher· ou não o max'mo risco aqui estab. !Peido, a assrm
blra póde determinar no seu rPgulamPnto, I' alt1·rar, quando 
o julgar conveniente, o limite dos riscos, dentro daquelle 
rnaximo. 

~ 2." Em rdnção á esta altrrnção a commissiio tle examfl 
de contas, nnnualmente, da1á opinião. 

Art. H. As acçõ.·s primitivns são passadas pela primrira 
dirrcção. As qur, trvenm de passar-se com ~alva no futnm, 
por qualquer flventualidade, serão pas~adas pela direcção 
que gerir. 

As acções dr,vern conter a assignatum dos Ires d irrctorrs. 
Têm validade as apol'ces, rec.bos e mais documentos da 
cumn:mhia, que tenham, pelo IllLnos, a assignatma de dons 
di rectores. 

Art. 12. O anno ecouomico da companhia principia em i 
de Julho e findn 1m 30 de Junho. 

Art. 13. A companhia é repre~entada rm todas ns suas 
transacções, e em .Juizo pela sua direcção. 

CAPITULO JT. 

DOS ACCIONISTAS, 

Art. 14. E' accionista quem possuir uma ou mais acções, 
competentemente averbadas nos livros da companhia; mas 
a ninguem é permittido ter mais de 20 acções. 
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Art. i5. Os nccioni~tas podem lrrsp;ls:'ar as suas ac~.ÕI's, 
mas a sua responsabilidade não sr· f'XIing-uc, sPm qun a 
transfrn·ncia s1·ja approvaila na aeção del-ilbmenlc averbada 
ao novo po:;suidor dl'lla. 

Art. Hi. U prcsi.lentP (on, na sua falia. o vieo-prcsitlcntc) 
o os IInus sPcr •. larios da IIJ.t'sa da l!'St'lllhléa. w; trPs dim
etm·os ~crcntns, I' trcs :1ccionistas cltlitos annualmcnte pelo 
modo c na occasião mn que a me<a ftlr elt'ila, ron'n m uma 
commis,;ão de nove ffitlmbro . .; a quem a eompanltia da 110~ 
dnrt·s para. a approrat•iío da tt·ansflll'l'lll'Ía de acçües. 

~ L" Esta eomrllis,ào l't:IIJW·SI' por 1~1.1111 illl da ilii'I'C<;ão, 
c eonstil.uc-sP ll tli'ei 'e por m:liori<t. 

§ 2." As suas decisões St rão tomadas por 1•scrutinio se
creto, c lançadas em um livro de aelas, privativo {Jara osso 
1im. 

~ 3. • As a c tas serão cscriplas por um do.; membros da di
rccção c ,,s,ignalbs por l'!la, eom a dPc~laração de IJU:H'S os 
membros da comrnissiío IJI:e rormn lll'I'Senks. 

§ '~-" A t!c,.-awrovação. que dl'vr•rá Sl'f ~cmprc de rcli
g-io~o cscrupulo, será 'empre olljt•clo dP r!gor·o-o segredo, c 
rt''jlCI'.tiv ,nwnlc á Jlt'~soa dt·~approva:la. niio po1lerã vo
tar-'e no\·umellliJ, sem um int.t·n-a!lo, pdo menos, !In sl'is 
llll'Zt'S. 

~ 5. 0 A anprovnção flca srm cffe'to,' ~i a pessoa approva,Ja 
não apresentar a acçiío para o a l'l'l'bam• n 'o dentro do 
pr;,zo ile dez dias, saho o easo de a hwor l'tn arrcrna:ação a 
IJlW se proceda por l'll'cito da disposição do art IH. 

Art. fi. O aeeionista perde os.dirl'itns de socio nos seguin-
tes casos : 

i." l'or rallecimento ; 
2. o Por rallencia; 
3." Pela falta de pontual cnmprinwnto á disposição do 

art. 6. o 

Art. 18 As ncr;õcs rlo nccionista. em algnm dos caso' do 
artigo precedente. rcvcr·iel·ào á 'ompanhia. c ~erão Vt'!Hli
d3S t·m hasta p11blica, na pnH·nça d:t !lii'I'CÇão, com :tssis
tcnci3 de um corrc!or habililailo. A vcn1la será annun
ciat1a logo qne a di r• cçào lt'nha conl:ecimen:o legal de qu,ll
qucr dos ca~os a1·irn:t diJ.;ig·nadn.,, e lnrú lo~ar i\1·ntro de 
rJninZI' dias, eontados da d:1ta do primPiro <Ull111llCio. 

Paragraj.hO un r o. Si as aeçõt·s que de., em reverter :í 
compnnb·a pela ilispos!riio de,;tc arti'..!:O não fon·m p•mtu,:l
mentc entregues, passar-se-hão outras. fazendo-se isso pu
blico pel3 folha ollicial do Govel'llo, c ainda por alguma ou-
1ra para tornar sem validadr essas acções que dcYeram ser 
entregues á companhia e o nãn foram. 

Art. 19. Passado o d.a designa lo para a arrema'ação da 
acção. romo d spiie o artio:o anteecdcntc, o debito do m~cio
nis.a, que não satisrrz :i reclamação ;t·ita por virtude do art. 
ü."- e nn co11formidmledo~ i." do memro a1tigo, flca de
~erminado ~a somm3 !JitC lhr t1·n 1 a sido reclamada_, c nos 
Jlii'O=' da mora, dcdnzmdo-sc-lhe apenao< o f]Ut' a acçao pro
duzir em p13ça e sahos amda os d.mitos f{Ue a companhia 
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possa ter conlra o accionisla por perdas que possam dar-se 
ou novas reelamnções 11ue tenham de fazer-se, em quanto 
a acção não tiver 1101'0 po,suhlor a quem seja averb:tda. 

Parngrnplto uni co. Em todo o e uso, passado o dia designado 
para a árremat;~ção, o acc onista rdractario ser:í compdlid.o 
jtllli<:ialrrwnte ao P'l).r:JIIlenlo; () üll11 l!es:tfora-sc dos sous pri
vi!t·gios, para rcspomh•r nos Trihulwes da sótle da com
panhia. 

Art. 20. Os accionist1s são unicamenle responsaveis pelo 
valor representa tiro das snas acçõcs, eomo li expresso no art. 
tift.:l <lo Cmligo Comnwrl'ial portt1g111~Z; c como a l'lltrada de 
li "/.,, yerilicalla pela disposiç:lu do art. fi.", ,: IH~I"IlltliHmto, 
a sna reS!JOnsabilidaue, em qnaJ,juei' caso, não passa a!l··m 
de 9ft, "/o, OLl 91.05000 por acção. 

Art. 21. Os aceionis·as tem direito a examinar os livros 
da companhia, mas não lhes é permittillo tirar extracto. 
Exel'ptua-~:c d~sta facultlade o livro Lle letras. 

CAPITULO III. 

DA DillECÇÃO. 

Art. 22. A gerencia 1la companhia t\ encarrn~ntla a tres 
dir,·etorcs eldlos l.riennalmnntc, 11ue dn\ erão sn accionistas 
JIOr uma ou mai.~ acçõcs, competcnlcrnenln a1·erbadas nos 
livros da companhia l'eis m,•ws anlcs da clc:ção. 

Parag-rnpho unieo. O director IH:rde n~sa tlualidade, si 
durante o tempo por que fôr eleito dnixar Lle ser accionista. 

Art. 2:1. Os dircctores serão Pleitos e111 ass<"mbléa geral, 
por cserutinio SPcreto. Cada lista conterá tres nomes c 
apur;uJo o r..;emtinio considcrar·l'l~·hão eleitos os qnc o!Jli
Vt'l'l'lll a pluralidade ab.,olnla de votos. 

8i o primeiro 1~sernlinio não d1~r em rn'mltado a deição 
de todos o.s direelorPs, a Jlli~~'a f11rmará nma rl'i 1ção !los ac
eionistas mais votados, que COilllll't:hnnda o Lluplo do nume- · 
ro tl1~ directnres que ainda faltar por PIPg-Pr, p. proccoJendo
so em seg-uida :J seg-undo cscrulinio rcstricto a esses nomes, 
liearão eleitos os que obtivm·em maiuria de votos. 

l'aragra):ho unico. Em ca~o de. empate, pref1~rirá o pos
suid11r de maior numero de acções, e dantlo-sc igualdade de 
interesses, o qm' tiver mais idade. 

Art. 2L Em urna se(mrada, e ao mrsmo tempo que se 
proc,.der ao escrut in i o para a eleição dos tres dirt'clores, se 
receberão listas contendo trcs nomes para directorcs sub
stitutos. 

~ i. o Os mb<titutos ficam ell'itos no primeiro Pscrutinio, 
com ma:oria rdativa. 

~ 2. o Em caso de empate, observar-se-Ita o preceito do 
paragrapho unico do art. 23. 

r. n. 1878 8 
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~ 3. o Os substituto~ devem ter a habilitação exit:rida no 
art. 22, e são sujeitos á disposirão do ~eu paragrapho. 

Art. 25. Os d1rectores, tanto" os effectivos como os sub
stitutos, pod' m ser reeleitos, e, em todo caso, o será um dos 
efl'ectivos, sal v a a circumstancia prevü.;t,~ no § L" do at t. 27. 

Art. 26. Até o dia 8 de Julho de cado anno, a dirrcção 
apresentará á assemhka g-eral as conta;; da sua gerencia, e 
um relatorio em que s' jarn mencionadas as oecurTencias 
mais no:avcis e as tramarções de maior importanci:l do anno 
Hndo, a fim de se poder avaliar o adiantamento da com
panhia nesse anno. Finda a leitura do rl'l~ttorio, a assem
bléa passará immediatamente a f'lcger, em escmtinio secreto, 
Ires accionistas para examinar as sobredilas contas e rcla
torio, e darem sobl'e tudo." sobre o que d1spõem o § 2. o do 
art. 7. 0 e o §2.• do art. 10. o seu parecer, que deve conclui!· 
com a proposta de um dividendo, si o permittirem os inte
rcsst•s da cunqmnhia. E~til eleição con-itlerar-se-ha feita 
com maioria rl'iativa, P, p:tra o easo de cmpatt•, regnlal'á o 
disttosto no paragrapho unico do nrt. 23. 

Art. 27. Att\ o dia 15 de Julho a :1s~emhlt;a g-rral reu
nir-sc-ha de novo para ouvir o parecer d:1 commissão eleita 
e resolver sobre ellc, proceder á dbcussão c julg,lmPntn !las 
contas e do relatorio, e determinar o divid•·ndo, quando o 
estado da companhia o permitia. Conclnida esta distn :são e 
votado o dividendo, seguir-se-ha a eleição d1 mesa. e dos 
tres accionista.-; de que trata o art. 16; e da direccão, no 
anuo em que de\'a ser eleita. · 

§i. o No caso não espPrado de que as contas da gcrencia 
não mereçam approvação, proccder-se-ha á dei(.'ão rle novos 
directores, embora não esteja terminado o trrnnio; e para 
essa eleição a mesa da assemblr'·a designará um espaço não 
excedente a oito dias daqucllc em que as contas foram dcs
appro vad 1s. 

§ 2. o Não sendo approvadas as contas da direcção, a com
panhia não renuncia aos direitos que possam competir-llw 
si a c'lusa proviér de dólo ou má fé. 

Art. 28. A nova direcção, anl!'s de entrar na elfcctivi
dade (o que deverá ter Jogar dentro dos prim,~iros tres dias 
depois de eleita) deverá verificar os fundos e livros da com
panhia, á vista do balanço, e tomar conh.ecimento das trans
act:ões que h ou verem tido Jogar desde a data do mesmo 
balanço até a da sua posse. 

Paragrapho unico. Haverá um livro para termos de en
trega, que sirva de quitação á direcçiio que se retira. 

Art. 29. Cnda um dos directores vencerá annualmentc 
uma rrmuneração de 600~000. 

Paragrapho uni co. A disposição deste artigo póde ser al
terada pela ausembléa g-eral do,; accionistas, devidamente 
constituída, todas :1s vezes IJUC circum;.-tancias attendivcis o 
aconselhem, c é-lhe pcrrnittido fazer executar desde log-o 
essa sua determinação. · 

Art. 30. Os directores substitutos são chamados a ser
vir, immediatamentc r1uc falleça algum dos effectivos, 
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ou quando haja impossibilirlade ou auscncia de algum destes 
por tempo excedente a 30 dias. O substituto que for cha
mado vencerá; pelo tempo que servir, a remuneração a 
que o director f.tllecido, impo,;sib:Jitado ou ausente, teria 
dirdto si ell"ectivarnente estrvesse 8ervindo. Os substitutos 
são chamados pela ordem da sua eleição; e em igua.ldade de 
votos regulará o que fica disposto no Jmragrapho uuico do 
art. 23. 

Art. 3i. Os directores poderão, com o dinheiro existente, 
descontar letras do eommcrcio por conta da eompanhia, que 
tenham, pelo menos, duas firmas de reconhecido crellito, e IJUC 
n;-ro tenham mais de i2 mezes a vencer : e isto, porém, de
baixo da respomabilidade delles directoros, pl'ia qual rece
bei ão, como dei credere, uma quinta parte do juro, para 
dividirem entre si. A rnzão tio juro para o desconto será regu
lada, dentro da lei, pel;rs circumstancias parlicula ·es da praça. 

§i. 0 Paraserealizarodesconto de qualquer letra·é in
dispensavel a conformidade dos tres directores. 

~ 2. · Nas letras descontadas não pôde admittir-~e firma 
de qualquer dos directores, ou do wcierlade commercial a 
que pertença. 

Art. 32. A direcção r c sol v c por maioria em todos os a c tos 
da sua gerencia, e é da sua competencia o estabelecer as 
condições para os seguros marítimos, fluviacs e terrestres. 

Art. 33. A' direcção cumpre: 
L o Ter a e8cri fll uração em dia e eom tanta clareza que 

estrja ao alrance de todos os accionislas; 
2. o Ter a caixa sempre confl~rida e os dinheiros deposi

tados em algum Banco ou casa bancaria que lho pareça me
recer mais commodidade e segurança; 

:.1. o Nomear e admittir os empregados que tenham por ne
cessarios, estabelecer-lhes ordenados ou gratilieacõcs, e des-
pedil-os; · 

4.. o Estabelecer agencias aonde o julgue conveniente, e 
procmar correspondentes aonde lhe pareça necessario, para 
vigiarem pelos interesses da companhia; 

5. o Finalmente, evitar, rtuanto seja possível, pleitos ju
diciaes empregando sempre os meios que a prudencia sug
gerir, para que todas as duvidas se decidam por meio ami
gavel ou arbitral. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMRLÉA GERAL. 

Art. ~~- E' membro tia assrmbll~a geral toflo o accionisla 
que o for por uma ou mais acções, c a nsscmblt\~ constitue
se com ao accionislas presentes. 

§ i. o Si uma hora depois daquella para que os accionistas 
foram convocados não se achat"l!m rcnnirlos 30, a mesa Jllíde 
declarar constituída a assembléa com 20 presentes. 
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~ 2. o Si passada r.ssa hora rlinrla não fôr possivd reunir 
20 aecionislas, a nwsa l'arú no\·a crm\·oeação p:1ra nm dia pro
ximo, dando a eausa do arlianwnto, r, nessa reunião Hi 
accionistas porlnn constituir a assentbil·a. 

Art. :w. A mr)sa ua assemhl,··a gt:ral (• comlw;;ta de nm [Jresi
dentn, um vice· [H'I'sirlr•ntr~ t' dons Sl'Cl'CI:trios, quo serão eleitos 
annualmente c 11a occa;;ião prevenirla no ;•I't. 27. 

~ l." A eleição da mesa lli'CCL'dc á eleição da dirccção, nos 
annos em qtw esta tr•nha lo·· ar. 

§ 2." Em casos do Pmpalc, rcgularú o disposto no para
grapho unico do ~1rt. 23. 

Art. :J6. A IOI'sa (j rpw firma os e.,tnttilos c rr'g-nlnmenlns, 
P llllCrn representa a cmnpanhia 1'111 todos os aetos que niío 
forem puramente de g1•rcneia r: judiciacs. 

Art. 37. Allmt dn~ reuniõe' de rpw tralmn os nrts. 26 e 
27, reunir-se-ha n ;,ssernhlén geral loJas as vcZL'S qtw a mm•a 
o julgar preciso ou n dit·, cçiío o exija; on, linnhncnle, 
qnn111lo o rrqueirarn 10 necioni <las com c:msn motiv:11la. 

~ l." A convoc ·çi10 é St·mprn f.-ita pelo prcsi<lcnte da mesa, 
ou por um dos secretario<, com an101 iznção sua. 

§ 2." .Insta on injusln que p:ti'I'Ç:t a r~aJJ,n datln pt:llos accio- _ 
Jli,l:t-., que l'l~fllll:rnrem a rettlliào da :I,~PIIthlt··a !-'OI'al, 1'111 
todo o c·.so deve os<a retmiüu or,il·nar-'1' I' ll':t dcllll'o dos 
primeiro., oito dia-. da data da apn·sr•n:açiío tio rr·qtwrinwnto. 
Os rr~querentes têm direito a exigir rectl10 tla cntf('ga dc;;sn 
requerimento. 

Art. 3:!. As dncisõcs dn nssl'mhl1'·a g-rrnl tomam-se por 
maiorin ahsolnln dos votos we.<nntes, e nenhum aceionisla 
púde f:lznr-sn t·cpre.;enlar por proenr:u,:iio, a não ser nos easns 
prPvisto' no art. 3 _" c no ~ 2." do art. 3!J, comlanto que o 
procn rarlor s1·ja tamlwm aeeion i si n. 

~ 1." A nin_~llt'lll r'· pcnnil tirlu rcprP,!'Illar por procttrat::ão 
mai~ do quo um aecionist:1. 

§ 2." Na :rs3cm1Jka :rs cornpnnhias pndP.m fazer-se rr:pre
sentar por um dos seus directores; n< socit-d:ulcs commc·.rciacs 
por um dos s1·us socios; 1• os nslnhcll·cimPntos reli.!;·iosos ou 
lmmauitarios, pela pessoa quL' :1 clks pre<idir. 

~ 3." Quando tenha de proceder-se á eleição da direcção, 
não pódc vol:tr o accionisln tptc niío lenha stta acção avorhadn 
tres nwzes antPs. 

A rl. 3!J. A assr•.mhlr;a [11Íd1•: 
i." Salvo o cn'o do~ 2." do art. 2.", fazer os seus rcg-u

laml'nlos, exf'cntal-os c ::tltí•ral-o~. uma V<'Z que em n:1dn 
alterem o que fór conslituti ,-o dn cumpanltia, ou as suas 
dispos-çõc.; sejam rlc simples e pura atlminiF-tração; 

2. o Limitar as operaçõe-; da companhia aos sPgll ros contra 
fogo, quando o jut~·nr convcni•·ntt>, e f<'llnzir neste ca"o o 
numero dos dirPetorl's, mas 11 rkl iiJI'raciio dL'Ye tomar-se pdo 
modo est,b~l .. cido no art. 3." · 

Art. l10. E't1 s ()stntulos ~rí po1lcrão ser mnpliado< ou altc
rndos por \ otaçào da a<~crnh!t a 1-(l'fal, que represeuie, t-do 
menos, um capital de 200 ae~(H's, devendo para esk fim ser 
r·xprc:;samcntr: c~on 1-·ocada. 
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~ i. G Não reunindo numero ~ufficiente pela primeira 
convoc: ção, Sf't ão convidmlos ainda os accion slas por Sl'
gunda ou ll'rceira vez, 1~om inlervallo dl' i5 dn1s de uma a 
outra eonvoc ção, l' ~i na ultima n·nn ão ainda se não Jcprc
scnl:lr o capital de :<.00 acçiks, 11cste em:o a as-·emuka SB 

eonsidrrarú constituída com um numero lk aeeionislas, qw~ 
não sl'j a menor ti e 30. 

~ 2." As ampli:1çõcs ou altPraçÕI'S, que iln ft!turo .se 
façam neste estatu!o, ~tí pod,·rão ~cr valid:1s c obngatorws 
úejJois de approl'adas pelo Governo. 

11orto, 6 de Novembro de 1865. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6835 - DE 30 DE JANEIRO DE 1878. 

Jlc:-:ig11~1 a oniPIH t'll\ 'JUP- tlt\VPIII ~f'l" t•\l.rahirbs a.-; lolt'ria:-\ no :llll\0 do lRiH. 

Em conform:dndr do nrl. 2." da Lei n." lOQ\l tln IH de Se
tnubl o dr 18!i0, Hei }lo r IJcm que nn extratçiio das loteria<> 
1listrilmidas p:1m o rorrcnle anno d1• ·l8i8 >'C nbsl'rv1~ a ordem 
m:1tTnd:1 na rl'lariio, qne e't." al·omt•anlta, :..ssi•:n:1da por .João 
J~ins Vieira Callsallsi"lo de SinimiJ!'J, do l\lnu Cons,.llw. Sl'na
dor do lmpt•rio, PrcsidL•ntP do Com:ellto de .Ministros, Ministro 
I' SPcrct:..rio de Esl a do tios Ncgoeio~ da AgTirullura, Commer
eio t' OIJ!as l'lliJI'eas I' inlrrino do' da Fazcndn e Pr('sideute do 
Tl'ihu11al do Thesouro N:1e'on:d, IJIW :•s<m lt~Hiia l'lltf'fHiido c 
o f:1ça t·xeen'nr. l>ala1~ o 1lo H:o d" Janeiro< m :;o dt~ Janeiro 
LIC 1!:!78, ti7 ."da lnde}1eudenda c do llllpelio. 

Com t• rubriea de Stw Ma;;-esladt~ o Imperador . 

.João Lins riâm Cansansifo de Siniml!ú. 

l'-elaçüo dns lo'terins que 't<~m de ser extrnhidas 
110 UllllO de 187 8. 

La A 8:1." rmra o melhoramento do est:ulo sanilario.-Dc
en to 11." f-!18 de il1 de .SPII rnbro du 1.8:.0. 

2." A HiO." a favor do MontqJio dos Sl'rvidurc~ do Estado. 
-llecrtto n. o 122ü de 22 de Agosto de i8lif1 c LPi 

·11.' 1681 de 1.8 tl1· Agosto de 1H6\l. 
3.• A 1.2." para as ohras da matriz tio Santíssimo Saera

mento do mnnicipio da Côrle.-Deerclo n." 2007 de 
:!0 de Agosto de 1871. 
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A 33. a para as obras do Hm:pital da Santa Ca~a de Mi
sericordia da Curte.-Decreto n.o Hi9J de i5 de Se
tembro de 1869. 

A :.17. • para c reação do fundo de emancipação .-Lei 
n." 20~0 de 28 de Setembro de 187 L 

A 9. • para as obras da matriz de Nossa Senhora da Can
deia ria da Côrte.-Decreto n." 23:!7 de :JOde Julho 
de 187J. 

A 7. a }Jara as obra~ da igreja de Nossa Senhora da 
Penha da cidade do Hecife.-Decreto n." 2316 de 16 
de Julho de t87:L 

A 16t.a a favor do 1\lonlt•pio dos Servidores do Estado. 
-Decreto n." 12"26 de 22 de Agosto de :l86í e Lei 
n." 1681 de 18 de Agoslo de 18G9. 

A i. • para as obras do hospício de Pedro H. -Decreto 
n. o 281 I de 20 de Outubro de 1877. 

A HO.• cujo beneficio deve ser repartido pela Santa 
Casa de Misericordia da Corte, Expostos, Hecolhimento 
das Orphãs, Colleg-io de Pedro H e Seminario de S. 
José.-DPcreto de 2J de l\laio de l8.H e Portaria de :1.2 
de Maio de 18:!6. 

A 86.a para as obras da Cusa dt• Correcção da Curte.
DPcrcto de 29 dfl Outubro de 18:15. 

A 162." a favor tlol\lontepio dos Servidores do Eslado. 
-Decreto n o 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei 
n." i68l de 18 de Agosto de 1869. 

A 9. a a favor da Bibliotheca Fluminense. -Decreto 
n." 2350 de 27 de Agoslo de 187:1. 

A 9.a para as obras da matriz tld;anla Anna da Curte. 
-Decreto 11." 2:.1:.10 de :.10 de Julho de i87J. 

A 16:1.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado. 
-Decreto 11." 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei 
n. o 1681 de 18 de Agosto de 186\J. 

A 38. • para c reação do fumlo de emancipação.- Lei 
n. o 20í0 de 28 de Selembro de 187!. 

A 39.• a favor do Hospital da Santa Casa de Miseri
cordia da Curte.- Decreto dn 25 de Outubro de :1839. 

A L• para patrimonio dos Institutos dos Meninos Cegos 
e dos Surdos-mudos.-Decreto 11."~771 de 2!], de Se
tembro de 1877. 

A 16~. a a favor do Montepio dos Servidores do Estado. 
-Decreto n." :1226 de 22 de Agosto de :186~ e Lei 
n." 1681 de 18 de Agosto de !869. 

A 2. a para as obras do Hospício de Pedro 11.-Decreto 
n." 28H de 20 de Outubro dt\ :1877. 

A 84.a para o melhoramento do estado sanilario.-De
creto n." 598 dr I~ de Setembro de 1850. 

A :165. • a favor do Montepio dos Servidores do Estado. 
-Drcre·o u.o 1226 de 22 de Agosto de 1864 c Lei 
n. o 1681 de :18 de Ap:osto de i8ti9. 

A 39.• para creação do fnrulo de Plllancipação.-Lei 
n.o 20~0 de 28 de Setembro de 1871. 

A 2. a para patrimonio dos Institutos dos Meninos Cegos 
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c dos Surdos-mudos.-Decreto n.o 2771 de 2~ de 
Setembro de 1877. 

A alJ,. • para as obras do Hospital da Santa Casa de Mi
sericordia da Cõrte.-Dccreto n.o 1693 de i5 de Se
tembro de 1873. 

A 166.• a favor do Montepio dos Servidores do Estado-. 
- Decreto n. o 12:26 de 22 de Agosto de i86lJ, e Lei 
n. o 1681 de 18 de Agosto dB 1869. 

A !J,O.• para creação do fttndo rlc mnaucipação.-Lei 
n. o 204,0 rle 28 de Setembro de 1871. 

A i. • para indemnização da Fazenda Nacional pela ven
da de dous predios ú B1bliotheca Flummeuse.- Dc
crdo n.o -z774, de 6dcüut.ubro de 1~77. 

A 167.• a favor do Montepio do~ Servidores rlo Estarlo.
lJecreto n. o 12::!6 de 22 lle A!!osto de 1864, c Lei 
n. o 1681 de i8 de Agosto de 1869. 

A a." para a'; oiJras rlo llo~picio de Pedro 11.-Decreto 
n. o 28ii de 20 de Outubro de 1877. 

A a. • para patl'imon·o dos Institutos dos Meninos Cégos 
e dos Surdos-muJos.-Decreto n."277i de 24 de Sc
telllbro de 1877. 

A J 68. • a favor do Montepio dos Servidon~s do Estado. 
-Decreto n. o i2~6 de 2::! de Agosto de iH64, c Lei 
n." 1681 de 18 de Agosto de 1869. 

A 87.• pa·a as obras da Casa de Correcciío da Curtc.-
Dccreto de :29 de Outubro de 1835. · · 

A J H.' cujo beneficio deve ser repartido pela Santa Casa 
de Misericordia da Côr:e, Expostos, Hecolhirnento das 
Orphãs, Collegio de P. dro 11 e Seminnrio de S. Jo,é. 
-Decreto de :lJ de Maio de 18:2! c Portaria de i:l de 
l\laio de 1826. 

A 35. • para as obras do Hospital da Santa Casa de Mise
rit'ord.a da Côrte.-Decreto n." J.69a de H) de Setembre 
de 1869. 

A 169. • a favor do MontepiO dos Servidores do Estado. 
-Decreto n. o 122ü de 22 de Agosto de 1864 e Lei 
n. o 1681 de i8 de Agosto de 1869. 

A 4i. • rara crea :ão do fundo de emancipação -Lei 
11. Q 2010 de 28 de ~l'lembro de 187 i. 

A !l5." para mel!·oramento do c-.tado sanitario.-Dccrcto 
n. o 5!!8 de 14 de ~etembro de 1650. 

A 170.' a fa ,·o r do l\lonte11io dos Servidores do Estado. 
-Del'reto n. o 12z6 de 22 d·' Agosto de i86'1, e Lei 
n." l6.:H de 18 de Agosto de i869. 

A 4.'Jmra asobras do llospicio de Pedro IJ.-Decreto 
11." 28H de :.0 de Ülttilb o de 18i7. 

A 10.• para as obras da matriz de Nossa Senhora da Can
delaria da Cõrte.-Decreto n. o 23~7 de :JO de Julho de 
i8i3. 

A IH. • 3 favor do Montepio dos Servidores rio E<tado. 
-Dec1·eto n." 12~6 de 22 de Agosto de 186i e Lei 
11. o 1681 de 18 de Ago;;to de 1869. 

A (1.• para patrimonio dos Institutos dos .Meninos Cégos 
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e dos Surdos-mudos.-Dcereto n. o 2771 de ~4 de Se
tembro de 1877. 

41i. • A 36. · (tara as obras do Hospital' da Santa Casa de Mi
sericordia da Côrte.-De..:reto n. o 16\J.J de t5 de Se
tentbro de Hl6!J. 

Mi.• A 10.• p;na as ob ·as da matriz tio Santa Annn da Côrtc.
Dccrcto n." 23.0 dn ;;o dt• Jnlhodc 1H7:1. 

4,6.• A fO." a favor d:t n;biiotlt,•ca Fhuuinen~e.-Dcercto 
n. o 23;;0 de 27 de A :o~ to de 18i3 

!J,7. • A 42. • para erear:~o do f:rndo de emanripaç::io. -Lei 
n." 2040 de 28 de S<!t1·mbro de 1~71. 

4,8.• A 5." para parrimon:o dos Institutos dos Meninos C1i
gos e dos Surdo;-mudos.-lkcretu n." 2771 de 2!1 do 
Setembro de 11li7. 

49. • A 8." pam as ob:·ns do Hospício de Pedro H e mnnu
tenr:ão dos alienados.-Decreto n." 1~J8 de 27 de Se
tembro de i8i0. 

50.• A 6. a para as obras da matriz de S. Jo~o Baptista da 
L:tgôa.-Decreto n. · 2 l28 de 30 de Julho de i~7:J. 

51 .• A t. • a favor da Santa Casa de l\lisericordia da l''dade 
do Recire. - Decreto n." 2781 de 1J de Outubro de 
1877. 

5:!. • A 2. a a fan)t' da San'a Casn r!P Mi,:Prieonlin fln cidade 
do 1\ecil't~ -IJeereto 11." 2i8\. de LI de Ottluhro de 
1877. 

53. • A 3. a a fayor tia S:mta í:asn de Miserit'Ol'dia da cidade 
do llecife.-Decrnw n." 278i de t:J de Outubro dn 
um. 

5'~.· A 1.• a favor da Sant·t Casa de Misericordia drt eid;1dc 
do Recife -Decreto Jl. o 278'1, UI~ i:l de outub;o do 
1877. 

ti5." A :J.a para as obra~ da uwtrizde S. Snlvadorda Guarn
tiba, no municrpio da Curle.-Decreto n o 2.J8G de 3 
do Seteu1b:o dn 1b7.l. 

56.• A 2.• para 11' ob ·a,; da matrizd,• No sa Senhora do Drs
terro de Campo ·c, an.Je, no ruunidpio d 1 Corte .-De
creto n." 2J87 dt) :1 de ~ttemb"o dtd873. 

57. • A 3. • em benelieio da cape lia de Nos~ a Senhora da 
Conceição da Lag-oa. -Decreto n. 2'1,Ml de :!li de 
SetPmhro de 187.:. 

58 a A 29." para con!'trucr;iio do um Thentm Lyrico nesfa 
CiJite.-Decrl'iu n." 87.) de 10 de Sctemhro dn 18ii6. 

59.• A 5.• a favor da irmandade de i'\os~a Senhora da Bata
lha, crecta na watt iz de Sanra Anna ua Côrtc.-Decrl'to 
n. o 199\J de 2:J de Ago,to de 1871. 

60.a A 4.• para as obras da nova matriz de S. Chrbtovão da 
Côrte.- Decreto n." 2:129 do ;;o de JLtlho de 187:1. 

61. a A 25. a para patrimonio do JIOo')lieio de Peuro u.:c.... De
creio n. o 87;i de 10 ue Sl'lt>mbro de 18:i6. 

62." A :J." para as obras da matriz uo Divino Espírito Santo 
da Cúrle.-DI'creto n.o2:l:l2de :JO deJulhodP Hl73. 

63. • A '1. a pam as obras da igreja de Santa Luzia da Côrtc.
Decreto n. o 2J!J1 de 10 de Setembro de 1873. 
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6r... • A 6. • para as obras da matriz de No~sa Senhora da 
Gloria do munic:pio da Côrte.-Decreto n.• 2lJ,í9 de 
24, de Setembro de ib7.J. 

65. • A 5. • para as ob: ao:; da nova matriz de S. Christovão 
da Cflrte.- Decrpto n.• 2329de 30 de Julho de i87J. 

GG.• A 'L" para a~ obra~ da matriz de S. Salvador da Guara
tiba, no munic.ip:o da Côrte.- Deereto n.• 2J86 de 3 
de ~ctembro de ib7.J. 

67. • A f1. • rm benelicio da capella de Nossa Senhora da 
Conceição da Lagôa.- Decreto n. • 2H8 de 2í de Se
temtJ' o de 18i:J. 

G8." A 8.• pa1aasohrasdaigrcjadeNossaSenhorada Penha 
da cidade do llccifc.- Decreto n." 2:116 de i6 de Julho 
de !873. 

69. • A 5. • em beneficio da cape lia de Nossa Senhora da Con
ceição da Lagôa.- Dec1 e to n.o 2't'18 de 24, de Setembro 
de 187,l. 

70 .• A 7. • para as obras da matriz de Nossa Senhora da 
Gloria do município da Côrte.- Decreto n. • 2M9 de 
24, de Setembro de :Ul73. 

Rio de Janeiro em 30 deJaneiro de 1878.-João Lins Vieira 
Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO N. 6836- DE 9 DE FEVEREIRO DE i878. 

Firma a intelligcncia das disposições em vigor sobre algumas incompati· 
bilidades, 

Usando da a!tribuição que Me confere o art. i02, § ~~ da 
Constitu çàu, e de accô1 do rom a Imperial Resolução de 9 do 
corrente mez, exa1:Hla em comul a da ::,ecçào de Justiça do 
Conselho de Estado, Hei por bem dcCI e lar o seguinte: 

Art. i. o Não ha incompatibilidade entre o E,crivão de 
orphãos e o P10motor Publ.co, sobrinho do rr.e,mo Escrivão, 
não só porque a Onl. Li v. L o Tit. 79 § 4,5 não a ilude a 
empregado a que o Promotor Publico pos'a >er equiparado, 
con _)lambem JIOrque um c outro são funccionarios de Juizos 
diversos. 

Art. 2. o Tambmn não existe ill1~nmp:1LibilillallP entre o 
Promotor Pnblil'o e Ju z :Municipal, tio, por allini1ladc, do 
l'romolor Publico, pois I(HC, ainda I(Uando este funccionilr.io 
pudesse ser considcmdo-procurador, aOrd. 'Liv; L

1
°. Tit.A8 

p, u. i8i8 9 
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§ 29, restringe a incompatibilidade ao Jqiz e. procuradores 
que estiverem entre si na razão lle pai, filho, irmão ou 
cunhado. 

Lafayette Rodrigues Pereira, do ?!leu Conselho, :Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 9 de 
Fevereiro de i878, 57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereim. 

DECRETO N. 6837- DE i 6 DE FEVEREIRO DE :1.878. 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia llo seguros •Paraensc•, 
c autoriza-a a funccionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de seg-uros 
maritimos e terrestres • Paraeuse •, devidamente representada, 
e de conformidade com o parecer da Secção dos Ne~·ocios do 
lmperio do Conselho de E.· ta do, exarado em consulta de 4 de 
Dezembro ultimo, Hei por bem approvar os estatutos lla men· 
cionada companhia, e autorizai-a a funccionar, elfcctuando 
nelles as alterações que com eote baixam, assignadas por João 
Lins Vieira Cansansào de Sinimbú, do 1\Ieu f:onselho, Mnador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em 16 de Fevereiro de :1.878, 57.0 

da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Alterâçõea a que se ref"ere o Decreto n. 0 883')" 
destá data. 

I. 

O art. Lo fica assim redigido :--A Companhia de seguros 
«Paraense•, inaugurada na cidade de Belém, capital da Pro· 
'\'incia do Pará, na qual terá sua séde, destina·se a : (o mais 
como está . ) · 
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11. 

O art. 3. o é substitui do pelo seguinte : 
O fundo c11pital da companhia é de LOOO:OOO~OOO, dividido 

em mil acções do valor nominal de i: 000~000 cada uma; 
mas poderá ser elevado ao dobm, por delibera~ão da assembléa 
geral e approvação do Govrrno Imperial. 

Este au~mento do fundo capital dividir-sc-ha pela mesma 
fúrma t'm acções de ig-ual valor, as qnaes sllrão vendidas em 
leilão, levando-se ao fundo de res.:!rva o lucro que provier 
d~ta operação. 

Do capital de 1.0 "lo correspondente á primeira chamada, log-o 
que fór realizado, serão empregados 80 "/.em títulos da divida 
publica geral ou provincial. 

III. 

Ao art. õ." substitua-se : 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que 

lhes forem distribuídas, como preceitua o n. o 3 do § i 7 do 
art. 5.• do Regulamento de i9 de Dezembro de i860. 

JV. 

A primeira parte do art. 6.• fica alterada da seguinte fórma : 
Haverá um fundo de reserva, destinado exclusivamente a 

fazer face ás perdas do capital social, ou a substiluil-o, o qual 
compôr-se-ha das som mas correspondentes a 20 "/o deduzidos 
da receita liquida (o mais como está). 

v. 
Ao art. 7.• addite-se: A importancia das acções realizar-se-ha 

em prestaçõ~s, devendo a plimeira ser de i O •;., e as outras 
da porcentagem que as circumstancias da companhia exigirem. 

As chamadas serão feitas por annuncios publicados nas ga· 
zetas de maior circulação por tres vezes, e entre ellas deverão 
mediar pelo menos 30 dias. 

VI. 

Ao art. 8. • addite-se:- Attingindo os prejuízos da compa
nhia a dous terços do capital proceder-se-ha á respectiva 
liquidação, a qual se fará de conformidade com as dispo
sições do Codigo Commercial. 

VII. 

Acrescente-se no art. 13, depois da pll.lavra- reconhecida 
-o seguinte :-pela commissão a que se refere o art.~~. 
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VIII. 

Ao art. 26 arldite-so:- Nessa reunião serão submettidos 
á sua approvação os invontarios e balanços da companhia. 

IX. 

O art. 28 fica substituído pelo seguinte: 
Os dividenLlos serão distribuídos semest.ralmente, quando 

so elevarem, pdo m~nos, a i/::! "/n do eapilal nominal e delles 
só poderão fazer pat'ld os lucros liquido~ provenientes de 
operações effcctivamente concluidas dentro do respectivo se
mestre. 

SI forem inferiores ::íquella quantia, serão depositados com 
o fundo de reserva, a fim de serem distribuídos no semestre 
seguinte. 

Fica entendido que não haverá distribuição de dividendos 
emquanto o capital social, rlPsfalcado em virtude de perdas, 
não fôr integralmente restabl'lec,do. 

X. 
Ao art. 34: acrescente-se no fim :-Observando-se nas 

instrucções expedidas a taes agentes as disposições dos esta
tutos. 

XI. 

Ao art. 4:0 addite-se: -Para estes car!!OS não serão eleitos 
os directores ou quaesquer empregados "da companhia. 

XII. 

O art. 52 substitua-se pelo seguinte: 
Não· serão admittidos votos po: procurador na eleição dos 

membros da direcloria, conselho fiscal e com missão de contas, 
e em geral em qualquer votação por escrntinio secreto. 

Exceptuam-se desta regra os procuradores legaes, como por 
exemplo o tutor e curador pelo tutelado ou curatelado, o pai 
pelo tilho ou vice-versa, o marido pela mulher. 

XIII. 

Ao art. 45, em vez de -200 acções - Jêa-se:-100 acções. 

XIV. 

No art. fJ,6, em vez de- rPintivo- lêa-sc:- absoluto. 
Palacio !lo Rio tlc ·Janeiro em lli 1le Fevereiro de 1878.

Jocw Lins Vieira Cansansiio de Silúm!Jú, 
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Estatutos !a Companhia de seguros - Paraense. 

TITULO I. 

DA COMPANHIA. 

Art. I. o A associação inaugurada na cidade de Belém, Pro
vincia do Pará, Imperio do Brazil, conhecer-se-ha com o 
nome- Paraense -, e tem por fim: 

§ f." Fazer seuuros coatra todos os riscos de fogo, raios c 
suas con~equcnc[as. 

§ 2." Fazer seguros contra todos os riscos maritimos e flu
viae~, só mente sobre mercadorias. 

Art. 2. • Sei á representada por trrs dircctores eleitos :i plu
ralidade de vo:os, c por ma:oria relativa, em asscmbléa geral 
dos accionistas; a e !la compete a geral administração, gerindo 
em tudo, na conform.dadl! dus presentes estatutos. 

Art. :3. 0 O fundo da companhia srrá de 1.000:0006000, e 
poderá ser elevado a 2. 000: 000/iOOO, precedendo deliberação 
da asstmbléa geral, sendo as acções do valor nominal de 
i:OOO/iOUO cada uma, c as que por motivo de SPmelhante de
liberação se cmitLircm vendidas em leilão, e o lucro, si 
houver, levado á conta de fundo de resena. Do cap tal de 
iO /o conespondentc á primeira chnmada, logo que for rea
lizado, serão 80 "'o empregados em titulos da divida publica 
p;eral, provincial ou acções de qualquer estabelecimento de 
credito. 

Art. 4. o O prazo da duração da companhia será até 3i de 
Dezembro de i897, podendo ser pro rogado, si assim o enten
derem os acc:onistas em assembléa geral, c o Governo Impe
rial o pennittir. 

Art. 5. · Nenhum soeio é rcsponsavel por ma'or quantia do 
que a de suas acçõ,·s, 11a fú; ma da re!!Ta geral, das ~ocieda
des anonymas, como diSIJÕC o Codi!!O Commerc.al do Imperio. 

Art. 6." Have. á um fundo de reserva, que se co miJO á de 
20 "/o da rece ta liquida a'é attingir elle a quinta parte doca
pital nominal da companhia, sempre que attingir a este com
puto, será reduzido a 5 /o. Comporá tambem o fundo de 
reserva o lucro que produzir a venda das novas acções, de 
quP. trata o art. 3. o, ou tambem as quantias, que nos termos 
destes E:btatu!os eahirem em comm·sm. 

Art. 7." O accionista que não ell"ectnar a sna entrada dentro 
do prazo marcado pela dn·ecção se,·á exel11ido, de conformi
dade com o d;sposto nos arts. !2 c -18. 

Art. 8 Os sin'stros que sobt~V1crem á companhia serão 
pago> pela receita ou (Hemios dos scgmos que se forem rea
lizando, quando não cheguem, Iançar-se-ha mão da reserva 
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em numerario, e quando ainda fôr insufficiente, observar-se
ha o d;sposto no art. 51, procedc~do-se de i,Orte que a C!"Jm
panhia conserve sempre preench1dos 10 /o ao seu cap1tal. 
Quando porém os p1 ejuizos da companhia chegarem a um 
q1,1arto do capital, a dii ectoria suspl'nderá suas operações e 
immediatamente convocará a assembléa geral para resolver si 
clla deve liquidar. 

Art. 9." As apolices do se~Yuro e mais actos da companhia 
só serão válidos e obrigatorios quando assi!mados por dous 
dircctores indistinctamente: n a,;si~natura delles não induz 
responsabilidade alguma pr•ssoal, alr\m da que têm como so
eios, e da que emanar da inexecução ou excesso do mandato 
como ge~tores da companhia. 

Art. i O. A direcção regular:'t os riscos de seguros que tomar 
da fórma seguinte: · 

§ i. o Terrestre, sobre cada predio, inclusive mercadorias, 
moveis ou qualquer outro valor, atr\ a quantia de iOO:OOObOOO. 
Nos trapiches ou armazens ai fandeg-ados e semelhantes com 
as cautelas precisas, tendo rm vista a natureza e trafego a 
que Fe destina; o risco tornado JlOdcrá estender-se alé 
i50:000b000. 

§ 2. o Na Alfandega poderá elevar-se até á somma de 
500:0008000 

§ 3. o Poderá a companhia tomar seguros de genrros rm ser, 
sem determinação do Jogar, procedendo para isso a direcção 
com a maior prudencia 

§ g,_ o Marítimo, sobre cada navio á vela até 50:ooonooo, e a 
vapor até 100:0001)000, no rnaximo. 

§ 5." São dispem;ados de pagar o premio de seguro terres
tre no 7. o anno as pt>ssoas que, durante seis annos consecu
tivos, conservai em o seguro nesta companhia, sem o menor 
sinistro, e por quantia sempre igual. 

TITULO 11. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. H. E' accionista quem possuir urna ou mais acções; 
porém nenhum poderá ser por mais de 20, precedendo em 
todo o caso approvação da commis:;ão creada pelo art. 2::!. 

Art. i2. A falta de pontual entrega das entradas para o 
fundo de reserva, ou para chamadas postcriot·es dentro do 
tempo annunciado pela direcção, importa a exclusão do accio
nis a, qne por es>e facto deixa vagas suas acções, independt>ntc 
de ficar responsavel pelos prejuízos respectivos e riscos toma
dos a r\ a da.a da exclusão; oulro>im, perderá, Plll bt)nelicio 
da com)Janhia, o dinheiro qun em caixa lhe pertença. 

Art. 13. Si a impontualidade do aeciouista na~ chamadas 
posteriores provier de irnpos . .;ihilidade recou!Jec.dn, se vt n
dCI ão suas acções, c, liquidada sua conta, lhe será restituído 
o saldll, si o ti ver. 
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Art. H.. Os accionistas têm direito a exigir da direcção 
qualquer esclarecimento relativo á marcha dos negocios da 
companhia 

Art. t5. Quando o accionista fôr residente fóra desta ci
dade, deverá nomear pessoa idonca, que o represente e res
ponda pelas entradas que tenha de fazer, para o que assignará 
na companhia um termo de responsabilidade pelo seu consti
tuinte; si dentro dos 30 dias depois da intimação não satis
fizer ao que exige este artigo, nem transferir suas acções, 
ser-lhe-ha applicavel o disposto no art. i8. 

Não podem ser fiadores os membros da direcção. Esta 
fianç:a póde ser prestada por accionista i.doneo, que nunca 
será responsavel por mais de 40 aecões, inclusive as que 
possuir, ou por titulo~ da divida llUblrca e acções de estabe
lecimentos bancarios da praça, competentemente annotada~, 
de que se lavrará termo no livro proprio. 

Art. 16. Tem direito o accionista de vender ou ceder suas 
acções ; mas só o poderá fazer precedendo approvação da 
direcção, a quem compete conhecer si o cessionario te~ ido
neidade de responder pelos damnos que possam sobrevir: o 
cessionario não terá voto nem poderá ser votado em assem
bléa geral sinão passados seis mezes, contados da data das 
transfercncias. 

Art. !7. O accionista transferente tem recurso para a assem
bléa geral, quando entender que a direcção lhe não faça jus
tiça, rejeitando o seu preposto. 

Art. f8. Por morte ou fallencia de qualquer accionista, 
suas acções se considerarão desde logo vag-as: a companhia 
as tomar á a si, e dentro de :lO dias as levará á hasta publica 
guardnndu em deposito, á ordem de quem de direito pertencer, 
o producto dellas, depois de deduzida a quota, que em pro
porção lhes tocar de quaesquer prej uizos verilicados até a 
datn da morte ou fallencia do accionista. 

Art. i!L Em falta de compradores ás acçõe~. todos os seus 
encargos e privilegias ficam pertencP.ndo aos demais accio
nistas, e a imporrancia das entradas realrzadas pelo accionista 
fallido ou fallecido jámais poderá ser restituída, e nem quan
tia alguma, sob tal denominação, emquanto as acções não 
forem passadas a outro acciunista, que, uma vez que as 
admitte, assume todas as obrigações e vantagens inherentes ás 
acções adquiridas. 

Art. 20. Sendo o caso de morte, si os herdeiros do accio
nista reunirem as condições necessarias para merecerem a 
approvação da commissão de qualificação, de que trata o 
art. 22, as acções lhe serão conferidas, si dentro de 30 dias 
declararem á companhia que preferem ser accionistas. 

Art. 2t. Si entre os herdeiros do accionista houver orphãos, 
as arções que a Pste~ tocarem ~crão immrdiatamente vendidas 
em leilii.o, com aviso prévio ao Jlliz e ao tutor do menor, 
recolhidn a importancia á Thrsouraria de J:<azenda, ou onJe 
fúr determinado pela autoridade competente. 

A.rt. 22. U presid•~nte da a'sembléa g-eral, os dons secre
tarias, a commissão d0 exame de contas e a direcção consti-
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tuem uma commissão permanente dfl nove mrmbrog, de 
que é presit.lente o tnc\Siflo t.la assern!Jióa geral, quo terá a sou 
cargo: . 

Reunir dnas vezes no anuo, qualquer dos ultimos 1ti dias 
dos mezes de Junho e DJz:1mbro, e proceder a uma qualificação 
dos acciorlistas da com[Janhia, para. no ca~o de algum haver 
mudado de circumstancias, fazer-lhe ap;Jiicar o disposto no 
art. 2J. 

Art. 23. Todo o accionisla que fllr julgado pela com missão 
de qualificação inhabilitado para responder pelo capital de 
suas acções, dtJverá prestar uma 'iança idonea a contento da 
direcção, por termo asshma lo 1wlo tiador·, da mesma fórma 
que o art. 15 dbpõe para os accionistas aasunlo-;; sendo ap
plicavel o disposto no art. 18, si dentro de 30 dias depois da 
intimação não satisfizer o que lhe hr exig-ido, nem transferir 
suas accõr.s 

§ L"~ Fica entendido que emquanto o accionista, intimado 
para ~ati.<fazer o dispo~to neste ard:.(o, não o lizer, 'uas acções 
não pe!'CI'bCí'ào qualtprer dividnndo a qne pol' ventu a t·• d1a 
de procedt·r-se, o qual rc;erterá em heueticio dos demais 
accLnista~. 

§ 2." Desta~ decisões tem o accionisla, si as julgar in
ju~tas, o recurso para a a~-;emb éa geral, prescritJLO no 
art. 17. 

TITULO III. 

DA ADl!INISTllAÇÃO. 

Art. 2lJ,. A companhia serü administrada por trcs di
reetvres, eleitos em assembléa g-eral no rnez de Janeim de 
cada anno, d'entre os nur~ possuircm pelo menos 10 acções 
sob sua re~pomabilidade propria, ou deposi.arem no.< eof .. cs 
da comp:mh:a em titulo~ da di, ida publ.ca 011 de e~ta:tl'le
cimento> de credito par.ictt;are.<, aee t•s pela commissão do 
art. 2.:!, urna quantia que Jt1LPiida :\ rcprPsentaua pelas ac
ções que possuir pe: faça 10:000.,)000 c serão rr.spon!;aveis 
in solidum, excepto o caso de não eo-JJarticipação activa ou 
passiva. 

Art 25. Vencerá annualmente 1:2001~000 cada um director, 
e mais 5 "lo do rendimento liquido, dividido igualmente pelos 
tres. 

Art. 26. No dia 31 de D:·zembro dP cnda anno procederá a 
directoria a balanço geíal, o IJ!lal s.-·r:í nprpsuntarlo á c&m
mbsão llf" e:ume e esta em lO d a:~ t·r··lix:os fará as cor:fe
reuc'a;;:, para o qnc lhe >Pr ão f;aruptl';ulos os li no:> e papeis 
que exigir c ft~ilo, a direc,.:fiu JJ1·1··car:í dia p:t a a rPnrLãn da 
assembléa gel'al, 4Ue nunca cxcpfl.·r:í de :H de Janeiro. 

Art. '1.7. Logo que pela directoria fór entregue o balanço 
á commissão de exame, esta procederá ao exame de todas 
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ns operações da companhia, e na reunião da asscmbléa apre
sentará o seu r••latorio, Plllit!indo o ~eu j11izo sobre a gestão 
e moralidade da~ operações, bem como si os presentes esta
tutos e deliberaçõc' da assembléa geral têm sido fielmente 
cumpr:dos: propondo quacsquer medidas que julgar tle inte
res~e á companhia. 

Art. 28. Haverá annnalmen!c dividendo do producto li
quido, sempre que houver panilhavel pelo menos i/2 "lo do 
capital nominal: qnaado o lucro fúr menor. será recolhido 
onde estiver o fundo de reserva, para ser dividülo no anuo 
seguinte. 

Art. 29. No imprdimento, on morte de qualquer dirPclor, 
será a falta substituída pelo respt•ettvo s11pp:entc, •1nc sómcnte 
será chamado quando o impedirn~·nto temporario exceuet· 
a dous mezes, em cujo pcriod•J poderão gerir sómcnte os 
dous; mas ne,;te ca>o é indispensavcl o accurdo de ambas para 
tollas a,; tran,:acçõcs lia companh!a. 

Art. :Jo. As t:an·:ferencia,; ua,; acçõr>s serão feitas por avrr
bamcnlo no ver,o da: nvsm;~s, proeetlfmdo-~c á apprnvaçào 
da Llirecção, á vi>ta tla qual far-se-h::. a verba, que será lan
çada por tL)rmo em livro pa: a is~o dcsLilwllo e assignada pelo 
end.,ntr, ce>sionarin c n direcçào. 

Art. :H. A dirccção fará n·gnlamcnlos ncccssario~. ndmit
tirá c demittir•i os empregados inuispen,;a .'eis, a quem mar
cará ordenados, subnwttendo tullo ú appi'Ovação da assern
bléa gemi em sua primr~irn reunião, dando conta ao mesmo 
tempo, em seu relalorio annual, de Lc~Llas as occurrencias da 
COmjJanhia. 

Art. 32. A direcção fará lavrar substancialmente em um 
livro especial as obrigações c pncargos llos accionistas, de 
conformiuade com os presente;; Pslalutos. exigi nrlo em seguida 
a assi~.matura de cada um dclles, com declaração do numero 
ue acções que sn!Jscrev.~u : no CilSO lle trausfereucias os ees
sionarios a,:signar·ão da mrsma fómtn, e este livro lerá o 
mcHno vi~or c fo ça de escriplura pc~bliea, obrigatorio para 
cada um dos aceioni' tas. 

1\ rt. ;)3. }\s n•· as ua,; (],•fibcrnções da n,s,·mbléa geral serão 
consideradas eomo Jll"oenraçi,es '~'P' c aes, J•arn a ~en·ncia da 
dirccçào, pelo q ll•) Lltwerãn Sf'f Jogo lançadas e assiguadas, 
vara llw servirem de guia. 

Art. 3,. A direcção poder:\ nomear ag-entes dentro ou fóra 
do Imperio, conforme reclamarem os intercs,cs <la companhia 
mas terá muito em vista o Jogar c o individuo a quem houver 
de conferir os precisos poderes para representar de seu dele
gado. 

Art. 35. Os agentes de que trata o artigo antecedente rer
ccberiio uma cornmi.,,iio c.-tipulwla pela •lin·eçiio, tirada dos 
prt·m•os dn,; 'eguro~ que real zar 111, potli'JH.lo um '{) aQ:cnte 
accumulnr os tluns rmnos tlt• s gtti"O-lllarit mo c terres!re
ou scparat.lamente, como melhor julgar a ll reetoria. 

Art. 36. E' autorizada a direcção a pagar ao segurado to
das as perdas e damnos até o valor do seguro, constante da 

P. 11. !878 !O 
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apolico, de accôrdo com a commissão do exame, quando oxce
dt>r do L 000,)000, para o que lhe são concedidos os poderes 
neces~ario<>, e a.é para transigir. 

Art. 37. Os fJff'm;M de st'guros alé IOOnOOO, serão pazos á 
vista; ile IOI{iOUO até ãounooo pot!Prn sêl-o em letra a t~es me
zes, e ti'alli para cima em letra a sds mczes de prazo, po· 
dcndo a directoria exigir gar:mtia no pagamento das Jctrns. 

Art. 38. Na ff'un:ão onlinaria do mez de Janeiro a direc
toria apresentará um relator· i o minucioso dos nrgocios da com· 
vanllia, e com elle o pareCI!!' da commissão de exame. 

TITULO IV. 

DA ASSE~IDLÉA GERAL. 

Art. 39. Constitue a as~embléa geral a reunião de accio
nislas que represon :em pelo menos um quarto do capital; 
ncnlmma alteração entretanto pntlfwão solfn'I' estes estatutos, 
~em qrrn concorram rotos un:rnirncs de accionistas qwl 
repn'scnlrm metade do rnpital da CtHnpanhia. 

Quando se não reunamos <~ccionis!as desi~nados na primeira 
hypotlrese, far-se-ha com intervallo de tres dias, pdo menos, 
Stgnnd:l a é terceira convoeaçiio, c nesta deliberação os que 
estivPrt'm prcst'ntes ü chamada. 

Art. .~(). A 111esa <1<1 a-,emhlt\a g-eral comp.k-se-ha de um 
presit!Pnlc, de um vicc-pre>ideute e tlc dons secretarios, que 
serão annualmenle eleito~; far-se-ha. uma só lista em que se 
desig-narão dous nomes para presiticn!es, e abaixo destes on
tro8 dous nomes para ,;ccrelarios; o tJUC tios pr:meiros obtiver 
maioria de votos será o presidente, c o immediato vice·presi
dcnte; e tio mPsmo modo, será :1." secretario o mais YO!ado e 
2. o o immediato; no caso de cm1Jate na votação, a sorte dcci
dirá. 

A falta do presidente será snpprida pelo vice-presidente, e 
de ambos pelo f. o secretario, c a de todos trcs pelo :tl.": na falta 
de um ou amhos os sccrelarios, o wesidente nomeará d'entre 
os accionistns presentes quem interinamente exerça as respec
tivas fuucções. 

Art. ~I. Só lerá voto em escrutínio secreto o accioniêta que 
possuir cinco ou mais aeções, contado da seguinte fórma: 

De cinco até nove acções, um voto. 
De to até H neções, dous votos. 
De W até 20 acçõtJS, trcs votos. 
Art. ~2. Na asmmhl!\a gr'r:tl não serão admis~ivcis pro

cnr:tçõrs, C)tCnhum accio11ista podcr:í votar po•· outro. 
Os rcprt;>C'l aJLcs, procuradores ou allo11mltH'C> de accio

nistas ame11tes JIOrJcrão f:tz·;r nullH'ro e tmuar parte nas 
<ll'lilJeJ'ari-.cs das a~-;cm!Jiéas geme<, meno0 n,t>' yotnçlí'Js por 
escrutínio secreto. 
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Art. 113. A'assembléa geral ordinnria compete: 

I L• Eleger a mesa de accôrdo com o art. 40. 
2." E eger a directoria que será de Ires membros (art. ~11). 
3. • Eleger tres supplentcs dos directores nas mesmas 

condições do art. 24. 
§ 4.• Elrger a commis~ão fiscal de tres accionistas que 

pos~uam cinco ou mais acções. 
Art. 114. Nenhum accionista poderá rxrrccr dous carr,os 

ao mesmo trmpo, nem os dircctorcs c aQentcs dt~ outras com
panhias de seguro poderão ser eleitos para os cal'!! OS acima. 

Art. 45. A assembléa geral se reunirá extraordinaria
mente todas a~ vcztJs que a llinJctoria, por maioria de 
snus membros, a jnlgar neccs~aria, ou quando os aeeio
nislas rPpresenlantcs de duzPnlas acções o requeiram com 
motivo declarado; em qnalrptct' caso SPrá convocada por 
annuncios nos jornaes, com a antecedcncia do trG; a o to dias. 

Art. !16. As deliberações da asscmbléa geral snrão tomadas 
por maioria rrlativa de yotos pelos ~ocios IJUe nella se 
acharem prosentes na conformidade do art. :1\J. 

Art. 47. Na Fala da assembléa geral da companhia se fi
xará, com antecedencia de oito dias, uma tabella dos nccio
nistas maiores de quatro acçõe~. 

Art. !18. A commissão do oxame ~c encarreg-ará de exa
minar as contas c mais neg-ocios dn eompanhi:t, cum
prindo-lhe apresentar o seu parecer á assemiJléa geral. 

TITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 119. As acções que vag-arem por quaesquer circurn
stancias dos accionislas, ficarão de nenhum effoito, salvas as 
disposições do art. i8, e a direcção compete subslituil-as, 
e dispôr dellas como melhor convier afim de ter sempre o 
capital preenchido. 

Art. f.iO. Nas questões entre a· companhia c o segurado, 
ou mesmo de natureza diversa, só se recorrerá aos meios 
judiciaes, quando for ineiTicaz o mrio de arbilramrnto, de 
conformidade com o disposto pelo Codigo Comnwrcial e pnla 
Lei n.o i3il0 de i4 de Setemhm de i866. 

Art. f.il. Dada a hypothesc do art. 8.• de não che'Yarem os 
prcmios dos ~Pguros ou o capital c·m nunwrado exbtenle 
em caixa para pag-amento dos sinistros que occoiTnrem, fica 
a dirccção autorizada a realiznr opernçõPs do crPdito em 
algum estabelecimento bancario para levantar a quanl ia 
precisa, durante o anno administrativo, fazendo a chamada 
prevista no me~mo art. 8.", depois de fechai!" o balanço 
annual com approvação tla as~emhl(•a gPral. 

Art. M. Os ~inist1os SPriio tJa'-!OS: · 
Até 10:0001)000, em 1.5 <lias a eontar da li1J'1idação; d'ahi 

para cima em quat:·o JP e zes, Ul'Y<•Hdo sf:l-ú antes si não 
houver falta de recursos promplos. 
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Art. 53. Além da entrada mrncionada no art. 3.• po
derá a directoria chamar as que forr.m nrct•ssarias, nos ler
mos do art. 8." Estas novas en!tadas, po·ém, serão resti
tuídas aos accionisías, c 11ão se farão dividendos emquanto 
a restituição f'C não completar. Os convites para as entra
das serão publicados nos jornaPs de maior circulação da 
capital, com a antecldcnc:a de i5 dias do marcado para a 
entrada. 

l'ará, r.. de Outubro de !877. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 68:18- DE i6 DE FEVEREIRO DE i878. 

Approva os c"tatutos ria nova Componhia-Tram-Roa<l do Nazarcth, 
c autorii'a a funceionar. 

Attendendo ao que Me rrquPrcn a nova Companhia-'!'ram
Hoad ele NazareLh-devid;llnenlc representada, e de confor
m:dade com a Minha Immcuia:a Hcsolnção de 9 do corrente 
mez. exa;·ada em consulta da Secção dos Ne.:ocios do Impel'io 
do Conselho de Estado de ::m de Janeiro ultimo, Hei por b••m 
approvar os estatuto~ aprcsentauos pela referida companhia 
c autorizai-a a fnnccionar. 

João Lins Vieira ('ansansão de Sinimbü, do !\leu Conselho, 
Senador do Im,Jerio, Ptc~ideute uo Consel!io de Ministros, 
Ministro c Secre:ario de Estado do~ ,\'egocios da A ricnitura, 
Commercio e Obras Publicas, a:;sim o tenha entendido c faça 
execu.ar. Palacio do Hio dr Janeiro em i6 de Fevereiro ue 
i878, 57. 0 da Indcpendencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Estatutos da Cornpanhit - Tram-Roall de Nazareth. 
CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE, SUA ~i:DE, FIM, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO. 

Art. i . 0 A Companhia anonyma-Trmn·Road ue Nazareth, 
psfabelrcida na eawt~: dn 1'1 ol'l:1cia da Bahia, arha-sc dis
solv da e substituída por outra com!Jaiihia de ig-ual denomi
nação, que terá sua séde c cscriptorio central na reforida 
capital. 
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Art. 2. • Seu fim é a constrncção, conservação e exploração 
de um caminho de ferro trarn·roatl de bitola de um metro, 
que, partindo da c·dadc de Nazareth em procura de seu centro 
productor, vá terminar por cmquanto ua povoação de Santo 
Antonio de Jesus. 

Art. :1.• Serão manticlos os contractos celebrndos entre a 
Camara Municipal da cidade de Nazarelh, c a cxtincta socie
dade em commandila a que substituiu a Companhia anonyma 
-Tram-Hoad de Nazareth, hoje·tarnbem extincla, e entre o 
Governo da Provincw da Bahia, cu~ ineorpora.lores da actual 
cumpanh.a. 

Art. lJ,. o A estrada será construiria por secções e aberta ao 
transito cada secção á med:da ljUe forem concluídas suas 
obras, sendo a primeira até a Onha, de conformidade com o 
primeiro contracto supramencionado. 

Art. 5. o Uma vez constmida a estrada a! é Santo Antonio 
de Jesus podorá a comp:mhia solicitar do Governo geral e 
provine';ll a conces,:ão para o prolongamento da mesma es
trada, de modo gue atrave~sando n município de Nazareth e 
outros vá ter a Província de Minas Geraes, no ponto IJUe 
estudos JHévios indicarem St)f o mais convt•niente. 

Art. 6. 0 A duração da companhia será de 90 annos, findos 
os quaes se liquidará, ou continuará si entenderem conve
niente os accionistas pelo prazo que marcarem tres annos 
antes de findos os 90, com ~pprovação do Governo Imperial. 

Art. 7." Antes de vencido o prazo de sua duração, não se 
liquidará a companhia, snlvo prejuízos que absot"''am dous 
terços ou mais do capital rralizado, e fundo de reserva ou 
nos casos do art. 295 do Codigo Commercial. 

CAPITULO 11. 

DO CAPI'I'AL, SUA REALIZAÇÃO, LUCROS E FUNDO DE RESERVA. 

Art. 8. 0 O capital da companhia será de 1..200:0001,000 
divWdos em acções de 200~000 cada uma, podwdo ser ele
vado á medida que se fór prolongando a estrada, com appro
vação do Governo Imperial. 

Art. 9. o Dos luctos liquidas verificados semestralmente 
se deduzirão 2 "/o pata o fundo de rc~erva ou mais si a di
rccção o entender nccl•;:wrio, I) mb pari cer do conselho 
nscal. 

Art. 10. O fundo dt) rcsnvn é tle<inado cxeln~ivamentc 
a fazer f:uw :í perda' do capital soeial on llara snbslituit~o, e 
(filando tiver at.tindd o a ::W "/., do capital realizado serlio 
divididos Lodos os lucros líquidos. 
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CAPITULO III. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. H. São accionistas da companhia todos os indivíduos 
ou associações que sub>cn'\'PI'I'm ou adquirirem legalmente 
acções, sujeitando-se ás condições eslabelec'das. 

Art. 12. Si a clwmnda pnr a eutradn de capital não for 
satisfeita dt•nlro dos 30 dias da tla'a do aviso para a respec\iva 
entr:1da, feito e repetido, nas gaze'as de maior circulação, a 
direcção podPrá marcar novo prazo ás enl radas, prazo qne 
não •·xcederá de 20 dias, e será contado da da:a das pu
blicações. 

Art. i3. No caso de não lera dirrcção julgado convc
nirntc novo prazo, eon1 ado como ac·ma ~c decla•·a, ou quando, 
tendo-o concedido, ni:ío tiver o aceionista acudido á entrada, 
incorrerá na multa de 2 "/ .. do valor nominal das acções si a 
móra não nxc"der de :JO dias. 

Art. 14. Si a móra I'Xc•·d.n· fle 30 dias, os aeeionistas 
retarda' al'im; serão d• cla•·ados em commisso, salvo o caso de 
força mahn· provado r· admitt:do P' la dir·<•cção, e nrs~a hy
polhese pagarão o juro dn 1 ;, por todo o tr mpo da d. mora. 

Art. :lã. O produclo das acçõrs drclamdas em commisso, 
vendidas ·ellas com os respectiros juros, reverterá em favor 
do fundo de reserva. 

Art. 16. A perda das acções por commisso, importa a 
cxtincção, desde Jogo, de todo o interPsse, direitos e recla
mações contra a companhia rrla!ivos ás acções, e lodos os 
outros que lhe sejam acciden'aes, excepto os que pelos pre
sentes es•atutos forem PXprcssamente rrsalvados. 

Art 17. A declaração de commisso não prrjutlicará o di
roi! o a qualquer dividendo antes da sua declaração. 

Art. 18. Ningurm poder á v-o'ar nPm rxer cer outro qual
quer direi'o de acc·onista, cmquanlo estiver devendo, e não 
pagar a respectiva chamada. · 

Art. i9. Os accionis• as são responsaveis pelo valor das 
acções que llles forem distribuídas. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMDLÉA GERAI, • 

Art. 20. A assembléa geral se reunirá annUalmente em 
sessão ordinaria na séde da companhia na época dés:gnada 
pela direcção, precedendo aviso de convocação pelo menos 
de trinta dias antes do dia marcado. 
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Art. 2!. Além das sessões onlinarias se reunirá extraordi
nariament.'J sempre que fúr convocada pela direcção por ur
gencia dos interesses da companhia. 

Art. ~2. Afóra o caso das convocações extr aordinarias de 
que falia o artigo anteriot·, poderão haver outras sempre que 
a direcção fôr presente reqUisição por escrip~o. nssignada por 
accionistas que representem pelo ml'nos i/~ do capital reali
zado, declarando o lhn da reuuião. 

Art. 23. Quando a direeção, depoi~ de Ui tlins, rccclJilla a 
requisição de que trata o artil-(o anteectlenh\ doixar tln fazer 
a convocação, poderá esta ser fdla pelos ::w.cionistas repre
sentantes de f/5 do capital e em tal caso a rounião scrú onde 
for por clles determinada. 

Art. 2!~. Tambem é competente pam com·ocar cxtraonli
nariamcntc :;~ assemhléa gPral, o 1:onsellw llscal, c scmrH·e llliC 
entcntler conveniente aos i u !cresses da companhia. 

Art. 25. Nas reuniões ordinarias se deliberará não só a 
respe1to do balanço tla companhia, do relatorio da direcção c 
do parecer da commissão !isca!, mas tambem úcercJ de qual
quer med:da de natureza urgente, proeedentlo-sc em seguida 
á eleição da direcção e do conse!IJO liscal, e do presidente ria 
assembléa geral, e nas se~sõe' extraordinarias se tratará ex
clu!'i vamente do objecto da convocaçii11. 

Art. 26. Para que possa haver ~cssão é preciso quo pelo 
menos se re1111am aecioni,tns qnc reprnsnntem um qninto tio 
capital rcaliz<Jdo, c desde que rülo se retinirem, o presidente 
designará novo dia, para ter log·ar a ~es~:ão; neste raso haverá 
com os accionistas presentes, excepto si tratar-se de reforma 
de estatutos, para o que serú sempre neeessario que a reunião 
represente um quinto do capital : esta con \'Oeaçiio será feita 
sempre com a maior antreedmtci:~ e publicidade poHsiveis, 
declarando-se nos annuncios que n sest<iio se elfectuará, qual
quer que seja o numero de accionü;tas presentes. 

Art. 27. O presidente da assembléa geral serú provi-oria
mente eleito por acclamação, passando immetliatamentc a as
sembléa a eleger o permanente por maioria relatiYa de votos 
por escrutínio secreto. 

Art. 28. O presidente eleito chamarú dons accionistas para 
secretarios. 

Art. 29. A assemb~éa geral representa a universalidade de 
seus accionistas, porém faruo sómente parte elfectira da mes
ma os accionistas, de cinco ou mais acções. Os possuidores de 
maior numero de cinco terão mais tantos votos quantas vezes 
dez acções de mais possuírem ou representarem. pela fórma 
autorizada nestes estatutos, com tanto que não exceda tle fO 
voto~. 

Art. 30. A eleição da directoria, como dos outro~ cargos da 
companhia, será por maioria relativa dos votos present~, só 
podendo ser director, ou mrmbro da commi~são fiscal accio
nista pelo menos de 6:0006000. 

Art. 31. Os accionis:as podem fazer-se representar por pro· 
curador, excepto na eleição de directores e de membros do 
conselho fiscal. · 
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Art. 32. A' as~embléa g-eral compete : 
§ i. o E!e(ier o seu pr··~itlcnte, os dirm:torcs c conselho fiscal. 
~ ~. 0 Jul~ar tias eonlas da atlminíslração. 
~ :L o llesolvcr >·obre o Jlrolon!.!amento da estrada, augmrnto 

tlo capital, e twlo o mais IJIW for de interesse da companhia, 
c não seja tia competencia tla dircc~ão. 

~ !1." llcfonnar os estatutos s•·ntpre IJUC entender conve
niente, na eonfonnidatlc uo art. lâ. 

Art. 33. De tudo tJUC se passar nas ~essõcs da assemi.Jiéa 
geral se lavrai it uma acla que scr:í as~ignnda pelo presidente, 
secrctarios c accionistas presentes, havendo para esse fim um 
livro especial. 

CAPITULO V. 

DA AmiiNISTRAÇÃO. 

Art. 34. A administração tla companhia ficará a cargo de tres 
directores eleitos pelo modo e tcn1po de.erminado ne:;te~ esta
tutos, dc,·em.lo tun tlt~lles ~er residt>nL•· na etdadc de .l'i;Jzareth. 

Art. 35. Em tudo que por lll'liiJ,.raçi'IO dos trcs directures, 
tomada por aeeordo ou maioria de yotos, não fór delegado a 
um só, compete á díreeção resolver, reunindo-se para este 
fim nesta cidade ou de Nazareth sernwe que entl'nder ueccs
sario. 

Art. 36. A clla compete exclusi\·amente : 
§ -1. o HeprPsentar a companhia em tod;ts as relações. 
~ 2. o Emíttir acçõl's e fazet' cltamatlas de accórdo com estes 

estatutos, c seg,mdo deliberação da a,;s,·ml.Jléa geral. 
§ 3. o Convocar assembléa~ gPra,~s, na ftirrna esta tu ida, pre

parar c apresentar a cita exposição e rclaturio tias trausacções 
c negocios da companhia. 

§ ~.o Admini~tt ar o fundo tle reserva. 
§ 5. o I\equerer, obter, eompn11· ou por qualquer outro meio 

adquirir as conces>ões que interes,.:em ú prosperidade tia eom· 
panhia c prolon;.:ammto da estrada. 

§ 6. 0 Hequcrer do Go. emo llllfJeríal a approvnçiio destes 
estatutos ~ quatNJuer ra,·ores de !JIIC careça a cmpreu1, assim 
como daAssembléa l'IO\indnl e do Pn:,illcnle da JliO\'incia. 

~ 7." Nomrar um Eng<·ulwit o rm rlwf,• pa1 a a c,;t, a da. c 
todos os seus ~ubortlinat!os, c empregados nrcc,sarios ú em
preza, bem como mat car.fh··~ o,- resp• ct,yo,.: H'ncimrnlo>. 

~ 8." Em ca,o rle n1 <:Cé>tdat.IP ddt gar ;1 Ht( erintencl<ncia c 
cxarne das obras e rwgut:io,: da •·mt n·z;1 a l'""'oas de >Utl con
lianc;a. dando-!111 ~ in'L un;~.,., ~··: ;1·' l•ll t'~Jil'!"i;w~. ,:ujt'·,tar 
a•tU•:lla< l"ll:.•h·(,.·~. li.'''' .r•:•' ,., ,. 1<'111 1> 1 :w~ •• " l'••mn jul1ar 
t:"·-·:n-~·Jd·-:~t·~; ,, 1.·::-~n :r;.~- 111 :--·>1· ::•l r · "-:'- t:t .:: •I ~ -

~- (·- .-. ..:. 
[• ~. 
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§ f.O. Passar, sacar, aceitar, endossar notas promissorios c 
letras por conta da companhia. 

§ H. Passar e dar recibos, quitações e outras remissões por 
dinheiros pagaveis á companhia e bem assim pelos direitos e 
roclamaçõPs da mesma. 

§ 12. Instaurar, proseguir, defender, transigir c abandonar 
processos judiciaes da, ou contra a corporação, ou por qualquer 
modo concernentes a ella ; assim como compot·-se sobre 
quacsquer dividas, rcclamacões e direitos activos e passivos 
da companhia. • 

~ 13. Heferir quacsfJUCr direitos e reclamações da compa
nhia ou contra dia a arbitramento c observar c executar os 
respectivos laudos. 
~H. Comprar, arrendar, construir, ou de outro modo pro

porcionar edilicios para o serviço da companhia. 
~H>. Adquirir, tratar e alienar as propriedad~:s territoriacs 

de qtw a companhia po:-;sa legalmente precisar. 
§ i6. As attribuições concedidas á direcção pelos §~ 8, to, 

12, i3, :IA c i5 só poderão set· exercidas de accúrdo com o 
conselho fiscal, e no caso de diverg·cncia, precedendo appro
vação ou autor'zação da assmnbléa geral, a quem de tudo se 
darú conta circumstanciada. 

At'l. 37. O dircctor rr,sidcnto em 1'\azarcth é o immediato 
superintendente dos interesses e obras da em preza e a elle 
compete tomar todas as prov'denc:as urgentes e que por estes 
estatutos não ferem reservadas a toda a din~cção. 

Art. :J8. No ca<o de ~nr urg-crtll~ a suiJstit.nição dn alg-um 
empretmdo, a fará p:-ovi~;oriamente o di rector re<itlente em 
Nazareth, commnnicaudo sua resolução aos outros dire
cloJes, para que resolvam a tal rcs1reito. 

Art. :J9. Ao referido din~etor rcsid,mtc em Nazarnlh, 
compntn dirigir o l!cCl'il·tol'io da eornpa'lhia naqneila cidade 
fnmrdo arn'eadar a sua remia c enviando ruen~almcn!e os 
saltlos para o cscriptorio central nesta cidade, onde sn fará 
toda a p,;cript.uração da compar1hia sob a responsabilitla11e 
de um dircctor que serú o caixa. 

Art fiO. Os director~>s vencerão uma porcenlaQ'em sobre 
os lucros líquidos que será estipulada em assernbléa geral. 

CAPITULO VI. 

DO CONSELHO FISCAL. 

Art. 41. Haverá um conselho lhcal, composto de Ires 
membros d'entre os accionistas qne tenham os predicados 
para ser director, nas épocas e pelo modo determinado nestes 
estatutos. 

P. n. 1873 u 
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Arl. .\2. Ao conselho fiscal, além das attritmicüe~ p con-
ft•ridas por esles estatutos, compete : • 

§ 1." Examinar as contas e mais negocios da companhia, 
e apresentar smt parect~r em a~smnhléa ~oral onlinaria. 

§ ~- · l'ropc!r tptalquer mt:dJtla 'l'ttJ jul..:ar conveniente aos 
iHtPre,;ses da companhia em asst·mhléa gt:ral. 

§ :J " Autorizar o pagamento dos dividtmdos, logo que 
tiver procedido aos exames das contas, julgando-as exactas. 

CAPITULO VII. 

DOS DIVIDENDOS. 

Art. ~:l. Os dividendos serão tirados dos lucros Iiquidos 
da companhia, lucros qtw serão a quantia declarada pelo 
conselho liscal corno tal. Não se poderá fazer distribuição de 
dividendos em quanto o capital social, desfalcado em vir
Lmle iltl perdas, não fõt' intl'~ralnwnte restabt:lecido. 

Art. t.,r.,. Antes de declarar os lucros líquidos o conselho 
deduúrá quaesquer (fUantias que hottven·m sido postas de 
parte e levadas á contá de ftwdos de reserva •OU quaesquer 
outras quantias qne na opinião do conselho possam ser ne
cessaria8 para quacsqner reclama~~ões eunlra a companhia, 
q Ltél' certas qnér contingentes. 

Art. MS. Os vencimentos tlllll não forem pa;:ros ~or dmnora 
uos intrressados em recebei-os, uãu darão direito a juros 
contra a companhia. 

CAPITULO VIII. 

DlSIIUSfÇUES GERAES. 

Arl. 46. A direcçãu eleita depois da approvação destes 
estatutos pelo Govemo Imperial, receberá da actual com
mis•ão auministradora da empreza todo o materinl, livros, 
archivo e tudo mais que !H'I'lence á emtJreza. 

Art. 47. A reforma destes estatutos será feita pela assem
bléa geral e parecer do conselho fiscal que será votado por 
acciunistas que reprm:enlem pl'lo mPnos dons terços do ca
pital. E.~ta reforma não será executada sem que obtenha a 
approvação do Governo Imperial. 

Art. 48. Os impedimentos e faltas dos directores ou mem
bros do conselho fiscal serão suppridos pelos immediatos em 
yotos. 
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Art. ~9. E' competente para interpretar estes estatutos a 
assembléa geral o provisoriamente a direcção que submet
terá á dita assembléa as duvidas que occorrerem, e qual
quer quo sr~ja a deliberação tomada a semelhante respeito se
rú submeltida á approvação doGovorno lm~erial. 

Art. 50. Todas as qtte~IÕtJ3 qtw SIJ suscitarem entre os 
socios durante o tompo da existencia da companhia, sua li· 
quidação ou partilhas serão decididas em juizo arbitral, pro
cedendo-se de conformidade com o Decreto n." 3900 de 25 de 
Junho de f86L 

Bahia, 5 de Janeiro de 1878. -Dr. Alexandre José de Bar
ros Bittencourt. 

DECRETO N. 6839-DE 16 DE FEVEREIRO DE 1878. 

Declara subsistente, com modificações, o art. {5 dos estatutos da Companhia 
-Ferro-carril Macahé e Imbctiba. 

Attendendo ao quo Mo requereu a Companhia- Ferro-carril 
Macahé e Imbetiba -, devidamente representada, Hei por 
bem decl:lrar subsistente o art. i5 dos estatutos approvados 
pelo Decreto n." 66J5 de i4 de Agosto do anno proximo pas
sado, eliminando-se no respectivo artigo não só as palavras 
-visto quo o terceiro é o Tenente-Coronel Luiz Gomes Amado 
de Aguiar, que fica considerado director nato e como tal 
isento do escrutinio -, mas tambem o seu§ f. o 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de :Ministros, 
Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em f6 de Fevereiro de 
!878, 57. o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de 8inimbú. 
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DECRETO N. 6840- DE i(j DE FEVEREIRO DE 1878. 

Declara qu; o pai não póde advogar nos feitos em que é Escrivão o filho. 

Usando da a'tribuição que Me confere o art. 10:2 § 12 da 
Consttnição, lfct uor bem, de acciJnlo com a Imperial Ht'so
lução de U do corr:•ntc, exaraJa em consulta da Secção de 
Justiça do Conselho U<1 Estado, decretar o seguinte: 

Artigo unico. O pai nãn pútle fnnct•iortar como adrogado 
nos feitos em que é J<~scrivão o lilho, á vistn do disposto na 
Ordcnnção, Li v. i. o Tit. 7!1, § M), nn pnla\Ta-procuratlorcs. 

Lafayeltt~ Hodrignes Pereira, do Mcn Cnns('!ho, l\1 inistro c 
Secretario de Estado dos Nt'g-oeios tia .Tnstiça, a··sim o tenha 
Pntenditlo o faça cxocutar. Palaeio do 1\io do .Janoiro't•m Hi 
de Fevereiro de iL78, 57. 0 tia Independeucia e tlu lmperio. 

Com a rubriea tlt• Sua 1\!agestade o Imperador. 

La(ayctte Jlorlrigucs Pereira . 

._.,-.I.J.\:,:I:f\·1:-~.çl.:.:v:-

DECl\ETO N. ti8'd- m; l(; ToE FE\ El:llll\U DI-; 1878. 

firma '\ intdligPnl'ia dJ. Ordena~.~ãtl L h-. f. 0 Til. jiJ § r~5 suhrc incomp.1li. 
hil~:ull'~ IHJJ' parcal ·~i·n. 

Hei por hem, tentlo GUYido a Seer:iu LI'~ Ju:<tit·a do Conselho 
ue E<tatlo, dedara1· J •l:'gllinte: .. • 

Art. l. o A Orrltmaçãu Li L L". Tit. i9 ~ 4:i inelue na ma 
prohibição os pUI'!JIIPs por a!linitlatle dPntro dos gr:io; eor
respondente~ ao~ de consang11Ínidatle. a re,pcitu dos tJttae.; é 
expres::a. 

Art. :::! • /\ ineompnli!Jili<l:i!le por parentnsco, e-;taheloeida 
na citad8 ':' 1mwção, Lil'. L" Til. í9 ~ 4i) rel:ttinunente aos 
Eq:ri viie: u Tai.Jelliães do j utl it:ial fllW funrcionam nu mos mo 
lermo, não comprehútHie o:-; scrl'cntu:trios dn Juizos diffc
rcntes, ainda que as respectivas nuas ~ejam excrcitlas por 
um só magistrado. 

Lafaycttc l\odrigues Pereira, do :Mt•u Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Neg-oeim: da Jnstira, assim o tenha 
entendido e façn exerntar. Pataeio do Hio de Janeiro em i6 
de Fevereiro de iHiS, Ui." da lndepcntlencia e tio lmperio. 

Com a ruhriea de Sua 1\Jage~taue o lmJleratlor. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 
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DECHETO N. 681,2-DE 23 TlE FEVEllEIUO DE i878. 

Approva, com alteração, o ailditamonto feito aos estatutos !la Companhia_ 
Brazileira do Navegação a Vap~r. · - -

Attenuenlloaoque Me rcfJuercu a COlllllalllíia nrazileira de 
Navega~'ão a Vapor, c do cont'ormi,lad<~ com o ptreeer tia 
Secç:to dos Nw:(oeios tio lmpcrio uo Conselho tlc Estado, exa
rado em consulta de 1, elo corrente rnez, 1\ci por hem approvar, 
com alterar:ão, o a:lditamr•ntn IJIW a l\1r1,;tna crHn ;ranhia pre
tend" fazer aos sc11' cstatttto>, o llllfl ticani eonecb.do uos 
~egnintes tcrrntH:- .\ faetlltl:ule cont·edi la ú Dinw.tnria tia 
Companhia llrazileira de Navegat;ão a Vapor pelo ~ 7." do 
art. ~9 de seus estatutos, appmv:ulos pelo De re o n." ;;r~ H 
de 2:tdl\ OntuiJro dc1 HU:l, l'llliiJH'Piltllldrl a l'llli~silo de oliri
ga~.õ,•s (debrmttt1'es) até o valor 1lr1 t.GOU:UOO~OUO para 11 lim 
sótnente de .<oi VCI' a.-; tli vida-; a 'IÍ agorn mnlrahitlas, ''· mvogaila 
pnra este ofl'l'ito n moi..lilitlfl(;fto n." :il imposta no rcfm·itlu para
grapho pelo citndo dctTeto. 

Jo ·.o Lins Vieira r:ansans~o ele Sinimhú, 1lo :Mnn Conselho, 
Scnndor !lO lmpcrio, PresitlcnttJ tio Con~clho tlc Mi nistms, 
:Minis't·o ·~Secretario ile Estado dos Ne~ocio . .; da Agricultura, 
Commorcio n Obras l'nbliea-, assim o tenha entendido o faça 
exPcutar. Palacio do Hio clr• J •nei 1 o ·~m ~:: de Fcvemiro de 
1R7H, f-J7." da lndcp••tulPncia ,. do ltnporio. 

Com a ruhrien de Stw l\lagestade o Impc·r:ulor . 

.Toito Ling Vieim Cmwmsiio 1li~ Siuimúti. 

DECHETO N. 68i3- n" 2:1 DE FEVEnEmo DE 18i8. 

D1H~Iara qnars os serviços, que 1lcvcm srr rontC'mplallos nanposPnt:ulorh 1los 
fmu~cionarios pu!Jlieos sujtdlos on Jcpontlentes do 1\'linislerio tia Justira. 

u~ando dn attribuiçfío que Me confere o art. 102 § 12 da 
Constituição Política do ImpMio c IJIII'l'Pndo lirmnr, de 
hnrmonia com :t Icgisl:.ção vigente, regra que sirva para 
determinar fJUaes os serviços, IJUe de1em ~er conternplmlos 
pnra a aposentadoria de rJnacsijucr funecionarios publicos 
sujeitos on dependentes do Ministcrio da Justiçn, llei por 
hem, ouvida a Secção tle Justiça uo Conselho de Estado, rln
clarar IJUC para a apostJntatloria dos ililos ftmcciounrios só se 
le,·arü em conta o tempo de serviço por ellns prestado ao 
Estado nos seus respectivos cargos, on 1'111 !JU:IC,rJncr outros 
empregos gcraes civis ou militares, que flll'Pm rotrilmidos 
pelo Thesouro Nacional e não ~ejam Lle mora commissão, salvo 
as A~.cepções expressas em lei ou decreto. 
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Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 
de .Fevert;.!'"O de i878, 57.0 da Independencia e do Imperio. 

Com :1 rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 685.&. -DE 23 DE FEVEREIRO DE :l878. 

Concedo autorização ao Bar11o do Engenho Novo, para explorar jazidas de 
ouro no município neutro. 

Attendendo ao que Me requereu o Barão do Engenho Novo, 
Hei por bem conceder-lhe autorização para explorar jazidas 
de ouro em terrenos de sua propriedade, no Jogar denomi
nado- Morro do Vintem- freguezia do Engenho Novo, 
do município neutro, sob a~ clau~ulas que com este baixam, 
assignadas por João Lins Vieira Cansansão de SinimiJú, do 
Meu Conselho, Senador do lmperio, Presidente do Conselho do 
Ministros, Ministro e SPcrelario de Estado dos Neg-ocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 23 
de Fevereiro de i878, 57. o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú,. 

Clanl!lulas a que se ref"ere o Decreto n. 0 6844 
del!lta data 

I. 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, 
ao Barão do Engenho Novo para explorar jazidas de ouro em 
terrenos de sua propriedade, no Jogar denominado- Morro 
do Vintem- freguezia do Engenho Novo, do município 
neutro; sem prejuízo dos direitos de terceiro. 

11. 

As etplorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. 

nr. 
O concessionario obriga-se a indemnizar qualquer damno 

ou prejuízo que os trabalhos da exploração causarem aos 
proprietarios confrontantes. 
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Esta indemnização será feita mediante arbitra,g-em de pe· 
ritos, os quaes serão nomf'ados, dou~ por pat'te do conccs
sionario e dous por parte dos prejudicados. 

Si houver empate, será decidido pot' um 5.• arbitro no
meado pelo Ministro da Agricultura, Commercio o Obras 
Publicas. 

IV. 

Será ignalmente obrigado a restabelec11r á sua cn>~ta o 
curso natural das ag-uas que tiver de tlnsviar <lc seu leito 
pela necessidade dos trabalhos da exploração. 

Si o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não o po
derá fazer sem licença deste, quo poderá ser supprida me
diante ind1.1mnizaçãn na fúrma t'slaheleeitla na clausula :1." 

v. 
Si dos trabalhos da exploração resultar a formação dn 

pantanos ou osta~nação das ag11as quo possam prej ncl1ear a 
saneio dos moradorcl'l da circnrnvizinhança, o concessionario 
será obrigado a dosecar os terrenos alagados, rcstittti ndo-os 
a seu antigo estado. 

VI. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou ga
lerias no territorio desta concessão não terão Jogar: 

i. o Sob os edilicios e a t5 metros de sua circnmfcrencia, 
salvo na ultima hypothese, sómentn com consentimento ex
presso por escriplo do rel'lpcctivo proprictario, ü mP<lianln 
trabalhos de segurança previamente approvados pelo Minis
teria da Agricultura. 

2." Nos caminhos e estradas pulJlicas e a lO melros de cada 
lado dc11cs. 

VII. 

O concessionario fará levantar plantas geologica·e topog-ra
phica dos terrenos explomdos com que fir1uc demonstrado, 
tanto quanto permittin'm os trabalhos qne tivrr fL•ito, :1 su
perposição das camadas minPracs e remetterá as ditas 11lantas 
á Secretaria do mencionado Ministerio, acompanhadas: t. o 

de amostras do mineral c das varit,dades das camadas·; 2. o de 
uma descripção da pos~ança das minas dos torrenos de do
mínio publico ou particular, necessarios á mineração, com 
designação dos nomes dos proprictarins, das edificações ncllcs 
existentes c do uso ou emprego a que são destinados. 

VIII. 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhe-hn. concedida 
autorização para lavrar a mina que descobrir nos·logáres por 
elle designados, de accôrdo com as leis c condiÇões que n 
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Governo julgar convcnirnfe estabelecer no acto da concessão, 
no interesse da mineração c em beneficio do Estado c dos 
particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de !878.
João Lins Vieira Cansansào de Sinirnbü. 

DECRETO N. 68'1,5- DE 23 DE FEVEREIRO DE !878. 

Extingue um Jogar de suhstituto nas~comarcas da Fortalcza c <lo S. Luiz, nas 
Províncias do Coar:\ e Maranhão. · 

Hei por bem, para execução do art. 3. • paragrapho uni co, 
n." i da Lei n." 26\J::l de :!O de Outubro do anuo passado, de
cretar o seguinte: 

Art. i." Fica extincto um dos lo"!arcs de Juiz substituto 
da comarca da Forlalcza, na Provinda do Ceará, c bem assim 
o de primeiro, na de S. Luiz, ua Provincia do Maranhão, os 
quacs se acham actualmcntc vago~. 

Art. 2." A~ funcçõe~ do suh~titutn tla priim•ira dns refe
ridas comarcas pas,.:arão ao outro sulJ,;Lituio; c as do pri
meiro, da de 8. Luiz, ao sLtbsLil uto ímmcdialo, oemq uanto se 
não proceder ú designação do que lrnla o art. 4." do Decreto 
n.• !a,t~2!a, de 2:2 de Novembro d1• i871. 

Lafayette Rodrig-ues Pereira, do 1\fcu r.onselho, Mini:o:tro e' 
Secretario de Estado dos Ne;:·oeios lia J nstiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. l'alacio do Hio de Jant~iro em :23 
de Fevereiro de !878, 57." da lnde1JeHdencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 6816- DE 2:1 DE FEm:mmo DE 1878. 

Manda executar nova tabclla regulando o supprimento deimedicamentos o 
outros objectos ás hoticas dos navios da Armada . • 

Hei por bem que, para o supprimcnto de medicamentos e 
outros objectos ás boticas dos navi.Js da Armada, se oiJservo 
a tabella que com este baixa, assignada por Eduardo de 
Andrade Pinto, do M •n Conselho, Mi uistro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Marinha, IJUe assim o tenha cnten
dido e faça executar. Palacio d1) Hio de Jancim em ~3 do 
Fevereiro de !878, 57,'' da Indepeudcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eduardo de Andrade Pinto. 
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Tabella para supprlrnento de JDedieamentos e 
outroM ob,leeto"' {u~ butieas doM nnvinM da Ar
IDada, a ()Ue se ••eCerc n l)cca•cto n. 0 08~6 de 
23 de Fevereiro de 187'8. 

-

Pm·a quatl·o me;:;es 

Ul 

~~I §~ g ·n MEDICAMENTOS "' 't:S Q)~ ~. "' Q) c:.;;l• a:> ~ 
't:S o o:!"' o"'"' O o:! o:! ·a g5. 8~ o'-o o. 
:;;> .... ..:> "'' 

Acetato de ammÔ-
nia ............... Gramma •. LOOO 800 600 

Dito de potassa .... . 5l0 '(){) 300 
Acido cill'ieo .....• • 5'i0 ,!:0 300 
Dito nitrico ....... • 2ü0 201) l:'iO 
H i to gallico ....... • 150 l2U 90 
Dito sulfurico •••.• . 250 200 t:;o 
Dito phenico ...... . )001 ~00 3 i(} 
A{:ua de canclta •.. . LOUO 800 600 
Di ta de llôr de la-
ranja ............. • 1.000 800 600 

Di ta de lonru crrejo . 1.000 800 61JU 
Dtl:t in~leza ....... Garrafa .•. 20 16 l:l 
Dita La!Jarraque ... . 10 8 (i 

Di ta de Vichy ...... 2" 20 lü . ·• 
Dita de Stltz ....... . 2:> 20 15 
Alcali vulatil. ..... Gramma .. LOOO sool 6110 
Assucar reli nado ... . 30.000 24..00<) 18.000 
Borax ............. . 250 20iJ HiO 
Bicarbonato de soda . 1.0110 sou 61JO 
Halsauto de Arceu. • 1.000 suo 6UU 
Dito de cop:,IJiba ... • l.OUO 8tl0 60ll 
Dito tranquillo .... . t 000 800 600 
llito de Fioravanti. . l.OOIJ 800 6UO 
Bichas ............. .......... 51JO iOO 300 
Cevada ............ Grarnnn .• 3.00U 2.500 2.000 
Crelllor de tartaro 
soluvel. .......... . LOOO 800 600 

Ca111pltora ......... . t.OOO 800 600 
C:tlotuelanos ....... • (lO() /jOO 30IJ 
Cre"sotc •..••• , .... . üO 50 40 
C i trato de magne-
sia granulado •••. . 2.ti00 2.000 Ui OO 

Chloroformio ..•... . l.OOO 800. 600 
Chloralltyôratadu. . HiO 1:10 90 
Ceroto siruples •.••. . 1..000 800 600 
Capsulas de copa-

hiba ............ Caixa ..... 50 'o 30 
Ditas de Fortin .... Vidro ..... 50 t,o 3l) 
Dit:rs de Raqnin •.. . 50 40 30 
llitas li e i\latico ..•. . 50 !,I) 3U 
Donnideiras .....•. Gramma .. 1.000 suo 60ll 
E_rgotina de Don-
Jean .............. • 150 120 90 

Enxofre dourado de 
antimonio ........ • 250 200 150 
1'. l(, 1878 

o 
o"' 
<l'Ooj 

"' <.:>• Octl.o 

gi:.. .... 

&00 
200 
200 
100 
60 

100 
200 
~Oll 

,00 
4110 

8 

' lO 
lU 

iOO 
1.2. 000 

IOU 
<iOO 
,00 
<1,00 
<1,00 
<1,00 
200 

1.500 

400 
'00 
201J 

3U 

1.000 
400 

60 
400 

20 
21l 
20 
20 

400 

60 

100 

o 
OU> 
.... o:! 

'-" 
ctjCI$ ....... ,o. 
~ 

200 
100 
100 
100 
30 

100 
10 
20 

o 
o 

20 
20 

o 
o 
4 
2 
5 
5 

20 
6.00 

o 
o 
o ti 

200 
20 o 

o 
o 

20 
20 
2 00 
100 

1.00 o 
200 
20 
lO 

o 
o 

20 

500 
200 
30 

200 

i O 
I 
10 
o 
o 1 

200 

3 

5 

o 
o 
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Para quatro mezes. 

MEDICAMENTOS. 

-----------------------------------------Electuario de sen-
ne .............. Gramma. 

Especics emollien-
tes ....................... . 

Ditas peitoraes ............ " 
Elixir paregorico .. Gramma .. 
Dito de Raspail.... • 
Ether sulfurico... • 
Espírito de vinho.. , 
Dito de cochlearia. " 
Dito de terebintbi-

na ••.• .• . . ... . . . • 
Extracto de alcas-

sus ............. • 
Dito gommoso de 

opio............. • 
Dito de rathania.. • 
Dito de saturno... • 
Emplastoadhesivo. Metro •••• 
Dito de d yachilão 

gommado ...... _ Gramma .• 
Dito de dcuta e 

mercurio........ • 
Dito vizicatorio. •• • 
Encerado inglez ... Carta ..... 
Essencia de mos-

tarda ............ Gramma .. 
Dita de rosas • . • . • • 
Flôr de enxofre • . • 
Dita de sabugueiro • 
Dita de til ia....... • 
Fios de linho...... • 
Gomma ara bica em 

pó.............. • 
Dita alcatila...... • 
Glycerina. ..... .. . • 
Guaraná........... • 
Granulos arseni-

caes de Boudin .. Vidro .... 
Grãos de saude de 

Franch .......... Caixa ... . 
lodureto de potas· 

si o .............. Gramma. 
Dito de ferro..... • 
Ipecat·uanha .... .. • • 
Kermes mineral... • 
Linhaça........... • 
Licor de Wansui-

ten.. ••. . . . . •. . . • 
Lauda no liquido de 

Sydenham. .••.. • 

600 

3.000 
2.000 

500 
250 
251) 

5.000 
1.000 

l.OOO 

500 

l!.SO 

~.500 
1.600 

400 
200 
200 

4_0UO 
800 

800 

450 

360 

2.000 
f..20d 

300 
t50 
150 

3.000 
600 

600 

400 

240 

LõOO 
suo 
200 
WO 
100 

2.000 
400 

400 

350 

no 
1.000 

400 
100 
50 
õO 

1.000 
200 

200 

300 

100 80 60 40 iO 
2;;o 2oo t5o too 5o 

3.000 2.i>OO 2.000 1.500 1.000 
25 20 15 to 5 

l.OOO 

1.000 
1.000 

10 

:JO 
30 

1.000 
t.o .. o 
{.0011 
9.000 

800 

800 
800 

8 

25 
25 

800 
800 
800 

7.000 

600 

600 
600 

6 

20 
20 

600 
600 
600 

6.000 

400 

400 
400 

~ 

75 
!5 

400 
40U 
400 

õ.OOO 

200 

200 
200 

2 

tO 
to 

200 
200 
2110 

4.000 

3.ooo 2.500 2.ono 1.5oo t.ooo 
L 000 800 600 400 200 
LOO:J SuO 600 400 200 

500 400 300 200 100 

250 
iüO 
500 
60 

6.000 

4 3 

,.1 3 

2001 180 
1201 90 
400 300 
50' 40 

IS.OOll 4.000 

2 

2 

100 
60 

!00 
30 

3.000 

I 

I 

100 
30 

100 
20 

i.OOO 

500 400 300 21SO !00 

500 400 300 200 100 
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Para quatro mezes. 

MEDICAMENTOS. "' o o g. g. o 
"' ~~ ~~ 

o. 

"" ""'~ 
.,., 

-~ "' ~.,~. ~"'~ "'"''"'" ~~~ '-'" 
""' o "' o .. "'"' ·a 0 ... 0 ... 0 ... O'" ...... 

0.,_ o"" o"" o.,_ 
~"" t:;l ..,. ""' ... ----- ---- ---- --

Linimento anodi-
no ••..•..•••.•.• Gramma .. 2.000 1.600 1.200 800 600 

Dito volatil cam-
phorado ........ )) 1.500 1.200 900 600 300 

Mace lia ........... li 500 400 300 200 100 
Mostarda .•••..... " 3.000 2.500 2.000 l,õOO 1.00 
1\lel rosado ....... )) 3.000 2.500 2.000 !.500 1.000 

o 

1\lanteiga de ca-
cau •...•.•.••.•• )) 200 200 150 100 50 

Magnesia de Henry Vidro .•..• 20 16 12 8 4 
Nitrato de potassa Gramma .. õOO 400 300 200 lO o 
Dito de prata em 

60 50 40 bastão .......... )) 30 20 
Dito idem crystal-

60 50 40 30 lisa do ....•..•.. )) 20 
Oleu de amendoas )J 5.0011 4000 3.000 2.000 1.000 
Dito de ricino .•.•. )) 5.0JO 4.000 3.000 2.000 i 000 
Üi•Udeldoch ..•.... Vidro .•... 20 16 12 8 4 
Oleo de croton .... Grarnma .. {50 {20 9ll 60 30 
Pilulas de proto-

iodureto de mcr-
curio •.••••.•••.. Numero ... 200 180 150 120 100 

Pedra hume ...•.• Gramma .. 500 400 300 200 IOO 
Dita idem calei-

nada .••••.•••••. )) 250 200 150 100 õO 
Pós de Joannes •... )) 2ll0 {60 120 80 40 
Purgante de Le Roy Garrafa .•. 6 4 3 2 I 
Pomada de bella-

dona ...•.•••••.• Gramma .. LOCO 800 600 400 200 
Dita de enxofre ... » 2.000 1.600 1.200 800 400 
Dita mercurial. ... » 2.000 L601l 1.200 800 400 
Dita stibiada ..... )) 1.000 800 600 400 200 
Dita de saturno .•. )) 3.000 2.500 2.000 l.õOO 1.000 
Quina peruviana .. )) 2 000 {.600 1.200 80J 400 
Raiz de althea .... )) {.000 800 600 400 200 
Dita de rhuibarbo. )) 5l.O 400 300 200 100 
Raspas de pontas 

de veado ..•..•• )) 3.000 2 500 2.000 1.500 1.000 
Salsaparrilha ..•.• )) 4.000 3.000 2.000 i .000 500 
Senne ...•..•...•.• )) LOUO 800 600 6,00 200 
Salicilato de soda. » 500 400 300 200 100 
Santonina .••.•••.. )) 60 50 40 30 20 
Su lphato de cobre. " 250 200 150 100 50 
Dito de qui nino .•. )) 250 200 {50 100 50 
Dito de zinco ....• , {50 t20 90 60 30 
Di to de magnesia .. )) 4.000 3.000 2.000 1.000 500 
Di to de soda .••••. )) 4.000 3.000 2.000 1.000 !$00 
Sub-carbonato de 

potassa •....•••.• )) 500 400 300 200 100 
Seidlitz .....••....• Vidro ....• 20 16 12 8 4 
Tartaro emetico ..• G:ramma .• 100 80 60 40 30 
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Pnm quatro me::;es 

"' 8on o o o 
8"' MEDICAMENTOS 0.> ~~ Ooo Ooo 

""' >O..s "'"' '"'"' -., 
eiS ~ cd ~~ ~cd~ ~"'~ 

Q,) t:.;< 

f:~ ""' Q..s., 
·a o'- 8~ o'- 8~ ~a o<:.. o"'-:::;, ..... "' "'' --- -- -- -- --

Tintura de noz-
vomica .•...•..•• Granrrlla .. 300 2:;o 200 {t;l) ltlO 

Dita de arnica .•.• . 3.000 2.500 2.0011 1.500 1.000 
Dita de aconito .•• . 300 25:1 21t0 !50 100 
Di ta de helladona. > 300 250 200 HJU 100 
Dita de camomil-
la ..•........••.• . 1.000 800 600 400 200 

!li ta de digitaI is .. > :;oo 2110 200 {50 fOI) 
Dita de \a-leriana. . 500 400 aoo 200 !00 
Dita de iodo .•...• . tiUO 40:1 :JoO 200 tO O 
Jl ita de ranella •.• . 500 !tOII 300 200 100 
Dita de alrnisear •• . ilUil 25~ 20ll iüll 10ll 
UnguPnto de ai-
tlrea ..••.......•. . LOfJO 8'l0 600 1!00 200 

Di lo de hazil icão .• » :Loco 2.500 2.000 LtiUO LOUO 
llito I"OS:tdO COIIJ-
posto ...••....••. . f.OOO 800 600 ~00 200 

llit de deu ta •.•. . 1.000 8o:J 60U \(10 200 
Dito idl'lll co 111 
lll!'fCUrio ..••.... . LOOtl 800 600 !!00 200 

Vinho quinado ..• . 0.0JO 4.000 3.000 2.000 !.000 
Dito quurio de La-
harrar1ue ....•... . 1.000 800 600 400 200 

Vinagre aroma ti co . 3.0~:0 2.50:> 2 000 LtiOO 1.000 
Xarope sim pies ... . t\.OOU 4.000 3.000 2.000 t.OOO 
Dito de alcatrão ..• . 3.000 2.1íl)ll 2.000 1.5011 LOOO 
Di to de codeina ... . 3.000 2.500 2.000 UiOO 1.000 

Objectos diversos 

Agulhas .......... Numero .. 60 48 36 2'í 12 
Alga lias degomrna . 121 12 u 12 i2 
Dorraclws sortidas . 10 8 6 4 2 
Bicheiros de vidro . f2 lO 8 6 4 
Bules de folha .•.. . 4 i 4 4 i 
Copo' graduados .• • 6 h !~ 3 2 
Canecas de folha .. . 12 to 8 6 4 
Caixa de folhn .••. . i f I i I 
Esponja mnritirna Grarnma .. 500 400 300 200 100 
Funil de folhq .... ·········· 11 

f i f I 
Fundas soltidas .. Numrro •• 2' 20 I ti l2 fO 
Flanella .......... &Jetro ..•• 20 iR 16 H 12 
Illadapolào ........ . 60! 50 40 30 20 
Linhas de cozer ••• Gramrna .. 250 200 {51) fOO 50 
Nastro ..•......••. PP-ça .•.•.• j!O j>; 16 H l2 
Papel de embrulho Caderno .• :!0 18 f ti F~ u 
Pane !la de folha •• Numero .. 6 5 4 3 2 
Panno. de algodão 

Metro .•.. americano ..•.••• 20 !8 16 14 12 
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Pm·a quatro me:es 

MEDICAME~TOS 

Snspcnsorios de 
escroto ......•... Numero .. 

Vrntozas de vidro • 
Velas de gumrua-
elastico . . . . • • . . . • 

L'teustlio.~ 

Bacias gr·anrlcs de 
nrra li H~ .•..••.••. 

Ditas medi<tnas .. . 
Ditas p<'IJUenas .. . 
lla lan<:a ......... . 
Couradres de esta-
nho .......... .. 

Clialrirns dl' frrro 
Cassa rolas de ft'JTO 
Clio•~•dateiras de 

ff'ITO •••••••••••• 
Esp;l tu las elaslieas 
llitas tle marfim .. 
c ral de prdra .•... 
Seringas de esta-
nho ........... .. 

Tesouras ........ . 

12 

2 
2 
5 
1 

5 
2 
:l 

2 
I 
2 
2 

m,s,•n•a ~·àes. 
L• 

20 
20 

n 

I 
I 
4 
1 

'• 2 
3 

2 
I 
2 
2 

3 
2 

f(j 

iü 

12 

I 
f 
3 
1 

12 
1:2 

t2 

I 
l 
2 
1 

2 
j 
j 

i 
I 
2 
j 

2 
2 

93 

8 
8 

12 

I 
1 
I 
I 

I 
I 
1 

I 
I 
2 
1 

1 
2 

E' permillido aos Cirurgiücs pedirem, al{nn das 1lro::ras, e me
dieallrcutos urarcados nesta labrlla, qnaesquer outro~, IJlHl jul
garPm de rnaior ucce~~idade, declarando o wotivo na requi
si•.:ãu. 

2.a 

Todas as vrzrs que lronvcr de se fazrr pedido ,j,) mrtli··anrculos 
para complelar um terupo dado 1le fornerirnrnlo, sem este pc
did~, Sf)IIJpre acornpauhado de uma rela•;;io do existente nas 
llottcas. 

a.a 
Quan•lo sr fornecrrcm IIH'tlicamcntos, c ohjrrto~ 1JiYrrsos mar· 

catJ,,s nrstn tahclla para !Pmpo menor rtP quatro mrzes, far-~e-ha 
a cornpctenl.•· propon;;1o, tendo-se em ''isla o disposto na nln;cr
vação segunrla. 

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de !878.- Eduanlo de Andrade 
Pinto. 
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DECHETO N. 68fJ:7-DE 2 DE MARÇO DE 1878. 

Estabelece as condições em que navios armados passam a- não poder nave
gar- para a contagem do1 ternpo de emhar'}UO quo a Lei de promoçõ6s 
exige tios Ollidaus da Armada; !Jcm :issim .revoga o Docrolo n.0 63&3 do 
3 de Novembro de 18i6. 

Hei por bem decretar o seguinte 
Art. L o Serão declarados immediatamente em estado 

de- não poder navegar- os navios da Armada que neces
sitarem de fabrico ou roparos, cuja duraçiw presuma-se exceder 
de tl'inta dias. 

Paragrapho unico. Si findos trinta dias, a contar da 
declaração, não se houver dado começo ás obras, ou si estas 
ainda não estiverem concluídas, passarão os navios, de que 
se trata, desde Jogo á disponibilidade, c neste estado se con
servarão até que se promptifiquem JJara o serviço activo, 
quando não devam ser desarmados e conformidade com o 
disposto nos arts. L" e 2." do Decreto n." lJ,OMí de :1.9 de 
Dezembro de 1867. 

Art. 2." O tc•mpo de rmbarque em navios qne- não 
puderem navegar - não scrú contado para os pfl"citos da 
Lei n." 2296 de :1.8 de Junho dc1873, §i.", art. 8." 

Art. 3.° Fica revogado o Decreto n." 6:363 de 3 de Novem
bro de 1876 e quaesquer outras disposições em contrario. 

Eduardo de Andrade Pinto, do !\leu Con~clho, Ministro 
c Secretario dn Estado dos Ncgocios da Marinha, assim 
o tenha nntnndido c faça ext'cntar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 2 de l\'Iarço de 1878, 57." da Indepcndcncia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Eduardo de Andrade Pinto. 

l>ECRETO N. 684:8- DE 2 DE MARÇO DE !878. 

Extingue um Jogar de substituto na comarca de S. Luiz, na Provincia do 
Maranhão. 

Hei por bem, para execução do art. 3.0 paragrapho unico, 
n.o i da Lei n.• 2692 de 20 de Outubro do anno passado, de
cretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica extincto o logar de 4.. 0 Juiz substi
tuto da comarca de S. Luiz, na Provincia do Maranhão; 
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passando as respectivas fancções ao substituto immediato, 
emrJuanto se não proceder á desig-nação de qu11 trata o art. 
4:.0 do Decreto n.o 482!J, de 22 de Novembro de i8il. 

Lafayct.ie Rodrignns Pereira, do Meu Con~elho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o len lta 
entendido c raça executar. Palacio do 1\io de Janeiro em 2 
de Março de 1!:178, 57." da Independcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayctte Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. US~()- DE () IJE MARÇO DE 1878. 

Eleva a no annos o privilegio para a construcção tia estrada tlc ferro de 
S. Chrislovão a. Aguas Claras, c proroga por mais um anno o prazo para 
a incorpot·ação da fcSpcct.Lvà companhia. 

Attendendo ao que 1\Ie rcrJnereu Augusto da Hoclta Fragoso, 
euneessionario da estrada de ferm de fJLLe trata o Decreto 
n." fi1i38 de :li de Janeiro de 1871, Hei por bem elevar a 
90 annos o prazo de tiO, mencionado na clausula l. a do mesmo 
decreto, para a duração do privilegio exclusivo, e prorogar 
por mais um anno o prazo de que trata a clausula 4. • do 
referido decreto, para a incorporação da compailhia, que 
tem de construir a dita estrada. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do· Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comnwrcio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 9 de Março de 1878, 
57." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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DECRETO N. G8il0- ~E 9 DE MARÇO DE f.878. 

Concede privilegio a James William llutlcr para introduzir no Imperio 
appa•·elhos <lcstinatlos a moltlar tubos concretos. 

Attondontlo no que Mo rnqnoreu Jamos Willinm Butll~r, e 
do conrormitlado com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Coroa, Fazcntla e Sohcrania ~acionai, lloi por hem conce
der-lhe pl'ivilegio para introlluzi r no Im per i o os melhora
mentos, que declara ter l'oit•l em apparclhos do sua invenção, 
destinarlos 11. moltlar tubos c~oncretos o applicavcis á perfu
ração de rochas o outros Iins semelhantes ; licanrlo esta 
concessão rlepcndcnto do :l!l(lrovação do Poder Legisla ti \'O, c 
devendo o privilegio findar no mesmo llrazo do que para 
igual fim obteve na Inglaterra . 

.João Lins Vieira Cansansiio de Sinimhú, do Meu Conselllo, 
Senador do Impcrio, l'residcnle tlo Conselho de Ministros, 
1\finistm c Sct~ro!ario tle Estado 1los Ncgocios da Agric111tnra, 
Commercio n OIJras l'uhli<'as, assim o tenha entendido o raça 
executar. Palacio do H i o de Janeiro em 9 de Março de 18i8, 
57. o da Indcpemlcncia o do Impt~rio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperatior. 

João Lins Vieira Cttnsansiio de Sinimbú. 

DECRETO N. fi8:il - J•E 9 nE MARÇO nE 1878. 

Conccdr, privil1~:do a .Tos'~ B~ntn (HI C·trrnincs p·1ra o appa.relho do sua 
in•;cnr.ãí) ,Jc.;liuath a dPslrutr funuigas. 

Attcndendo no que Mn requcrrm Jogé llnnto Gil Carmincs, 
c de eonfonnitiatic com o paret~cr do Conselheiro Pl'ocurador 
tia Corôa, Fazenda o :Souer;mia .\'acionnl, Hei por hem conce
der-lhe IH'ivilegio por 10 annos Jlara fabricar c vender o 
app::trelho denomina tio- Mac:hina rlcstruitiOI'a ti c !'orrnigas -, 
que clcdara ter inventntlo para o referido fim, c cujo desenho 
c clescripção ap ·escnton. 

João Lins Vieira Cansansiio de SinirnlJü, do Meu Conselho, 
Scmador do Impcrio, l'rrsidentc do Conselho de Ministms, 
Minist1·o e Secretario tic Estado •los i\:egocios da Arrricultura 
Commercio e Ul~ras l'n~licas, assi.m o t'rnha ontenditio o raç~ 
executar. Palncw do Hw úe Janmro em \1 tio 1\Iarco de J8iS 
ü7. o tia Indepcndcncia c tio lmpcrio. • ' 

Com a rubriea úe Sun 1\lngcstado o Imperatlor. 

Joil:o Lins Vieira Cansansão de Sinimblí. 
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OECRETO N. 6852-DE 9 DE PriARÇO DE 1878. 

Concedo privilegio a John Webon para os melhoramentos intrnduzirlos 11"' 

machina iic su:\ invenção, destinada a extrahir ~nro e di"'"·'"' r'. 

Attendendo no que Me requereu John WL•t,;on, e J.e eonfcll'· 
midade eorn o parecer do Consellwiro Pnwura•lor da Conla. 
F:tzcnda c 8oberania Nacional, Hei por Jwm cotH~t!dcr-1 h() 
privileg-io por oito annos para usar dos mt'lhoranwnto,;, que 
der.Jara ter introdttzido ua machina !I e SLW innnção tll'stin<Jda 
a extrahir ouro e Lliamanlcs. ~~ constam tlo tlcs.:nllo anncx.o 
ú pctiçiio dt\ '2.7 de Mar~o de H!77. 

Jo;Jo Lins Vieira Cansansiío de Sinimbú. tlo ~leu Conselho, 
SP.nador do lmperio. President•~ do Con;el h o de :\[i nistro< 
Ministro e Secretario dl' E:::tado do' Neg-oc.ios da Agric.nltura, 
Commerdo e Ohms Pttbltcas, a,;sim o tenha entcnditlo I) rar.·a 
exeeutar. Palacio do Hio dtl Janeiro em !I de Março de 1878. 
n7." da Independencia c do lmpt:rio. 

Com a rubrica d11 Sua .!lfagestadt! o lmprratlor. 

João Lins J"ieira Cansamão de Sinimbú. · 

DECRETO N. H8ii3- !IE \1 llE )IAHÇO DE t8i8. 

GouccdP pri>ilegio a Antonio 1 edro CJIIare; para u;ar d" apparrlho< desli· 
nados ao fahrico de pão c outros prnduclos farinacP.oS. 

"\ttenuenuo ao que :ltle requt•rcn Antonio Pedro Collarc~. e 
Tcn:lo ouvitlo o Conselheiro PnH:nrador tia Coróa. Fazr.nda e 
So1Jt1rania Nacional, I lei por hem concetler-lhc prÍvileri'io por 
eineo annos para usar tios apparelhos, que deelara ter invcn
tntlo, :•fim de fabricar pão e outros protlurtos farinacco~. e 
t•njos desenhos depositrlll uo .\rehivo l'uhlico, eom a resprc
tinl tlcscri[ll;ão. 

Jniio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. do ~leu Cnnsnlho. 
Senador do lllllJCrio, Prrsidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura. 
Commcrrio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca 
rxecutar. Palacio do lU o de Janeiro em 9 dt) Marco tle i8i~. 
iii. o da Indeprndcneia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua .Mage~tade o lmperndor. 

JoiüJ Lins Vieira Cansansào de Sinimbtí. 

1•. n. !878 13 



!l8 

Jll~r.HETO No m~:i'I·-1•Jo: !1 llE ~un1.:11 Jll; IRiH. 

Concedo prh·il··::iu a Angu:o:.tn Hrtnlt•l para fahncar ··aff'lt•ir:ls di• ~na inn•nr;i .. 
tl•~notuinada..: · Ec~~numka .... 

Allrndendn ao •111•· .'lk reqltel'l'll .\ug-n~t11 llautl'l. ,, TP!llln 
nnYidoo Coml'lheiru l'rcH'IIradllr d:1 1:11r<•ao Fnt•nda c Slllll'
nmia .\al'iunal. JIPi por hPUII'OJHol'iler-11:1' pri\ il•·gin por l'iu•·o 
ali H o~ para f;d•ri•·ar •·afe!l'i r;·~ d••nn111 i nada~- Etolllllllllira~
qnr dPdara 11'1" ill\l'llladn. ,. l'tljllllllldiolll il•'l"'"itou 1111 .\n·hi1 11 
1'uhlir110 

.lo:lo Li1" \"inir;1 f'an~:111":in dl' Sillilldll.lo do "''11 l:llll"l'lho. 
Se11ad11r du l111perillo l'n·,idl'llll' do t:ou~Piho d•• .'llilli"lrn~o 0 

Mini~tr111' SPr!'i>lario d•• K<l.1d11 d•1~ .\••g-tH'ill~ da 0\gTilotlllura, 
Cummcn:io c Olnoa,; l'uhlil'a"o ;J',-iln 11 leuha l'lll•·1uli•lo I' Iara 
nxernt;~ro l'alaein d11 l\:11 1li' .i<~ll•'irll 1'111 !I dt• :\1;11'1'11 d•· IXiHo 
:;i o o d<J Iuf!,.pellill'llt'ia '' 1!11 IIII(H'l'io o · 

li EI :m~ro s o Hx:;:;- ••E !I l•E ~1.\111.:11 ,.~-: txix o 

r..oncetle Jlri\·ih·gio a Jos,; TtH•(Ualtl l't•rnan+lt•s Lnão para fahric:..~r a nus:-:~ 

•lenmninada ··- C;•ft•la11' --~ :'t'J:llntl•) o prorf'~.·w dt• ~na im•'ll(:;"w. 

:\ttcnd•,Htlu :lll q11e :\lo> n·qttel'l'll Jo~,·, Tonpwlo Fr,niand,•,; 
Lt:ào, e Tendo ouritlo u Collsl'lheiro Prot'llr:ulor tia f:un·,a. 
FazPnda e Soberania :\":wiuu;do I "'i por IH'III t:otH•r,d••r- l11e 
privih•gio por l'illl'o anuo,.;, :l!im dt> lahrirar conto •·:ü1; •·ou
'o''ntrado a nw;;,;a qtw d!'IWIIIilla - Cafelall' -0 ,.;1•gun•ln " 
Jll·oce,.;,;o IJIII'tll'l'l:lra lnr iu 1 "" Lado1' •onja tl•·o<l'l'i p~·:to !li' (lO" i !ou 
nn Arrhivo Pul!lico . 

.Joi1n Lins \'ieira t:an,nn":.!ll dt• Sinituhúo 1lo ~!••tt f:ou"''illllo 
Senador do Jmperio, l'rc"itlo-nll· "" t:oust'lho 1le ~liui,;lro,;, 
:\linistrn e S•Trt•lario 1!1~ E,.:t:11l11 dos \'l'g-orin,.; tia ,\g-rirulfur:•, 
Commercio c Ohras l'uhlica~. assim o tr,nha r,ulnndiiln" fa(,'a 
CXPeutar o Palaeio tio llin "'' .l:meirn 1'111 ~~ dr> !\lan·o d!' lt!iH. 
5i o o da lntlepetl!ll'nda e do lmpPriuo o 

Com a ruhrica t!P Sti:I ~la~,·~tadP o Imperador. 

Joiio Lins rieim Causansão de Sinimblio 
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ll:Et:BRTO ~. 1)8;j(j- flE !I 11~; MARÇO DE !RiR. 

Cunertlt~ pri\'ÍIP.;.!Ín ao..; lilho:-; I!O lin:ulo Fr:tnci.sr.n ·lc l'~mla nelli.)o rara 
u:.arcm dt) Jpparclh•l llnnomin.1do- llPgul:ulor automatiro. 

- .\t!t'llllt'IHin au rpw :\In rPIJ!ll'l'Cl':llll o~ filho~ legitimo~ du 
finatlo Frallri,;t•u de Paula 1\PIIidu. llei por lwm l'nneeder-lhl's 
priri!Pgin por 111 :~nnos para rahriearem e Yrnt.lcrPm 11 ;~ppa
l'f)l)w t..!onnmiuatlu-llegulatlor :Jiltumatieo -, ti•• invt~llt,':io 
de ,;en rl'feritlu pai, t' tltJ q !li' trata 11 llt't'l'l'ln 11." 1\l\)H dP :1 tln 
.llllhn tlP 1R72; lit':Jndo p,;te tlt• nrnh11.111 Pil'ritu. :"t \ i><ta tln 
di~pn,;!o 1111 art. 10, 11." ::da Lt·i dt• :::!H tlt• .\gu,;t,, tlt• tH:III . 

.Ju:i11 Lins Yit•ira t::IIIS:tll.':ill tiP :-;jninllt(l, do ,\11'11 Conselho. 
~enadtJI' tlu llllpl'riu. I'I'P,;idrntt• tio Consrlhn ti!' ~linistrns, 
)linistro ,. ~r·nt,tariu dn Es!:~do tios .'it•gnr·ios da Agrit,tlltura, 
Cnm1ncn·in r Ohr:1,; l'uhlit·;J,;, :ts,im o tenha t•ntcntlitln tl far;a 
exl'rntar. l'al:ll'in elo llin de .JanPiro t.'lll !I tlr, ~lar~·o t..!r' 187R, 
iii." d;1 lnt..!qwndt'JH:ia '' tlu lmperi'J. 

Com a rubrir·a tlt• :-\un .'\lagrs!atle o ImpPrador. 

Jodn Uns riei rn Crmsan.~ào de Sin imbú. 

IJECHETO ~- li~:.ií- llE ll nE M\111}1 HE l8i!'. 

HP,:.-I!Ia a •·oure~.;;in tlt! lit·l'nt:~~ an' fnnrriou:tril'" dPpt)ndeul•'s dt' 
.\liui:·dt·rbJ d;, .tn:-õli•:a. 

Ü1111 i11tlo firmar, tln :wt·•\rtlo l·om a li·gi~l:tt.:ilo l"igente, 
n·gTas :'tt·r,n·a da l'tiiH'I'~s;-11.1 dn lit·r~nt.:ns aos l'unt·r~ionnrio~ 
dPJIPilllPntl's tlo .\linistt•rio tl:t .l11~ti~:t. lki por IH'III deeretnr 
o :-:Pg-Uillll': 

,\rt. 1. o ~:to '''""P"teutt·.< pam eotlf'etln lit·rnra~ ao~ ditos 
fum:cionarios: 

l." o Cover11o Imperial. 
:!. o Os l'n·<itlt•fllt•s dl' pro\ int·ias aos t'IIIJll't~.!.!:tdos ')lll' uellas 

1'\:''l't'l'lll as Sll;tO' flllll't'tlt'S. tlt• t'Ollflll'lll itl:ll[t~ I'OIIl 11 lJCi'.J'l'LO 
11. ,, ~Hí tlt~ t:; til' ..'io\·,.nihro til' IH~.:!. 

:J.o Os l'r,.,;itlenlt•s das 1\elar:iu~s ;111.< lll•st•ni!Jargndorcs, 
.Jnizp,; t' t'IIIJirP.~atlos tlt• .lustit:a, a ')111' s•• rdl'l'l' o~ H." do 
art. H ''" llPI'f'l'lo 11." iiliiH dt• :! tk :\!;tio ti•· U:!i'«, c no~ 
tt•nnus do t~it:11l11 p:11·:1.!.!rapho t' artigo. 

Par:,grapho tmit·o. ClllltiHnamt.'ll\ 'igor: a f:~t·uld:uk confe
rida ao Diredor ,;,.,·;ti da ~enelaria dt• Eslatlo tllls ..'il'gocios 
tla .lusti(':l, prln art. :::;,~H tlo Dcrn•lo 11." r~t;i!l tle 22 de 
"\!JriJ tk 18li8, p:ll':l l'Oilt.'l'lil'l' )il't)l!l;as õiiiS l'IIIJil'E'gcldOS da 



wo 

lllt'~Jlla Secretaria; e as disposit:ÕI's dm: llt't~rl'tns n. '" 20~1 tk 
10 ti!~ .l:mciro lle 1858 e 3fi\JH tio ':2í t!P .f:lllr>iro tlr 18HH, tfil:mlo 
ils lit'l'll(,~:ls nos Counn:~~tllantPs, Ollit·iars t' pr:1~as dos t•orpos 
da ~narda ltr!Jaua c mdilar di' JIOiiria da Cúrlt• . 

. \rt. ':2." As lit~cnças st~ri1o dad:~s, 1111 por mo!Psti:1 (11'11\ ad:1, 
que iBhiiJ:~ o fnnt·cionario tk 1'\t'tTer o rargo, nu flOr tjli<tl
'llll'r outro motivo justo o aflpudh t•l. 

~ 1. o A lico•ilça por mnlestia d:'t dirl'itn :í Jit'l't't'P!.'-iio do 
ordt•.n:Hlo por intr.iro :t!t·, spi,: rtlrzt·s: por llll'f:ult• p<'lot'\l't'sso 
darpwllc ma~jmo alt; llllfl'fl l:11t1n lt'IIIJtrl, dt·ulro <lo IIH'S!llo 
<lllliO. 

~ ':2." .\fico 111,':1 por •Htlm l!loli.ro. IJIII' nilo o de mnlcstin. 
impol'ta tlt1St'Pll(ll d:t tfllillia p:ll·ft• do ord~'11:11lo :llti trc:; IIH'zr·s: 
drt (('!'(,';! pal'ft,, afti JII:IÍS (!I'S IIII'ZI'' 1111 liii'SIIIII :1111111: I' da 
mei:Hie, pnltr resta111e:- ~:t!Ís liii'Zt's. 

~ :1." ,\ lir~~nçn. Plll hypnlhr>l' Tll'l!li!IIII:J, dar:"t di;eito :\ 
P<'l'l'''i''.'iio da grntilil':l(it•-: dt' 1'\f'ITÍt'in . 

. \ rt. :1." O tmn p11 1!;,.-: lit't'IH>~' rdonnadas 1111 du li O\ o 
t:mwntliilas, dn11t.ro dt• 11111 a 111111. ~:••r:'1 :trl1lieio11:tdo :1o da~ 
alllt:l:t•fklltn-:. par:t o li111 dt• fnr•f'-:'1' o <k:<mi!IO di' l(lil' lr:ila 
o artigo ali lorior. 

A:t.. L 0 P;~rn formar o lll:I\ÍIIlll til' ~•·is mrzrs, df' iflll) 
I rala o art. 2." ~ I.", dt'I'I'I'ÜII nntrar !'OIIIO qu:1111id:ult•s 
t'OIIlfiOIII'IIll'~ o~ pr:tzo< das lir'r111.';"' t'OIII'f~tlirJas pPio~ l'l'l'"i-
1ll'll11),.; tlas provillf'ias ,. 1l:t.' HPI:11.:11c<, 1111 Jllll' t[I!:IP>tJ!ler o11trn" 
a utorid:ulcs I'Otll pell'lll')'. 

;\rt. ii." l~:gntadn o h'mpo llt:I\.ÍiliO tlt: l!lll an11o. a lieent;n 
,..;crú gozada >t'lll Ye!lcinwnt.us. ;.;~·, SI' t'Oili'l'dt·rú IIOI'a liePnt:a 
ron1 mdt'llatlo. 011 parte dl'llt•, dt•puis IJI.II' til·•·r tiPI'OITido 
11111 :1111111, t'l'lltado do1 lf'r'lllll d:t iillill!a. ainda q11;111dll ''''" 
:tl':ill:t",.;e ':1'111 I f'JWilliPII'.o~. IJ!I:ilqlll'l' 1[111' li'Jiit:t sido :1 :lllfll
l'id:tde I(IW :1 f'flllf't:d••ll. 

Parngo·apl11 nnir'o. E~;ta di~;po.,ir;lf, rollllprPllf'JIIIC o fllllt'
eiollario 1)11(), (f'ltdO ,.;jdq ')\OII<'I':Irifl Lfl' 11111 l':lrgo. f1'11' tfi'JIOÍS 
llüllll'iiUO [1:11.111111.1'11 da IIII'."TII:t Tl:tllrlt'l.:t. 

Art. ü.o• 'loda lil'l'll''" nnlt'JIIk-sc·. •·ont·,•tliu:t t·om a el:tlt· 
Htla rlc poder o l'líTH'I)iti.ll:ll·io goz:tl-;• 1111111' lht• apro!ll nr. 

,\rt. 7." Fit·ar;i Sl'lr: l'fli'ilo :t lit:<'llf':J. 'i o fi!Jif:eiollarin, 
1(111' a ti\·cr olltirlo. nito t•ntrar 1111 g·ow iit·lla delltl·o do praw 
dl' tlo!l~ IIII'ZI'' da Sll:l i'fllltt''"''"· 11:1 c~·•rli'. Na.' prodllt'i:ts o 
}Jrazo eurrerit tlu dia que o rt'Sfll'rlilo l'r<'.,idenlt~ lltan·ar, lf•Jidu 
e111 COI!ta as rlistal!eia::: n l!ilüo'llidadt•..; das l'flllllllllllir:ll:l"~'; 
o Jnes;rno t~b~Pl'\~a,~o o< Pn"\~itleul··~ dit" H•\I:H·i"ll·~ . 

. \rt. ~." E'f"'nnittid<> :1n ftllll'l·i"Tl~l:·i·l. 'I'''' vntro" 1111 !:"7." 
de 1if•enr•:J. 1•_\!lllllt'i~d-;t t:'''" l· 1 ~u~ dd I'~ az·l. d•'\ \'lltlf• IitL._f,• 
ca..:,_, L:z,-r :· ~e.:il!'··t!-.:t •:·~~Pn:·~~t·· .~.-;, · :1 ~~·.;t·T:tt~-HJ~· ···~lftl{•t'
h·n···. 

_\t·l_ ~J.·• \.ltJ .'(' i'IIJI(',•dt = ~~ l'··i•;Jr·:r ,111 ft''t', irtll;l! il' qnt•, 
l•"td<J :'ÍiloJ II•·~Til'illlol, olll 11'111•" iol". 11'1" IJ:'ill "I' ''llll':tolll 11'1 
dT.·.eliru r''"'·o·i,·:o ,[, .. ,n r;11~o1. 

_\rt. lll. 1.: tli"f"ht, ;1"' ill'li~·~- ;Jnl··•·o·olo•n'•·- l••r:'1 itf'Joli
ca~:~~o ~~J cint·I·:~·,._;•l·_• 'F:·~ J'í_t·-···! ·:· ,:!11! ~·>nl•:ut•: ~~-,·iik:"-:!1.: 
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Pnn.•dtlrrantln-~r· cnrnn ortknatlo tln:t~ trrt•ns pnrtPs tln .~rms 
\ 1\lli'ÍIIIC~Ilill~. 

Ari. il. 0-Cttntpra-sP-tl:l> l'rc.:idrtwins ,·, t:la11snl:t t•s
St~nt·i:d pam a C\J1t: it)otlas pot'Larias tl11 lirnnças eont:Ptlidas 
pelo Go\ rt·no Imperial aos funeeio-Jarios ti ,, t•rnvindas, o a 
s11a falta itnpor1a :t Jll'l'da tio ortli'Hatlo tltu·nn:fl o lt:mpo de 
:tii!'CIH'ia tl11 t:argo, al(·nt tias tllllr:t:; pt'lla' f'lll óf1111 tiver in
t'lll'l'itlo o ftllll'l'ional'io. 

~ I." .\s lkt•tJI:as t'nllt'l'ditl:tc; pt•lo> l'rt•sitlt•nft•: da> 1\l'l:•t;ill:s 
niio dt~p,•ttdntu tlo-1 :umpra-;.;e-tln:: d:~s pro\' int·.ias. 111as 
tltWI'IIl·lftr,,: ser logo t'flllllllllllit'atbs, a,:c;iiJt eomo ao t;n\ 1'1'1111, 
na t;,·,rtl', para us Iins I'Oil\l'llil'llll'.s. ,. th t:XfH'r·<~allll'llli' ill
tlic:IIIIIS llll.':tl'lS. 2.·' l'ii.'• tio ]ll'l:::t:lllt· •fi'l'l'o'ill. 

~ 2." T:nnlwm n:lo (: lll'l'o•,;s:lrio il--Lillll(ll':t· '''-11:1.' Jl'll'
larias dt• pmrog-ar:ío dr lit·.nnra pl'lu 1:un•nw. dcvet:•ln fi'"·;':tn 
snr apri'Sf'lll:ulas ;ws Pn•sidl'llllls, alll"' tll'- terminado 11 pr:17.o 
tia pror"gação. S:th o o t•aso •Ir inlf"''·dbilid:lilt- pro\ :li la, in
t:otTI1:-:'t o flllll't:ional'in nao: I'"""~ ilP-:tr, ;~r 1 i.•2·o JH~Ia falia da 
aprPso•ntal:iio da.; portaria.; 1ln prum·2:":i'111 . 

. \ri. 12 .. \inda lfll:llulo aprn-;•nlo p:1rl1\ "" dunn!o•. ni'111 lo•nt 
i]irrÍiil :J Vl'lll'illtnlllo :Jfg·lllll li flllll\1\iOilario iflli), lli'[IIIÍ~ 1!0 
findo o prazo dn llllltl lit·ntwa l'lllll lll'llt~nado~olt '''111 Plln. t:on
tinllar f•'•ra tloi'\.CI'I'il·io do.:-:PII ;•arg·u ·:''"' hall'l' ofll;dounra 
Jit'CII<:<J. 

Art. n. Fit·am tlnrogatlas ao:: tlisplt.~i•.:i'í;•s Cllli'OIItl'ario. 
Lnfayet!P Horlrigllt'S l'rrcira. do :M1111 Con:-:cll•u . .:lli11 islro n 

Scerctario tln Est:u:lo dos ~egoeios da .lnsti~·a, assilll o tr\nlta 
PlltPJtdido r, faca r,xccntar. l'alaeio "" I li o de .1~ neiro em H tk 
Mar~·o !li• 11·m( ii7. n lia lntlcpelltlnneia c do 1111 (IP''io. 

La(ayelle JlfJdri[JiteS Pacim. 

DEr.tmro N. liR:>R- llH \lnE .\lAnço ,,E tRiR. 

EdingOP al~umas ollic'inas llns Ars••na.t·~ tle f~u. rra do lmpc1 i o. wodiftcl\ Oll• 
tra.s, l' appTIJV3. 0 (liallO 1f•• fCOrg-aniza•;;.IO tl:tS IJlll! :>:1u Cll[l..;f•ryadas. 

Fsando tbs autorizações 1:onferiJas pelo paragr:qtlto Enieo 
do art. 6. o da Lei n." 2692 :!c 20 tlc Outuht·o t.dtimn, r pnlo 
art. 2:-!4. Llu 1\l'gulamentoqnr, baixou t'OIII o Dcl'l'l\lo n.o:J1t8 dn 
19 de Uulnuro tln iH72, lll'i por lwm tlr·n1·tar o >eguinli•.: 

Art. l. o São extincta~ : 
~L" As ollicinas de latoeiros c fua1:idores, co~-rePiro,; c SPI

Ieiros, I' do pintores !los Arscnaestlc t~w·rra das Provitu:ias do 
l'ar~, Pernambuco, Bahia e !\la lo Gro~'o. 
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~ ~- • As ~erçues dt• offirinas dt~ tanoeiros. funileiros, ~apa
teiro~. !Jandcireiros e llnrraqnt>irns, t!P todos os Arsrnaes dt! 
Gul'rra tlo lmperio. 

Art. 2. • As otlicinas de con~tl'Ucrão tle rr•par·os ~~ nhra !Jranca 
dos Arsrnaes de Gtwrrn. metu~ionada~ 110 ~ t." do arti~o ante
eedt•niP, ficam n~ilnzidas ;1 omcina~ tle ohra lmmca simplcs
!lll'llle. 

Art. :1. • As ofiit•i uas tlt> ai raintPs dos ArscnaPs de (;uerra ~ão 
enll\t'rtid:ts 1~111 olliciuas ,J,· alf:Jiatt•.s t•mpn·itciros. 

Art. ft." 1·:' appro\ a do n plano, qtw l'lllll t•stc haixn, tle n•
or(.!:nnizal'i'to das offieinas dos Ar"enaes de I ;uen·a. ficando assim 
;,Jierôirlos'os nrts. i09, i lO,. :1'1'1 do Hrgnlanwntn tle l!llle On
tuLro de 18ii. 

O Mareehal do E"<;Prt·ilo ~radu<tdo MarquPz do Hrn·:tl, tln 
Meu Con.,elhn. Senador do lmpPrio. :\I inistro I' Sct~mtario de 
Estndo dos .:'ie!!ot~ios da t:nrrra. assim o IPnha entendido P 
eXJll'!_'a os tii'SJ.HIChos IIPI'P's:~t·io>. !':tine i o tio I li o dn Jatwiw 
em 9 de ~larro de 18i8. :i7." '''' I niiPtu~ntlPncia e do Imperio. 

Com a ruhriea dr Stta 'lngt•o::tatlr o lmprr:ulor. 

Jtúrque; do lli'ITal. 

l)lano tln reot·gnnimrfíll das nfficinas dos 1\rsenaes de 
(~uetTll do lmperio, allerando o ((ne foi designado pelo 
l'egulamento em ligo r, a que se relere o decr·eto tlcsla 
data. 

Arlll<"nal tle Gu<"rr•a •In Cih•te. 

SEGUNDA SEC(:.\0. 

j . 1 O!IDE~f. 

{ .•nfficiH:~, dr\ mne!Iini~las. t'Olll um mrstrr t' rontr:Hnestrc, 
() duas seet;iít•s. SL'IItlo 11111:1 de f;1hric:~çiio l' t•ont·crto de in.-:tru
mentos tlc preci~ão, romprehl'illlt'IH1o gravatlon•s. rum um 
mandatlor. e outra de ealdcir•·iros, t:lllluem com nmmand:.tdor. 

~-· ollicitw, de fcrrrtros. eom um mestre f' contr:uw~slre. 
J." O!licina. t(e runtlit;íio, I'Oill lllll llHJstre e t'Olllrame:.;trt•, l' 

uma scct:ão de modl'!adores, com llllllllandador. 
4-.• ofiieill:t, UI) cnnstrnrção 111' I'I'Jtaros. com nm mP,Ire, 

contr:~mest e e mmuladot·. f' uma SI'Ct'i"tu tlt• tornl'iros de ma-
dL•ira. t·om 11111 mantlatlnr·. -

5. 3 ollicina, dl' ~''ITallteirus, cnm um me;;trc, contrnmestrt• 
e mantlador. 
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2." 1\HDE~I. 

L" ollkina, tll' <'arpinteirn~ dt· nbra hJ·ant·n. t•nrnnm nwstre, 
•~•,nlrmncstm ~~ ma11tlatlor, " liHJa 't'et;úo UI' Jll'dreiros. com 
urn mnml:11lor. 

2." olliriua. tlc latueiros. t'Olll 11111 Hll"~lrt•. t•nulramrslrt• e 
mand:ulor. 

;1,• otlieina. dt• I'OIT('CÍI'O~. l'OIII 11111 llll'~ll't) (' I'Oil(!'flffiCSt!'t•, 

t• mna Sf't•rão tlt• ~Pllt•irtt~. t·om um 111:111tlatlor. 
't.," otlirl11a. til' alfaialPS ('lllpi'PÍICÍI'II,, 1'11111 11111 llll'~tl't' I! 

t'OIIlranlt'slrt•. para a lh:cali~:u;:'IO tias nltr:1~. 
n." ntlil'ina. tlC pillllli'I'S, 1~11111 11111 llll'~ll'l', l'OI1t!'aliii'~II'C t' 

111:1ntlatlor. 

TEHCEII\;\ SECtj\0. 

I , " OHilE~I. 

utneinadt~ rspingartll'iros. t'OIII 11111 mestrl', rtmlranw;ll'l' e 
mantlatl••r. 

2.• OIIODI. 

Oftit'ina llt• 1'01'011 hei ro~. I'Oill "111 llll'qre I' 1'1) 11 Ll':tllll':'t !'ti' 

Arsc•nnl tle Guerra ela I~ro,·inc.•ln elo IUo Gr•nndP. 
do ~ui. 

i.• tlll!IK\1. 

t. • offieina. tle nwrhini~las e ~en·allwiros. com um mest1·e 
e contramc~tre, e uma see•;àu '''''''toingal'tlriros. eom11111 man
da!lor. 

2." ollicina. de l'ern·iro<, •;nm um IIIPslr•· I' t'OIItl':tme~tr•·. 
:1. • ollieina. tl•~ con;;ti'Ut'r.·:w tlt· reparo;: t' obra hranca, com 

lllll mestre ,. uma sec~~ãu tle torn .. iro~ th• lll:ttlt•ira. t·ompre
ht•JIIlt•nd•J um eoronheit'll. t·om um nwntlatlnr. 

2. • OHllEM. 

t. • oflif'illa, tle latoeiro~ c fnntlitlon~s. t'Oill um mestrr. 
2. • oflit~i na, de t:OITt•eiro~ n s•·llt\iro~. com um lllilsl re. 
:: .• oflil'illa, do alfaiatt·~ PIIIJli'Piteil'o,;, com um mestre e 

coHtralllt'~tre para li~cali~:11;<io das o!Jras. n 11111 e~wrevente para 
o servi~·o da tlistrilmiçüo tle costur:ts. 

'•· • otlieina, de pintores, eomnm mestre. 
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ArsenneM d ... Gu•·•·•·n tlnlil J•rnvincinM do Par·ií. 
l"t.•r·nnrubuco.IJnhin •~ 1\lnlo Gr·oMso, 

I . :l OllDE~l. 

t.• nllieina, tle maehinislts I' 'l'ITalheit·os, eum umutcsfre t• 
l'onlramPslt·e, n uma ~et·t.~<ln dt> espinganleiro~. t·nm um man
d:ulor. 

2." oJlirina, d1• rl'tTCirn.<, l'llill Ulll IIICSIJ'C, I' t'Uiltl'allli'Stl'O. 
:1. 3 uJJil'iua. til' obra lml!Wôl, etllll 11111 llli'SIJ'C, C 11111:1 seel_'âll 

dr !OI'Ill'Íl'OS tl1• Jltatll'ira. l'lllllprt•)telldl'lldO Ulll t:OJ'Ollhciro, 
1:om Ulll 11111111lallur. 

2, • IIH!l~:~l. 

0111l'iua de alfaiates cmpmitciros, eom um llll'stre o t·.nntra
lllCMI'I', para a lisealisarão das obras, t' um c;.;ct·evcute para o 
"t•rviço da tlistrihuiçuo tk t•osturas. 

Pal:ll'io do H i o tk Janeiro em \1 tle ~[arl_'o tle IH78.-Jfarqaez 
do lfermt. 

DECRETO N. li8;)!l- llE 9 ng MARÇo llE l87R. 

Approva, com alterarücs, os "statuto> tia Companhia transportes a -vapor 
da ddacle do lHo Gr.mulc. 

Attendendo ao que Me rPrJnrren ::t Companhia tram:por
tes a vaJJOr da cidade tio ltio Grau de, devidamente represr.n
tada, e dP eonformidade com o pat't•ct•t' da Sl'crão dos l'\t>gocios 
do Imperiu do Gonselho de Estadn, ex;1rado em consulta de 21 
de Janriro proximo findo, Hei JIOI' hclll <IJl!Jl'Ovar snus estntulos 
e autorizai-a a fun1·cionar, eotll as altt~rnções que eom este 
baixam assig1wdas por Joiio Lin~ Vieira C;m':JHSão de Si
nimbú, do Meu Conselho, Scn:ulur tio Imperio, Presidente du 
Conselho de Ministros, Minislro e Sr,erptario de Estauo dos 
Ne~oeios da Agricultma, Commereio e Ubras Publicas, qtw as
;;im o tenha entendido t\ faca exeeutar. Palaeio do Hio dt• Ja
neiro em 9 de Março de Í8i8, fi7." tia Inllrpenlleueia t• do 
Imperio. 

Com a rubrica ti e Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimlnt. 
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ClauMulnF~ a <(ue se ret·ere o D•~cr•et.o n. • 08;;U 
d<>ldD. datn. 

L 

No art. 2. ". !t-tr:1- a -;. rm ycz tlt~ -·art. 23- tliga·St' 
art. 2\. 

11. 

At~l't>Sf:"Hlll-st~ :w art. !1." :Os at·t·ionistas sãn I'Psponsarnis 
pdo valor tias at·ções t]llt\ lhes forem distrihnitlas. 

UI. 

Ao nrt. 10, tlepois das palan:ts- sntisfazentlo as rmlratla~
acrPsecntP-se as scguintr,s- St'lll III'Pjuizo tln capital n do 
rnntlo !In rescn·a (o mais coliHJ,I'st:'t). 

rr . 

. No art. 1~, pel'iodo IH'imciro, snpprim:nn-sn as pala\'ras
on para suhstitnir o eapital {o 111ais eomn t•st:'t). 

v. 
Snpprima-sc o art. i6. 

Yl. 

No art. 17, transponha-s(' o pcriotlo que eomeça Jlclas pa
lavras- quando, pon'm - n acaba l'lll- acçõcs emittidas
colloeantlo-se :tfJUellc periodo un lim do me,: mo artigo. 

YJI. 

O art. 19 Jlca assim rctligitlo': 
Cada acção tlarú direito a um voto: nenhum accionista, po

rém, disporá de mais de 10 yotos-tJUalquer que seja o I1U· 
mero de acções que represeutP Jlor ~i ou t•omo procurador llt• 
outros. 

VIII. 

Ao art. 21, letm- c -, ncrescente-~e- de\·endn, porém, 
só um delles exen·t~r o direito dC' votar. 

r, u. f878 · H. 
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IX. 

N,, :tl'l. ::!'1. l'lll lugar 1las p·dal"l'a~- •h· amh·" as cida•les
di~a-;:P- da:; •·itladP;: do Hio t;l·antll' i• dD Pelotas (u mais 
l'lllllll I'S(;Í). 

X . 

• \11 art. :;!:i :tl'l'l'~t'ell!I~-SI' : :'\ào j';n·à11 ('arfl' da llll',:a t};t :IS

~I'IIIIi(l;il os Hll'Hihroi' tla llinll'loria r tia t·ommissãu lise:il. ur•m 
tptae;:t(llt'r I'IIIPl'"~·:ulos da t'lllllpanhia. · 

:'\o li111 tio ~ I. u do art. :W :uTrset•ute-st•- tlf' acl'Õnlo 
r·utll o~ l'Slatntos.- :'\o~ JO ~nh;:titua-sl' a eonjunt·ção- nu
por-t•-. 

XII. 

At'l'l'St't~nll•-st• ú prillll'ira pari•· tio art. ::li. dnpois da pal:t
\Ta - oct·:"ião- lllll tios q11:11'' st~rú dtamatlo para t!Pt•idir 
IIIIS t':lSIIS d1• elllp:tle 1'111 tlo-(ifH~rat:iJI'S t:Jedin.•t•I•H·ia . 

.'\li r. 

Ao ar!. ::!8 ~ :; . ". depois da palana - propo;:itu -. at'I'IJS
t'l'UIP-st~- P Sl'IIIJII'() 1111 lilll dl' t•;uJa ~1'1111'~11'1• (lllllais t'OIIIII 
t•st.:'•). 

XIY . 

. \ primei r:~ partr• do ar I. :::2 tic.a ;:nbstituida pela sP~ni nll' : 
:'\a assmlllili;a J.:·rral or:linaria dr l':ltla :mnn serú l'lnila uma 

t~llllllllbsiio list·af di' ln•s lllt'lllhros. l'St'lllhidos d't~nln~ :wt·io
uista;:. l'or Hlllrt•• 1111 illl['l'lliiiH'Illu d1• algum tli'IIPs, o,: 1lo11s 
n•;:tantl's t!Psig-narão onlru aeeiunista para Jll't'l'lldu•r a ,-aga 
att; n n·uniã:~ da priuu·im :J.'s•·mhlt;a g-t•ntlortlinaria . 

. \o arl. :18, tkp"i" tl:ls p:tla na,;- d i"l"''it;ões tio art. :18. 
ar·I'P"'''IIte-s•· -oiJ,;,•1Tada a doutrina tio~ :i." d11 art. ::!li (n 
mais com11 eslill. 

l'al:u~io tio Ui o tiL· Janci ro t•m \l tk ~lar~o til• 18íH.- ./uiio 
Lins Vieira Ctmsansão de Siuimbt4. • 
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Bstatutos ·tta. Companhia, 1le transportes 
a Yit{IOI', 

CAI'I'IT LO I . 

11.\ Co~II'.\:>IIL\ . 

. \ri. L." • \ t'tllllpa nll i;; t'oll~li IIIP u111a a~~cwiatJio ano li yma 
r·o11111 lilulo dt~ C'lllllflllllhia tlr lfltll.~fJOrll's tt fll/lflf, tt•lltlll pot· 
11hjtwl11 a HaYI',!.!'<H,'[to a rapor r.nlrc as l'idadP~ do 1/io lira111l1• 1~ 
[•,•lotas. 1111 t'lltrP qualttuPr dt•sla~ dua~ l'idadt•,; 1~ algllfll oulru 
porto ll!'sla (II"IIVillf'ia. IJIIP r,·,,- julg-;ulo a [II'OJitlSilo. !'ara 1'~11' 
lima t'lliiiJlallhia tcrit tllll ou 111ais han·us a \·apor 1'11111 os rP
llllÍ~i lo,; I'Oil \ l'llil'll[t'~ . 

. \ri. 2." A durut:ão da eompaullia s1•r:'t tle 12 :lllllus. a eonlar 
da da la da approva~·;io dos rslalulu~ pPio potlcr competenlt• . 

• \ul<'s tia t•xpirn~itn tll'slc prazu poder:'t sPr dissolvida : 
a), si :1 tlis~olue;io lúr rP~olritla pPla as;;rmblúa geral 

do' ar·t·ionislas por Yolos tJilt' n•presr•ut:11n a maioria ahsolula 
tias :11·~·iíp;; i'lllillid:ts. lt•ndo a llll'sllla sido 1'\JII'I'SSa I' dPdda
lllt'llll't'OII\"Ill'ada { :trl. 2::) para n•suh·t'l' a rr:'pt'ilo : 

h I. t'IIIIJIIaltjUer tios t'asu,; lll'tWi,;tos prlo a ri. 2!1:i do Codigo 
Comtlll'l'l:ialt~ :l:ir.srguillll'~ do 1·ap. to tio DPt'I'I'IOIL"2íll de 
1\1 tfp JIPZI'IIIhro tfp IH!ill. E\pirado o praw da tlur;~~·;io, oll 
allll's, pt'llll' Sl'r l'f'Stdrida l' solii'Íiada do t;o\·Prllo :1 1'011· 
tillllat';io tia assot·i:lf';io . 

. \ri ... :1." Sp rmni'·t:ar;i ;1 t\\1'1'1'1'1' a~ opt•r:H:ttf'~. tlf'ntrn tio 
lllll :111110 t!Ppoi" da :lppro\·at;~O dos t•slalulo~ Jll'lo podt•r t'tllll· 
pPit'llll', t'OIII mnlmrma J:llflllr 11a~rontlir;iíPs t;tlllVt'HÍI'IIlt•s . 

. \rt. 'L" A Stitll' ti;Jt'lllllpanhia "~"rÚ ua t·itlatll' do Hinf:rautlt•, 

CAPilTL! I 11. • 

. llll C.\I'IT.\L. 

Art. :i." O t'apilal tia t·omp:lllhia "''I'Ú tlt• 12:i:OOO.i,OOII. repre· 
~l'lll.~do por ,'ill <li'~'ÕI'o< di' 2:,'jfltl.i,fltlll, t·atla urna. Este l'apital 
podt•rit st•r all:.(lllt'Hiatlo por tlrlil11•r:H:~o da a~sl'mhlt'~a grr:.ll tios 
:H't·ionisl:ts. ;;oiH'P propn.<la da din•t·.toria t• t'OIII appro\·a~·iio 
dn podl'r t'tllllpelelltl' . 

• \1·1. li." .:\'o t•asn til.' Sf' rl'stdn•r o aug-nw11to di' capil:.tl, a 
a'sf'lllblt;a g-t•:altlos art•iollistas t!Ptrrrniuarú o IIIOtlu tle opt•
rar-st' a t~IIIÍ~~.-111 tias 1111\'a~ <ll'~·tll'~. l'IIS tp!e fttl'l'lll j;i art•io-
11 i,; ta,; lt'l'i"llt prefnrellt'Ía. 

Art. i.·• Fiea fixatlo 11a quantia de H7::iOII,5000.omiuilno 
lll'l''~""ll·iu para a l'lllllpanhia t'llllll't:ar as stw~ opPrarur's. 
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An. H. • A~ Pntratlns de t':tpital serão n·aiizntl:ls em }ll'l's
t:u;õPs Ú IIWdida 1(111' fnl'l'lll III'I'I'S~:II'i:ts, S('JII(O :t 1." pi'P.S!:H;ão 
tle ~O "/o do Ya!or dn~ at~t;ões. As chamadas sPriio feitas pP!a 
gPrt•nt·in por :1viso mnrrantlo 11111 pn1zo dt• 20tlias. 

An. !l." Os quP u:1oPII'I't~luan•tJL as eutratlas uos prnzos m:Jr
l':ulos. arl. 8. ", pagarãn urna multa. 1~111 ht•twlil'io tln t:otn
paultia, de 5 "/ .. dn tiii/JOI'Iancin r/a }JI't•.,tll!:iio, eutrnndo rom a 
IIIPsrn:i c a respceti \'a multa. Llentm do prazo tle :w •lias <kpoi,; 
da t:\pirar;ão do praznrn:ll·t·ado. Os 1[11<' 11iio ellcctuarem o pag·a
rrwnto dt•poi~ th~slt•s :10 tlias Úllfl/'lll'llfflll'l'i.~. pt•nlc•rüo 1'111 111'111'

lit:io da t'orrrpanhia. as pn•sttlf)Õt•:> 1(111: ltoltn•rt'lll realizatlo, 
assiru eomo os interl'sses tJIII' IIH' possam t•alJPr. 1'\o caso tlt: 
forra maior, LlPYillalltl'lltn justilienlla. a ~I'I'PIH'ia ntteutiPr:í 
aos dirPitos IJilt' assistirem :ws interPssatlos. runs a multn I'S

tahPleeitln pnra irnlemniz:t~;:io tia t·ornp:mhia n:.itt (ltlllnrú ser 
dÍS)lPllSatln. 

Art. 10. StWi'to de novo emiltitlas :n; a<:<;ões que t•ahirPm l'.fll 

l'tlllllnisso, o si niio hotl\ r r quem as cttteira tomar, tie•arãu 
pPrtc~n<:c!lllo ú e·ntnp:mhia eJIW :cs t•unsr.rvnrú. satisfazenelo as 
Pntnulas, poelcnclo e•11t sPgll i ela di~pc'or c! Pilas. sPgtwelo as Slt:ts 
c·em V C' !I il'nc,ias. 

Arl. 11. As al'c:ÕP.s sPriio l'"ar:crla~ 1'111 fúnna tlc•titulog WJ 

1WI'twlot·. oper:md(J-SI' :1 tran-;f'pn•nt·ia por Yia de cr11htsso. 
l~IIICfll:JHto niin estive•r Pll'e•ctnntla a nltima prestae;iio, é 111'

l't~ssario ratifiear-se a transfe~r<'neia por aetolnnçado nos regis
tros <la companhia, e•mn assignatura das parti'~. assnminelo n 
novo pnssu i elo r tias aq~õPs .ns rc•sponsabil icl:ules n ohrigac:õPs 
do transferente. 

A1t. :1.2. Serão recolhiclos a um Banco acrcclitndo, de appro
vação por escripto Wl dirnctoria, os valores pertencentes á com
panhia, seja em conta COITcutc ou a premiu, scgunclo as suas 
convcniencias. 

CAP11'ULO I1J. 

Art. 1:3. Cacla semeslrn ;;criio eli,tt·ihuiclos entrn os aeeio
nistas os !neTos liquiclos In·uvenic)ntl's tias operac:ões toncluit..las 
e liquicladas dentrn !lo res[leeti\·o snmPstrc. 

Art. H. São dcslinauos para fazer faee ás pcrclas ou pnra 
substitui I· o capital soeial: 

a), o fundo de reserva; 
b), os juros do me~mo. 
Este fundo de rescn·a se formará dn seguinte porcentagem 

detluziela dos lueros de t:ada SPUieStre até preenehcr 50 °/0 do 
capital sncial, a snbcr: 

:1 ";., em eada um dos dous se~mestres do i." anno. 
4°/o » » 2. 0 

5 o;o • • • • • • 3. o 

n em <liante 5 ";, eada semestre. 
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Art. Ui. Não ~c far~ distrilmição •lc dividrndos cmquan
to o r·.apital social •lf•sfalcauo rm resultudo de perdas não es
tiver integralmente rcstahderido. 

CAl'ITlJLO I\'. 

Art. Hi. A a~sPmblt'a gt•ral dus:H~r·ionistas sPr:Í !'Oll~titnitla 
pelos possuidnrP~ de aeçlti'S inseript:ts nos n•gistros da r·ompa
nhia trinta dias autl's •la renniiio p:tra lfll!' fnrPill eoHvorr~dns, 
1'\l't'JIIUantlo a Jli'ÍIIli'Íra r·nuniàotla asst·mhl(·a gt•ral, ú •JHal não 
ó applie:l\ I') .-sta restl'it:r:ão. . . 

Art. 17. A as~t·mbh'a gr·ral dos ~wcionistas por! era funeciO
ll:tr achando-se l'I'Jil'Psnnt.afla JtPlo menos_. uma quarta parte do 
•·apitai n·aliznllo. Qnr~ntlo, port'•m, sn trnt:ll' dt' rPforma oumn
dilit'ariin rlt•qualqw•rdispitsirão dl'stns P~tnt.uto~ nfio sn podt•rú 
tornar dnl ilteraçfio :1lgurna snm rpw ~e adw l'PJII'I~SrHtadn a 
uwiorin aúsolnta das ar·r•ões ernittich1s. Não se verilir·audo psta 
t•tmdi\;ão na primeira· rcnniiio, eonvoear-~c-ha outra por 
annundos nosjornnPs mais lidos tlc amhas as ddatlcs, Jl;tra tii 
tlias !lt~puis; nnlla sr potler:í •!e! i Iterar quai•Juer IJllt' ~eja o nu
lllf'l'll LI c aet•õcs. 

Por eirciimstanei:ts PXI'f'peionaes a sl'ssiío prt~lnrá ~cr adiada 
para outro tlia, t•orntantu tJlll' não seja esp:u:ada por mai~ de 
oito dias. 

Art. 18. O acrinnista !Jilf', tclltlo rolo na assrm!Mn 1--[cr:il, 
niio JliHlt!l' t!OJll[lal'f't'.l'l', poder;'t fazer- se l'P!Jl'!'St'lllar, e oH ferindo, 
para isso, ftodcrcs a outro :wl:ion ista. 

Não st•rão, pon\m. atlmillitlt,s votos por pro•·urar;ão, quando 
se tratar lia elei•·ão tia tlil'l!l'loria onda commissiiu list~al. 

Art. :1!!. Us votos scriio I'Orttados 11:1 razão di• lllll Yulo por 
l'atla acr:i'to, I(U:t!qucr qllf• srja O IIUillt'ro de ;~ef:lHJS J'l'jlrt~Sf'Jl
tat!as por urn :Jt'('.ionista por si I' eo111o procur:ulor tlc outros. 

Art. 20. Em regra, sPmpre tJUe si' não tratar de eleiriio de 
d irPdorPs c sPus substitutos, rio gerf•nte c tlf\ membros da t•nm
missão lb1·al, onde reforma 011 morlilier~r;iio dp qnnlqw·r tlis
}Josir;ãn destes estntntos, as Yolat;õt's sl'riio f1•itas w·r copit11 ; 
todavia a rcquPrirl!ento tle qualquer mem!Jm Lla a~sl'nt!JI,•a 
geral, esta poderá resolver que se faça por acrues na forma 
do art. 1\1. 

Art. 21. Serão :1t.lmillitlos em aSSl'rnltléa g.•ral Pxhi!Jinllo, 
previanwntl'. d()(~umcnto eompruhatorio tio SPU dirl'ito: 

a), os tutores por sPus J.lll[lillos; 
b), os maridos por suas mulheres ; 
e), os prnpostos por 11ualqnrr lirma ou enrporarão. 
Art.. 2~. A <tssn1nhl''a geral I'Pllrtir-s<•-ha ordinariamente 

uma Yez por anuo ('111 t!ia f\ hora t!,•si~n:lfla pt'la llirPc't.oria, 
c rxtraontinariarnpnte quando a rlin~etoria o julgarr·on,·••nien
te. Nas reuniões cxtraordinarias 11iio se podcní tratar de outru 
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a~~umptn alt;lll tlat(HI'IIt• 1]111' ftlr tlt•signa•lo no anntmt•in•le 1'1111-
vucarào. A primt•ira rrnniào llt'tlinaria ~rr:í I'IIIIHll~;llla pPios 
int'IH:Illll'atlon·~ log-o dt'(HJi~ ela l'hPg-atla tio priuwirn Yapor 1la 
eompanhia. :11illl de trr log-ar a l'lt•i•::lo ela tlirr•·toria ,. com
miss;io Jiseal, ;i I(Ual pre~tarào conta da sua ~estão até eg,;n liata. 

Art. 2~1. A nll'i~·;io tlc •lin~etorrs e snhstitnto~. tlc g-Prcnlí·, 
on di' mrml1ros 1la l'tllllllli~siio lisl'al. as;;i111 como totla~ as n•
solu(;urs da asseuthk•a ~nal. sr•ri"10 por 111:1Íoria rl'lativa eiP 
Ylltns·•tns ;wl'illnisl;ts prrselltl's, 1111 tl;ts ac•Jt~·~ qne l'llt•s r•·
Jli'I'St~ntan•m, nos \l'rliiiiS elo art. l\1. 

Art. :H. A cnnl.tH':u::lu. tanto par;1 as II'Ulliltrs ortlinari;ts 
1'1111111 para as e.xlraonlinari;t~. st•r:·, ft•ita t' pnltli•~:ula nos jor
naes 1ln maior l'in·ular:iio elt• ;unha> as •·itlaelt•,, elt•signanelo dia, 
hora~~ ln1~al. quinzn 1lias a 1111's elo di:1 tlt•,;ig·nado. 

Art. 2:1. !"ma hora tll'pois da rna1T:11Ia para ;1 l'l'lllli:·"'· Yt~
rifil'a•la :1 Jli'I'S!'III:a dl' llllllll'l·o lt•g;d dt• at'l'itlltistas, st•r:lo llo
llii';Hlos por ;11-elarll:u;:ln " prl'sitlt•n!t• I' ~l'l'l'l'lario d't•rtll't! os 
:ttTÍIIIIÍ>[;IS, [lllll:ill!lo Jog";ll' t'S[t' ;'1 Sll:t I'St[lll'rtla I' IIS t!lllros 
:l!'eionista~ i nd ist inet:unent•·. 

Em totlCJs os •~asos ''" l'lllpat•·. a sorti' elt"t'itlirú . 
. \rt. 26. lnl'llllllit• :i ;'""''nddt··a:,!·l'r:tl: 
~ l. ~~ He~u]\~Pr ~ohn· todos us iulrTI'Ssr•s da il:':'twial'("ill. 

~ 2." He;;n!Yt'l',:nhn• :t di.~.~nllt!'l/r,dol·nmpouhio. :1Í·t.:!." 
~ :1." lksuh-•~r ,:nltrr 11 1/IIIJIIIr'llfn d1• 11111/11'1'11 d1• full·1·ns rr 1'1/flll/'. 

~ '1. '' Ht•,:t~ht•r "''hrP t[lt:dqut•r 1'1'(111'1/l<l 1111 m"difi,·urlin tlt'>k' 
estatuto,;. 

~ ;;_" iii'SOII-1'1' ,:niJrl' a,: t'l!l/fll.~ dn !JI'I'I'IIfl'. app1'11\.alldll tJII J't~
jii'UYantJo-a~. •htutln nn lll';.!':tlltl"-llll• quital'iin. 

~ li." Hr.<lll\·1'1' ,:ohn• tJ 1/II!JIIII'n/u tlu ,.,,t,·f,tl ,:cwi:tln"' krlll"" 
tln art. :i." 

~ /. '' ~\.U{tH<Z:II' a 11/i,'ll'l!'!ln J/,• IJti''Íu . ..; ,, fi'IIJ'i,·/u•s. 
~ 8. 0 Elt';Jt'l' ~~~ di,·····f,n·,·., ,. :..:tJ/,.,f;(ilf·•:•. Jnd' .... ,·rutinin :-('· 

tTI'!CJ na f,·,rm:t ''" art. :! '1. 

~ \l." Ell'~er a t'IJIIII/Úg.~(/n fis•:·rl. ic:ll:tlntl'lltt' I""' ''"t'l'LIIini" 
sprretn c na ftílma tlo art. :H. 

~ to. ::\'oml'ar un dPmittir o !JI'I'I'tlft'. na r,·,nna "" :1rt. :!i ,. 
rP~oln'r ""hn• a n•trilmi•:ii" ( :~rt. :11' p:tr~ "llll'"llttt. 

:S. ll. Pr•l•·nar ._1..:. ,fj,·id··~;du, d ...... !:•,·;·'"'· fi,t 11 i,l~~ ... :1 ~r~
!ról)uir. 

'Al'll. L 

11 -' 1' T 1; \"I 1 • ';; l .\. 

Art. 27. A eompanhia '''r;i dirigida fi"l' nma tlirt•,·tori:t, 
composta dr, duus aer~ioni,:tas. l'll'illls na r,·,nna 1los arts. ~:! ,. 
23. llavcr;í rlous ~nhstitnlos l'lrilns tl:t IIII'Slll:t f'•'•rma ,. 11:1 

mesma oe•·n~iiio. 
E' recommcnd:ulo l(lll', pPI" IIICJln,:, 11111 dos dirPt'lorcs snja 

eleito entre os acdouista.< n·sit!t•nte~ f'lll l'Piota~. Amhos tJs 
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1lirrrtnn•s cxereet·ào o carf,:u simultaw~auumlt•. E111 1·a~o !Ir im
Jl!'llinwnto on Yn::w, s1•rú cllmnauu para srrvir 1ln 1lireetor o 
snh~tilntu. 

U excreieiu 1lo cargo de llirCI'IIIrrs e seus suhsl.i tlll•t:> dnrar:i 
11111 anno. 

/)ÍI'I'Cloi'I'S l' stdl.~tita/us so•n ir:'io sem rl'lrilmil'llll; oi l'nrgo lio-
IIOI'ilico. • 

W ;ulmissin·l a J'l'l'leküo . 
. \ri.. ~R. Inrumln! ú il'irl'eloria: 
\; 1." \'dar s11h1'1' os inlen•ssi'S 1ln l'lllllpnnhia, l'olllhiuar 11s 

lll!!iUS d1• (li'OIIIOVP!·IIS t' d;t[' iltSII'III'I;OI'S l't'laliY:tS ;'1 hon ôlllllli-
11 istr:u;i!o r lisral i~a~.:ilo dos lll'g"ol'i11s dn IIII'SIIW. 

~ ~-" CllllVOI'ar a asst'IIIIJI,:a yt•rul SPIII(Il'l' 1(111' jnlg-tH• 1'1111\l'-
niL'llli' on llu~ fln· t'PlJlll'ritlo. 

~ :\." l'ropftr o augtlll'lllll dl' l'apit;d (art. :i."l 
~ 11·." Autorizar 11 g"t'l'l'llle: 
:11 a, fo::;,t•r dt•sw:;a.~ n~IJntadast•'l.traordiuaria~: 
hitt. n•tlli::;,ttr us t'OIIll'lll'fns. alirn;u;iws" a1~quisi1;ltes. tudo d1• 

õll'l'l'tl'do I'Ollt :~s tll)lihenu;IIL•s d:1 :1sSf'llthlt'•a g-Pr:tl. 1'\l't'ptn:wdo 
a Cl\1'01111111'1111:1 do prÍtiii'ÍI'O \:1(1111', da IJIIôd SI' Ílll'lllllhl'lll ll' 
inl'lll'(lor;ulorl's. 

\;:i." Tomar I'Oiltas ao g"l't'l'ttll' quando lhe p:ti'CI'I'l' :1 pn•po
~ito: ~\ls(H'IIIll'l-o por motivo justilit-;Hio. IIOIIII'alluo I'Hirl'lautn, 
hrm I'Otllo 1111 1·a~n 1l1~ mort1• 011 impo~sihilioladl) :IIJ~olnt:;, 
quem o sulJSiiltt:t, r dando r·onl:1 :i tlss,•m.fdé,, !/''1'111 p:1ra q11r 
I'Psoh·a llldinitinmtf'ntn. 

~ u." Fixar, sobre proposta l(o grrrnlr. 11 llllllll'l'O l[w; f'lll" 

pre;.:-atlos I' agente' r, marear-lhes os \"rnl'itttl'ntos. 
~ í." Julgar oeomtuis~n 1las aer,ões. 
~ H.° Fixar, ~ob inllicar;ilo do gPrente, n Bancn para M 

fundos da companhia. 

CAPJTFLO \'1. 

n"~ mmr:.\cl.' . 

. \rt. :W. lls uegrwios da a."."lll'iar:'i,; ~l'riio ailnt i 11 istt·atlos por 
11111 g'I'I'PIIIP f'IPitn aunnahnl'llll' 1'1111'1' os an:inni,ta~. 1'\1'1'· 
ptnatlllo a priluf'ira g-en'lll'ia 1(111' sPr;i o'\l'l'l'id;l P''''" inl'oli'(Ht
ralloro•' da l'ompanhia ali; a 1'\(lir:u;:lo do pr:1zn de 11111 ;nnw 
dpnois da cheg;ula 1ln printPiro n1pur. 

O g-erentP uiin entrar;Í 1'111 1'\l'l'I'ÍI'Ío ~1'111 possuir 1lu:b 1111 
111ais aceões. 

A rll'lrãn dn g1!1·entt• fl•r:i l11g-ar ;ulllllalniPIIII) ""' trrm'"' 
1los arts. 2:lP~t;. E' alltnissiYel a n•elci1:iin. 

A rt . :10. lru· n m b<' :111 g-P.n• n t t' : 
~ l." Cui1lar nn seguro maritiu1o tio hareo 111t dos han)OS lia 

l'lllllpanhi;l, assim eomo tto seguro tlt~ qualquer propriedade 
to'I'I'I'Sft'l~ que a mc.qn:t pu~~ ui r. 

~ :! ... Ao! ministrar as opPr:u:õrs tia l'ompanhia e todo o ex
pedil~nte. 1~om poderes para lll'ot'Nler eoll\1) entender em be
nelieio dclla. 
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§ :J. • Exe<mtar as uelibera~ões da directoria . 
.. ~ ~. • Por si c seus agentes e procuradores representar a 
llssociação em juizo ~ fúra detln, p:tra o que lhe são eoncedidos 
plruos poderes Jielos presrntes estatutos. 

~ ü." Nunw;tr e despedir os comrnandantes c capitães elos 
navios, agentes e mais empregados da eompanhia. 

§ 6.• Assignar os rontrartos e a correspondeneia, ordena•· 
on rffcctuar as compras e despezas ordinarias, ret~eber e df's
pendcr os dinheiros 1la companhia e rcrolh<'r an llaneo os va
lores <lispnnivcis, romo determina o art. i~. 

~ 7." Fazer as transac~ücs de que trata o art. 10. dirigir a 
rscriptnrar.ão, providenciando <JIIn s!'ja metluulica e dara. 

~ H." Fedtar as eoutas no firn de I' a da scmesti'r e apresentar 
annualnumtc ü asspmhliia l;f'r:JI nm n•latorio elaro c rxpli-t'ito 
de todas as oper;u;uns do a uno e :teiJIII)Ianhantlo o halan<;o geral 
ea uemonslra<;uo 1la l'onta ole ganhos e penlas. 

Art. 31. O g-mrntn scrú retrihuillo emn a quota rln ~"/o da 
re.reita bruta, proveniente <le frctns e passttg-cns, uur·antc o 
tempo 1le sua administração. Em Jogar desta retl'ihuição, a 
ass~mhléa geral poderá marrar, depois da expirat;.ão da pri
meira gcrencia, um ordenado lixo. 

CAPITULO VI. 

DA COUioiiSSÃO FI~CAL. 

Art. 32. Na a~sembléa IH' r ai ordinaria de r a da anno será 
eleita urna commis.ção fiscal, que ~nrá 1lc um srí mrmtbro, ti
rado dos accionistas. Por morte ou impe1limcnto do mesmo, 
a dire<~toria desig-nará um outro a<·cionista pura prcendter a 
vaga :ltú a reunião da primeira assnmhl<;a geral ordinaria. 

Jncumbr a rst1~ commi.~srlo, á qtwl ~erú franq neadn o examt~ 
da cseripturação r, dos documrnlos t·omprolwtoriosdn tlcspr.zn, 
apresrntar ú a:>l'emhléa geral dos nt·.cionistas o seu parc1~er so
bre o relato rio, hala111:o c .rontas 1lo g'Prcnte, assim eomo sobrr. 
a gestão dos ncgocios da companhia em geral. E' posto ho· 
norilico. 

CAPJTUU YII. 

I>JSPOSIÇÜES GEI!AES. 

Art. a:J. Pu r fallencia ou morte de qualquer aecionista, 
antes do integral pagamento de suas acções, estas ficarão vagas 
e a companhia, tomando-as a si, o gerente, findo o prazo do 
artigo sP-guinte disporú dellas ; o seu producto e interesses, 
ilcdnzi1l:t :t quota que proporcionalmente lhe lm:ar 1le qnaes
qucr prejuizo~ vcrifieados até a dàta da morte ou fallcucia, 
consc!Tar- se-Ita ü disposi~ão de quem por direito pertencer. 
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Art. 34,. No caso de. morte, si os herdeiros dos accionis
tas forem maiores e não estiverem privados da adminis
tração dos seus bens, as acções lhes serão entregues, si den
tro de 30 dias sendo presentes e de seis mezes sendo ausentes, 
declararem ao gerente IJUC preferem ser accionistas. 

Art. 35. Quacsqucr questões serão resolvidas de preferen
r.ia por meios concilia to rios. 

Art. :!6. Os accionistas da companhia de transportes a va
por obrigar-sr.-hão ao licl cumprimento das disposições destes 
r~slatutos, approvados 'i ue sr~jam pelo poder competente, por 
si e seus henlcirus ou successores, renunciando quaesquer 
direitos rJne tenham ou venham a ter para impedir a sua 
obsm·vancia, c tudo validam com as suas assignaturas. 

Art. :17. Todos os eargos de l(llll tratam estes estatutos 
potlem ser exereidos IHH' sociedades eom firma, 11ue forem 
acdoni5tas. ' 

Art. 38. Os incorporadores Viuva Claussen &. Comp. de
:<istem da commissão de costume em remuneração dos ser
viços de incorporação, rcserv:m!lo-sc, porém, a reslituição in
tegral por parte da com pau h ia de todas as despezas occorridas 
<1té a conclusão das disposições do art. 38, assim eorno a 
com missão de cstylo pela encommcnda do vapor. 

Art. 39. Us abaixo assiguados obrigam-se pelo numero de 
acr;õcs IJUe subscrevem, sujoitando-sn a todas as disposições 
dos prcsrml.es eslalulos, que approvam, •~ouccdcndo aos so
cios Viuva Claussen & Comp., incorporadores desta compa
nhia, plenos poderes para requerer ao Governo Imperial a 
approvação dos mesmos estatutos, autorização para funccionar 
ê para aceitar as alteracões ou modificações que o mesmo 
(!o vemo lhes fizer. · 

Cidade do lHo Grande do Sul, Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, neste Imperio do Brazil, aos :1.2 de De
zembro do !876. (Seguem-se as assignaturas). 

DEf":RETO N. 6860- DE 16 DE MARÇO DE i878. 

Concede permissão a .A utnnio .Toar1uim Rodrigues Pinto r~ ara explorar carvão 
de pedra e outros minerars ao norte da Ilha de Ilaparica, na Provincia da 
Bahia. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Joaquim Rodrigues 
Pinto, Hei por bem conc~der-lhe permissão p_ara explorar ~ar· 
vão de pedra e outros mmeraes ao norte da llha de Itap:mca, 
na Província da Bahia, e sob as clausulas que com este baixam 
assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do r,Ieu 

r. 11. 1878 f.:i 
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COn~êlhó, Senador dó Imperlo, PresidentE' do Conselho de Mi
JlH O•, Ministro e Me e ario de E-.;tado dos Negoi ios da Agri
dullurn, Comtne:·cio e Obras Publica;;, IJUC assiu1 ó tenha enteli
didó e fllça executar. Pa a cio do lHo de Janeiro em t6 de Ma, ço 
de t878, 57. • dá Independencia e do Imverio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbtí. 

Claull!lulas il que se rerere o Decreto n. o 0860 
desta data. 

I. 

E' coneedido o pr~zo de dou~ annos, con'ados ~est~ data. a 
Antonio Joa •u m Rodrigues Pin'o pan, se n prejnizó de d rei
tos de terceiro, explorar· c rv~o de pedra e outros minera s na 
ilha de lhp:tJ ica ao notle d, par:dle:o 13 ',S., qtte, se undo ~ 
cartà levant~da pelo Capitã 1 rle Fragata E. Mouchez, passa pel<i 
ponta do Tatú e a barra do Gil. 

li. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
re1:0mmend~dos pela sciencia. 

As que se tiverem de f zer em terrrn()s possui dos, por meio 
de sondagem, cavas, poços, galer.as sub:er ·anP:ts ou a céo 
aberto, não podei ão 5er executadas sem autoriz ção dos pro
prietarios. Si ts~a, porlm, lhe fór negada, pode á ~er supprida 
peln Presidencia da pro ;inc:a, median .e lianç1 prestada pelo 
concessionario, que responderá J,ela in.Jtomnizaçãn de ~odos os 
prrjuizos, pe·das e damnos, causados aos prap:ieta ios. 

Para concess'to de semulh:mte snppriutento o Presidente da 
província mandará, ror eJitaes, in· i mar os p o·Tidar os pc1ra, 
dentro do pr:rzo razoWel, que marcar, at~re~entarem os mo· i
vos de sua opposição e re,1uererem o que julgarem a bem de 
seu direito. 

Ill. 

O Presidt>nte da JlrOYÍ'lcia concederá O'l negar:í o snppri
mento requerid·) á vista das razões expendida~ prl s proprie
tarios, ou á revelia de -tes, declarando og fumlamen'os dd sua 
decis:·to, da qual 1 oder~o os inte e sados rt cotTt'r para o 1\ti
nlsterio da Agriculturà, Commercio e Obr;~s Publicas. Este Ie
eursót po.t·ém, sómente se1á recebido no etreito devolutivo. 
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IV. 

Deliberaila a conce~~ão do suppr'mento ila licenca t~roceder- . 
se-h 1 immrdwt: mente á avalia:.ão da fiança de que trata a 
clat1sula 2. •, ou d 1 indemn zuç c dos prrjuizos :;IJegadns pelos 
pn prie arios. Si hnu\'er empn'e, ~e á·de,·idido t.OI' um 5." ar
bilto, nomendo pe:o Pre~idente •'a rruvin•·ia. 

Si os terrenos pert• n e rem ao Estado, o 5. • arbitro será no
meado pelo Juiz de Dilcilo. 

v. 
A indemnização de que trat1 a clausula J•rccedentc será 

devi da a nda quando as explorações tort m feitas em terrenos 
de propriedade do conces,ionario ou do Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos propl'ieturios con
frontantes. 

VI. 

Proferido o laudo de que t1·at1 a clau~ula fi.", o concessio
nario gerá obrigado a elfect:tar, no prazo de oito d:as, o 
det,osilo da fiança ou pagamento da impo:tancia em que fôr 
ai bilrada a indemnização, sem o que não I h e será t:oncedido 
o suppr.mento da licença. 

Vll. 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiver de de~v ar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos da exploração. Si o desvio desMs 
a~uas prcjudil·ar a terceiro, não o poderá fazer sem licença 
deste, que poderá ser supprida mediante indemnização, na 
fórma estabelecida na clausula fi. • 

VIII. 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
lanos ou estagnação de aguas que possam prrjudicar a saude 
do~ morad01es da circumviz:nhança, o concess·onario será 
obr: gado a de~eccar os terrenos alagadiços, restituindo-os a 
seu antigo estado. 

IX. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou galerias 
no t rritorio de~la conct ssão n:,o terão Jogar : 

i." ::iob os edilicios e a 15 metros de sua circumferencia, 
sa'vo na ultima hypothe!'e, semente com o consentimento ex
pres•o e po1· escrip•o do res~ectivo proprietario. Este con
sentimento não poderá ser supprido pela Pre&idencin d11 
provincià; 
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2 _" Nos caminhos e ••slratlas publicas e a 10 metros de 
cada lado delles; 

3.• Nas povoações. 

X. 

O conecssionario far:í levantar plar\tas geologiea e topogra
phiea dos terrenos oxplor<lllos, com crue lifrnc dcmomtrado, 
taulo IJUanto permittirnrn o . .; tralwlho~ 'llle tiver ft!ilo, a 
surerposição das camadas mint•r:w< c! r·eiiW!iPrá ns •li la~ plantas 
ú Spere~aria de Estado tio Jllt'lteionatlll lllinistcrio, at_;ttlllpit
nlradas: 

i_" De amostras dos mesmos mirwrans o das varietl:ult·s das 
camadas de terra ; 

2. 0 [),~ urna descripção mimreio;;a da poss:wça das minas 
dos 'lc·rTeuos de donriuio p111tliet~ c parlic~ular rwr'l'.<sarius :·, 
rninenção, eor11 dt·sigua:.:<lo tios proprietario .. ;, das otliliea•:õe,; 
uelln5 t•xistc~nlPs e do UStJ o:t t'IIIJII'l'g-o a •tU•: são de.<tinados. 

Outrusim iutlicará IJilal o llt"io mais apropriado para o 
transporte dos prod;tc~tw; •la ntÍIII.'I'ação ,. cjual a dislauda 
enlre c~da urna das r ui nas e os povoatlns ma i~ proximos. 

XI. 

Satisfeitas as clan~ulas deste rlenc•lll, spr-lhe-ha eiJUeedida 
antoriza\;~o para lavrar as mi11as pur l'!lc dl's('ohertas nos 
lol-(arcs dc~signados, tle :ICI'Únlo 1'11111 as leis e condiçües que o 
GOICI'tlO .i ulgar eon \t!IIÍ<'IILC esta!Jnlc•ecr ILO ;te lo da eouces,ào. 
HO inkrcs;:e da miiLerac•iin c Pltt !JI'nelieio do Esta•li> f! dos 
jlropriclarios _ · 

Palaeio do lHo de .Janeiro c!rn Ui til'. ~larç11 de 1878. -
João Lins Vieira Cansunsâo tlt! Si11imúú . 

• 
IlEf:l\ETO N. 68(il - 1'" I li DE ~IArH;o DE 18i8. 

r.onr.Pclt\ permissiio a nento .Tosd Ft~nlatHlns dt• Almf'bla para CXJllurar c::n·· 
vão llc p0dra c outros mill4!rac:-:. <.lO sul da ilha d•~ Haparica, na Produ
eia da llahia. 

Artendendo ao que .ML• requereu lknlo José Fernandes tle 
Alm~ida, Hei por bem COIH'Illler-lhe JH'ftllissiio p~ra exvlorar 
earvao tle perlr:t e outros rnineracs ao sul da ilha tle lia parira, 
na _Província da Btthia, soh as dausulas qno com e,;te b:1ixam 
ass1gnatlas I•or João Lins Vieira Causansúo de Sinimbü, do 
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Meu Conselho, Senador do Irnperio, Prrsidrntn do Conselho de 
~linistros, Ministro e SerrPtario de Estnrlo dos Neg-oeios da 
Agricultura, Conur..')l'Cio e Obras l'ublieas, que assim o tenha 
entendido e faca exeentar. l'alacio do H in dp Jnneiro em Hi de 
~larço de 187t( 57. o da [n,lcf;Cillli-ncia e• elo IrnjiCrio. 

Com a ru!Jrica ele Sua !IL!gr~tade o Imperador. 

Jmio Lins Vicim Cansausilo dl' Sinimliú. 

Clau11ulns a flUe Me ref'car•c o D«'er•c•to n. 0 t;~61 
clesln clnln. 

I. 

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta da!a, a 
Bento Jose• Fernandrs de Afrnrida flal';l, sem prejuízo dos direi
tos de terceiro, explorar carvão de prdra e outros minerncs 
na ilha de Jtnpnriea, ao wl do parnllclo f:Jo S. fJlle, Sl'gundo a 
t•arln levnntada prlo Capitão dB Fn,g-ata E. Moudlt'z, p:1~s:1 pnfa 
ponta tlo Tatú r a lwrra do Gil. 

11. 

As cxplornçõi'S podPrão ser feitns po(fJnalrJ!H'r dos modos 
reco1n1nend~dos pela ~ciencia. 

As que se tivcn·m dr fazer""' tCI'l'l'liOS po~snhlo~, por meio 
de sontl:1g-cns, c~vas,po~.:.os, gall'rias snhtrrr:.~nras 011 a ('f•n aber
to. n~o porlrr:io srr C\ccntatl:ls sPrn autorizat~:·,n 1los (ll'lll•r'il'fa
rios. Si ••s:a, por/•r11, lho für nr~:11fa, Jllllll•r:'t Sl'l' supprida pcl:J 
Presitlencia tia província, nwdi:mte finn«;a prrstatla pPio con
cessionario, fJUC responderá Jlt•.la inrlPnmizaçiio dn todos os 
prc.inizos, ]Jt1rdas c rlnmnos causndos aos proprie::~rios. 

Para concessão de sr'HII'flian!n supprinw11to o l're.<identn tia 
pro1·inl'ia manehmí, por l'ditacs, intimar os Jli'OJII'ÍI'I:.~rio~ parn, 
dentro dr• prazo razoavül que man·:lf', npm>entat'l'lll os motivos 
df' sun opposir:ão n l'CfiUCrcn·m o qun jnlgarnm a hem dl' sru 
tlireitn. 

IIT. 

O Presidenl.c da pro1·incia concedPrá on 1wg:~rá o suppri
mento requerido ú visla das l':lzões experuliclas pelos JJI'OfJrie
tarios, ou á revelia destes, declarandrl os fundamentos de sua 
decisão, da qual poderão os interes~ados recorrer para o Minis
tcrio da Agricultura, Commercio e Obras Publicns. Este re
curso, porém, siÍmentfJ será recebido no Pifei to devolutivo. 
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IV. 

DelibPrada a concessão do supprimento d1 licença, proce
der-fe-ha imme.iiatlllll'nte á a.nlia;lio lia lianç1 de que trata 
a clausula :t.a ou da indemniz çào uos prej uiz 1S alleg. dos 
pelos ~.ro,JI ie:arios. ::;i houver emp:tte, se1 á lltcillidJ por um 
5.• arbitro, nollleallo pelo Ptesi enti1 da provind:l. ~i os ter
renos !Jei'tencerem a1l Estado o 5. o arlJitro será no.11ea io p.-lo 
Ju z de D;rdto. Proferido o lau o, o concessiunario serú obri
gado a efl'ectuar, no prazo de o:t,J dias, o de!Jusi.o da liança 
ou pagamento tia impuitancia em que fôr arbitrada a in lem
nizaç .. o, sem o que não lhe será concedido o su1,primento da 
licença. 

V. 

A indemnização de que trata a clausula precedente será de
vida ainda quando as explorações forem feihs em terrenos 
de propried1de do concessif.nar;o ou do E -tado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarius con
frontantes. 

VI. 

Será il!ualmente obrigado a restabelecer á sun custa o curso 
natural das aguas que tiver de desviar lle seu letto rel:l ne
cess:dade dos tr.~balhos lia ex:plora;ão. Si o desvio de,sas 
aguas prejudicar a terceiro, não o poderá C .zer sem licença 
deste, que poderá ser suppriua mediante indemnização, na tór
ma estabelecida na clausula 4,. a 

VII. 

Si dos trabalhos da exploraç'ío resultar a formnção de 
pantanos ou estagnaç:io de aguas que possam prejudicar a 
saude dos moradores da circumvizinhança, o conce~sionario 
será obrigado a deseccar os terrenos alagauiços, restituindo-os 
a seu antigo estado. 

VIIJ. 

As pesquiz~s de minas por meio de cavas, poros ou galerias 
no territorio de1;ta concessão não t ·rão Jogar: · 

i.• Sob os edific:os e a iã m ·tros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypoth1 se, fóm ·nte com o coasenlimento ex
prt s o e por esci'i,Jto do r.!specti •'O pro •r·et:wo. E.;'e con
sent mL·n:o não l;oderá ser ~uppric:o pl'lu P. esilente Lia pro
vmc a; 

~.o Nos caminhos e estradas publicas e a lO metros de cada 
lado d lles; 

3.• Nas povoações. 
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IX. 

O concessionario fará lev~nfar pl~ntas geologica e topol\"ra
ph ·c.l do; terrenos explorados, com que fique demonstrado, 
tanto quanto permitlirem os trabalhos que tiver feito, a super
posição da~ camadas mineral'S, e remetterá as ditas plan.as á 
Secretaria de Estado do m1 ncionado Mini~krio, acompanhadas: 

i.• DJ amostras dos mesmos rnineraes e das variedades das 
camadas de terra ; 

~-· De urna descripção rninucio~a da possança das minas dos 
terrenos de dornin'o publico c partícula!" necessario~ á mine
ração, com d~sig-nação dos proprictar·ios, das edificações nelles 
exi~tentes e do uso ou trnprego a que ~ão destinados. 

Outros m indic 1r:i qual o meio mais apropriado para o 
tr~nsporte dos productos da rninl'r:,ção e qual a distancia en
tre cada uma das minas e os IJOvoados mais proxirnos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-ha concedida 
autorização 1 a! a lavr r as minas por elle descobertas nos lo
vares de .ig-nados, de ~c. ôrdo co 11 as leis c conrtições que o 
Governo jul,.ar conveniente l'Siabelecer no ac o da conces~·ão, 
no in e ·cssn da mineração l' em b,nciic:o do E.;tado e dos par-
ticullrtS. . 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Março de i878. -João 
Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO N. 686!!- DE !!3 DE MARÇO DE !878. 

Concrde privilegio a Gratient :Milliet para a macbina de sua invenção 
destinada a utilisar a mandioca. 

Attendendo ao que Me requereu Gratient Milliet, c de con
formidade com o pnrcccr do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Fazend:1 o Soberania Nacional, Hei por bem conceder· lhe pri
vile.do por drz annos para fabricar e vend~r a machina, que 
declara ter inventado, afim de utilisar a mandioca, e cujo 
desenho apresentou com a respectiva descripção. 

João J.ins Vieira f:an~ansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Prr~idente do Conselho de Ministros, 
MinHro e Secretario de E~tado dos Ne~ocios da Agricultura, 
Commrrcio e Ob ·as Publicas, assim o tenha entendido e faça 
ex cutar. P. lacio de Hio d · J n' iro em 23 de Março de !818, 
:17. o dJ Independencla e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mas-estade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
~ 
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DECRETO N. 6863 - nF: !3 DE MARÇO DE 1878. 

Concede privilegio a William Hans Hornnm p~ra o apparelho d"stinado a in
dicar o nUmero doS'tpassageiros qnn lran~itarP.m uo~ carro~ elas c~trada~ dt~ 
ferro e de trilhos ~rbanos. 

Attendendo ao que Me requen:u William Ifans llornum, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por iJem conceder
lhe privile:rio por dez annos para fahricar e vender o appa
relho, que declara ter iu ventado afim de indi1::n· o numero de 
passagPiros que transitan•m nos earros das estradas de ferro 
e de trilhos urbanos, e cujo desenho apresentou com a res
pectiva descripção. 

João J~ins Vieira Cansansão de Sinim!Jú, l!o Meu Comelho, 
Senador do Imperio, Presidente do Consl'lho I! e Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dosNegocios d:~ Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas. assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em 2:1 de ~tarro de i87H, 57. 0 

da Independencia e do Impcrio. · 

~om a rubrica de Sua Magestadll o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N.~686~ -DE 23 DE MARÇO DE i8i8. 

Concede pr!!~Icgio a Theodoro Augusto Pamplona para os:'appa1·clhos des
tinados a 'expellir do leito das rstr·ulo" rir ff'rro os corpos nelle cnr:uu
trados, e evitar os d_~seacarrilhamcntos nas pontrs, tunnPis P. rurvas. 

Attendendo ao que Me requereu Theodoro Augusto Pam
plona, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Fazenda c Soberania N:1cional, Hei por 
bem conceder-lhe privilegio por dez annos para usar 1los 
apparelhos que declara ter inventado aliru de expeli ir do leito 
da5 est:·adas de ferro os corpos nellc encontrndos c evitar os 
descnrarrilhamentos nas pontes, t'mncis e f·un·as, segundo 
o modelo que apresentou com a respecti\ a descriH·íio. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. do MPu r:onsclho. 
Senador do Imperio, Presidente do Consellw de 1\tinistro<. Mi
nistra e Secretal'io de E'tado do> Negocias da A'-!'ri::ulturn, 
Commercio e Obras Publiras, a-;sim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de .hnei ro em •:n de Março de !878, 
57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Si11imbú. 
~ 
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DECRETO N. 6865- DE 23 DE MARÇO DE t87R. 

Approva, com alterarões, os cst.atntos da Companhia cstl'a<llt ''" fprro 
Barf"in 11~· Araru:una. 

Allendcntlo ao IJill' l\fe rt•qu1:1'Pil a Companhia eslnllla de 
fprro Bari10 de Aram:una, dcvid:mu·nlP rcpn·;·cnlath, Pdocon
formidn<ln com o parecer da Secção dos N••gocio~ do ImpPrio 
do Cono:elho dn Estado, exarado 1'111 eousnlla d1• '21 d1· JanPiro 
ultimo, llei por b1·m approvar os rslatulos da nfrrida com
panhia, dl'ecluando-sn lll'llcs as alll'rnçõt•s que eom (•s:n 
baixam. :t~signailns por .João L in:-: Vi oi m Cansnw ão dl' 
SinimiJú, do Meu Consl'!ho, S1·nador do Imwrio, l'rmill•·nle 
do Comelho dr. Ministros. l\lini,tm I' Src!'l·lario dn Eslado dos 
Nrgocios da AgTicultma. CorniiH'rcio I' Ohr:·s l'nhlie:Js. fJll" 
:~ssim o tenha entrndido e l':•cn executar. l'alacio do Hio dt•. 
J:mciro r•m 23 de Março de 1!~78. üi." da hH!r·l'endPncia c do 
Irn per i o. 

Com a rubrica d1• Sua l\Iagcstadc o Imperarlor. 

Joiio Lins Vif'ira Cansrrnsão dl' Sinimlnt. 

Clausulatlil n que se ref'e••e o Deereto n. 0 6~0t; 

d••stndntn. 

I. 

Ao art. 2." acrt•sccntc-SI', no fim 1la primnira parte, 
depois das palavras-pn•senlt•;; cslalnto,,-:sem que, porém. 
tPnha o Governo Imperial a menor iniPrvPnriio nas clausula~ 
do mesmo contraclo. · 

11. 

Atltli!I'-SP o sPgninlc ao§ I." tlo art. :1.": - Hraliza!la a 
opm·ação ue que trata a sc.~·nnda parll~ dt•-<11' par:Jgrapho, só 
poderão f:,zcr-'c novns chamadas de capital para ::trnMiizacão 
dos títulos de prrlaçiio. · 

nr. 

Ao§ 2. o tio mesmo artigt'l act'f•sel'n~e-se: O 311gmento, 
!•Orilm, do capital fica <!Ppnutlentl• dr appm1 :tciio tio (~ovPrno 
para poder se realizar. · 

IV. 

Supprima-sc o § L o do art. i!. o 
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v. 
o~rt. 6." fic'lassim rerJ=gHo :-Oarcioni~taquenãoentrar 

com a prest· ção co· r··~pond nte a qualquer ch ma la, per
derá o direito á~ acçõ s de qu1• não lizer a r1 fer1da entr,.d 1, 
as qu e~. salvo o c ~o rle forçá ma or, provado perante a di
r ctoria. pod~rlio ser no1amente emittidas, rever.endo em 
bennl.cio da rornpanhío as 1•ntrndas feitas. 

F.c · entendido que o :tccion '~ta é rt·spons'lvel pelo valor 
da· acçõ s que lhe IOrPm tiHr bu'das, e que o commisso 
não libera da Jesponsabilidade para com terce1ros até o valor 
das mesmas acçõcs. 

VI. 

Ao art. H, no fim do primriro pe~iodo, depois da palav1·a 
-ausente- acr sc,mte-se: -na eleição d.~ membros da di
n:ctoria e commissã1J fiscal (o mais como está). 

VII. 

S11b~titua-se o § 4,." do m?smo arti"'o pelo seg-u'nte :-05. 
socius de qualqul'r lirma r<.'JJI'l'SI~Htando um por todos. 

VIII. 

No flm do primei~o pHiodo do art. t2, em vez de -um 
quinto- diga-se- um decimo. 

IX. 

No fim do art. f.3 acrescente-se :-nem outros empre~ado!! 
da companhia. 

X. 

O :·rt. i5 substitua-se pelo sr~uínte :-No caso de impedi
mento de al·'um dlflc~or, st•Já e!IP ~ub;tituido por um ::ccio
ni~la possuidor de cincoen·a acções jJelo menos, desig-nndo 
pda di. ector:a, e que pode1 á s. rvir a~é a primeira reunião 
da ass1 mbléa I!Cial, na qual Eerá 1le.to, nos termo.; do 
art. :1.4, § z. ", o que h ou ver de pl'e~nc.:er a va~a. durando 
~uas t'umçi'ies jJelo tempo que ainda tiver de rlurar á referida 
d.rectoria. 

XI. 

No art. 24, sub~titua-se o ultimo prríodo pelo seguinte : -
prlo modo e tab h•cic;O na le;(sl:1çào v.gente. 

Pr•lac orlo R'o de .Jan i:·o •rn 13 de Março de i878.-João 
Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 
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Estatutos da Comp1nhia estrada de ferro - Barão de 
Ararua:na. 

CAPITULO I. 

ORGANIZAÇÃO DA COlt:PANHU .. 

Art. I. o Fica organizada no município de i\facahé, fregue· 
zia de Nossa ::lenho. a da Conceição ue Macabú, onde te.·á 
sua sf'de, uma companhia anonyma, que sob a denominação 
Com!Janhia estrada ue feno-llarão de Araruama- dura,á 
por 90 annos. 

Paragra ho unico. A companhia consitlerar-se-ha organiza. 
da e ins ituida, de,JOis que forem pelo Gove no lm!Je. ial 
approvadus os es atu.os, e realizados :<:0 "/., de seu capilal, 
deposi.ados em conta conen·e n'uma casa banca. ia. 

Ar't. ::! . " U lirn da eompanhia é utilisar-se da concessão, 
que por p ivilegio foi outru gada em ~de Dezemb:o de tM76, 
pelo !jovem o erovincial do hio de Janeiro ao l'enente-t:or oneJ 
Luiz Gomes Amado de Aguiar, D:. Miguel da ;:,ilva \iei.a 
Bt aga, Miguel Calo geras e João Narcisu Fernandes, pata a 
consLrucçào de tuua via ferrea, que, par· imlo do ponLo mais 
convenien:e ente as es:ações de ;:,ant'Anna e .:-:an!a té da es
trada de Macahé e Campos, vá te:mina•· er.tre as raizes das 
ser1 as da \ en:ania e ::;an.a Maria Magdalena, na fazenda de
nominada Pão de Assucar·, ern frente ao Quilombo, podendo 
ter um ramal par a a se na da Ven~ania ; e em vi :tu de do qual, 
foi assignado pelos quatro concessionados o contracto de ti de 
Ma ço uLimo, com o Dr. Director das obras publicas e o Dr. 
Procurador F1scal da província, cJntJacto es.e, que com a 18· 
ti.icação, deve fazer· parte intcg ante dos presen:es es:a~utos. 

Pa. ag:·apho uni co. Para acquisiçf•o do alludido contracto e 
concessão, se1ão lavradas as resvectivasesclip.uras, nas quaes 
fica ão ga:antidos os dilf'itos dos contrac.antes, licando pot ém 
desde já es abelecido que os concessionarios pela cessão e ven
da á companhia, do privilegio, com todas as suas clausulas, 
favo es, o nus, direitos e ob igações, te ão jus 1 elo temvo 
da du ação do mesmo privilegio, :í com missão ou po. een
tagem de 10 "/. do liijuido, que, de.rois de deJuzidas as des
pezas o!'dina ias, como sejam as de aJminist ação, custeio e 
conse vaçào, olle ecer· cada balancete sernflsf' ai. 

A t. :.1.' U ca ital da com :111hia se á de800 000$000 divi
didos em 4. 000 acções de ::!00~>000 cada uma. 

§ i." Realizada a metade do capital, a com: anhia poderá 
levantar o resto do caphal por títulos de prelação, vencendo. 
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o juro fixo c mnortização que lhe~ rôt• marcada, não se po· 
denrlo proceder á tlislrifmit"ão de diviflemlos, antt~s tlfl ser 
solvido o cstipula1!o com os ti tufos 1le Jli'Cia~~ão. 

§ 2." O capital poderá ser clcv:Hio, sendo o augmcnto re
solvido crn asscmhléa g-eral, por aceionistas que represen
tem doug terços tio eapit~l l'l'alizado, tltWtlllo fúr 1~onvrnicnte 
eonstruir algum;ts das vias sullsidiarias, a que se refere a 
conrli~ão i:J." do contraeto de G de }lar~o. Sú> por(•m, seril con
sidrrwlo ell"ectivo o augmento do capital soeial, tlepoi~ que 
ror pelo Governo geral approvado. 

~ :L" Na distribniçiío dos títulos tle prelação ou tlns novas 
ac~:.ues serão preferidos o~ :tcf"ionist:ts inscriptos nos livros tia 
eompanhia. 

Art. '~. ·· As entrad:ts das ;1cçõrs serão feitas por chamadas 
previamente annnneiadas nos jonwes tia Córle c da sétle dn 
companhia c ú razão llc IO a 20 "/.,, tlevnmlo mel! in r· Pntrn 
uma c outm chamada prazo nmrea menor de au dias. 

Art. i.i." Niio podrrú 111r Ioga r a lransfl~reneia lle nctiít~s. si não 
depois de havcn·m rPalizados rlo11s !urros d1• ~cu valor, e por 
termo lavrado no n•gistro I'S)'f'l'ial da l'lllllfl:lllltia. 

~ L" Sl)lltJire rpw qualquer :w,~ionisl:l tiver de c:mciou:H' 
aedíes, tlf•vcr:í dedarar :í dircc!ol'ia onde se :Jl'ham f'llas eau
ei(;nadas, pnra fJtW 1'111 oe1~as1:io opportnnn pos~a t'sla n~sg-a-
1:11-as, rln prcrt~rf'nda a tlll:dqtll'l' outro. quando o Sl'll possuidor 
o niío possa fazer. 

§ 2. Cal! a aeção tÍ indivisível ; não podem portanto dons 
ou mais iullivitluos cxercertlireitos I'Ofll o mesmo titulo. 

Art. G. · U aecionisla ú ohrig-atlo unieamentc pelo valor das 
:teçiJPSquc subscrever. Si não entrar eo111 a presta~·ão corres
JlOllllenlc a 'lllHliJUnr chamada, perder~ o dirci:o ús acções, de 
que niío flzer nreferida entrada, quo cahiriio e111 t:ommisso, po
dendo :1 eompanhia cmittil-as d1! ll'JVo,sent IJIW tenha de intlem
nizal-o das entradas rei tas, que rnverlerão a !Jeneliein da com
panhia, salvo o t•nso de fon~:1 maior, provado prr:ntlo a tlire
ctoria. 

§ i." Por rxrnpçilo eoncr•fln-sc ~o :w1·ionista ~ f:H'nldade de 
faznr as ~uas entradas alú J:.i dins depois, pngallllo :l 111ulta 
de i"/,. 

§ 2." Quailllo as arçõrs pertenram a lllll :lt't'innisla qnnll'lllta 
C:lhido eu1 intlig"I'JH'ia OU ll'llh:l r:dll't'Ído, a a>St'IIIIJII;:t g-eral JlO· 
derú autorizar :J VI'JHia das llli'Sill:~:< ;11·,;ões. I!Psdl) IJIW tenham 
algumn entrada feita, para qun o qne produzir na veutla, re
Ytwl:t em JH]Ilelieio rlo intligi'Hic, oultt•rd,~iros do morto. 

Art. 7. Todos os ~Cllil'.'lrl's St) llnt·:'l 11111 h:il:liii'O "dos luems 
líquidos, 11ue a t'omp:lllltia tiver auft)rido. se lirai·:lo IO ; .. para 
os eonei)SSionarios do privile:-:io, n>.sr•.-vando-se 10 ·;, para 
fundo de reserva ; c 1lo restante se rar:i 11111 rateio pelos aecio
nistas, rlrpois de pagos os juros c uuwrl i zar::io · esl i pttlatlos para 
os Litulos de prrlarão. 

§ 1." U rundo de reserva é c\:clusinunente drstinado a fazer 
face Ü>: perdas do capital social ou a substitui l-o,,, será conver
tido em acções ria mesma companhia nu em a polires da div:da 
publit'n ou provinciars que gozarem dos privilrgios concedidos 
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áquclla-:; em hilhfl!cs rio Thesouro Nar·ionnl ou em letras hypo
r.hcrarias de e~l<rbcleeimentos rle r:r!lrlito real que tiverem a 
mesma garantia, tlanllu-sc a mesma a ppl irarão aos juros. 

§ 2. o Inclue-se na vcrlw da<: rlespezas o· honornrio dos r li
rectorcs, que eada um pcn:nher;\, rle 't:UOO,)OIJU, annualmentc, 
como rctriLJUição de seus ~~~n itrJ~. 

C\l'ITIT!il 11. 

Ar L. 8." A assewblr;a ~ur:il I'OIIIJHli'-H~-ha rir~ todos os ae.eiu
ni~tas possuirlorrs di' diH·o nn 111:1is :wr:õe;;, l\ r:r11110 !.aos ins
r·•·ip as 110 regi,;tm da l'olllp:rllhia, tiO dias alllt•s da n:uni;·w, 
pai.IIJill' l'o1 e111 runrol'ados. 

~ 1." E\.r'r'j'tll,r-sr: a I.' l'l'lllll~o si st• \t'!Íiil'~ll' aulr•s da
rptl'llt• pn1zu con arlo ria inslallar;iio da eolllJI<Illltta. 

§ ~-" O :weionisl:r de 111r~uos de I'ÍIJeo :wr.:lu•;; p11der:í IIIIHar 
parte r: :rssis!ir ;ws lr:rh:diiiJS d;lS assr:r11hlt'•;rs gr:rar:s, 11:'ro po
dendo JHII 1;111 \ o'.ar. 

Art. !J." A :rsseluúli:•a ger:tl JIIHlerú l'utHTionar, :H'hando- se 
11rPsen1es aeciouistas, que n·presulllellt IH'lo 111eilllS Ulll lr:rçu 
rio r·apit~l realizado. 

~ 1." llLt:i!ldo o oiJjpr·.ro d:1 l'llfl'iUI'ar:i'nJ fúr n•frmna de es
lalulos, aug11wnto dt) r·apiinl, ou liqllidar:•lo d;r rrJIIIJlanhia, 
srí a :1sSn1uhlr':a geral pr~tln:i fiiiH:donar n dr•lilwr:rr ll'gal
lllt'IIIP, ps·:ulll•J [I)'(~SI'IIIüS :II'I'ÍOitÍSias IJIW n:presellll'lil IIWI:IIIe 
e mais unra rias acr;ões P.lltillirlas 011 d" eaJJital l'!'al izarlo. 

~ :!. " No r::1so d1• se 11~11 munir 11111111\1'11 ll)g:rl na 1.' r·rm
vor:ar:-ro, :1 assn1n1Jk:l gor:rl snr:í rll\ 11u1 o r~llllVOI'ada, IJII)diallll\ 
11 espaço rle 1lez di:rs pelo IIWIIo.-:, e preeetleJ!ilo aHilliiJeios Jli!S 
jornaes da Côrle e ria localidade, c r.lelilwrarit enli\o legalmente 
eom o UUIIWI'II de 11eeionistas qun se l'l'Uilirelll Jh'.Ssa 2." cou
vor·:~{:~o. Esta disposir:i'io po1·é111 11iio eolllprdH'nde os casos 
dCrJlle traia o paragraplw :ul'et:etlenle para os fJLt:II'S sn1npre 
se exige a presen~:a tle aecionislas, qun repr!'sentelll n Jllei:Hi!l 
" mais uma das ac('Ões ernillitlas ou t.lo capital realizarlo. 

Arl. 10. Os possllido;·es dç_ cineo ae<;ões terão din•ilo a um 
voto, e por c;~d:l gi'IIJIO de ei1leo, iflW possuil'l'lll, rn:ris lllll, 11ào 
podeudo poré111 llellllllm at'l~ionisl:r ler 111ais 1l1\ :!0 votos, sr•ja 
rJnal frlr o nutuero t.le a('(;ues IJUC pu~sna. 

Arl. ll. Us aecion istas poderiio fazer-se. rl'presenl :11' )JOI' 

JH'ocuração na assernLiéa geral, sendo esses puderes conferidos 
a um outro necionistn, que n~u poderá representai' seniio um 
ausente. Não poderiio porém os Jlrot:uradores Yotar pelo seu 
constituinte. 

§ 1." Serão admittirlos e terão voto na assewl.Jlé:~ geral, 
exhiLi11tlo documentos r:umprobalorios de seus direitos: 

1. u Os 1mis ott tutores por seus lillws ott tLtlelados ; 
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!1. G Os maridos ror suas mulheres ; 
a.·· Os inventaJian es vor seus invenfin•iados; 
~.o Gs soei os de q ualy uer !ir ma pela firma que repre

sen·am. 
Art. 12. As reuniões da assembléa geral são ordinarias e 

exttao dinarias. ~ão o:dinarias as reunif•es annuaes que se 
effec uarão em qualquer dia du mez de .lu lho, para tomar· co
nhecimen o do rela:o1 io, balanço e contas do anno findo, apre
sen•ado pela di ec:oria, do pllreeer da commis~ão fiscal sob: e 
o me~mo balanço e conias, e pa.a rleg-er n commissào liscd, e 
triennalmen:e na mesma époea pa u eleger a di1 Pelo! ia, sendo 
essa eleição fei a l'or rsc1 utinio sec1 eto em duas tis as dis
tinc as com Ires nomes em cnda uma c com as 1 ub iras: • Di
rectori:t e eomm issao lisc<tl. " As extraordinarias tet ão 
Jogar, quando n dirrctnria julgue necessaria a sua eonvocação, 
ou fJUando esta for pedida J•ela comm issão liscal, ou por accio
nis as que tepresentem um quinto do capi·at realizado. 

§ :l. Nas reuniões extra o: di na rias não )JOdet a a assembléa 
tratar de ou~ro assumpto a não ser aiJUelle para que foi con· 
vocada. 

§ 2." Si não puderem porventura terminar os trabalhos no 
dià da convocação, a sessão podei ü continuar no dia seguinte. 

Art. i3. As assembléas ge1 aes ~erâo p esididas pelo accio
nis·a que JKtra esse IIm clla cl1~g-cr· por aer·hunnção ou. votação, 
designando este p:tra see1 e'alios dous neeionistas. 

Paragravho unico. Não poder ú po ém essa escolha recahir 
em membro da direcloi ia, nem da commissão fiscal. 

CAPITULO 111. 

DA ADm::->IST!1.\f;Ão DA CO)!PA;>;HIA 

Art. H. Para administrar os uegocios da companhia, ha
ve: á uma dil ec!o• ia, que a as::embléa geral eleg-erá de t1 és 
em tre!' nno;: em lis aO' df> Ire; membro:: quP. de oi5 de elei
t{l•. di;;tribuiri\•) fntrt' ::i c·;: c:;:;:>> ·.le Jl!e:::idt'TI".r. lhe;ou
uir c1 e 5rrrt' nri•.'· 

~ t. .\ direc ·Yi3 r de:~ ;:~r re·:Li:1 1a:1:a; \ele, quan:a; 
t:.~ ='7!.! C'!::.;:2~~:: .j.-~ ~ _•:~ .... ~ ~-~ 

~ .. -

,.~,~ ~ : . .(,• 

i•:·.nhia;dt·\·endc'.lr:t-:·1 1 .:•:: _,-:.:-: ._.. t·: ·c~:--•.. : 
tar o numero de cem acç\•e,, 1 a; a''-'~' em·:o;:!'ado no cargo. 

§ 3. ts directores e membro> da commissão liscal não po
derão dispôr de suas acções, nem onerai-as emquanto exer
cerem o manda·o. 
§~-"Não poderá occupar cargo algum, o accionis'a qué se 

achar em estado de incapacidade civil, moral ou physica. 
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Art. t5. No caso de impedimento de algum director, será 
elle substitu do por um memb: o lia com missão I scal, que a 
direc~o:·ia designar, a é a t: reunião da assembléa ge1 ai, em 
que será eleito o que tem de p: eencher a vaga, du ando mas 
funcções pelo tempo que tiver de durar a direc~oria já eleita. 

Art. t6. Compe'eá rlirec:toria: 
§ t. Represen ar a companhia em todos os seus actos. 
§ 2. Comprar, vender, demandar e ser demandada e exer

cer a ge·al administ ação com plenos vode1es que lhe são 
conferidos pelo facto da eleição. 

§ 3.° Fiscal sar a rigorosa observancia destes e~'atutos e 
promover fJUanto em si caii.Ja a prosperidade da com 1·anhia. 

~ ~-" AnreseniOr annualmen~e. por intermedio de seu ple
sirfen•e, á nssembléa geral o Iela:orio do estado da com! a
nhia e o res :ect vo balanço, co:n o pa ecer da commbsão 
fiscal, á qual se. á tlreviamen.e subrnettido com todos os es
cla: ecimen .os precisos. 

§ 5.° Convocar as assembléas geraes ordinarias e cxtraor
dinal ias nos casos do art. U. 

§ 6." Nomear e demittir o surnrintendente-inspector geral 
e os mais empregados, e ar bi ;rar-lhes os ordenados. 

§ 7. An ccadar mensalmen e o ~alt.lo do rendimento da 
companhia, e tomar contas ao SUJICrintendente. 

Art. !7. Para adrninis'rar o rnovirncnto c trafogo da compa
nhia, haverá nm supel'intewlcn·e-ins,lector geral, que ·oma!áa 
seu cargo, sob as vis:as e lle accôrdo com a ditectnlia, a di
recção get al do serviço em todos os seus de·alhes. 

Para 'Tapho u·dco. Deverá o superintendente residir na 
séde da companhia c da. á Jiança para poder ser em l,ossado 
no cargo. 
Compe~e-lhe especialmente : 
L PJOpôr á dit ecto1 ia a admissão e demissão uo pessoal, 

seu numero e vencimentos llos empregados ; 
2 ... Distribuir da fórma mais con venien e o trabalho dos 

empregados, organizanllo um reginwn:o in.ernu es,,edal; 
3. Fornecer mensalmen e á llirectoria con as e ma;1plls 

circums•anciados da receita, uespeza e movimento ge. ai da 
companh•a; 

ll. Propôr á directoria todas as medidas que julgar conve
nientes ao desenvolvimento e (JIOSJie illade da com anhia: 

5. Designar, de aceó1 do com a lliJ ectolia, a liança li ue de
veliio os mais em iH egados pres.ar. 

Art. 18. Não podem servir conjunctamen•e o cargo de di
rector ou na com missão liscal pai e Lllw, sog: o e gen1 o, i 1 mão 
e cunhado durante o cunhadio, 1 a1 entes até o srgumlo g áo 
ou soei os da mesma li r ma; des.es o mais votado se. ü o ele i .o. 

Art. 19. Não são elegíveis os accionis·as que fo:cm em
pregados da comttanhia, assim como os dit eco· es não 1 ode. ão 
cont1actar com a comi anhia ror si, nem em nome da sotJie
dade de que façam 1 ar e, ou da qual sejam emp1egados; j.en8 
de nuUidade de contracto. 
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CAI'ITilLO I V. 

DA COMms~,\o FISCAL. 

Arl. 20. A eollllnis::~o fiscal srrú romposln de ln•s nmmbro;; 
cleilos na nmniiin urtlirraria tle Julho, d'enlre os necionistas 
pussnidores de til) acçõe~ fll'lo merros ; servirão por 11111 anno 
n eseolhcràu d'entre si o relator. 

Art. 21. Corupnte ;'r 1:ommissàu liseal exalllinar o arehivo 
e t•seriptnra~:ão da nmrp;mlria, quarulo jul~ar rwecssario, fnr
neeendo-llw ;r dirl'<'.t•ll"ia, par;r l'ssn li111, lodos os livms e tlo
<:tliiWillos, dando-llrr• ;rs pweisas r•x:pliea~·ões, c eo111 taes escla
reeimcntos fonlllllarú o (Jan•t·er ~oiJrc as cuutas, para ser pre
sente ú ns;ewhléa geral. 

Art. 22. l'or mot'lc, n•nurrl'ia on im pediJttento de qualquer 
memhm da <:uJtiJttÍs'iio fi»t;d, sNú o st:tt Jogar lll't'eJJehido por 
alg·um ar:eionis':1 pogsuidor dr' ;;o ;w~·ões pelo ttteJtos :rté ú L" 
n•rJni;lo da assr•ruli11··a lfl'i·:rl. na qual s••r·:í provida a v:1ga. 

Art. 2:1. E' ilii'OIII(Iativel u l'~rgu de directur com o de 
rnrmbro da commissàu Ji~ral. 

CAPITULO \'. 

Art. 21. Lo~o IJliC se n•,rilif~:tJ' a penla 1lc metade do ca- · 
pita! sol'ial, a eo11rp:rulria ~·· di:-solverú, l~ se proemlcril ilrcs
peet.iva lirjuida~üo, pelo tnudu J'Uf' r[ue for resohido peh as
semhléa geral. 

Art. 2:i. A rlirectoi'Ía riLte tem de fuJtceionar Hos trcs 
primeiros annos, Jica desde j:i eunstiluirla, por· ter sido eleita 
na reunião ern que for:rm approvados os presentes estatutos 
pelos nceionistas; e fir·a uulro~im inn~stiJa de lodos us plenos 
poderes nfío s[t para l'f'IJlli'I'Cf' a Sita :tpprov:rr;ão ao Go\.CJ'IIIJ 
Imperial, couro jtara tudo ruais quo cunceme ás suas attri
huiçi'Jes, eonsidrrando-~n eornu rmpos;;ados de hoje em i.liante 
para crH~elat' suas fturer:loes, a[H'Ilas se faça mister; e compõe
se cll:r dos Srs.: Jos1\ Jo:IIIUÍIII da Sil\'a Freire, presidente; 
Aulonio M:wlrado Butrlho !'\oltriulto, tltP>onrl'iro; c o Tenente
Coronel Luiz Gomes Am:ulo dn Agui:H·, seeretario. 

Art. 2ü. Todas ns pessoas <JUC su!Jsercvercm acçõcs tla es
trada de ferro Bntàu tle Ararnmna, siío obrigadas a fazer as 
entradas do capital re~pectivo nos termos dos arts. 4. o e 6. o 

§ 1. ··destes estatutos, o sujeitar-se ás alterações que o Govemo 
Imperial lizer no acto da :tjJprova~:ão dos mesmos; e para 
prova de sua acquieseencia, firm:un tamJJem os presentes es
tatutos. (Seguem-se :rs assignaturas.) 
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JJECHETO N. ü86G- DE 23 DE l\IABI]O DE i878. 

Extingue um Jogar de sttuslituto na comarca do Recife, ua l'rovincia do 
l,crnambuco. 

Hei por hem, para exPt~n~~ão 1ln nrl. :1." paragTnphn unico 
n." 1 da Lei n." 2ü\J~ Lle 20 dn OLLlul!ro Llo a uno passauo, Lle
eretar o seg-uinte : 

Artigo unico. Fica cxtincto o Jogar de ü.'' Juiz substituto da 
comarca do Recife, ua l'rovincia de Pernambuco; pass3ndo as 
respeetiva~ fuHeçõcs ao substituto imnw<liato, CIIHJiiaHl.n se 
não IJI'OI'CtiPt' ú tlcsig;naçüo dn que trata o <llt. !~." tio Dcnelo 
11." Ml21 de ~2 de Novmnbro de Hl7 :1.. . 

Laraylltte Rodrig-ues PerPira, do Me11 Conselho, Mini~tro e 
SPeretario de Estado dos Ncgoeios tia .Ju;;tiça, assim o tenha 
entendido c faça cxPeutar. P:ll:u:io tio llio dr. Janeiro Plll 23 
tio .Março de 1878, m." tia Indcpcudeneia ·e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Ln{ayette llodrigtws Pereim. 

DEC HETO N. ü8G7- DE 23 DE MAUÇO IJE 1878. 

Approya os novos estatutos Ja Soeictlatle Portn~ucza tio Bencficencia. 

Allcndenrlo no rtuc rcrtncrcu <I direetoria da Sociedade 
Porlu~ucza de Bt\IIClit~cncia, e Confl)rmaudo-me ]1or !\linha 
Immcdiata lk~olução de i7 do corrente mcz, eont o parecer 
da Seeção dos Ne)!ocios do ltnperio do Con,;cflio tln Estado 
cx11rado ern t'onsulta de 1 do Dezembro proxiuw titulo, Ilci 
JIOI' IJcm 11pprovar os novos estatutos da uwsma sociedade. 

Qu:lCsquer outras ::tllerat:ues que se fn~am nos t~slatulos não 
potlcrãrJ ter vigor, setu prévia approvaç<io 1lo 1;o1•~mo Impe
rial. 

Carlos Leoncio de Carvalho, do 1\Ieu Conselhf), Ministro 
e Secretario de Estmlo dos Negoeios tio I mperio, assim o 
tenha entendido e faça executnr. Pnlnrio do Hio de Janeiro, 
23 do Março de 1878, 57. o da llllle)leJHleneia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imvcrador. 

p, u. 1878 
Carlos Leoncio de Can,allto. 
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Estatutos da Sociedade Portuguezá de 
Beneficencia. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. i. o A SoCIEDADE PonTUGUEZA DE JlENEFJCENCIA compõe
se de portuguezes reunidos em numero indeterminado, para 
os fins seguintes: 

§ i. o l'rocurar occupação c trabalho aos que o não ti· 
verem. 

§ 2. o Prestar alimentos aos indigentes que não puderem 
trabalhar. 

§ :1." Prestar aos cnfcnno~ m•ces~itados os soccorros de 
qnc cnrt•cercm, c aos IJl!C fallLwereuJ em pohrcza, mandar
lhes fazt•r o enterro e os sull'ra,'~ios. 

§ 4." Facilitar a Pdu·açã 1 tl t•llsino, :t.~sirn moral, r'tlllln 
industrial :í m JcidadtJ dt·svalida. 

§ 5. 0 As>istit· com os meios nccessarios aos que ti\·crern 
de sahir do paiz por ~'a~os rlc evidente eomrni.;eração ll aos 
que ti verem de mudar de pnn·i ucia por c.msa dtJ grave 
molcstia. 

§ o.• Fazer eoforços para que os portugueze~ de proce
dimento irregular se co~Tijam, e s11 e1uprcgucm em trahalhu 
honesto. 

§ 7. • Praticar quaesquer outros actos de bencficencia 
virtualmente comprchendidos nos fins da socind:1de. se
gundo o juizo da administração, enunciado pela unifor
midade de dous terços dos votos dos seus membros. 

Art. 2. o A sociedadr, niio prestar:'• auxilio algum aos que 
de novo chcgnrem ao lmpc!'io, dentro dll um anuo da wa 
che~ada, excepto em ca<o de naufragio, ou de doença grave. 

Art. 3. 0 Logo que os fundo' snciat>s scjan1 suficiente~. e 
as circumstancias o exijam, estabe!Pcet·-sc-hãn c:tsas de t'dU
caçãl) e a•ylo, oficinas induslriae,;, e quae'tfUer outros es
tabelecimentos indispensa;'eis on nteis, 'eg-nudo o fim da 
instituição, drwendo para i-so prPceder prOJJOsta da direeto
ria, c decisão do conselho deliloerativo. 

Art. 4. o Em!Jnanto o capitnl da ~ocieda1le não permittir a 
creação dos estabelecimentos de que trata o artigo antece
dente e emquanto o:' ~eus rendimentos não forem sufi
cientes ao pleno cumprimento de ~e~1s fins, serão praticados 
os actos de benefieencia mencionados nos §§ 2, 3, 4 e 5, do 
art. l." sómPntc com os soei os, suas v i uvas c filhos orphãos, 
fJUando os necessitem, e com os individuas de que trata a 
primeira especie da excepção do art. 2." 
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CAPITULO II. 

DOS SOCIOS E BEMFEITORES, SUA ADMISSÃO, QUALIFICAÇÃO, 
DIREITOS E DEVERES. 

:1.31 

Art. 5. 0 Serão socios activos da Sociedade Po!'tugueza 
de Bencficeneia os portuguezes que tiverem occupn\ãO ho
nesta, c lJOm comportamento, <fUC forem legalmente admit
tidos. 

Art. 6. o A soriedndc admiltirá tamhcm como sot:ios bem
feitores, os portnguczes, as cs('osas <los sodos, sua: viu vns 
c !ilhas que pagan•m as joias estipuladas pela dinJdol'ia o 
approvados pelo conselho Llelibcrati .-o, ou ti verem prestado 
á soeiedadD servir:o' ,-aliosos cqui1alentes ás refe:ic•.as jows. 
Pode' á o conselho Llcliberntivo confel'ir títulos dt~ Lcmfci to
rw; da soeicdadc ás pt~ssoa> de tlnalqucr naeionalirl.1dc, 11ue 
fizCI'cm donativos importantes, c prestarem servi1~n seicnti
li('OS, prnlissionacs, ou outros que mereçam essa recom
pensa. 

Art. 7. o To rios os soei os, sem e>eepr:ün de clas:-e, assim 
1~01110 su;rs dnvas, P filhos orph:·,ns, na ~~onf'ormitltd!~ do~ f. u 

do art. 10, ler::ío direito :ws soecorros da soeit·ualle; porém 
sónwnte aos a c ti v o:> pertencerá a administração. 

Art. 8." São Lleveres do soei o a c ti v o : 
~ 1. o Aceitar todos os cargos e commissões parn que for 

eleito on nomeado, podendo c ;cus:rr-se de ~erdr os primeiros 
por ineonrenientes graves e provados, ou em caoo de rr
eleiçiio. 

~ 2." Coneorrm' com ns snt~s pessoas, inllucnrin c meios, 
JHII':l tudo quanto fOr em beneficio do~ portu\!nezes necessi
tados, que reclamarem a Jlrotec~·ào da sociedade. 

~ :1." Contribuir, no a e to tle lhe St'f entregue o ti!nlo de soei o, 
eom a joia que tiver sido estabelecida pelo conselho Lldibera
ti r o sohre proposta da drrectoria. A joia uma vez est:Jbelecida 
n5o podnr:í ser alterada para mais; ficando porém livre ao 
socio oll'ereeer, além uella, a 11uantia qne lhe aprnuvrr no 
aclo de sua allmissiio. 

~ 4. o Continua rã o a pagat' a mensalid::rlle Lle tiOO rLds todos 
atJUrlles que se uiio thrm.n remido desse o nus. 

~ 5. o Aos maiores de 40 a unos, com familia, poderá a di
rectoria elevar a entrada marcada no ~ 3. ", si assim o j alga r 
conveniente. As entradas uma vez est:rlwlecidas u:.io poderão 
ser alier;1das para mais. 

~ H. o Promover o augmento da sociedade, por novas en
tradas de socios e bem feitores, e a arreemhç:lo dos donativo; e 
coti~ações fóra da Corte, quando para is,;o tenham meios e. 
facilidalles. 

~ 7." A sociedade tamhrm reconhece como dever dos socios 
o tributo de seus eonhecimentos, dirigindo á directoria qúaes
tJ!ler propostas, que tendam. á. proseeridade da sociedade e aos 
drversos ramos de sua admnustraçao, 
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Art. 9. o Aquclle qnc, não estantlo ausente, dnixnr rlc satis
fazer dons pagamentos continuados, sendo-lhe exigidos, se 
reputar;í ter ren unciallo á rJnalidatlc tlr~ suei o. 

Art. 10. A Llireetoria romidarú todo< o,: ann•J~ por anmm
riu:> pnblie'-'"· repetidl•;: oito yeze,: peh• metw::. a t>nlrar par:: 
a >c•l'i•.'liatlt'. tlt'llltc' d,; prazo d·~ IIc':' llh'Zt'>. a l"••ntar d•• pri
lll··ir•.i ann'JlH'ic•. l••tl••> o;: 1 •Jrl'tL.:l!•.'Z•'' 1 (•<id'='llk:' n•':'b ~~.:Orle 
,. p·,,, ino:ia: t ... J.:, a JU·•: 1·_· •jL·~ 11 • t:Ln··i· n ·l·• p;,z .. u:; .. ,,~ 
..... ·r-~-----~~~·r .. :~ ~-~-l_:. - ,...- l l ·.!~- -~!·_~ 

'. 

L·. ;i. ~~ ~: 1~ .. :;.: .. r -...: ··. ·! _; • ... • .. 

Hl·.·~rua tlirt:'Ciuria; \1:0: 'lll·~· d;l•.t ,·!1:1 i.ll'.'l:t 11~~-~ l' ,,Jl·I :~~~ :--··: ... ,,,._ 

corritlus ; cxceptuam- :'C: 
~ 1. 0 Os lillws dos socios, uwnorcs <lc 18 annos, c 'IS filhns 

menores de ~~; e hetn assim suas villl·as, pro,·ando tcn·m 
Hcallo, por fallt•eirnrntu de seus mari•los, st·m os m·eessarios 
meios vara se imerevercm na elas:-:e 1. • tlo art. 6." 

~ 2." Aquclles que provarem que não l!:m litlo meios Jial'a 
entrar !lO prazo n·lativo ü sna ehl'g;~tla. 

~ :J." Os portu:;m·zt·s wmrragos IJIIt: 11:ín l'oWILL mari
nheiros. 

Art. U. Quando por ddilwra{:ão do conselho se thwlarar 
que o estado da sociedade permitte que se annnlle a restrie
~~üo feita Jll'lo nrt. ft,. ", participariio dos soe co nos tia socic
lladt:, at.'·m dos soeios, suas \invas n lilhos uH:non$: 

~ i." Os portuguezes Hl'ec,silados <[lto chcg·arem a esla 
prov.incia nm anuo depois Lle:;ta deelaraçüo, sujeitos eollltudo 
ao dtspo~to no art. 2. o 

~ 2. 0 Os que pro1·arcm não tc~r lido pos~iiJilitlall.e para en
trarem em tempo eompelenw. 

~ :L" As vi uvas e filhos oq',JJiios dos intli,·itlnos de fJile 
tratam os paragraphos an!Pt·cdentt·s. 

Art. 12. O consellto dt•libcratilo rennir-se·ha para delilw
rar sobre o que LlisJJÕe o artigo pret·••t!Pn\e ou ~obre rJuac,;
quer assumptos <[,: sua eompPlenr:ia quando n direetoria o 
jnl~ar eonrenienlt:. Alt;m das rennio~1es qur. a Llire:loria con
siderar nec:cssarias ou forem re•tucrida:-: por qttalttucr soeio, 
h a 1·er:'t duas sessões annuaes dD conselho rle seis em seis mezes, 
seutlo uma para exceuç~o do f! lU: dntnnnina o art. IJ,IJ,, e a ou
tra Jlat'a ~ercm attendidas tjll:I<'S<lW'I' n·elamações 011 pro
}Jostas. 

CAPITITLO 111. 

·l. 

~ l.' l\·la- qa:olllt:,;. <'•llcr,·, J,l:" ]'' ,,,, "''.,,,Ih' ;Jt'i,, ,k ,,I:< 
:-.dmis~ào. 
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~ 2. o Pelo excedente da receita á dcspeza que a dirccloria 
poilcrú capit~lisar Rem offcnsa dos soceorro~. 

§ :L o Pelas deixas, doaçõPs, ou liberalidades do 'tuaiiJUCf 
natureza. 

Art. H. Os rendimentos da sociedade consistem nos lu
cros que produzirem os empregos do eapital, c nas eotisaçõcs 
ohrigatorias c volunlarias. 

Art. Hi. Para as tlespezas tia socied:11lc StÍ se: poderú fazer 
applicação das tres quartas partes dos rendinH•ntos especi
ficados no artigo antecedente: excr,ptuam-sc as tlespezas pam 
a organização dos estahclecimentos dcsigna1los uo art. :1." n 
algum caso extraordinario. 

Art. Hi. O r~mprt•go dos capilaes da sociPdadr: sti porle
rú ter Jogar em llancos commerriaPs, monte de suecoJTo, 
açções da divida publica funtlaila, otl IJllf~ g-ozem dos mesmos 
1u:i viiP~ios; n ol!rigaçücs do Governo do paiz a~reditadas por· 
!Pt PXjii'PSSa. 

Art. 17. As act.:ões da divida pnliliea, ou oulrr~s fJlHICS
!JUPr tJIH' linrPm sido com[H'adas com os capitaes da socin
d:lilc, não poderão ser alienadas senão por deliberação do 
consnllw, convindo ni~so, pelo meno~, dous terços dos mem
bro~ presentes. 

CAPITULO IV. 

llA~ nEUNiilF.~ liA ~OCIEilATIF.. 

Art. 1R. As i·enniõt!s gcr:lCs ~erão onJinarias, ou Pxtra
onlinarias : as ordinarias scrüo annualmente con voe atlas para 
o mcz dn lanPiro, nas ox.trwmlinal'ins IJilallllo a dirPdoria o 
_julgar convenit•ntc, ou no easo do art. iiii; fnz,·ndo, para ns 
ordittarias sónwnte, aviso mn jomacs, eom :llliPeipa~'~o pl'lo 
lllLmos tlc oito tlias. 

Art. :19. Considerar-se-ha reunião geral da .sociedade, e 
lwhililada para decidir totlos os 1wgocios de sua com1wtcncia, 
logo l[liC no dia, hora c Jogar qne o [ll'Csidt'Btr' mandar an
nnnciar se reunirem tiO socios, sem contar ns mPmiJros da di
rcctoria; pon\m si esse numero não estiver reunido uma hora 
drpois da mareada, pnrlerá ellc ser precnehido com os ditos 
membros, c deliberar v:ílidamcnte. 

Art. 20. A reunião ge1·nl ordinaria tem só por fim prot•Pdt'r 
a exame H tomada das contas de rereita e dt·speza. 

Art. 21. A reunião geral extr:wrdinaria scr·ü uni1·amrntc 
para I'Psolver ~obre os ncgoeios que pela dircctoria llte fo-
1'1'111 snhBwtl i tios. 

Art. 22. Para o exame dns I'Ontas tle n•t·eiln c tlcspcza llo
mear-sc-ha uma co1nmh:são de trcs socios, <p1H informará, no 
dia que sP dl'signar, tutlo o que fôr relatiYO as mc,mas contas, 
r n fJIH' a rrnnião geral deliberar ~<'r(, trammittido ú du·rclo
ria para ~en eonhcl'illlento. 
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Art. 23. E' c:xprrssamenle ve1ladn tratar-se nas reunwes 
g-rrmls de assur11ptos estranhos :.~o lim da sociedade, ou no 
ohJrrto para o qual ella tiver sido convo1·ada. 

Art. 2~. As deliberações serão tomadas ú plurnlidade de 
votos dos membros presentes. 

Art. 2ã. As reuniões senio presidithls pelo representante 
diplomatico; em sna fnlta, pelo presidente da directoria, ou 
quem suas HZes fizer. 

f:APITULO V. 

DA ADMINISTRAÇÃO llA SOCIEnAnE. 

Art. 26. O g-overuo da soriedade rrsidr em uma dirccto
ria de sete membros, s:.~Ivo as attrilmições do conselho lkli
hrrativo e conselheiros mordomos. 

Do con.~ellw deliberativo. 

Art. 27. O consPiho deliiH'rativo ~~oiiiJIÕe-sn 1lns sf'IP Tllf'lll· 
l1 ros da 1Urectoria, de todos os ex-dirl'ctores IJUe tiverem 
exercido este cargo por mais de nm anno, dos socios bene
mentm~, e dos que hom·erem exnreülo o eargo de membros 
do conselho. 

Niio f;>zt m parte do co11sPIIw deli!Jrrativo os que depois de 
inaugur::do e fram1ueado nos sot:ios o hospital da soeiedade, 
emhora eleitos conselheiros-mordomos, não tiverem entrado 
em effe~ti vo exereieio e tomado parte na administração in
terna do hospital. 

§ i. • São membros natos do conselho deliberativo, uma 
vez que sejam soeios activos, o Encarreg-ado de Negoeios dH 
Portugal no Irnperio do Brazil, fJlll··r srja ordinarin, quér 
ext.raordinaria a sua UIÜ;são, e o Consul Gcr:1l da mesma 
naç~o nesta Côrte. 

§ 2.• Os conse!lleiros-monlomos, a que se rnrere o art. ff!í, 
têm como attriburção cada um no seu mcz tomar Jl:lrtn ua 
adm i nL tração do hospital em conforru idade eom o n•sJ;eetivo 
rcgulaflil•nto. 

Art. .28. São attribuições do conselho deliberativo : 
§ i. o Hcformar os estatutos, ou addieional-os quando seja 

mister. 
§ 2. o Dceidir sobre a applicação dos fundos ao objecto de 

que tra~3 o art. 3. •, precedendo propo~ta da dirrctoria. 
§ 3. • Approvar os regnlnrnentos qu11 a dircetoria fizer, 

si forerr: utcis. 
§ ~.o Crrar os emprrgos que forem nrcessarios. 
§ 5. • Deliberar sobre os mais objectos que a direcloria 

lhe submetter. 
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Art. 2!1. O conselho será presidido J1clo presidente da 
di rectoria, ou quem suas vezes lizer. 

Art. 30. O conselho deliberativo fnncciona n delibera 
quando presentes 30 socios nas condirí'\es do art. 27; si porém 
não se reunir esse numero, será convocada ontrn sessão, 
c poderá deliberar sohrc o assurnpto que tiver sido adiado com 
os prc~cntcs. 

As ocl ihern{'ÕCS do co mel h o são tomndas pela mniorin ahso
lnta dos votos, cxet-plo uos e:~~os previstos nos nrts. t7 c fiti e 
para reforma dn estatutos, hypothescs estas que só podem ser 
resolvidas por dons terços da votação, e quando presentes 
pelo menos 40 mcm!Jros do conselho. 

Da directoria. 

Art. :Jl. A direcloria será composta de setr, membros, a 
saber : um presidente, um vice-presidente, um f. o r, um 2. • 
seeretarios, um thcsonreiro, um syndico e nru atlministmdor 
de beneficencia. 

Art. 32. Os dons membros natos poderão entrar na~ de
lilwraçõcs da dircetoria, e terão voto. 

Art. :.1:.1. A' dirr.ctoria compele: 
§ i. o Velar na guarda dos estatutos e regulamentos da 

sociedade. 
§ 2. '' Tomar todas as medidas convenientes para se con

seguir o fim da soewdadc. 
~ :.1. o Organizar os regulamentos da sociedade e doses· 

t:~bclecim(~ntos que se crearcm, S"tl'lo depois npprovados 
pelo conselho deliberativo; e regular a 11ratica da hennfi
cencia em todos os seus ramos. 

§ 4. 0 Nomear os empregados, estipular suas obrigações 
r• vencimentos, c despedil-os quando o julgar conveniente. 

§ 5. o Tomar contas ao thcsoureiro todos os trimestres, c 
quando o julgar neecssario. 

~ 6. o Marear todas as despczas ordinarias c extraordinarias 
da soeipdadr,. 

§ 7." Fazer o emprego dos fundos da sociedade com se
gurança e proveito. 

~ 8." Propu r ao eonsclho deliberativo a reforma ou mo
dilicação dos estatutos, c as outras providencias que careçam 
dn dl'liber:lção. 

~ !1." Pmvidcnciar todos os casf\s occurrcntes que não 
estejam clara e distinctamentc marcados nos estatutos e 
regu~amentos. 

§ 10. Heprcsentar a socieda•le em todos os seus con
trnctos e sustentação de seus direitos, ou deleg:~r esses JlO
dercs. 

~ H. Preencher as vagas de seus membros nos casos de 
falta ou impedimento continuo, elegendo d'entre os socios 
quem o sub~titua até a nova eleição pelo corpo eleitoral. 
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Art-. 3~. Não ptide haver ses~iio sem que m;tc_j:1m reuni
dos l]ttatro mem!Jros da Llireetoria, cxclusinl os membros 
natos. 

Art. 3ri. Todos os assnmptos SPriin dPcididos pela maioria 
dos mrmtJt·os presentes. 

Art. :J6. A dircctoria podcr:'t tlar atlPstadns de serviços MS 
quo os prestarem attcmlivuis, e diplomas tlc hrnmnnritos 
aos socios que os fizerem relevantes ; mas não aos seus 
membros. 

CAPITULO VI. 

DAS ATTRinUIÇÕES F. ENCARGOS DOS MID!Il!lOS n.\ Dl!lW:TO!ll.\ • 

Art.. 37. An prcsitll'nlc comprtc c incnmllfl : 
~ 1. o A con vnt·aç:·lo da rCIIII i;in dos soei os. 
~ 2." Presidir as 'cssõe'<. 
~ :1. o A aprc~t·ntat;iio de um rclatorin, na rnuni:ío glll'al 

orclinaria. do estado da sociedade, llo seu pati·imonio, rendas 
c sna applil'açiio. 

§ !1." J'crtl'ncem-llw todns as mais attrilllliçõcs c rnc::tr
gos que lhe forem dl'tenni11ndos pelos rl'g-ulnrncntos. 

Art. :18. O vicc-presitlcntc suhstiltw o prl'sidl'ntn rm todas 
as snas atlribniçõt~s c rnc:trg-o:; n t\ Sllhs'it.llitlo na cadcil·a, nas 
reuniões gcraes nu pareian,;, pnlos lllt'lllhro,; da dirPctori:t, 
seg-undo a ordem da sua inscriJH.·ão no :trt. :ll. 

Art. 3!J. Aos L o t\ 2. o secreta rios t·ompete c incumbe o 
trabalho c cxpcdientc, t~nto nns rPnniõt•s dos soeios, comn 
nas ses,:õps do con~clho tlclibm·ati\·o c tlirectoria; c ftíra dl'llas, 
na ft\rma designada no rcgniDmenlo, c no que a dircctoria 
determinar. 

Art. 40. Ao thcsonrl'iro compctc c incumbe: 
§ i. ° Fazer arrcradar c guardar lo<los os dinheiros c valores 

da socif'dadc. 
§ 2." Fnzm· applicação clPs~cs ilinlwiros e valores conforme 

lhe fúr determinado pela dírecloria. 
§ 3. • Aprpscntar :\ directoria no lim de cada trimestre, e 

sempre que por ella fôr determinntlo, contns da arrccad:Jçiio e 
applicação do capital c rcnd:ts, c um halanço demonstrativo 
do patrimonio da sociedade. 

~ ~- • Depositar no llaneo lodo o dinhniro qun exceder a 
400h000. 

Art. H. Ao syndico intmmbc prot~urar por todos os me i os 
ao SPn al!~ance angnwnlar o Jll'ssoal Lia sot'iPdatln, eonvid:mdo 
e propondo para socio o maior nunwro de indivíduos possível, 
syndicando previ:mwntc das circumslancias e comportamento 
desses, e daqul'llcs que a dircctoria llw incumbir. 

Art. 42. O administrador de hl'ncllccncia, que srr:í coad
juvado c substituído nos seus impedimentos pelo syndico, 
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trm n seu cargo o exorcicio de toda a hcncficcncia, na fôrma 
do J'l'glllanwnto c rlclihcrnçõl'!' tla liircetoria c conselho. 

Art. lJ,;J. No caso de faltarem a uma ses,ão os seeretarios, 
occupar:í o seu Jogar aquellc dos membros lia liircctoria que 
o presidente nomear. 

CAPITULO VII. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. VL A rloicão rlos 2'~ consrlhoiros-monlomos c tios 7 
memhms da dirPétoria. snrú fnitn no mez tlc Dezembro pelo 
consl'iho llnlihrrat i:Jio, clcg·nnllo-sc í'lll um :111110 os nwmhros 
t]n tlircctoria O llO Ollt!'O OS 2í COliSCJhciroS-lliOt'dotliOS. Qu(~r 
a tlircctnria, 11 n1··r os !'onselhcirm'-IIIOI'domos, t~ouwt:.ariio a 
funr1~io11a·r· no mez de .T:m1d ro seg·u in te no lia elorçiío. tm~stando 
autes n din~ctorin contas ;í ns,cmblén geral dos socios. 

Art. IJ,i). Pnra a Pleiçiío procnu1:r tlevcrá havt•r maioria 
absoluta tlos votos presl·ntes, si niío se obtiver no 1." escrutí
nio, entrarão os mnis votados rm nnnwro llnplicado dos degen
dos em 2. 0 ou 3." csenltinio. Serão eonsitlcrn1los snpplentes 
dos 2'1 consellwiros-monlomos os 12 que se segnifllm mnis 
votados nn rnsp1•eti vn eiPi1;~o. As cloições Sl'riío f1!ilas na eon
t'ormidatlí) do regulamento. 

Art. !16. Os memhros da din•ctor·ia rlcg-Pt'iío o seu prnsi
dPntr, c mais funceionnrios, P qrrom os substitua nas suns 
fnlt:rs pel'lnanPnles; n;lo podendo a elciç:lo ílo thrsoumiro 
n·rahir sPniio ern quem teuha lwns de raiz, on snja cstahn
Jcrillo rum eommcreio seu proprio. 

CAPITULO VIII. 

DA ALTEUAÇÃO E UEFOUM.\ nos ESTATUTOS. 

A ri. '~7. Qunndo a maioria da dirretoria decitlir qun é 
mister a r e Forma, alteração, ncn·scentmnl·nto, IHUHtpprPssão 
de alg·um artigo dos estatutos, lnnr fi n propostn ao conselho 
ddiherativo; c~tc a mandar:'! cxnminar por uma eommissão til) 
t rcs membros IJUC o JÜIO sejnm 1la tlin)rtorin. 

A eommissão 1leverú npresentar o Sl'll lWI'l'CI'f sobre a 
reforma proposta lil'ntro de :JO dias, n t•ntão 'erú con vocadn 
sessão cstwcial do conselho, fJIIC resolver:·, g-u:rrunda a llisposi
çiío da ultima parte do art. 30. Nc111 uma rdormn port"•m sPní 
posta em execução antes de approyaua pelo Governo. 
· r. u. 1878 iR 
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CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GEUAES. 

A ri. 118. Toda a pc~soa que mr admillida para socio e 
quizcr nmir-se do Il:lgnmento de memal idadrs, o poderú f:,zer 
png-nndo por umn só vez, no neto da sua ;ulmi~siín, a quantia 
tlc iiO(~OOIJ, akm da rnspcctiv:l joia. 

Art. li·9. O ~ocio no g-ozo do ~I'US (}ireilo~, qnc lpnlw pn~o 
mensnlidadcs, e ncnhunws dcvn, poder:\ remir-se pag-:uulo a 
quantia dita, mas levar-se-lhe- h a Pm conta a metade das 
mrmsalidades por elle pagas até oito annos consecutivos de sua 
entrada, c mntcrço das mais (jtW lumvcr pago depois dos ditos 
oito annos. 

Art. tiO. Os soei os que se achnrem 'fórn do respectivo quadro 
por eomprchcndirlos nos :1rls. 9. o c 1>2, poderào ser rcadmitli
dos com approvação rl:t dircctoria, ofl'ertando nova joia, na 
ftírma do ~3." do art. 8." 

O soeio rr•admitlido n~o tcrú tlirf'ilo aos soccorros g-cr:ws da 
sorind:ulo denlm dos IJrimciros 12 Illf'Zes da sua readmissiío, 
e\('Cptnando-sc o de trat:mwnlos rln ~oll'rimentos physicos que 
lhe sohrnvenham fJOsteriormcnte. 

Art. til. O sorio 11ão l't•midntJtll' rstin•r ou tiwr l'stndo au
sente e quizer eonsPrv:tr 11 sua pri111cira inscrip(.~:lo, o pndt•r:í 
fazer pagando todas ns mcnsaliLI:J'II's tJllr dcvPr. cm~tatlas att\ a 
data da sua nr1rescntação c mais 50 % do total dll sua divida; 
ficando assim considerado remido dr n11'nsnlid id1•s, porrm 
compnhendido nas tliSJIOsiçõcs do art. tiO, nllm de remover 
a irl1;a de I'I'<'~Idr. 

Art. 52. Quano.lo alg-um soei o procPrler por fórma qur di
rccraml'nlc prPjuLiiqnn os crctlitos, interPsscs, llns da so
eindndc, ou rr~cn~ar cumprir :~s rll'lihcnJÇÕt$ le!WI'S tia sua 
administrat~~o, podt>rá a dii'I'Cioria Htspr·ndel-o de todos os 
sr,ns direitos pelo Jlrazo dP nm n trPs illi'ZPS o propor ao ('ou
sPiho dclil>r.rativo a snn ~USJII'mão por nwior rspnço rlr, 
tf'm)Jo, que todavia não cxrerlPr:Í de• um :mno. Si findo este 
prno o socio suspenso, rntr:mdo l'lll rxcreicio, i1worrcr nas 
lllt'smas faltas, pod•·r:i SCI' exclnido dn ~rf'mio da sociedade 
prlo con.odho deliiJcr:ltiyo; P o !Jtll' o fúr por dons tcn:fls dn 
'otns dos nwmbros prPSI'Htes niío podrr:'1 mais st•r nrlrnittido; 
mns llrStl's cnsos o eonspJIJo tkrr· t•star COIIIJIOSto d11 numero 
de nwmhros rle qun trata o art. 27, ll:l ~na prinwira pnrtc. 

Trataudo-se da t•xdu;;ão de um ~orio. JICH]('r:'i elll' dirigir ao 
romclho a sua defesa por escripto ou Jlroduzil-a verbai
IIIPH!e. 

Art. ti3. n soei o que :-e :msrntar, sú sPrá dl'hitado pel~s 
men~aliLiadn:; at,> a qnantia de 361)000; quando rlPva esta 
somma, ser;·, considcradn como excluitlo, mas (JO!brú Iom:' r a 
ser :1dmittit1

r) com approv:1ção da dircdoria. 
Art. M .. ~.a falia prolongada ou pcrmanentr do presidente 

c do vicc-uesidente, o secretario convocará mna rcunii.o 
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extrnordinaria do corpo eleitoral para eleger sob sua presi
dencia llous socios, atim de complt:tar o numero de sete tli
rPclon's, os quaPs procederão depois em conformidade com o 
llisposlo no art. 116. 

Art. iii). Não podenrlo a socirrl::ulr nrrog·nr n si o earnctPr 
!lP n>socia(·ão pcrpl'tua, será Pila dis;;olvida quando nssim llte 
ronvirr, 1pü·r por SI'U proprio inlcn•ssr. flliiÍr por oceurrPn
cias que lltr não 1' da1lo pn·venir nem 1ll'~iguar. 

Art. ti{i. Uma wr. rrsolvida pela tlirn~toria r approv:H]a 
pdo eonsellw llrlihl'.ruli\·o a dissnltl~·ão rla soi'ÍI'dadl', 1'011-
vocar{l o prcsidcnto uma as~mnhl1'a gnral extraonliunria, a 
IJUal, á vista das razões l'irmunstanei:ulmncnle exposta~ no 
rclatorio da prcsidenr~ia, dar:'1 ou negar{• o s1•u assentimento :í 
resoltwão. 

Art." m. lleeidida pr.l:l asSI'IIlbk·a gl'r:il a llissolurão da 
sociedade, proce!lcr-se- h a em a elo continuo ú 1:leição de uma 
eommissão de cinco membros, qtw ficará incumbida de levnr 
irnmediatamente a dl'Pilo a delibr:r;u;~o tomada, s•·ndo para 
b~o rev!'stida lle amplo~ )1oderes, não só para ]trOCPtkr :i 
lilptill~çiío do :1clivo da iMtCil'!lade, r~omo )Iara dar ao srn 
pall'iniiJnio a npplicação a que a ~oeindadn quiz1:r dl'stinal-o. 

Arl. 58. A cummissão de que lr:tl:t o artigo auli'eet.lcn!n 
tlarú twla imprensa conta l.lc sua missão. 

Hio de .T:IItciro, t2 llr: A h ri! rln t8í7. ( S1·guem-sc :~s 
assignaturas. ) 

PECRETO N. 6868-DE 23 DE UARÇO DE 1878. 

A pprom os novos estatutos da Socie<la<ic Protr•ctora do' Barhcirns c 
Calwllcir4~iros. 

Atlendendo ao que reqnrreu a directoria da Soeirdadc Pro
teelora dos B:u hciros c Cal.Jclll·irPiros, n Conform:mdu·JII<', por 
Miuha Jmmediata Hesolução de 2 do cor1·•·nte mez, co111 o p:t
rnc<:r da Sr:eção dos Neg-ocios do lmperio !lo Consl'!ho dn Es
tndo, Pxarado em consulta de 9 do Abril do :mnn pro\i1no 
lin•lo, Hei por bem approvar os novos estatutos da uu:;;ma 
sociPtladc, diYididos em dez capítulos e sessenta e s1~1e Hl'g-us. 

Qn:lCsquer outras alterações qm• se façam nus estatutos não 
podi•fão vigorar sem prévia npprovação do Gtn-erno Imperial. 

O Doutor Carlos Leoncio dn Car-valho, do Mcn Conselho 
l\Ji1!istro n Secretari_o de Eslmlo dos NPgocios do lmperio; 
nss1m o tenha Pnten1hdo c faça CXI'Cntar. l'alal'io 1lo llio de 
Janeiro Cllt 23 de l\larço de i87H, ;)7. o da lndqli~llueneia e do 
lm)wrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Carlos Leo1lcio de Carvalho. 
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Rcfornm dos cst~tutos tht Socicthulc Pt'otcctor~ llos B~r

bciros c C~bcllcimiros. 

f:APTTUT...O T. 

DA sOr.IEDAf•t Fll\'S. 

Art. L• A Socinrh11ln Prote•l·tr::l rtosJ:,,hnirosc f:::lhrllei
rciros, erearla em 2fi rle Nnv••JIIhrn de IHii!J c antorizarla a 
funccionm· por Jlt'creto lle li rlo DP?.rmhro rln t870. com s''•le 
na cidad1• de S. Schastiiío do H in de .J:nwirn, compõe-se dn 
numero illimitndo de ~oein~, srrn dislin•·ção de naeionali
tl:tdl's, mas todos pertl'nrelllt•s ú cJ~,s~r,. 

Art. 2. o A soei c• la de 1!•111 por li 111 : 
~ 1. o llrneliciar, no caso ''" notoria nn provada falta tln rn

cursos, seus ~ocios enfermos r, ~11:1s [famílias d•·pois dl'llcs 
falll'cidns. 

§ 2." Soceorrnr, no caso •i·~ nntoria on prn\'a1la nrrf's-
siilarlc, lllttwlles IJII~> na in1pus~ihilida1l'' 1le tra!Jalhar fil(lWlll 
invalirlos. 

§ :J." Concorrer para as despnzns !lns soei os qnc fallccr.rrm, 
fJUanrlo seus parontr.s ou :unigos o requisitarem, •lernonstrantlo 
falia de meios pecnniarios para a rPferida desprza, assim como 
lambem quanrlo não se achem no a1~to 1lo fallecimento rnco
lhhlos a al"uma ordem tcrcf1ira. 

Art. :J." Pollllr-sP-IJa eonee!lrr o tilnlo de soeio honorario 
a •Jualquer in1lividuo quo H;.ln p11rteuça ú classe, comtanlo que 
se pmv•~ ter prestado relevantes serviços l[lle lhe rlcem jus a 
merecer este titulo honorifico. 

f:.\PITULO IJ. 

Art. '1.• Para sor admilti<ln ao gremio social qunlqn!•r in
dividuo, srrú nrcessaria pr1'via propo,La assi!-(nada JIOI' alg-um 
Slll~io dfeclivo. na qual fnrú a d••t•lara~iio do 11nmc, ida!IP, fi
liação, naturalitla!le, prolis,;ão, l'sladu L' rc,iut~neia do pro
pm•to. 

Arl. !'j." Não poderão ser candidatos a soeios effcclivos os 
ill!livi•lnos fJUC não salisf:~çam as SL·g·uintPs condiçõ"s: 

~ i." Pertencer :í elasse dos b:trbeiros c cabl'lleireiros. 
§ 2.• Achar-se de saude perfeita no aclo de sua admissão. 
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§ :1." Ter idade superior a Hi annos, devendo os crun fo
rem menores de 2i exhi!Jir autorização de seus pais, tutores, 
curadores ou quem os represente. 

~ fL" Ser de condição livre c de) comportamento irreprc
hensivel. 

~ ii." Que goze de seus direitos civis. 
§ Ü." Poderão ser admittidos os 11\l'JlOres dP Hi annos que 

forom propm;tos pm· scns pais ou tutores c C(lW [H'rleuram 
;i t'l;~sse ~1'111 dirdlo c:omltulo a vot.11·, Ctllcpt:cnlo não lhnrl'lll 
c:ontplc:tadc\ iij annos, n não sendo nc·tll podendo sc•r \ ol:ulus 
emquanlo não atlingirem ú icl:lcle elo 21 amws. 

Art. ü." Logo que seja lida a proposta 1'111 rc·união será 
clcwidamente numerada pelo f." secretario c t'or elle rc·nwl
licla :í commis~iw ele synclicancia, cJHI' clara si'U parc•c:cr 
a respeito JHI se:.:uinle sc)ssão. Si porém houver urgeneia, ou 
ror a proposta apresentada ao presidente no iulun :I! lo de uma 
sessão, poderú o presidente despachai-a com destino ú com
missão de syndicancia para que interponha seu parecer na 
prinwira seguinte sessão de dirccloria c coiwdheiros. 

Art. 7. o Logo que a dircctoria e conselheiros ap!JI'OVem a 
admi~são do novo socio, sPrit elle olliciaclo para no prazo im
pretm·ivel de :10 dias satisfazer a respectiva joia, conforme a 
seguinte talwlla : 

De Hi a :m annos- vinte: mil réis. 
De 36 a 50 annos -trinta mil r(·is. 
All-tn da quantia de mil réis quo será Lia da como com pen

sação ao respectivo diploma. 
Art. 8. o Todo o socio cll'<•cti\'O C: obrigado a c:onconrr eom 

a mcnsalidatle de mil réis. 
Art. 9." Os pm···cercs da commissão tlc) syndicnncia, sobre 

admissão tle socios, serão cli~cutitlos e tkpois votados por cs
erutinio secreto e a decisão ~nr:í tomada por maioria rl'lativa 
dos llll'm!Jros presentes. O eanditlalo, uma vez reprov;1clo, se'! 
poderá ~er de novo pmposto unt :mno devuis. 

Art. 10. O socio f(ue 11a occasião de sna admi~são qnizer 
rPmir-se de suas :umuidatles pagará a cluantia de c•·nto e 
cineoenta mil rds por uma sti vez. 

Art. J I. Não potlmn fawr park ela scwiPcladc: : 
~ 1." Os que não pt'rlcncon)Jll ü un:sllta arll', sal\ o os soe: i os 

houorarios. 
§ 2. o Os maiores LIP tiO annos, sal v o entrando i·emitlos com 

a joia de :J00,\1000 por uma ~ó vez, c isto quando provem quo 
se acham no 1-!0ZO de ~:111de pf~rrcita. c• ~em lesão or"anica que 
lhes pos'a sen·ir tlr~ mutiyo para mais tarde~~· tornarem ~ocio; 
invalit!o~. 

Art. 12. Os individuos maiores de Sl.'ssenta annos não po
derão SPI' admittidos em caso algmn no gremio sociaL assim 
como at]Uelles fJilC nu aeto de sua adntiss;to apresentarem 
al~um defeito physico que possa no futuro servir-lhe para. 
a !legar mo! estia ou impossibilidade de trabalhar. 
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CAPITULO III. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. 13. E' dever de todo o socio : 
§ f. o Contribuir com a qqantia de mil réis, Jtagos em tri

mestres adian tndos. 
§ 2.o Aceitar e exercer com ?Pio qualquer cargo para !JUe 

fi) r eleito ou nomeado, não pod · in rlrlle excusar-se senão no 
caso de reelt•ição, mole~tia 1 "'pro,-:~<l:t. ou grave impedi
mento qun o impossibililc de ,.·,~itar o 1 argo vara que tiver 
sido nomeado ou eloilo. 

~ :1." Compan•cpr ás sessões de assPmbléa geral, quando 
Jmra isso tenham ~ido convidados por· annuneios, avisos ou 
!'in:ulan·s da sociedatk, diri~itlos pelo prcsideulc uu respt:c
ti v o seeretario. 

§ t, .. o Participar 110r escripto á secretaria 11uando lrnha tio 
mwl:u· rle rc,;irkncia, ou UI' nome e r~latlo, n bem as,;im 
quando trnha tle retirar-se para l'üra do Jmperio onda Cúrll', 
tcrHporariamente ou para sernpn·, alirn rle qrre se far;arn os 
corrtpt'tl'llii'S lançarrtt•nlo,; para se t:l-ilarl'rll fnlrrras drrvitl:~s. 

~ ;j_" J>arlieipar a :Hl'-t'JH"ia, pt:dindo para st:r ist•lllo tio 
p:tg-amento ue Jllr•nsalid:llles t'llliJrranlo esta durar, ees~:111tlo 
lum!Jt~m dt\ rccelwr mPnsalidades eHH[uaulo durar a auseneia. 

~ ti." ll:tr parti', logo qnc l'<'g-n•sse, á soeiPdndP, rnrnr·io
Jla!Hlo o <lia !In clteg-aua e o Jog-ar rlc sua n•sidl•neia para os 
dl'vidos effeilos. 

~ 7." Par.rar as suas mensalidadl's atrazadas, além de não 
poder perceber lJOunfiet•neia alguma, senão pa~sados oito 
mezes, provando-se por doeum,·nlos ou tPsti'Jntllthas acima 
dl~ toda :1 suspeita qne a auseneia declar:ula se não elfAetuon. 

Art. 1~. O socio que deixar tio pag-ar seis mczcs rle nwnsali
dadt•s e, lendo sido pre1iamcnln ads:ulo dessa falta, não der 
t~llHJ)Irimeuto a esse devt•r, snrú eonsitl1•ntdo desligado da so
ciedade, sal\· o si mais t:trde provar l'tllll documentos authcn
ticos que es,;a falta de pagan1l'nto fôra de\' ida a motivos im
previstos e poderosos, não po,JPndo corntudo perceber as IJC
neficcncias mareatlas ne:'tt·s est:1t utos sem o pagamento [11"1\
vio d1• sua divida anterior, e sem Ir rem passado seis mezes 
depois desse pa::wm,•nto. A elirniuarão rle um 'ocio feita pela 
dirrcloria não produzirá dl"dtos sem ser conlirmad:1 pela as
sembléa geral. 

CAPITUW IV. 

DOS DIREITOS !lOS SOCIOS _ 

Art. W. Todo o socio tem direito de assistir :'15 sessões de 
directoria, sem poder discutir, fallar ou dar apartes em 
qualquer questão que alli se suscite, e aqLlellc que não curn-
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Jlrir com este dever será pela primeira vez admoestado pelo 
presidrmto e se continuar a persistir no seu intento será 
mandado retirar da sala. 

Art. 16. Todo o socio tem direito a votar o ser votado 
11ara os cargos administrativos da sociedade, exceptuando-se: 

§ Lo Os menores de Ui annos. 
§ 2." Os f1Ue ptwceberem beneficencia ou pensiio. 
§ 3." Os flUe não se acharem quites até ao 1: •1 do ultimo 

trimestre t1ccorrido. 
§ ~- • Os @!pregados ua socieuade, cujos seniços forem 

retribuídos peeuniarimncnte. 
~fi." Os ~ocins honorarins. 
~ 6." Os que se aeharCIII presns ou pronuncia,:os. 
Art. :1.7. Só poderão ser vot:ulos parn os car~··,is arlminis

lrati\'OS os indivíduos m:tiores tle 21 annos, Jlodendo ('Orn
tUtlo votar logo que tenham atlingillo idaue superior a 15 
annos. 

Art 18. Não potlerão ser volauos para os cargos ua di
rcetorin os soei os qtw não forem o,;tabeleciclos. 

Art. Hl. Todo o socio tJUito !Jile se achar em notori:~ ou 
provada falia de recursos, tem dirl'itO a ser soet·orrido pelos 
eofr,·s tla sot:ic!l:uln com uma LII~Helil't)lleia que lka eo;tahe
h·eida da s1·gui 11 ti) !'til'>~ ,a: 

~ i." QuaiHio doPnle, ~01~000 IIWIISat)S em duas pn•st:1çõr~. 
~ 2. o Qnando invalido, uma tnens:J!idade de Hi1)000 qne 

~erá suspensa logo que cessem os moti\·os que in\'alidarc~m 
o sodo. 

~ 3. 0 Por fallecimenlo sem nwios para fazer-se-lhr, o 
entt•rro, a qu:mlia de :!26000, logo t(IIe não venha a falleeer 
em qnaltJlWr hospital ( t'XCt)pto o da l\lisericor·'ia ) ou que 
qualquer outm assoeiação de caritlade não se preste a con
correr para essa despeza. Não 'haven lo pedi tlo p ra o enterro 
podPr:\ a quantia acima sei' dada á viuva para luto, no t)aso 
r11w nlla as~im o t>xij:1. 

§ !1. o A rJnant.ia de iOfiOOO, log-o que se prove ser neet~s
sitarlo e ter de retirar-se para fóra do fmperio por motivo 
tle moiPslia comprovarla por allestmlo de medico. 
~o. o A quantia rle 30~000 a todo o sorio que, spndn nnees

sitatlo, se retirar para fóra da C1hto. mas dentro do !mperio, 
pot· HIOttvos de sande, c isto por unn só vez, ficando eom
tnrlo ÍIIIJlOssibilitado de recclwr heneliecncia~ duranle o 
prazo de tre~: mt•ze,; ap.ís o !:eu re~res~o á Côrte. 

§ 6." A fJ uant.ia de 10~000 mPn,a;~s quando preso, ató que 
Jl<ISSt~ em julgado a sen:ença eondemnatoria ou seja solto. 

Art. 20. A e~posa do soein que se finar em COill[J)eta 
pobreza, perc!'berá a mensalidade de 10;50110 Pmquanto se 
conservar no estado de Yiuvez c seu comportomento seja 
irreprchensivel. ... 

Art. 21. Quando haja filhos srrú a pensão acin13 meti-· 
cionada rlividida, metade para a viU\'a, metade para. os 
11lhlls e lilhas repartidamente, devendo reverter para a v i uva 
a metade da pensão logo que os lilhos tenham attingido 
a idade de u; a nnos e as filhas a de 18 annos. 



ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO· 

Art. 22. Quando q naltflWI' soei o faliPt~er, mnndar-sn-ha 
suffrnfl"ar sua alma com mh:sa de 7." ou 30." di:l depois de seu 
pa~sa;wnto, prrcedendo este neto um convite pelo jornal dn 
uwior cin~ulação, expedido pela sPerdaria, alim de t(U? lodos 
os associados possam concorrer a este aclo de candatle e 
rei ig-ião. 

Art. 23. Todo o socio tt-m dir<•ito a n'r[urrer· convocação 
de nssrmhléa geral nxtraorrliw•• :, JU:IIHio .inlg·ar eonn•nientc 
log-o qurapresente retJtWritn ., i ·nado por tO sneios IJUil 

estejam no pleno goso tln St'll: ·; '· ···iaes, deVt'tHlo dPda-
rarnomc,morl'fJUPI'ÍIIIPIItna 1:1. • ,,." ,. ~~~ n•corrc·para a as-
sembléa geral e a malcria qw· I' , l•·ndt · rnpôr á disenssão. 

Art. ~'L FPito o I'P!JUCI'imt·nt" t1nssa , ·tformitladc o pre
sidente m:111darú logo t~onvot·ar :ts,;pnil'''" geral ~··m perda 
rlr tempo. 

. Art. 2ti. Quautlo a direrlnria t\ r~unsPiheiros julgart'lll eon· 
venientl' po•lerfío mandar por algu_ns tios ITIPdicos da soei.''· 
rlatk a !testar a \ craeitl:•de da moln~tJa l(lW allc.!.!art•m os ~oews 
tJUe prdircmlwneliceucia por molestia, invalidez OLt retirada 
Jlarn fúra do paiz. 

CAPITULO V. 

DAS l'ENAS DOS SOCIOS. 

Art. 26. Não terá dirl'iro a heneflccncia algum<} o socio 
qtw no acto de rcquerPI-a não se achar 11uite com a sociedade, 
dl'vcudo juntar ao reqnt·rmtcnlu o n·cilw do ultimo trime~trc, 
provando achar-se qui te. 

Art. 27. Perdem o tlirt•ito tlt• ~:ul'io~ t• júmais potkrüo re
elamar cousa alguma da ~oeierlatlt·: 

~ t.u Os •rne soll'rerem sentPnra tJIW p:1sse em jnlgwlo c 
que tlemonstre imnwralidade, tlt•prav;u:ão ou degraaação, c 
os que dPsrespeitem a qualq ucr st•Hhora da f:11nilia dos !'ocios 
por mais intli~Pnte que st•ja essa família. IIIIÍnncnle prr.vail'· 
ct•ntlo-se da sociedadt•, ou de ;dgunta t'uiiiiilis:-:ão delta para 
tal lim. 

§ 2. 0 Os que ex.travian•m qn:dqw•J' qu:mlia ou o!Jjecto tla 
sociedade, salvo a esta o direito de o rPiwrer jutlicialnwnle. 

~ 3. 0 Os que por f:JI,as informações tenham sido admittidos 
ao gremio •ocial. 

Art. 28. Os associados qne fieart'lll tlt>slig-atlos da sncicdatle, 
quér se retirem esponl:m••a!IH'IIl••, qu.··r em drtndt~ do dis
posto no art. 27 o seus par:tgrap!Jns. nã11 potlPrão reclamar 
eousa alguma ou Quantia com tplu para ella t•·HIIatn Pnlrado, 
excep tua ndo-se os· socios especi li e a dos no ~ 3." do att. 27. 

Art. 29. O socio que abandonar ~em causa o Jog-ar para que 
tiver sido eleito ou nomeado, incorrerá na pena de não só ser 
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scn nomr mrncionn1lo no rt·lnlorio annnnl, como de ser no
tada c . .;sa cirellmslnncia no ><crr a,.:s,•nlam,•nto. 

Art. 30. Nt·nhum soeio t1~1 ú 1lircrto a IJcneficenein da socic
dadt•, Sl'não depois dt~ pcrkneer a ella por mais de f2 mc~cs. 

CAPITULO VI. 

Dil I'A'fi\JMCtNill SOCIAL, SEUS HEXDDIE:'ITIIS E Al'l'LICAÇ(JES. 

Ar!. :11. O patrimonio da ~oeiPcladn' c~ompiil'-81' elas npoliee~ 
da divitl:r puiJJiC:I CJUO at:IUaii!lClllC JIIJSSllO B das I] UI.! UI.! futuro 
}Joclc•r adquilir. . 

Art. :1:2. Snão conshleradas 1 crhas do receita da ~odetlarlc 
as srguinlcs: 

~ 1." A> joias de novos ~cwios P o proilneto das llll'liS:tliclalles 
c~ di pior na-;. 

~ ~." ,\s annuidath•s elos 'oeios c c~uanl ia.' pron~11icnles 
dl' I CtJii~<Õe,. 

~ :1." 0 [II'ClC]Uelo clr.• IJI'III'IÍC'io-> )IICJIIIOI'ido:; a !'a ror da 
soe: i' cl:rdt•. 

~ rl." ()' j11ro~ elas apofif:,:.-; e elas qnanlia; 1pw forem pro
Yisoriarnl'nlc riPJIO«iladas 1'111 Bancos. 

~ :j." Os tlonaiLos n HI'IJa~ c•xlraonlinarias. 
Art. :ll. ::=,ão rtuantias ,J,>slinaclas Jlara angmcnto do 

eapilal : 
~ 1.' "\s joias de cnlratl:rs llt• ~·oeios. 
~ 2. n Os donntii'O>, ,,,_;.:·ado.; (!lOS ea:,os em qnn pdas leis 

ci\·i,; rl!, s poll.·m SPl' r, i tos,. a sc11~ic la.!P os Jlotft-r rnceLt•r), 
on•Jil<lC'Il'll'l' outrn.; \l'r!J ts dP.:tina !as para c.,se lim. 

~ :J." O protlueio tias l't'Jilis Õl':;. 
Arl. :n. Fíeam dc:slillati;Js para oecornT ús dt~sprzas da 

sociedade as ~n~·uintt·s vc:,·IJas : 
~ L" Osjrrros dns ;lpoLct•s e cl:rs IJll:llllias do;toc·ii:lllas c•m 

:Jig·rl!rl Banco. 
~~-"As arlllUidatlrs elos ;oucios. 
~ :1." O protl.u~:o dos dipltltJU:; e llll:lf'StJIII'f onlr<l' \l'l'IJas 

c'\tr .. onlinaria.-; para t•sst• lirn. 
,\rl :lii. Os e.rpil:ws tla socit•d:~le s••rão lodos t·rnpr·l'c':ulos 

c·tn apoliees da. ilid<J puiJika uacio:ral, o.t 1~111 lelr.<s ilypu
llL·t:arias 0~1 arcõt•s ele D:llltth. e"UJ.<a:thia; ou >ociPrlatl.·s de 
cr, di lo n' ti, IJllc> tt·u!Jarn :::rr .rtlia' do (;o\-,•rno. c xct>pto o 
dillht•ÍI'O l)lll\ lo!' Jlt'CI'SS:tl'iO l\\ÍS[Íl' 1'111 lll:ÍO do t!to~SOlll eiro 
]Jal'a Ol'tCJITI'I' ;Í~ clr·~lll'Z: S llltliS:I S • 

. \ri. :11i . .\ . .; ;Jpol'c·,·s ljll<' a :otwi<'clatll' P"'''"''· n :·~ oprn dt! 
liiliii'CJ po.sc:a ;rtlquirir>':lll in;tli,·naV•'Í'·· :t!l:'tll >~'l'lllllti-,osc:\IIa
onlin:'l'Ío< I' pootfpr·o_,,J, IJIII' n·c·l;rllt.·nr a ,.,,illlt cln al.'!lllll:tS, a 
IJ!Ial l~lllll I t.ilo triío JIIHler:'r li-r Jo~;.r >-•·ru prc;1 ia eoll,iilla c 
Yola~·iin d,. a;;smubka ~era! que será e>pecialmo•JIIC con
voc:Hla ]Jnra esse lilll. 

1'· u. !878 !3 
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Art. 3i. Emqnanto o fntlllo soci:tl não :t!ling-ir :1 fJU~nti
datll\ UP C!'lll apolicn~ tla tlivid:t p11hlica tlo 1alot' nominal 
de um conto de n'·is, cwla uma, niw s.~ poderú d:· fl'tnna al
g-nn)a razer venda lle qua:\~tfLWt' apuliet•s pertencentes a csso 
fundo. 

CAPITULO VII. 

DA AIJMll\'ISTl:AI).\0 SIICL\L. 

Art. 3S. A soeietlalle serú alltnin i si ratla por nma tli rPc
toria COillJ•O~Ia dt: Sl·is pr~soas P tllt;-l' collsellwiros, nnnu;d
nwnk dt:ilos pPia ass:•mhka g·l'r;:lno m:·z tk Jttlltu (art. "'l). 

ArL :m. A' rlirl·etoria P con,;:·lhl'iros cotnpelo: 
~ L" Elcg·l·r ll't·ntt·e os s:•11s m:•ntiJro> as n:spcclivas emn

mi>>ÕI•s pPttn:tiH'iltPs, 1(111' ![,., 11riio Sl'l' t•kit:ts t:or maioria 
rel:tli\·a dt• Yotos dos lllr'llthro..; l''''"~'llks. 

~ 2." l\:'UIIil'->'0 lllll:t \I'Z ['!11' llll'Z. Oll lllais YI'ZI'S 1'111 e:tSIIS 
nrgt·ntc..:, por detl'nnin tt:ilo da pn·>id ·nt•ia. 110 lo~·;, r, rlia o 
hora qut• fôr tlt•sigllado tllJ tcspnelho a1 iso, ]H'I'll••t11lo o lo
gat· tle consdheiro Olllllt'llllt:·o da llin·elu:ia atJilelle IJLW f:1l!nr 
a qnalro sessrws coa.;eeutir:ts, st'lll ~~·r pu;· muiestia eum
lii'OYatla llll :tll>L'IICia (l.ll'tici JI:HJ:t. 

§ :1." Executar c l'aZL'I' I'X:•enlar, eumprit' c fazt•r nunprir 
os prcsmlles cstalitlth, vi:,!iantlo para q11e SI' prn;;tem os soccor
ro:; lll•llt·s g:tranlidos aos <tssociadu;;, uma n·z 11ne cstl'jam 
IJIIÍICS. 

~ !1." Ouvir as queix:ts <los ns~oci:nlo.~, e tll'furil-a:; co11fomw 
for de jmtiça, com recurso 'olunlnrio para a asscm!Jléa gt:
ral si nilo so tralar de snspPnsiio llt:llirl'ilo,; OIL de elimilla(.'ão, 
c nestes tlous caso,; com recurso Hcce,::-ario c suspcnsi \'O para 
a mesma assemltléa. 

§ 5." Autorizar to•las as ll"'P<·zas soeiacs oxtr:tOrllinnrins 
fJlW llies parecet'l'lll justa,, :ts t[lt:ll'' eomt11do só serão ~atis
feit·•s pela lhesouraria, depois de despachadas pdo presi
dente. 

§ti." Tomar contas ao th••,-onrdro no fim de cada trime:-:tt·e, 
· :.tpprornl-as ou n·gPital-as do•(.•oi~ 1!1· nnrir a COIIl'lli>"iío tln 

eonlas; uu 1'111 outra qurtltru:·t· o<'t':t·-·~" '1111' jlll..t·up <:on\·P
niP.nlt•, CJH:.tnllo haja 111oti\'O poderoso, e iltlpn·yista e lllalliksta 
urgt:11cia IJIII' a is>o obrigtw. 

~ 7." Accusat· o thi'Sfllll't'iro, l' I•Hlo I' qll::tltjlll'l' as,ori;t:lo 
per:mlc a-: ju~ticas do paiz, íJUatlllo tlLO:'rallllellt u cofn: ott o~ 
IJt·n" ~oe iaL'S. 

~ 8." Tornar I orlas as IIIC:l'tlns l[lll' j ui:: ar l'tllhenit•Jitt•s a bt•Jil 
d~t llt:ll·clt:t ~~~··i;d, 11iio snntlo ,.,,nlr::ria; :'1s di.-po.'-'i~·i'íe:; dcslf'S 
I'Sta!utos I':·,., leis tloltiiJ"'rio. 

~ u.~~ Urg:1nizar. aptll'o\;lr •· :--qlniH:l:•'l' tí appH)\'tll~·i\•) dL\ as
seml.Jka gnal, uut projeelo d" n·gltlaHII'Hlo intcmn fJUe re· 
g\lle as sessões de Llirectoria e con.-etheiru:> c as lle asseml.Jléa 
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grr:tl, r que di~criminn, o mais claro po~sirel, os deveres da 
Jlll',:a f' da~ l'C''I'f'l~liV:I~ f'O'!IIIIÍ!<'IIf•!<. 

~ lU. Su,;p,~llfler fJII:JifJIIt'i'IJI'IIt'lif~'''lf'i:J fJllandof'llli•lltlf'r que 
a >'lia cnnlinuaç;lu t·: indt'l ifl:J, (llll' ir tlt• t·n<·nnlro ;, ld soei:d, 
UI' I eudo d:tr )I:JI'lt: rln~sc aelo 11a pri1neira St'S·Ütl df• asscnti.Jit"~a 
gt·ral, por nu•io tle 11111a liel t'X(lo'if;iío do laeio, o :tcom· 
panliailo de IJUaesquer dueu·:·enlos qtu· ajude•n a dcn1on,lrar 
a .ill<li('a eo:n fJIIC ''''Jl''iHinn a henelieencia. 

~ 11. Proridt•Jtciar sobre o-: easos e:~:.tr:wnlinarios não pre
vislos nestes c.-:tat11tos, le1 ando-o' <lCJIOÍs ao eonhl'CÍillt'Uto lia 
as C'liiJ!t·:a g·f·ral. 

~ l~. Hesoh er. co•n o recnr;;o nre1•s.~ario e suspensivo 
<lc que traia o~ lf." def>te arlign, solm: :1 elintinação de soeios 
fJ !li' >C ael1<11'f'lll ÍIH'nrsos no ar! igo. 

~ I:J. Ord,•Jtal' a e~·:ilnad;l dos snppleni.I'S pnra prrcn<:lil'ff'lll 
ns vn.~·as q !li' s<· dnn'lll no eorrer Llo annu ~ocial, cu1n excrpção 
dos en•·gos de presidcn!c, sl'''i'l~t:,rio e t11esoureiro. 

~ H. :--,;io <:onsi1l•·ra·los supplenlc~ dn dirc1· 1orin e collse
l!:Piros ( t•xeeplo de pn·sidenll•, seerl'lario e llil'sout·o·iro) touos 
os Í•llllll' . .fia•os 1'111 rolos, wna \I'Z 1(111~ St' aeh•·1n quites,~~~ qu:ws 
~f·r;lo l'lw!n:Hios na ortiO!Il da sua Yolaf.!.;ll para tolll:tl'l'llt as· 
scnlo logo IJ!Ie haja aklllltn 'a:~n. 

Art. !JO. A lllesa :1d:ninic;tr::lila nãn SI' julgará constillliola 
Sfllll f(IIC CC'(üj:t!ll Jll'l'Sl\IIICS pelo IIICllOS oito de C'() LI~ IIH~IIIIJI'OS; as 
suas dceisões s••rão lo1nadas por 111nioria rnlaliut 1los lllf'lnhros 
Jllf"t'IILI's, lo•11do o pn:sidenle Yolo flt• dn·t)IIIJI:I!e; as suas 
se-siins Si'l'Üo c:•lo-hradas 11:1 sala tl1 se•·i'!'laria da so<~il'datle, c 
quando n:io a ho!tVIT, nn Io::r"r IJlW o prcsidt•ntc dc$ig-nar, 
preeetlendo annuncio no jorn:1l de maior circularão. 

CAPITULO VIII. 

I lA ASSEM lida (JEHAL. 

Ar I. 41. A nssemblén gcrnl onlinaria reunir-se-h 1 lr•·s Vf'Zl'S 
por anno. sendo n prilnt·ira JUrn ouvir :t leitura do n·lnlorio 
feilo pdo pn·sidnnlc da llirc loria, n tio llal:lllrl'lc gt•ral IJHC 
farú parte dPIJI'; compe!l'-llie 111\': n Ol~o:asi;lo: 

~ I. Ei<'~l'l' lllll:l l'O'IIIIIi~~iio o'lliiiJHhta 1li' lr•·s liW!!Ihl't!S 
p:u a dar pa'''~'''~' soiH't' o lwl.•ne1~lf~ n reln: Do' i o tia :•tl111 i 11 istr:1r:11.1, 
o qwd ~··r:'• diH'llíidoe aprn't~nl:11lo na so';!·ninle ;.;e,.;:cüo. 

~~ ~-" Eln'..:'l'l' 11 seu pn<u••nt•• e dous SCI'I'l'lal'i"s. fJIII' niio 
poil••rüo !'I~ r lill'llllirus da olirt•eloi'Ín, IICill l'llll"'!lidl "''• a nova 
direeloria eo111po~la de lllll prt•sitlt nln, Ulll vie•·-pre,:id•·ute, 
Uln'i." st•erdario, um ~-" sf't~r<'tnrio, um llll'snnreim f' um 
I'I'OI!IIJ':IIlor. s•·Hdll 11 lhi•sonrt•iro por 111aioria ah:<nluta flfo. vot11s, 
a"si111 f'OIIitl 1:11nlu'n1 olt' llto\ n f'ollsi'IIII'ÍI'th IJ'''' t'ill llllllll'lo de 
IJIIÍIIZ!' lll':''llil>' I'IIIIIJIOI'ÜO a llllllra flill'dtti'Í:I e f'Oil,l'illl'ÍltJS. 

Arl. l!:2. A n·uui:úJ "''..:llÍlll•· II'I'Ú pur lim unieo c t'>'l'l'Cial 
a Icil ura do parecer da conuHis~ão de eoutas, que serú po,to 
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em tliscn~~ão, e-nllllll'ltido ú appm\ a<.~ún, ns~im como tmnbcm 
tomnr t'lll eon~id, ração qualtJIIPI" proposia npro•;·cnlada pela 
:tdmini~lr:wão. eo11endendo ou IH g"<illdo litulos dn >'twios 
IJPIII'IIli'J"Ílo.S, IJt'lllf, Íltlt'i'S I' liono!'al Í!~S. I' OllVÍI" aS I(IICÍ Xas Oll 
reprt·sen:a~'Õ!'s ~~ appdlttões dos assoei: tios, conjurrelalllilll!l 
COlll <IS l'I~>'JlO't· S liOS COil:-CIIii'Íl"OS, di;CJIIÍI·:tS l' lkridi(-;t,; do·fi· 
nitiv;oJllt'llle con nrmt· l'lll• ndt•r dt• jnsti~·a. 

Art. !1:1. A lt•rrcir.t l't'llll :ãq ln:'1 1 •OI' Ji111 l'~elusi r o :1 posq~ 
tia nova IIIC>'a da as~elllblúa geral. IJIIt' dlllaril :~V· ú "'s;ciio 
ordinaria do :on110 sqttiÍillt'. 

Arl.. V1. Não st•t ú t:IH!sid1~rada :~s;;PtiiiJié:; gnal !1 p;alnwnt1\ 
consl ituid:~ a n~ttnião lllt'llill' d1• :liJ ;cor i os tjllill'~, incluindo 
os llltllllJI'O> da tlil'l~l·toria e rons..JIJ, iro-<. m.sitn eo1no a lflli' 
não lúr :lllllllnl'iail:t 1'111 11111:1011 lllaÍ.-< rolhas dia !'ias da r;qtil:il 
J•l'lo lliCIIOS eu111 I rPs dia' de anlt•f'l~dl'ltl'la. 

A1 t. !J:J. Si I·:Jssad:~ Uln:J lw a depois da m:trc:Jll.i para a 
fl'llll ãu 1fa ass; HtiJió 1 geral, rrãu ;e adwr prL'.'t'lllt' lllllnl'ro 
le .. al de sot·ius, ~11Ú pt·io prt·sidl'llll' da ns-t'lllult'-a go·r. I tio· 
sigll:ldO 110\·o dia. t'OIII o,; IIII'>'IIIOS ;:yj,:os nritlla jlfC>I~I'ipto.<, 
e si ai11da se 11ãoreU11ir lllltt ero Jt.~:aJ.podl'l'il a as"t'lliliiC•u !.!'t ral 
fllllrCÍUllill' 1'.0111 0' :'OCIOS IJIII' ~:· a•~llall'lll JIITSI'IIli'S, H'lldO t'OII· 
~itfoorwl:1:.: v:didas t' ~· 111 di!'t•ilo a ,ufl':·,·:·, 111 qualqun t·out.·s· 
tariío. toda e qu:dtJII<'r d1 ei iío qtll' l!a tnt·s:na ;~•j o :11io;oi:Hia 
sobrem: ;:s>lllltplos p:11·a w: qua.'.' H' ii'.l'l" il'ilo:t collltW:II.' o, 
l' quo·, JII'Sia l1y 1 :o~hl'sl' e t·llt lod·.1s t~< l':"o~: dl' l'lllll.llt':ll . .':'lu t:\· 

lraordinaria di'I'Clll spr t'X·•Ik;Hianll'lllt' tlet~la,·;.dos uus :111ttltll· 
eios. Ou t·o qualqtwr as;;itJnp!o não :ltllltllll'i;;do podo r:'i ;:er 
ll's~;ulidn llt'St s :-~~s,õt·s, llt:l:: Ji1'ari1 ;J:ii;Hio !':lia ;cr re:ol. ido 
1'111 01111'<1 SI'ScãO. 

~i." Para a rc·onun dos ptt•;;t•n!t•:: t:~;!alntos, qnai!JIII'l' q1w 
srjn a rt•ttniiio para is;·o lll:ltT:Ida. 1· Íildispcns;l\ 1·l t[lll~ a t•Jia 
eollt:OI'I<I ao mettos a ~I' ra parlt· dos :'ot·io-< Yo·:.a!l's. 

;\ri. !1ti. A a.': l'tiddt'·a g-o•ral J od. t:Í s· r I'IJIII ot·ada t'\t··:lfll'· 
!linariulllenlt• s ntp•·t· que o pn··-i lt·nlt• o:t a 111 :a adtninkra· 
ti\ a :ossim o e:tlt'llll:llll, t' qttando st• ;qtt <''' n\P rt fll',t'l itllt'lltn 
:tssign:ulo po,· dt•z soeio-< qui.l'S. d1•t·l;m11tdo qualotnoli\'o por 
IJill' 1 edl"tll a rcttni: o I'Xir:wnltn:oria. t' :1 ma t•ria qtH' ptelPn· 
dPlll aprfscnf:lf á tli~cnssão. S• 111lo ohri ~:11lo~ ns soe:o,; 'i na· 
ta tio' do 1 cqm•r:mt•nlo. 1'111 llllllln: o pt·lo mPnos dt~ dou,; llTr,m, 
a I'OIIIJlai'L'eJ•rrm soiJ fil'lla "" ni'111 lt•r lu:~ar a a,sc1nhlí~n g1~ral 
pt ti ida. 

CAPITL'LU IX.. 

D.\ lllllEt:T:I\1 1.\. 

Art. '~í. O Jll'e>itlf•JIIt• d:1 diJt•o·lori;t ,; "fi<l';d ll:tlo fl 11 lif'l 
1'\t'l'lllor das disj•o,"irlw< l'll!liida,; lt•··''' s '''l:oloilo,;. 1· 1';11·a a hoa 
l'\1'1'11\.';111 I' oh,nYallt'i;l oi,.j(pS I lllli[ll'lt•-1111': 

~ 1. l'n•sidir :'1s so·s'tlt'S da 1111·sa adnt.ntslrali\a tlirigin· 
do a ordem uus tni!Jt•llios cuufonue lltc fúr pn:scripto (tclo 
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rrgimnn to interno, rsi:!IJt•lrct•JHlo n rselarrcmulo a m~neira 
da di~cns:-:ão ~~ vol:•não. 

~ ::! . " ~lanier in fteravl'l a ordt·m Pnll'<' os associai! Os c sns
Jl''ndnr as ~essõcs <Jn·,n io a onlt•rn f•'lt' aiiPr:tdn, podt•Jido 
mandar rl'tir:tt' do l't'I'ÍIIIo tl:ts Sl's,Õp-; qnalqiiPr soeio IJIIP, 
lll:liiÍft•sialllt'll(C fli'OI'IWal' llll prOIIIO>I'I' d<'SOi ti<' I li na I'CIITJ:ão 
qu•'r por ~i. q111'•r allii-iantlo outros p:tra ,.,·selim, para qnt• a 
~essiío possa l'Outinuar mgul:ument,, no !11 smnpnnho de seus 
t1 ab.tlhos. 

~ :!." llar :mtl:tmrnto, n:t falta tln l'l'lllliiío da nll's:t :lllmi
nislratÍ\ a, iiO CX(II~I[ÍI'IIil' I' III',!.!IICÍOS 111',!.!'1'111()-; Oll t•XII':IOI'dÍII:l
J'ÍOS, dando tle tudo conta na prinll'ira renniiíu de tlirt•cloria 
e COIISI'Iht•iro~. 

~ !t,." Hubric:tr todos o~ lino' 1l:l snt'il'tlatle " rlrspat,lwr 
lodo-; 11" l'l'l(llt'rimt•nto,;, ,. 11 1'\l'l'tlit·nte otdtt'l' 11 qual nii11 st·ja 
IIIÍSII']' Oll• j I' n-; d())!l:tÍS di l'l'l'fiii'I'S. 

~fi." On•anizar'' :qn·e'<'lltar ú :ts>PIIIblt'·a f:"l'r:tl onlinaria nm 
rPia1ot'tO eircum-;tanriado dt• l111lo-; o-; lra!Jalhus 1!0 :tllllO so
cial, o IJttal s1·rú snj i' o ao 1'\:lltli~ e t•nr<'tl'l' dr uma cnmmis
~iío da llll''lil:i :t>SI'IIlhli'·a ~nral na couflll'lllid.:tln do tlic;po>to 
no :trl. f} I ~ 1." UPslt•s l'slallllo<. 

~ li." Exnmin:tr o t•slado dos lrabalhos da Sl'crntaria <• tlw
sottr:tria, ~~ prol'itl•·uciar HOIJt·e as f:tltas q111' encontrar de 
:u:eúnlo com os di !'I etnr1:s, rnearr1:g·:ulo> dt'""a' n•parti
eií1·s. 
· ~ 7." Auloriznr as de~pl'zas nrg-rntPs ai é n quanl ia rle 
70;)000, "s:tneeionar· rom '"11 do.-:paelto as <rne til el'l:lll sido 
onkuada< pl'!n m:·sa ndministra!i. a. 
~H." Dc:paelt:tt', ot•dt•nar· n fi>eali,ar sohr:> to1lo-; os casos 

tln soeeorros ~nci:H·s, de modo que os as,oei: <lo> qun requerc-
1'1'111 lwncliei'H<:Í:t, 1'sla11tlo IJtlil•·s, niío soll'mm dt'IIIOI':t na 
l'I'CI'Jif,'iíll fit•ll:l. 

~ \1." Propor mrd idas, pmji'Cios 011 r~·solii('ÕI'S a hl'llt tla 
sni'Íf' l:11l••. qn<' >t•riio. cotnn lo los os ulltm,;, dist,utido.: ,. vota
rio< na !1írmt do I'•',!.!'Íllll'ttlo iniento, 11iío !:od:•11:lo Plit' di -cn
t.il·o,; ou \o!:tl-o,; 'em 1(11:' l't•da a e:uJ,·ir.l ao Sf'IL sllh
RLtulo. 

~ 10. Convoc'll' snssiio de assrmhl,;a gPt':tl rxtrnonlinaria, 
qn:11Hio a diref·.toria I' eonc<elitOi"lh a>s·m o tenham deliberado, 
on qumlllo l'<':·eha rrqunrinwntn dn i() soeins qui es, pmlentln 
t•otnltlllo "'''te ultiitto easo 'lltlllf'lli~r 1~stn requerim1 nto á 
a 11 pro v,, c;iio tia di rectol'i.t e eon,elltei I'O> ali 111 de q tu:,., tn.; tle,·m 
füll pat et·c;· a n:speilo. 

Art. r1:l. Ao viee-pri'Sitlc:tlo compcln: 
§ ·I." Suh>tilnir o wnsiil<'rtle t'lll torla:; as suas fnncc;õcs, 

qnan1ln l'llc p,.;tej·t Íllliii':Litlo, l'\eepto 1'111 t:a,:o 1ln mur:e, que 
tmtiio tlt:vcr·:'t Sl'l' essa va :a Jll't•tmcltitla por rln'çiio imm: diala 
d•·n rn dn.; prinwirns ::o <lias ~ec:nintes ;~u i':tlleeinwnto, assu
miutlo eomlndntlurantt: es;elt•mpocm qu1:n -;uh.;tilttil' lotLts 
:ts :ttt iltiiÍ(_'UI)' e I'OSflUIIS:liJiiitl:tlf;•.; Íll!II'I'CiliiJo< :10 eaq~·o. 

~ :::!. " i't·oc;lar-sf' ao tfp,empi:lllin tle qn:tl jll<'l' t:ommi,::<:ío 
jl:tl11 1(111' i'or ekito pela 111: >a ;t,(Jn;uislr:tlÍ\':t Ull llUIIlC:t.lllfii.!IU 
pr• sidt•ute. 
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Art. Ml. Ao t.o scc~rrtario da dircctol'ia compete: 
§ L" Snhstilnit· o prcsitl<mlc na falta do. vire-prP~i<ll'nte, 

asstunitHJo as suas attrih:lições e n•,;JHllls:,lJ:Ialat!es L' nomean
do IJIICIII 'ubstilna o~-" sec,·etario que ]l<l:sa:·~t a 1." . 

§ 2." Amumciar pela imprl'n: a ou por Hww tlc avt,os, os 
dia'. horas e Jogare,; 1las SI'S>(i; s 1k dirl'clori:l e consi'ILc;ros. 

~ 3., ~latricut/11' os ~ocios [I< la onlc11t el1ronolo~iea !le suas 
ent.rm!as, di'Vl'llilO eon,;t;Jr uoli \TO 1lc lllalrit•nl:is 1'0111 darl'za 
e silltplici<la<lc o nome, id::dt•, JWin;·n!itlaJ!C, lilia<;üo, estn<lo, 
o<'CII(•ac:üo e rc,;i<lcnri:J, r o no111C <lo propoHcntc. 

~ 'L" lkg-istrar o nome d11s ,o,·ios, qnn rm·,·m rcqw:ren<lo 
henelie<'ncia, em nm lin·o <'S! cci:tl p:1ra cs.'c lim dJ·sl111ndo, 
dPclnrando a <'·pora em I[IIC r·ouw<:nn " lin<loll a tiii'Silla !Jene-
lie<·nria. e qnal a FOIIlllta :1 qu1· 1'11;~ llllill:lllt. . 

§ 5." Hcg-islrar em nm livro "~lll'eial o 1101111' dos sol' lOS 
!JilO prescindi 1'1 111 de hDili'IÍI'I'IICi:t '\ ll:.t:illl Cll l'l'l'lliO", UCI'iar:m
do ndk as <[lt:mlias a,;sim pouparia,. 

~ 6." Proee<lcr :í leitura do nxp1~1li<~ntn nas sPssõcs rle <lire
ctoria c consclheims 1J igualm,·nte il clwmarla dos 'oe·ns 011 
conselheiros sempre rJne pelo prPs;dt•nte lhe f,·,r nr<ll'na<lo. 

§ 7 ." Expcrlir f'lilll a m:lior hrl'\ id:11le possível por inll•r
Il1<'1lin do proeurndor on do:.; ag-Pnlr"' d:~ tJw,nurai'Ía. quando ns 
hnnyor. os ollicios, <liplon1as. H\'ÍSII:'.I'ÍITtllan•s, c mais p:I[II'Ís 
('lllll'l'l'lli'll(I'S ;Í SIWÍJ'd;II)J•. 

~H." lnvrnl:~ri:~r l'lll lirm, I'Spl'<'i:illlll'llll' dPstin:ulo para 
esse fim, os mm·cis, npolte<'s ,. tudo li llt:l;s qne mw,tituir o 
pntrimonio sneinl. 

~ \l. o Cnmprir os r]psparhns lll\ on],•ns qnc lhP fnrrm ilnrlas 
pelo presi<lente 111111\PSa :Hitninistrali\·a ~~ Jll'l'.,lar-sn no dosc•tn
)i('llllil das entnmissões para qut• l't'll· ,.l,•i·.o otl llllllli':tdli. 

~ tO. Assmnir :1 e:till'ir.1 da Jll'''·"iil<•n<·i:l qu:~nilo, t•nssa<la 
nma hora 1lepois d:t lltan~:lll:J p:~ra a 1'1111\'fl<'ar:~o <la relllb~o, 
uão tenham eompar1 rido li p<usidl'illl' n \.11',~-ple,i<l<~nle. 

Art.. fiO. Ao 2." sccrnt:mo da diJC'<'Ioria cnt11p• tP: 
llrdigir o I'O'IH1~·o das acla' d:1s n~tllti(,, s de din:cloria e 

con,elheiro~. alim 1ln que o l." sl'l:ll': ;u in ns l:mce no rpspcc
tivo livro de actas. [1:11':1 Sf'l'l~lll ]HJS!.<•riornwnle suhnt~•ttidaq :·, 
approvaç:in, e coadjuYar c suiJsliluir o L'' secretario nm 
to<lns as suas atlrihuir.:lln~. qtta111lo ÍlliJI< di1lo. 

Art. til. Ao thrso1trniro. ttn qualidade de dwfn rla lhe
~Otll'aria, c deposilnrio dos ilinl<eiros, tilulos e nlores per
ten<·cntcs á soeiPrla<ll~, compl'te: 

§ L" l'roeP<lcr on IIHiiltlar proc< <IPr {; enhr:mra ila impnr
tancia das Joias, annnida<ks, diplouws. jum' de npnlicPs o 
<.flt:tl1~flllrr omras quantias I!Ul' por rpt;d,1tt"r titulo pertençam 
a socte<ladc. 

~ 2." Entrcgat' a quem conq'etir as quanlins prc<·isas pnra 
lJ<'Jtefleen<:i:ls, eut,·rros, e JII:IÍs <kspcz::s soci:!I'S 'l'W lh1J 
s<·,jam lc~almente I'dJll isitadas. 

§ 3." .Empreé~ar, <'Til conflirlll i1la,le com l> <I isposto no nrt. 3:5, 
ns qunntias <lestinnda.< parn aug-JIIJ'll:o 1ln capit <l ln•,o ')UIJ sda 
autorizado J>C]a rlir,·l'loria e conselheiros. ' 

§ ~-o Depositar ~ematwhnentt· na C:~ix:1 Eeonomiea ou em. 
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Banco que mais confiança mrrccer á direcloria e conse
lheiro~, em nome da sociPihlllc, qu:llulo antor·izmlas por P~tes, 
on simph·smentc llClo ,.rm:iLll'ntc no intcrrallo de uma s'·ssão 
á ont··a, todas as quantias qnc for recebendo. po1lendo Ctln· 
servar em Si'U poder· até a IJU:tn!ia Lle LlUZI'ULos mil réis rara 
occorrer :ís dé:<pezas urgPnle,;. 

§ ü. ·· Prop1\r sob ma rcsponsabiliuaLl,• os ag.·ntes ncccs
sarios para proce1!erem :'1 cobrança. 

§ ü. n Dar por csrripto ou \t'l'balmcntc !OIIa~ ns PXplicações 
c i·:<elarl'cimcn!os qnp llie fwern exigidos sobre a thcsouraria, 
Jiüla m' sa admini,;lrativa on pPia assl'lllbléa gPral. 

~ 7." Cumprir os despaehos ~~ onlo'ns IPgacs 1(11!' lhe forem 
ililll:;s pelo prmddcnt'~ e demais mcrniJI'OS da 1lirednria, eonsn
lliP.iros r aSSI'IIIIilé:J g1·r:il, I' fll'l's!:ll·-sn :ro ileSI'IIIJH'Hho das 
1:ommissõ1·s para qne f1'or !'leito nu nolll''ado. 

~ 8." Aprl'sl'nlnr á adntinis!rnç:ío 110 lim dPcaila trinwstrc, 
011 IJIW111lo ell:1 o julgue 1'onn•ni1·nt:•, nm halani'Cte documen
tado ria arrcca~lar;iio, tli~pi'JHiio e :1pplicaçiio 1los tlinhniros da 
~oeil'da:lr, o qunl serú sujeito ao exnme c pan'CI't' 1la com
mi>siio dn contns. 

~ !1." Ter um ou mnis livros u'ontlc constem com clareza c 
si111plicidade os no.Jll'" c n~ t•ntratlas dos associados. snasjoins, 
!li plom ,g e mcllsalitl:llll's, c outro parn l'I'I'I'Íl:J e dosp!'Za dn 
HH:it•d:iih•, O.S IJII:li'S, fl(!lll l~tllllll OS da ~ei'.Jd;,ri;J, Sl'l'iiiJ 11111111)
J':Idos n r11hrieados pelo pn:'i~kn'n. 

~ 10. Assig-nar no aeLo tia pos'P, I' em livro especial, dos
tin:Hlo pnra esse llm. termo 1le t11rlo qnnnto I'I'CI'IJI'r. ,],•ron1lo 
tnmhrm nn mesm' occ:1siiio ,.,.1. r11bricatlo p:·lo prcsi,b·ntt) e 
I." >ClT ·lario. n por aquelll's q11o lizcrnm a t•ntre~·a. alirn 1le 
qw· llws sirva de descarg-a 1111 I'I'Ciho e IJUi!a('iio tio the
snltreiro e ad111inislraçiio transaeta. 

Art. fi2. Ao proe11r:HI01' com pr!c: 
~ I." ])c..:empcnliar as commissões 1lc qne ftor encarregado 

Jll'la :1~•scmhh1 ger ~I ou Jl''la dirn ·toria o cnn·Pilre'ms, cm
JIT'P"<lllllo to1lo o zelo no snn bom ilcsn1npenho. 

~ 2." Tr:Jtar de tndn,; as ennsas IJUe a sol'il·tl:lil') tii·Pr, logo 
fJ11ü p::ra i;.so tenha nuloriz:~~·ão e proeur:u:iio ostrcdal tla di
n•.etol'la. 

~ :1. ·• Cni1lar 11'1 f11ne:·al dos sot~im trnc fni!IJCI'I'em si ftlr 
rl!o IILIIl•lado fazer pela >o1:ie1laiiL', e hem a,;-irn tLt missa 
do 7 ." 011 :w. n tlia. 
~'L" \'erilienr, eom n mnior mgencia posshel, o fnl!rd

mento 1los ~oeios tmjas familins cxigirl'lll a IJII:IHiia mare;11la 
par:r o enterro. 

~ti. o Co:11ljnvnr ns commis.;ões em casos rxtraonlinnrios ~~ 
empn·gar toda a sna inlhwncia em fayor dos interesses soci:JCS. 

Art. fi3. A 1lirecloria r consrlheiros f'!rgcrão, na primeira 
sess~o tJ,•pois dn pnsse, ns sna.~ l"ommissõe:; que scriio com
postas do trc~ membros cada uma tirados entre si, ~rndo 
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relator rlo carla nrna <lei las o mais yo!:11ln, on aqnelln qnr do 
aecúnlo c.-collwmm, e ~i1o c lias : ·I." a dn IJcuelit·.,llc:a, 2." a 
de syndit:ancia, :1." a tli' routa~, fs .• " a"" n'Jin''t'lllaç:IO, fi." a 
do policia. 

Art. ií~. A' comm:ss~o de lirnrflt·rneia romp:•!e: 
~ L" \ isitat' os :''sori:lllos ljlll' ,;e arl1art•m t•nrtmno~, lol~fl 

que pnra is,;o !'Cja antorizwla : salwr d~1s stv's n1 ee,sidades e 
informar o presidente afim de q w: elle prol'idçnci<: eom ur
gonda. 
~~."Continuar a visital-os <le Hirm 1:; rlias rmqnantocs

tiYorcm dtH·n:es, e inl'oi'IIL<I' do Sf'tt t'>l:11lo :'t ,:in·doria n t•on
selhei t·os. 

~ ;;_" lnrormnr do mt•smo modo :í din·cloria qnamlo ycja 
que algum :''socia<lo j:'t. 'n :wl:a <'111 e: !<Ido dt' niio prcl'isnr 
m:ds de IJ ll()fieeneins, <· h< 111 :"sim i 11tl it•at· a :;HS]il'!lsfto <I dias 
<JU:llldo ent. nda <Jllt' siio m:.J :qqllit·adas. 

~ fJ .. " Ü:ll' p:ll'f'f'C:r Sfllilt' o:: .'O•iiiS IJIIP IÍ\"Cl'f'll1 1!11 Jl:lSS:II' 
]mra o IJII:Hllo de illl:llido." ,. soli11• toda n qtl:lltpter rt•t·la
rnaç:"ul qtw y, r.-ar ~oh1 e IJL:III'Iit·,•nt·ias. 

Arl. ;:;;;_ A' cnJllllliS>'ií" dt· ~ynd't·:IJlf:!:l com111:te: 
~ L" ~yntlie:ll' Cllill l11tla a l'~'~'':,•nt~i:l I' nilerio as con

dições rm qn· ~I' at:hn111 ns :,;::c:-:o:l'' pn•po~la·: pnra :-:oi'Íu:< e 
llnr pan:eer :ícerea da >tia :ldlli:s,;u, OJL ,, . .i, it::io. 

~ 2." lufonn:II'·.'t' l'Oill totln a Jll'iideucia :;;obre O!' :;twios r. 
pensioni,tas :-:obre t[llt:lll P~'"' m :-:t"l'ei,a:: t!t·:-:fa, ora\'I'Í3. 

Art. liG. r\' rOJtlllli's~u d1: t'.flll!:ls t'OIIljlt: ,. : 

~ 1." llar parecer e PX:ilnin:ll' lll.lllit:io;.;allll'lllt• ns eont:1s e 
halanel'lc< da Ih sotuari:1, dt~\"1'111!11 para~""·<' lim \ Prilit':ll' ,.,_ 
erupulosalllt'lltc a e>eriplur:H.:iJo tlf'sla. h: 111 I'OlliO !'OlllJHilsar 
c analy::ar todo-; os tlu,·utnt·uto:: a 1(111' :'P refnrirPill os hal:.n
cct<·:-. 

~ 2." Propor :í tlircclnria 11 rowri:·PiJ·os ::~ mctlitlas 1(1111 lhn 
su.~·gerir o seu zelo e anwr ,o,·i:d. n:lo oú p:u a maior e1:ouotuia, 
como para an•cmt•.u!:q· o ruud11 :'twi:d. 

~ :1." Yig:ar t' impNiil' por m,·in •L• so•t i;~s nilscn açõP~ IJlln 
os tliu' eims da SIH'ÍI'datlf' sl'j:llll g:1slo< eom prnl'uziín. 

~ f1. 0 !lar ll:l''f't't:l' sobre to,::" a.' p.nJHI::Ias t]llll tlisst•rnm 
respeito a finanças. 

Art. :17. A' commissiío tlP rt'PI't'Scni:H:iío compele: 
Heprr,·pntnr a soeiedadl' <'lll lodo~ os :ll'iiJS ;colemnes pnrn os 

qu:ws ella fúr con\ idada, IJil qual'''llld' ottlros da mc,ma na
tu r, za. 

Art. 58. A' commlssiío de policia eompl'tc: 
§ 1. • Velar sobre tudo o fJUI' di~"er rc,p•·ilo :í socil'tlntle, e 

pro' idcneiar sohrc os nhn:o~ r fai1:1SIJlll' l'll<'ontmr. 
~ ~ ~."Apresentar ú lllC'a a!lmini.;tratil a nn'a dos olljt•ctos 
prPci~os para a senelarin e Ih• somaria, fJltallllu nf1o ''jam 
de -;impll's cxpctlil'nll'. 

§ ;:_o Pro1 id<nt·i:T a11m tlo qnr :1:' !'alr1s ilas ~~'"'iícs de di
recloria ou as>ctllhlra ~Pral n-t<·j:lln •·nn1 nni<·ntcmcntc pre
}mratla~ c nada llu~s fallc para Ltr:-: ;Jl'lus. 
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~ !l. o Evitar fJIW na sPerclaria hajam njnnt:mwntos c crm
versa~~ões l(lli' JHJrlurhPtll o ü\pc•tlie•nilre faze·r rna11tcr a onll'm 
e rc·•JH,ilo tlc·ntl'll do recinto e•m eJUC'· scJ r•elehrareJIII as s•·s
sõc•s. 

A com missão de policia será sempre composla do prc~sidc·ntn, 
secn•lario e tliesourl'iro. 

CAPITULO X. 

Jl!SI'OS!ÇÕF.~ f.EI1AES. 

Arl. m. A soc·jc•daeln n:ín porllli'Ú I'O!ltrahir eli\itla :ll'!'llnl:l, 
n 1<'·111 d:1 q ne f,,r moi i, a ela pela e·o111 pra de: ohjc·r·to" pa 1 a o r•x · 
Jlf'diPII'n 11<1 ~e·n• t.aria c• t:11 sllllral'ia I' 1 ssas lllt'Sill:ls serilo 
pagas 110 ti ~a-; o lll<~i;; tarLiar drpois da e·ompra dl'c:r;luad:t. ;~;;sim 
I'OIIlo !:unhe 111 niio poelnrú razcr CIIIJII'I'St.mo al,'.!lllll ele qual
IJIWI' natureza que s1•ja. 

Arl. liO. ,\s pe~·as dirigidas ,·, sneic•1ladc• qtw r·ontPnham 
phra-es oJrcnsivas ao clerúro ela assoeiarial ou ek algu1n dos 
JIICllllll·os ela din·ctori.1 m\ eonsdl.c•iros ou de quale[il>.'l' as,:or·.ia
do, ass:m coliJo lamhmn as :tnonyllws, 11Ü11 serão por lúnna 
nlg-11111:1 alli'iltlill:ls. n. Jll cJ,~IIas so lolllai'Ú l'onlweimnnlo. 

Fiea llc 111 nllli'llclido.quu 1.iio [IIHII'Ill Sl'r t•Jnsiclr:r;ul s lars ns 
pc Lir;õ, s tl:· quei\a, eln rc·cl;un;u,:;lo, de dc·u:tnd' olt do re
t'lill'll, ljiiC rontÍinlelll a l'\posir;üo elos netos injustos on cri
lllÍilo os pratit'ados lll'la clir .. r:toria n CIIHSI'IIwiros ou por 
qualqne1· lunceionario tia >'ucineladc. ou ai11tla pur simpli-s ::o
eios. 11111:1 1 ez quo Jln,;s :s pnr;as tl'nliam: ido • 11anlnd ;s as 
n~:~Tas pr•·SJ'l'iptas 1'111 dirnilo. 

,\ri. !il. l'mkr:í sm· r~onsi1lor:liiO so1~io lww·m••riln lodo o 
as<o1;iatlo IJllll propozer :w sorios, dl':•oi.,; '111" lo• lo:; Piles li, o
nm png-o a n•spe•eli Vil join. 

Todo o S111:io IJ,~III'llle·rito Ollht•lnf,~itcil', rjll:lllllo Yi1•r a Hl'ens
sitar elo-; soccoiTOs ria soeil·flnd••, lt'I'Ú, IJll;lllflo nnf~>nllo, JIJ:tis 
fi~OOO JllClll':.JCs além ria qu;u1tia mareatla nc·,te.-; cslalnto.s; 
!JlWnelo in.nliclns m<~is :1;)000 c por '''IL falli·einwnlo para n 
s11a \'inva OIL lill1os mai:; .;J)OOO al1i111 da ta'Gl 111are; cela. 

Art. li::!. O associndoqw~ tluranlu Ire . .; nnnos s•·n·ir na ilire•e
toria on como eonselliniro, t•ompareccnllo pe•lo llli'Hos a 10 
sos,;ões cada anno, tPrá tlirdlo a snr eonsiLlerndo ;;oeio )JC!ll'
mcrito. 

Art. li:l. Ser:í eon,irlPt':.Jiln socin h:•mfl'itnr lodo o ~L~:<ocintlo 
que. scrvi;ulo na •iirceloria, ou cons••llil'iro, Wnha pre~latlo 
sc•n·iço~ que• s•·Jam pda assc·miJié.t ~eral consilll'rnclos rcle
vanli's e ele manik.:to illll'l'e•ssl~ para a soei1·tladn, não potll'lli]O 
eorntudn 1~ste titulo SIT ~:onfnrido si'H:Íil :ícpwlll's qtll' l'tJilla
l'l'lll pl'lo nwno.; lluus anno~ lle sen i1:o c:omo tlin•c:toro.>. 
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ACTOS DO PODim EXECUTIVO. 

Art. Gr.o. Scrfío cnmi1lr.r:ulos soeios hnnornrios os inrlividuos · 
qw•, ni'ío IJI'I'ti'IICeutlo :íclas~c, teulla111 pl'I'SI:ulo tlistiuctos ser
viros :'t sol~iPda1lc. 

Este titulo houorifico dú apenas dirl'ilo a ter assento em 
as"!JIItllll··a geral, po1kndo tomar twrle nas discnssões, sem 
eomlutlo t1•r 1lireito a vot·tr ou ser yu:ado, ou a pcreoh1'1" t!ual
qner !Jt•nt'licencia gitranti:la pur estes estatutos ao:; outros 
assoriados. 

Art. ti:i Totlo o snrio qnn prc;cillllir tla hrndiecnria lln
ranlt• Slla 1·itla lc~ai'Ú Ú Sll:t rinva a qn:wtia IIC uf,\000 
tnrnsacs al1;1ll tl:t niarearla no nrl. i\), não SPIILIO p;;sc prazo 
mwra menor tlc lO annns, t' ;;i niín hom·cr· ri til a, rcrert1·rá 
em llt'nelidn de Sl~lls filhos rPp:trl itlanH'IIie. 

Art. tiG. A ~oci1·tl:ule l"r:í 30 :111Ho:> 1k dnrariín c antes tlissn 
11iío pul!orú ser tlissolvi(l:i Sl'llliJllf' a i,.;so anri'n:un tlous l••rçus 
da tnlalitlnde ,,m: mt·mhrns fllltJ a l'tllllpctern, tleiiJntlo, qua11tlo 
sr• tlê tal tn~o. s1·r todo o patrimonio social di vitlitlo da 
se!:niulc 11\rma: Ml'lntle para o.' surios que !'l'fJlH'J'en•m, c n 
oulra rlivitli1la rm parti'S i•cU:l"' para a Suei,•1latln i'ortll~t'CZa 
tle Bnnl'lil't'neia, e Am:lllil' da lnslrucr,~o. 

Art. G7. (}; pr1•;;r•ni1'S t•slalutos. tlPI:tJÍ:'< de approvados pelo 
Go111nrn IrnpPri:d, ~lllJsliluiriio o; e·t:liulos c r1 soluções IJIW 
:wlllalrnelllt' rc~''lll a so1~it•tlad1~. n print·ipi,,riío a yjg·orar 
tl••,tJ,. 'I'"' a reft•r'itla :q1prov:tr,:'1o f, r t(,t'laratla 1'111 as-nnhlt'•a 
gPral !Jlll' tli'I'Prá ;;er illlllti'•!Íatauwnle l'oll\ 11e::tla para es'o 
li111, oPntlo tlcsde t•n 1fío tidus, re~pnitatlo:; e cumpridos I'OIIlO 
llltica In i da soe1etlatl,.. 

Sala tlas sc::,íips tla a'·nrnld,;a g-Pr:ll da Snrktla:le Pm-
11'1'-lora dos llarhr•iros I' C:d'''lll'i:n:ro~ em ;') t!e Nuvc·llthro 
d:• IH7(i. (~;l'guem-::c a~ :1s>igua' mas.) 

DEC:DETO N. fi81i!l -1 E 2:1 T·E ~1.\ nçn nE 1RiH. 

Approva os novos estatutos tla Imprrial SnciPdarlr. Auxilia(lora das Artes 
l\lf'cauicn~ o Lilwr:tr·~ ~ DPJJC.'lii"L'IItC. 

Attrnd,•ndo ao fJIH' I'PflllCrcu n tlirPrtnl ia tla lrnprrinl So
cintl:l(le Auxiliadora das Arte.; 'lee:mica;; e Lihcrnes e t:cnc
lieentn, c Confonnantlo-Jlll', por Minl1a lmntt·lliata Hesoluçiío 
dn 2 Llo eoncnt'J mez. com o pal't·cer da S1•c"~o dos :\t•g1eios 
tlo Irqwrio do Con,.clhll de Estado naratlo t·m consulta de \J 
de 1\l:~io t!o :mno proxii:ro lindo, !lei 1 or ht~lll a('pruyar os 
estatutos da we:mta sociedade. 



Ar.To~ no romm EXECL'TI\'O. 

Qnnc~qnrr outr:Js ~ltcr;~çõcs qnc se façam nos Pst:ilntns 11i'io 
prHir•rão ler vigor, sem prévia appro1 ;~ção tio (;ovcmo impe
rial. 

o JL·. (al'los LCOllCÍO de r:~rvalho, rlo l\Jeu Conselho, r,li
ninrn c Slwrclnrio de Eslailo dos T'.rgoe;o, do Jmpnri•., assim 
o lenha I'HteHditlo e faça PXr•cntw. l';•]aein rio 1\io rle .la11c ro 
em 2:l de l\larç·o de H:7K, 1i7." da lndepcnileneia P do Jmperin. 

Estatutos 

Com a rubrica tlc Sua l\lagcstarle n lntpnrarlor. 

dn I mpcria I 
Mccanicas 

Carlos Leoncio d!' CrnTalluJ. 

Socictlarlc Anxiliarlom rias Al'tcs 
c LiiJcracs o llcncficcnte. 

CAPITULO!. 

JlOS FIN~ nA ~OCIEII.\IlF.. 

1\ rt. 1. o A Tmpcrinl Sorimlnrll1 A m:iliador:i r las Arll1s l\Tc
cankas r• LihPrans l1 Bmwlir·r~llh~- fn11dad;1 11a l'idadr• rlo 1\in 
dn Janeiro aos viule n r·i111'o di:ts do 1111'7. dr~ lllan·o do nnno rln 
mil oilor·n11los tri111:1 c r:ineo pelo arlbla .lo:IIJIIiÍu Jo."l~ l'i111o, 
Ln111 por fim invnl'ian~l: 

t." Tr:tlar do IIIPlhor~menlo e rln progresso das nrlcs, cm
prl1gnnllo para esse cll'r~ilo os n~curso . .; de que puder rlispor, 
!lOS termos :111ianle preseri pio~ ; 

2." l:e11nlir~iar a seus a,.;soei:Hlo~ rluraule n vi1la dos liW'JIIOS 
c, qunndn falleeerem, ~oerorrer ;í,; suas fnmilias ; 

:L" Proleger os que, por invnli•lns, lienrcut impossibiliindo.' 
rle ndquirir pelo tralwlhn uu•ios de ,.;uh~i>leucia ; 

~." Coueorrer para as •les::ez;~:; dos fuuerac,.;. 

C.\PITULO I!. 

DA OUGANIZA ÇÂO DA SOCIED.\ DF.. 

Art. 2. 0 A 'oricdrHlo 'cr:í rompo.;'a de numero illimii:Hlo 
de soeios 1•ll'Pelivu,.; c lwnoral'io:;, 

Art. :1." l'aJa a :!rlmi:;sflo 1101 g-rrmin !lP·In imperial snr·il'
tlatle, H~r:i npen,s:~rio IJLLO o eaurlirla\o prove: 

L." Ter n •tualirlaua tle livre e aeltar-se no gozo pleno rl11 
,~cus uireitos e i vis; 



um 
2. o Ser notori:uncntc morig-oratlo c n:tn ler mnlosti:~ ou cn

formitladc que prcjutlitjlte a sua ;u:li\'idatlc ou cumprometta a 
sua t•xi>II'Heia; 

:1." N:to ser maior de fiO :~nnos nem 11wnor tle 20; salva a 
cxeepniio estaueleeida no ~ 1k tio art. !l. ; 

4." Exercer alguma arte liberal ou Hwcanica, emprego ou 
proli~são retrilJuido de mmlo a poder manter-se. 

CAPTTITLO Tll. 

Art. 4. o O indivitlno, a n•spdto 1ln qnal dnixarcm rlo se 
vrrilienr as I'OJH)ÍI,'ÕI's f'I'I'\'Í''!a< Jll'lo< tlill'orl'nll''' paragraphos 
do art. :!.", 11iio JHH!erú fazt•r J!:ll'll' da ;.;o,·irtladP. 

Art. fi." A pro(HI'Ia pa1a stwio ,:p•·(t a<signatla pelo propo
nente; ennleudo dnl"inr:H::io do notn:•, n:t!uralidatlc, estado, 
pro!issi"io, rua e llllltW!'II da 1':1.'-'a do propo>lo. 

,\r!. li."· A pro(Hl,:la ;.;o: :'I diri:~·ida ao pt·l'sitlento quo a aprc
smtlar:'t ao I'OIIH'IIttl na pritttt•ir:t rnuni;'io: ttta:-: ;·ú podt•r:'t snt· 
dbt·ntida c vot:ula 1lepois 1lo t'\alltl' da tt''IH'I'tÍ\a I'Olllltli;:,:;'"to 
IJllll d:mí pa rct.or a rw pl'i lo . 

,\rt. 7." ApprovnLla a pmpo,:l:t, o 1." sr1:relario a rcmrt
tnt·ú ao lho>onrnirn para n~ri'IH\1' do atltttil!ido a imporlancia 
cotTü'JinnLlente:íjoia lixada na l:dH•IIa annrxa ;emabaqnantia 
de (i 1~1l01l; ~C'llllo 2t~0()() til' l'llllllllllll'llios f' 'tt5000 de Ulll ti'ÍIIlll-:Lrn 
adi:mtado tla mcn,r~lid:uln rstipulatla. 

,\'vista da tJ!IÍI:l{'ilo do lltt)'Olli'I'ÍI'O, a me~a r'\pctliní di
Jlloma ao camlidalo ·qtu•, dt•,de l'tllilo, firarú ret·ouhPt:iilo 
mmnhro efi'eetivo tia ~ot·ir•tl:ttln. 

Art. H." ;'\o l'n"o de rejl'it:iio dn uma propm:tn, Jt:io "nrú 
pcrmitti1lo tlrt•lirwr o notlll' do ptopo.-:lo c ,.,)mnnlc o Hnmrt·o 
dn me,ma propo-:1:1, a qnal uiio p<nlerú -:cr de novo ll(lfi)>Cil
tada ao con:;clllo fjUC :1 rcjnitar. 

f;.\J>JlTLO IY. 

DOS flEVF.HF.S flfls ~or.rns. 

Art. !l. o E' dever de t01lo o soei o: 
f." Cumprir religios:tuwule todas as di:;JlllSÍ{'Ões do prc

~cnto cqatnto ; 
2." A cri lar c cxcrrrr com zelo o t•argo para qun fôr olrilo 

ou nonH':Hlo; po!ll'mlo toda v in rren,:ar-H) nos t•ams .rle t'cl'lci
çilo on tlc outms circumslaucias IJLW jnsliliqucm a recusa pe
rante o conselho; 
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3. o Comparecer a touas as reuniões das asscmbléas geral c 
clcitorncs; 

~. Cuntri!Juir no a elo de ~na admissilo com a joia se-
guinte: · 

Tendo de idade 20 n 30 annm: '~0~000, de 30 n 40 501~000; 
c de !tO a tiO (i0 1~0011. ])e tiO anno~ em di;111tc ~li podorú ser 
atlnlittidn na lfU<ilitlaLle ele remido, entregnudo a quantia 
de 200,~000 · 

fi." IÍag·;u; a som ma rln r,. 1~000 por trimrslm ;Hlianlnclainen!e, 
ai mia 11 uc rece!Ja IJcueflt•eHeia elos corres da sociedade. 

C.\l'ITULO V. 

DOS DII\EITOS DOS SOCIOS. 

Art. 10. Todo o sncin efl'c•eli\'O !em direito: 
J." ,\ ;-er soccorndo eum UtlJ;t lwuo!ieent·ia IIH.•nsal IJIHIJH!o 

('Ilft'l"I!IO, 110 Ca~·o de COII ar sui:; IIWZl'S de sol'iu, e ;;rJi:IIIUo-se 
tflli lo Wlll a llwo:oural'ia; · 

~." A UllJa pomilo, lalllUt~lll Jllt'Hs:tl, si, por sua ;t\·:nH;ada 
it[;ulo OILIIIOil•~;Ji;IS, IIÚO plldt•r l.raiJ;dll:IJ', (OI"II<llldo-St~ ill\aJido . 

• \i'l. tI. A sol'ied;Jde Jar:í o t'll!t~ITO dos soeio;.; fallt•eidos, 
lllandando ce.II'IJJ·ar Illi"·;~:; 1ltJ ;-etinlo ou trigesinw dia, 1lepoi3 
dos ohitos, ou l'IIln\garú :ís fanlili::s a~ qua111ia~ lixadas pnrn 
tae,: de~pf'zas, salva a cin~ulll>l:llteia unka Lle reeus:m~llt as 
IIIWJIIaS fallliJias OS IIICIIeioiHJdOs aLL:\iJios. 

Art. 1::!. Tudo o sodo votarú nas a ·scnJIJit;as eleitoraes, po
dt•tlllo pelas mco;tnns st·r eleito, ('ara quat'StfLLCI' tl1b cargos Lia 
soeil'dude, cx:c~ep~uando-o;e: 

1." ( J,; q uc n:lo I i verem JWgo as su~L' nwnsali~ades até o 
lim do ui I i mo !ri mestre; 

2." Os c[LLC eslivc,·mn rcerht\IHlo IJcne!iePncia; 
3." Os que se aclwtl)lll envolvidos em proec;Nl criminnl. 
;\rl.. 1:1. l'oderi1 qualquer sor.io pmpúr t·andidatos IJlle c•s-

!ivercm nas t~ou<liriH\,; t'>JH\Cilil:adas pelo arl. :1." 
,\ri. I'L Todo o meio 11'111 din•L11 th~ rPI'!:llllar<·onlra a in

fra~·~,;w do !)II'SI,IIIC CS'al.lllo, ll:'lo Sl.l ao I'OIISI'Iflo :IIIIIIÍiliS
tra:iVO, ('01110 i1 :JS;(•Jilldóa gota), si, JIOI'VI'IIilll'a, IIÚII 1'1'11' 
alti'IHiido pelo dito conselho, devendo ncsla hypolhl':·t': 

1." ,\prcseni;Jr por CsCI'ÍjJto ao conselho a l'XJIIY'ic.·;lo dns 
IJIOIÍVO~, CO!fl OS dOl'llfiiCtlÍOS COlllJII'Oha!OI'io;o; d:1 Íllfl<ll't.'illl 
LlcunnenHla; 

2. o J\gnardm· a tirei são du referido eonscllw, nfto lhe sendo 
pcnniltido assistirús sPs~liP.s l'lll quo se di~'WIItir ~ l'I~I'I;JIIW(~iio; 

:1." Solid:ar, no l'aso do I'Oil:tdlw jnlgar iii'III'OI'I'dPIIII' a 
sua ljllt'i\a, a t'Oil\'lll':tt.,':'Ju 1'\.~r:lllnlillaria d:1 a~,;t'lllbll'·a g"l'l'al, 
:Jfll'l':'l'llialldo, para es~n nll'Pilo. n•qllt•riiiH'•Jio a~siguado por 
elle e mais :JO sucios el!'ectivo;;, todos quilrs, c rceonhccidas 
as lirnws por quahJlWt' notario publico. 
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A ri. Ui. Tnmh~nt tem <lireiln n meio 1l1) pmpt1r an <'onsnlho 
medidas n f:m11· tia soeiüdadt~; podPndo na dis1~ussito de sua 
proposta tolll:ll" a>sunto enlrn os ronsell11~irn.-;, ~.i 1"1'11· p:mt isso 
con1 i1lado por ollieio dn f:• Sl'l~l'n';u io, 1~111 virtude 1!1~ req11i
si1::lo rio llll'smo r~onst'llto t' Lluve1111o retirar-se da sala 'lll:tllllo 
~n pro1'1~der ú votari\o. 

Ar!. W. l'o1lerú n~mir->e tle snas Jlll'll':tlitl:nlcs 1wla ma
nPira ."Pguln!e: 

l'prfencentlo :í so<~iri]a,Jc de daln ;wtnrinr á apprnva<:ão 
de,:te I'Siatnlo p1•lo t;ol'cnw lmpPrial, pag·ar:í, nm n•l:11;iio ao 
it'lllpo da sna !'ontrihlli~·~o, para o l'o!'rn: 

I' o r u 111 :111110 .•.••...•.•...•..•.•• 

!'o r dow; 11i i os ................... . 
J'or t.res dit1H .................... . 
l'or qnatro ditos .................. . 
l'or ei111'11 ditos .................. . 
Por st•is ditos .................... . 
l'or :<ele a 10 ditos ................ . 

:l:lO,)OOO 
lOH,)OtJI) 
!Hi,)OOO 
80,)0011 
70,)000 
tiO,)OOO 
;JU,>OOU 

Entr:mtlo p:11'a a :;ocit1•Jatlc tlt~:loÍ'> da refc1·ida approva1:ão, 
pag:11·:í: 

Por um anno .................... . 
l'or <loltS tlitoc< ..................... . 
Por tres ditos . . .................. . 
l'or quatm tlilos .................. . 
J'or c i neo ti i tos .................... . 
J'or st•is tlitos ..................... . 
l'or sDte a dez t..li tos .............. . 

CAI'ITUf,t I VI. 

DAS l'ENAS SllGL\ES. 

ltiO,)OOU 
I 11 '~o)Oiltl 
b!H,~OIJII 
ll:l,)IIO l 

\)(j,)t)l)l) 

80;)1ltl0 
tiU1)tiUU 

Art. 17. l\'ão te1 :í <lin~iln :í Jwndknnt•ia o socin <lllC estive!' 
f\111 dnhito tia iiiiJ!IH'laueia tlt~ Ulll Lrin1e-tro tle su~l:' IIWIIsali
d;Jdt•.:-;, q 11a11do rt~q lll'l'l'.l' :1 t"llllt"t~:.:,~o. 

,\ri. IH. ~i a tlivida tlu :;ot,io 1'\tt•tlt•r d1\ 11111 :1111111, snr:í 
Plintinndo 1l:1 S<ll'il~llade, JH'I'tli~llllu o din•ito :i pt•n·t·pr:lo tias 
V<illf:I!~I'IIS l'IIIISigllaUaS lWStC l''lallltll C a ljllJll[lll'l' intlt'llllli
zat . .'ÚII das qllalllias anteriorllll'llln i"'~' •·llt~ pagas. 

Arl. l!l. ;\ rch;dJilit;w~o tlos tli~vt•dores, lllCIIt'ion;ul:i nos 
:1 rt i gos aHircetlentes, ser:'t eonel'd ida: 

1." :->o!il'ilallllU eiJe-; a pl'l'llliS>'~II de lillÍlal'I'III·S!' I:Olll o:-;eorn•s 
da Slll'il'datlc ; 

~!:• l'ro\·ando aeh rt•m-~e 1le pPrft•i!a :-;awle Jl~"l'anle a l'lllll
nli.":"' lio~jiÍI;dl•ira. 'I"" dar;'t pan~t·t•r ;1 l''"i"'iltJ; 

:l." t·:··~alld" ill!l''.!'l·;dlll•'ll'''" ,,t .. ,· da di1 i•la ''"illtahitl:t n 
ll11l:ti!IH1Lit'•'!l4''!"1jl•l··Htt~ ;I I...: '·' :--l•I•!L' li \~dtl(' d;.t llh)::-llllt 

tli\ illa. 
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Art. 20. l'romwllida> n-; fnnnnli1l:tdos :H:inw irHlit~atlas o 
~ondo n parnt:nr da t:onuni.;são ravoravd :1n pnl.icionario, o 
rllll'PIIio, dnpoi·; tio lli,enl ir n nwrnt:irnr,nlo da prnhm1;~n, 
nwn1lar:i IJLW o nJiJUe:·ente entre 1111 gozo de seus direitos su
~iacs. 

Art. 21. O sodn a~sim l'eliahilil:lllll s1·, Jlllller:'t rnc.el11~r IJC
netit:nneia tJUarulo enfermo, :JO dias depois de sua rnadmissiio, 
si o alra-.;o no png-:llnnnto dn:-: mcn . .;a[ill:ttles liVCi' sitio de seis 
rnezes, c de \lO dias ~i fúr de um anno. 

Art. 22. O soeio que injnriar ou rillirnlnri,ar n l[llalquer 
outro sot·io on n wcmhro tla :ttlnrinistra~·ào no dcst~nrperrlio de 
s11:1'-' :ur11:1_:Õt!s sol'i:tl)'-', o que p1)l'lnrhar as ses:-l•osdll t'll!tstdlro 
ou da :I''I'IHblóa g-er:il, prornoventlo ile'-'o:-tlens c alaridos serú 
ndverlido c clwrnado :í onlcm; 1', si aiutla eorrlinuar nn Jru•smo 
{ll'l>l'l'dirrrnnlo, o prrsidPIIIt• snspn1rderú :r s1•ssiio o o sot:io :ttl
vnrlitlo podorú ser irnpt~dido do \ollar :'t:,e:-:süo. 

Art. ;.!:). l'erde o direito de soeio: 
1." O quo Llireelamenle !H'UIIlovet· u descrcllilu ou rui na da 

~ueiedado; 

:.!." O qne extraviar qnalrpwr qu:mtia ou nhjnt~lo pnrlrn
l'l'nle :í ~oeietlade, licarrdo a o:;la :-:1!\ o o direito tle o Ir:~ ver 
judieialmenle; 

:l." O IJ!W por· inform:H_:iies inexaetas fúr athnittitlll no 
gTPrnio ~oeial, ~0111 oslar uas cireumslaucias Jll'Us~riptas pelo 
art. :l."; · 

!L" O quo fúr eondemnatlo por sentPnt.~a passada em jul
gatlo, elll razão de haver cummottitlu erime iufamaule. 

CAPITULO Vil. 

DA FAMILIA DO SOCIO, 

Art. 21,. 8~11 oon,itlnratla~ pe:;:.;oas tb fanrilia tio sot·in, par:1 
o lim dt\ gozarorn das JH•uslíes qnn 1'.'-'il\ 1'.<lalnl11 :,!araiJI•• por 
faiiPcirnnnto de setl ~;lrnft:, 1111 ra:;u tlr~ '1'1'1'111 rnanlid:1:-: ""'" 
lllllSHIIJ: 

1. • A vi uva, emtJnanto !'C conservar no P-:Jailo de "i 11 I' :i; 
2." .\s lillras ll\gilinws ou lcgitirnadas, l'llliJII:illl" :.;ol

teiras; 
:l." Os lilhos, ll:IS ein:umst:ureias du para:;rapho anteeL'Ileute, 

até ú iuadc de ::.!1 :urnns; 
L" .\ rnúi :;erlllo viu1a, l'lll:jllalllo ;.1~ I'Oli·Ct'V:tl' w:.-·!1: e;;

tado; 
u,• As innüs solteiras orpltüs de P••i. 
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C:APITULO VIII. 

DOS SOCIOS TITULATIES. 

Art. 2r;. Aos sor.ios rlfrctivos st• potll~rão eonecdrr os ti
tulo~ dn hem feitores on hrm·mcrift"'• em I'CIIIUIIl~l':r~:iio un ser
VÍ(.'OS prest:11l0s Ú sol'ied:rde, !'OIISIÍIUÍIIuo finas l'];r,.;,·ns uistin
ctas os que ftll'l'lll gal:ll'lloados t'OIII os rl'ferillos litnlos. 

Art. 2ti. E' eon,itll'r:Hlo H~r·vi\;o rdevallll' para a ohte111;ão 
do titulo dn IJl'.Jilff'ilor, o tlorwtil·u ú sueieuallo, feito por IJUal
quer soeio, da IJII:tlllia do 2:0()01)000. 

Art. 2i. l'ar:t a ctHtees~ão do titulo dt~ IJcncuwritu são con
:;itlenrllos ,m·vicos r·pfn\·a 11 tós : 

. t." Ae•JnH~~u de 20 wrios dl'l'l'ti\·os l'ara o grmuiu da so
ew•l:uln; 

2." A.-; invniii,'Õ'~'' n !lll'lhor:llllt~llios d:rs artl'.~; 
:1." (),; sPrYi~o' pn!slado.; :'t .-•wi••tlmle, na qualidade do 

Jlll'lllhro 1lo t•onsPilro :Hlrnini.;ira:ivo, por n<par:o dt) seis a1111os 
COIISIH'Illi\·o·: illl afll'l'll:tl[o:, l1'11do l'lllii[I:II'I'I'Í![O <I filais de tloUS 
terros da~ ~e .. ~:-:õPs ; 

ft .. ' Os dorwtil•os ft~ilos :'r socit•d:lllt•, t'lll tlinln·iro on ohint•tos 
no valor dt• 800.)000, on c:Pn i<:o . .; dn lflll' r•·~llli•~ :r lllf':'Jtta \':rll
iag-1'111, ~'<'lido prn . .;lado . ..: por 11111 .-ú illdiYidtlll; 

fj." ()~ SCI'VÍf,'OS ljllll g·raiiiÍI<IIIIi'll(l\ pn•-1;11'1'11\ O.< llllltli<~O~, 
IJhnnH:H~Plltil'm:, :uh·o;.;·iHlu.- e l':rrliettl:uc<, tfll:tlldll estiru:ulos 
ua quantia ;li' i ma. 

Art. 2H. O lilulo tln sot•io ft,m,ll·nrio ~n:'t e011feritlo :'ts fl'~''
soa~, l'~l.l':tllft:JS :'t SIH'.Íl'tl:idn. ljlll'f'l'l'..:l;ll'l'lll "1:1'\'ÍI.,'IIS Ú llll~>lll:l, 
IJll<llldlll'l'fllll:tdos dt• gT:tlldl• Í!IIJ•IH'I:IIII'Í:I. 

,\rt 2!1. 1\iio ,;~o f'XInn..:i\os-aos ~IJI'ÍO.' lwHorarios o~ tli
rPitos n dt•vor·es dos ell't~t·.li\'os. 

:\ri. :}tL Os soc~ios tilulart•c:, :•lt'~lll tlt• llltlras cont'l',;,;õ'~' Pxn
rntl:ts 110 p;·c,:nu:l~ P:il:lilllo. ,,~," o tlin•ito tk a<..:isiir ús 
Sl',siH~s 1lo eonst'llto :rdrllinisil'aliYo. potl•·Hdo diseutir a~ 
quesliíns tn·ovustas, Hws 11:io lotwtr pnrtc ua votação das 
mesma.;. 

1:\I'ITilLO 1\. 

li.\ AU\IL'H~TIL\1:'\o SIJC!AT.. 

,\ri. :li. Siio I'Pf'l'l'st~llian!Ps da ~"ll'it·d:Ldt• : 
, J." .\ !IS>illllhft'l;r g"f'l'td I'IIIIIJIO'I:I dt• ilfÍIIIÍJ;II]I) llllllllll'i! 1[1) 

~IWio..:. 1111..: l'llllllil;tii'S JII'IICIII ipi:IS ill'fo fll'l'~l'lllll I'S(allllll; 
::.!." IIm llonsdlto ;ulrnini,:lrativu en111 :11 llll'lllhros l'lcilus 

hieunahueute JIPla assemhk11 gl'ral, de •·onlonuidade com o 
disposto no art. 4,8. · 
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Art. 32. Compete á assembléa geral : . 
L o Eleger o conselhu administrativo na fórma estabelecula 

polo artigo anterior; 
2. o Eleger as commissões de exame de contas c do relato

rio do conselho administmtivo, as quaes serão compostas de 
trcs membros cada uma e obrigadas a apresentar os seus pa
receres na proxima reunião da mesma assembléa geral, que 
deverá ter Jogar oito dias depois de nomeadas as ditas eom
mi~sões; 

3." Tomar conhecimento de todos os a c tos praticados pdo 
conselho durante o período de ~ma gestão, com e'peeialidade 
dos <JLW não estiverem previstos pela legislação em vigor ; 

!1." Dar ou negar provimento aos recursos interpostos das 
decisões do referido conselho, <JUe lhe forem apresentados nos 
termos do § 3. o do art. H no caso du tratarmn de infracção 
do estatuto ; 

5. o Promulgar as medida~ que entender serem necessarias 
ao desenvolvimento e progresso da sociedade; 

6. u Hesolver sobre a reforma dos estatutos, quando clla fúr 
requeri!la [!Pio conselho ou se <~onveneer de ma utilidade, 
estabelecendo as bases da mesma rerorrna, <1ue, depois de re
digida J)e)o conselho, será submettida ú sua <tpprovação, c 
depois a do Governo Imperial para quo po~~a ter execução. 

Art. :33. A assembléa geral se reunirá ordinariamente para 
exercer as attribuiçõcs q ne I !te são conrcridas, de dons em dons 
annos, nos dias 8 o 16 de Março c extraordinariamente, quando 
convocada pelo conselho administrativo qnc, a semelhante res
peito, procederá em virtude de resolução lll'opria ou a retJUe
rimcnlo de 30 soei os efl'ecti\·os e quites. 

Art. 3'1.. A assembléa geral se julgará constituída achando-se 
prnsrntes soeios em numero não inferior a 511, que es!l'jam uo 
gozo pleno de seus direitos sneians. 

Us srus trabalhos se ruo dirigidos por um presidente o lei to, 
ou acclamado,d'entrc os socios presentes, o qual {n·oporá dous 
outros socios para servirem de secreta rios. 

Nenhum dos mcmhros da administ.rnçüo poderit fazer 
parte da lllcsa. 

Art. 35 A assembléa gorai em suas reuniões, quér ordi
narias tjuér extraordinarias, não se poderá occuvar de as
sumptos diversos daquelles, 11ara solu~~ão dos quacs houver 
de reunir-se. 

Art. 36. A f<'mua da discussão, os direitos e deveres dos 
socios em assembléa geral, serão estipulados no rPgulamcnto 
interno da sociedade. 

An. 37. Na hypothese de não se reunir nos prazo~ deter
minados o numero de socios estabelecido, para constituir as
sembltla geral, o pre~idente dc~ignará outro dia para a reu
nião da mnsma, com interval1o de oito dias, para que se pn
bliqumn annundos de nova convocação nos jornaes mais 
lidos da Côrte. 

Art. 38. Acontecendo <tue ainda na nova convoea(;ãu não 
se apresente o numero de socios exigido, scrú terl'oira vez: 
convocada a assemblca geral, declarando· se, porém, 'I uc clla 

1'. u. :187S 21 
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funecionat'Ú cntiio eom os memhros ww se reunirem, Sl'ja o 
srm numero maior ou menor tln t(ne o lixado no art. 3~. 

Exceptna-sn n reunião para a rnfonna dos ~~slatuto~, a 
qual só po1lerú ter Jogar, achanrlo-'e rnunidos, pelo menos, 
SO soei os. 

Art. 3\l. A eircumstancia IIHHH'ionada de constituir-se a as
sembléa geral com menor numero tle membros, não podPrú 
ser allegada como mo ti v o para in rringir qu:lii(Uer do seus ac!os, 
IJUe snrão considerados lngaes e imperativos para a sociedade. 

Art. !10. As sessões onlinarias c extraordinarias da as
~cml!léa gcrnl tlurnrão tantos dias I(Ltantos forem restrieta
uwnle ne1~essarios, para solnção 1los nrgnt"ios snlnnettitlos a 
setl jnlg-anwnto, l'onsidnr:orllln-se a nwsma l'oHISIÍtllilla ern 
quaiiJlWr das hypotiH~'P-" tlesign:11las nus a r!igos anlel'l'· 
dentes. 

Art U. Ao I'OHsclho atlministrativo l'ompete: 
1. o DI' li hera r o tomar to1las as Illl'tlidas, lt~ntlentP~ aos li n~ 

e pro:.;pnritl:ult~;; 1la ml'.it•.d:ulP; 
2.• Exentlar n faznr l~tllnprir lotlas as llisposi{~Ões tlt•sit~ 

estatuto; 
3. o Dnmandat· e ~er ilnnwndauo. para o quo t1~r:'t plenos po

l}nrn~ eompn~lwndiuos.· e outorg-ados todos snrn n~scn'a de 
algum, mesmo os «11~ pro1·uratlt11' mn l'<tltsa propria; 

!Lo OuVir as l!lWÍ\:tS 1los Slli'ÍilS !1 dn 01111':1< (li'SSililS 1(111' I'S· 

tt•jam ao serviço da sot·intlalll\ I' 1lefnril-as l'olll l'quidatln e 
justiça; 

t.i. o Eleger a mesa composta de um prnsilll'nte, nm , ien
presidnnt.o, i." o 2." secreta rios e dons supplmttes para snr
vimm· no impndimcntn dos ~PI~rnlal'ios, o tht•soun1iro g1~ral, 
os membros <lo ~~stalleii'I'ÍIIll'lltopio nas t:ommissões penna
twntns; 

ü." Prt,slar o fawr prestar aos soeios n suas famílias os 
sneeonos que lhes são garantitlos por t)ste estatuto o arhilrar
lhes o~ premi~s detormimulos p11lo <~.rt. 2;); 

7. o CorrBspomlet·-se eom Lntlas as snt·iPil:ulcs P pessoas 'l"ll 
lhe possam prestar qualquer anxilio; 

8.'' Examinat·, approvar ou rejeitar as conta:; apresonlallas 
pelos thcsourciros; podendo :wt'II>nl-o~ (H'ranrn as autori
dades puhlkas, tJnanun ~'-' l'onduzirPrrt tlt) mannira a Jll'l'jlllli
l'ar os interesses tia sol'ie.tlade; 

9. o Xonwar Ll'entt·e os eonsPihPiros p1~s:'l):ts itloneas pam 
snhstituirem os tlw;.onreiro . .; l'lll snas faltas ou ir11pediuwnto 
de qualqnc1· natnreza; 

10. Suspcl!llt~r ou dmnittir os nrnprega1lo", hanmdo l':lllsa 
mn!ivntln e depois de ouvir os arcusados; 

11. Apmseutnr :í assembh;:t geral, dnpois de termina1ln o 
pt~riodo dll sua adminbtração, llfll relatorio ein•umstaueiado 
dos trabalhos realizados; 

I2. Adoptar to1las as medidas I(UP julgar intlispcnsnYeis á 
policia e regimen interno da easa; 

I:J. Julgar tias infracções do prcsnnte e,;tatuto c fazer cll'ee
tivas as penas no mesmo comminad:1s; nxeepto nos l'asos de 
recur~o para a asscmbléa geral, em IJUC tirarão suspenso:; 
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tmlo~ o~ elrf•itos 1!:1 conllei)lHaçJo, alt\ ullerior tkliherat'ão tla
IJ mdle corpo; 

H. Hcsol r e r sobre o mor i to dos a c. los dos soei o~; fazendo 
iuserover os nomes dos tjUC o~ pn1ticarom em livro sú par:t 
e~ te flm destinado, aos quaes, tlt~pois tle preenchidas as fúnua: 
legaes, conferirá o tilulo tJllO llws enlllJtetir, para tjUO a me~:: 
lhrs passo os rcspoetivos diplomas; 

iii. Julgar das occnnencias provh;tas llll art. 22 c resolvt~:· 
snbro os aclo~ tlr, suspmv,:io, lornantlo-os dl"et~lh·os pola wt
dusiio dos llelitHttwntes u1t allnnll:lltdo-os, eollfoi'IIHl PIIIPildl· · 
de justiça ; 

Hi. l'mvitlt\nriar ,·ohn• lodo,; "' t·aso,: 'i"'' tll't'oiTI'I't'lll' 
tpw niin tt•nltatll sido allt•ntlido,; 1111 prn,;t•llln t•sl:tllllo: 

!7. Convlwar :1 assPmiJit':' gPr:d para as SI'C'C'Õt's onliuaria: 
e exlraonlinarias pelo modo :tllleritll'lllt~nte 1\C'I:tlwiPr·ido; 

18. Suspendm· as l>t'llt'lil'f'Jlf:.ias t(ilt'. por t]ll:dqner motivo. 
fun·m indnvit!:ullPHit: ronr,•tlid:t~. 

,\ri. fd. :) t'tiiiSPiiltl, f'lt•ilo t'olll as soii'JIIIIithillt's l'slaliiÍllas. 
tolli:IJ':i ]'"''" tla :lllillini,;tr:lf::·,o no dia 2:; tln .\l:ll'f;.o, anniu·r
!'<IJ'io tla iuslallat;iio da ,;or•it•LI:~tln. e fllllf't'illll:tl':i por I'S[Ia~·o LI•· 
!luus anuus. 

,\ri. t1;J. Consideram- sn supplPHit's tios t'tlll.~l·lhPiros os i 111-
IIIPtliatos P.lll votos; o~ rpwe~, srgiiJHio :1 ordt'illllltlltn!'ir.1, >nr:ln 
t~l•:un:Hios por uiJkio do 1." st•t•.rp.tnrio nus t~asos ~.·guJnlt~s. 

f." Da falta do conscllwiros qttr, niio eomparet~erem a quatr" 
sos~õos comeeutivas sem t:ausa justilicudu> Pll!tmdclHio-stl por 
h;:<o IJUC resignamm os ditos rargn.~; 

2." De :mscncia partit:iwula; 
:1." Dtl dPspeLiida da sot'i<•d:ult:; 
f1." De falledmnnto. 
Art. Mi. ~ão se l'f'Hnindo ntllllfll'fl ~ullicieHie dt'. r:ons.,. 

llwiros para a posso no dia dnsiguado, o prnsitlt•ufP matJtlar;; 
1[111\ o L o sccrntario convide os snpplt•nlrls, fi IH: fon•flt ill't.'t'S· 

sal'iw;, para Sll realizar a iHstalla~·ão. 
Art. Mi. ,\ nmnPa1)ío tio lll'f'sidl'utr, 1 kn-pn·sitll'nl•:, sPCTI'

I:trio, thc,;uHrcirn P ('.tlllllllissõf's do t'.olls!'llto. a rt•rilt<':ll':'lu dw 
tli[dtimas, a Jlfllieia, modo tle !li,;euss;iu, •lias e lwr:ts da~~ ,;ps. 
s(:ns, tudo snr:'i man::1do no reg-ulamPJtlo iulrmu . 

. \ri. 'l!i. Trulos os negodos tio cow,elho "PI :lo l'f'Stll\citf 11 , 

]"''"voto 1!:1 maioria, tlerl'ndo ser esta ah:·llltJiii '"'·' "'''it·lu•· 
tio prm;idPnte e vic.e-presidontr, o tlwsompiro. • 

Art. fJ,7. O conselho só podorú fmweinnar lng-:il:nntJ'<~, :wllall
do-~e prosentns doze mnmhro,; pelo men"" ; St'ado i rrittl:' ,. 
uullos os factos t[UO pratiearem em condi~,iin di 1 t•r,;;t. 

CAPITULO X. 

DAS ELEIÇÕES GEI1AE~'. 

Art. ft8. Logo qno a assemhléa gr•r;d t·onl'lnir o.s s~:us tr:l
b:~llws lia !'.essiiu onliuaria, proeerlor:'1 :i PIPi•.~~~~ dos llWI!Ihm:: 
úu euusclho, coHvidandu o prosilleuiP a uwi-; dous sut:iu.:; pur:• 
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escrutadores, afim de coadjuvarem os secretar i os no processo 
eleitoral até sua couclu~ão. 

Art.. MJ. Em seguida se farú a ehauwtla dos votantes pelo 
livro de prc,cnça, segundo a onlom 1la iJhcl"iprão ; não po
dendo votar, cmlmra c~teja assignatlo, o IJLW uão csti\·pr no 
gozo de seus direitos soeiacs. 

Art. tiO. As reclamações rclati vas ú rccu'a de votos serão 
feitas c justificadas perante a asscmiJléa geral pelos tine se jnl
~:ll't~lll prejudicados, o decididas Jlt'la uwsma asscml.Jléa, sem 
dist.:ussão ou recurso. 

Art. til. Si depois da primeira chamada se 11prcscntarem 
soeioii, nas condições lcgaes que uão ti verem votado, ser
lhes-lia pcrmittido as~:iguar o livro c, decorrida pelo meu os 
meia hora, seproeedení ú 'egumla chamada, linda a qual se 
dará por coucluidu o a c lo do recebimento das ccdulas. 

Art. G2. Cada lista, dPposilada na urna pelo socio, ú me
dida lJOr 11ue fúr chamado, deverú conter trinta c um nomes 
para conselheiro~ c reeonhccitlo pela eont:~gcm 11ue o numero 
total tias entrega~ corresponde cxaelamcJJlc ao dos votantes 
iuseriptos, se dar:\ principio :'t :tpur;u;iío. 

Art. ri:L Das eedulas que conlin~rr111 wni:.: dn trinta o um 
nomes ~c apurnní ~úmentc o 11 umero lpg·:tl exigitlo no artigo 
antecedente, eliminando-se os 1111e P~:~:ednrem, pela ordem de 
sua eollocação na lista; sendo cun:.:itleradas vülitlas todas as 
que encerrarem menos tle trinta c um nomes. 

Art. 5~. São reputadas irrrgulnres c rejeitarias as ccdulas 
emendadas, ra~padas, impn'ssas ou por qunl11ller f1írma vi
ciadas, sendo inutilisadas immedialamenle depois do exame. 

Art. ti:i. Compete ú me<:a providenciar tle modo a evitar a 
fraude lltl processo eleitoral ou quan"Jucr defeitos IJU<l o toruom 
suspeito do imnwral c lesivo aos di rei los tios soei os _; dcvt>ndu 
suspender <Js tralJallws no easu de uftu poderem ser conclui dos 
no tlia em IIUO principiarem, para o llUC fechará na nrua 
todas as listas o mais Jlapeis l'ollt'ernente.; :"t Pici(.'ão, entre
gando as chaves aos oscrutadore:-:, 'l un de\-erão vur o sello ua 
dita urna. 

Art. ii6. Os trabalhos eleitontPs, na hypotheso do artigo an
teeetlentt•, continuarão 110 rlia :.:Pgttintn :"t hora design:ttl:'l, n 
concluitlos 11ue !'ejam, o pre~itlenlr) prodalllcll:ú o,.: nomes tios 
eleito~, aos 11uaes mandar:'t em tempo expedir eommnnicações 
e convite para se apresentarem no dia da se!'são prcparatoria 
quo deve proceder á de !Jossc tlo cuusdho. 

Art. 57. A secretaria organizarú a qualiliea~iíu dos sneins 
que e~livorcm nas drt.:umstnHcias tle yotar e ser votados, e 
fará expu r, na sala das sessões, um mnz antes tias eleições_. a 
lista dos mesmos, para ser examinada pelos interessado' n 
servir de auxilio ao processo aeima mencionado. 
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CAPITULO XI. 

nn TIIE~OUREIRO. 

Art. ü8. O lhcsonrciro ~crá rc~ponsawl á soeird:11IP pnr 
todos os ob,iectos e dinheiros que rf'rohl'r e dl'~pcnder. 

Art. rm. () thcsnnrPiro apn~s•~ntar;"t ll'illll'llSalnlPilln :tn ron
:<elho llllla •lnmonslrar:üo da rnccila n rl•~speza a s••n l'arg-tl e, 
no Jim do anuo, uma t•onla c balanço gPral •In Pslatlo •In eorre 
da sociodadc. 

Art. liO. Todas as contas que o thcsonroiro nprMenlar no 
ennsnlhn, scrfín docnmontarlas l'Oill as nrd••ns •111n as motiva-
1'1'111 e rof~i [los rns1wt:!i vos. 

Art. liL U thcsourciro clunprirú escrupulosmnnnte todas ns 
onlcns do conselho o :ts tio presidente quo formn tendPntes :i 
prestaçfío de socf~OI'I'os ord i na rins c P\lraonlinarios aos soei os 
nncessitados. 

Art. li~. O tlw~nnroiro, pnra a hna org:mizaçi'ío de snas eon
tas, ter;í um livro eseripttu:Hlo 1~0111 damz:t, do qual r~onstom 
os unHHJS c rmtradas dos sneios, suas Joins e m•~nsalidatles; ~~ 
tJUO S!' tlenominnr;\ Lle matrü:uln. 

Art. li:l. Alrm do livro acima indit~:ulo, to r:\ o r! e mi.rn, pat'a 
o lnnçamcnto tia receita e dos111\Za •la sodt\tlat!r, c todo> os mais 
dn IJUC pos~a cnrecer pnra a snn eBeriptura~·ão pnrlienlar. 

Art. liL Todos os livros que o thesoureiro exigir da socie
dade para a cscriptnrnçfío seriio rniJrieados p11ln presitlentr., 
sem o quo nfío pnrlr•rão :-:Prvir para •ltl:le>tJll~"l' lançamentos ott 
assentamentos. 

Art. 65. O thcsourciro proporú ao ennselho tudo r1úanto 
fôr a hem do augmento e eeonomia •lns rPndns ria socictladc c 
tendente a melhorar o systema rio sua nscripturnrfío. 

Art. li6. O thesoureiro poder:í ter <Jgenlrs de sua eonllnnça 
c scí a ello responsnvcis, que se nncnrregnem tln cohr:mr:n dtl 
dinheiros dn socicdndn, pagnndtl-lhns, por esse sf'n"iço, a por
centagem fJUO o conselho deve estalwlecor no prineipio de 
cada anno, calculando prla ronda anteriormontf' arrccadadn, 
c que nnnra cxcedor:'t de 8 "/u dns sommns pelos mesmos •~n. 
tmgues no cofre geral. 

Art. li7. Nfío pndor:í o thcsoureiro r~nnsnrvar em sen poder, 
por mais de oito dias, quantia superior a 40060011; •levcnrln 
pôr :1 render o excedente, no llnneo IIUC fúr designado pelo 
eonselho. 

CAPITULO XII. 

DO APERFEIÇOAMENTO. 

Art. fiR. Quantlo n ignm sncio, no owrcicin tle sna a r te, 
npresPnlar qualquer melhoranwnto ou invnnto pmlieuo a 
liH''ma, o ron~clho, depois de OLlvir a respeito a OJ1inifío do 
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profissionnr~ c pr~.~ons comprtrntrs, r~onfl'rir:í no rnvrntor o 
I illllo mrneionndo no § 2." do nrt.. 27. 

Art. fi!}. Si o mclhornnwnto ou invento, dP qtw trata o nr
fig-o antcerdcnte, fúr con~idrr:ulo rle grande importnnria Jl:ll'n 
o dr~PnYoiYimcntn c pro~rr,;·o rle mna ou mais artrs nu~ea
aicas e liileracs, o eonsr!ho, pror·rdr.ntlo da maneira acima 
llWJH~ioHadn, em nome da sor·i!'dadt~ imprlr:tr<Í do t:nvr•nw 
lwpcrial ,um premio para u autor. 

CAPITULO XIII. 

DO CAPITAL, RECEITA E DESPEZA D.\ sOCIED.\DE. 

1\rt. 7tl. Constilw•nt o l'apilal d;t sot·ied:lllt• totias ns npo-
1 ir•ps que actualuwntf' lH'·'''un n a:-: que pant o futuro adr1nir;r, 
sendo umas c outrns t'OHsiderallas i n:tliPJI:IYCis. 

Art. 71. A reecita ria sot'irrbde, prowniPnll' da l'l'lllla das 
verbas jú ns!alwlrwidas n da.s tptn de nont sr• t'l'f':tl'l'lll, do pro
dnr·lo da crr~ulual c I'Xlr:wnlinaria ~Pr:·, :tJTrt·:ulada pelo ti!C
sourciro em cofre esJleeial, IJUC s1• rlPIJOIIIÍJI:li'Ú !JCI'!Il, tlf'pois de 
eonvcnientnmcute eserijJturado em seu Jino mixa. 

Art. 72. As som mas destin:ula:: :to pa:rimonio rio cst:tl)()
lor·imcn!o pio, fundado e llt:tnli,Jo pf'la ,o<'ÍPtl<Hif', sf'rão f'.n
tn~g-ues ao sen thesourciro privai i I o IJill'> a l'f'SJH~ilo> procc
dcr:í na fúrma supramcneionada. 

Art. 7:1. DPrluzida da recr•ila g1•ral a import:tm·ia neees
saria para IH~r·otTCI' :'ls lle~pt'Z:IS qttn ,;,) Jwn I"<'J'CIIt de realiznr, 
oltsrnando o lli~postn 110 nrl. 67, r' lindo cada um t.rimcstn', 
.>~•rú o saldo conwl'tido 1~111 apolkr:.; 1la divida pulllir'a, geral 
IHI proi'ÍIIf',ial, qu:11111n f',;!:ts gozem dos mni:IIIOS priYiiP~ins, on 
mil JJillwtes tio Thesottro, ou letras hY:JO!Iweari:ts de Bauens 
rlc ercdito !'cal '\111' tenhnm a garantia do (;oyerno; liean1Io a 
f'st'olha dos tilu o,..; :1 .i nizo do I'OilSI'Iho. 

Art. 7!J,. No fim de ealla :1uno srwi:il. IJIIP sn cnntar:í do I. o 

dn :Março ao ultimo do mnz do Feven~im postPrior, arrnendada 
a l'f'l'l~ita c I'raliza,Ja a •IespPza JH't'lf'ueente ao dito pPriodo, li
rarão enrnrratlas todas :1s r·onta.~; or~anizantlo-sl' um lmlnuro 
g-Pral para spr su1Jmelfi1lo ao exame c approv:H;ão do r·on
·'1"1110. 

1\rt. 7~. :\"o •·a,:n :ll'illl:l f'OII':ip:n:Hio, r•on,erYnní o thesou
rein• f'Jll Sl'll I''Jder a tfUaulia que entender ser preci~a pnrn 
p:.tp;amr•nto de dividas atrasadas e dns desrt~•zas rJue tive!' 1Ic 
;·:tzf•r no prinwiro nwz rio anno sc[.!;uintc. 

Art. 71i. Trrmiu~do o período da rlurar;ão do eonselho, 
lodos os halnnço,, c contas anteriormente approYad~s, serão 
pre~ente..; ü assernhléa geral. 
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CAPITULO XJY. 

DAS RENEFJf:ENr.IA~. 

Art. 77. Os soeios «JUe estivormn nn~ c·ircnmstanrias de 
re«•nhnr soreorros pelo eofrc da sociedade, gozariio elas se
g-uintes heneliceneias: 

O ~<ocio simples .................. . 
Dito bnnenwrito .................. . 
Dito bcmfoitor. ................... . 

2fl1$000 
28,,000 
32,5000 

ns qnnrs snriio pagas nwnsalmrnll', mn quinzenas adiaut:ulas, 
por um ntemlim da eommb~iio hoslJit<dPira ou mordomo para 
«'sse 1'/l'eito nnmeatlo. , 

Art. 78. Os requerimentos, solicilanllu os referidos auxilios, 
elen~riio ~er clirigidos an conselho, inslmiclos com os rccihos 
dos pag:mwntos das mensnlitlad«•s ou. na falta lloslf•s. infor, 
:nariio do lltl'sonmiro, «{lte fiear:í l'nSJH!IIsavnl pela sua \'1'1':1· 
<'illatlc. 

Art. 70. A hcnnliccnria sorú abonada dnstle a data da pc
tiriio n SHspnnsa logo <JUO ressat· a <'ansa ele sua roneessiin, 
ain«la <lllamlo nsle facto s1\ d1'\ anlf•s nu•smo tl«• tonninar a 
IJ Ui IIZOII:t. 

Art. 80. O rnm<~lho podcrú cnneedcr socrnrms a sncio~ que 
residirem f«íra da Cl1rtc; rPstringintlo-se 1~omtudo á Provin«~ia 
do Ui o de Jaueiro. 

Art. 81. Os ~oeios que nweiJorom IJoncfiemwias pm· csp~ço 
<lo sPis mezrs <·.omceutivns, Jlassarào a snr considerados inva
lidos n, l'olllo IaM, d'ahi em dinn!1\ Vl'ncnriin nwtade dns quan
tias fJIH' autps lhes eram pagas. 

Para conlinnaçiio tio abono tlt•sta !Jencfic@ria, ser:í necns
SIIrio <JLW o so<·io prove com altestatlo de medi<'os fJIW a sua 
onf<•t·mitla<lc o impossibilita «li\ dispensar os soecorros da su. 
1\ir.datln 

Art. 82. Xcnhuma heneficmiCia ser:i con<·e«lida sem exame 
c Jlai'!J<'er da I'Ollllllissão hospitaleira, que svn«licarú do estado 
do IJUe I'CIJUel'I'I' auxilio. . . 

Art. 8:3. Para a IJoa e pontual execução dos preceitos acima 
exarados, será adaptado um livro de cont:ts currontcs para 
inscriprào dos socios que principiarem a rceehcr IJcne
liet•neia. 
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CAPITULO XV. 

DAS PENSÕES. 

Art. 8&. A's pessoas designadas nos cinco paugraphos do 
art. 21i, rJUC requererem pensões, achando-se na.~ condiçõe~ 
de ohWI-:~~, se coneeder:i pot' mez: 

L• Sendo viuva de socio bcmfcitor, a quantia de 22~000. 
De socio bcncmerito, :1.78000. 
De socio simples, i2SOOO. 
2." Sendo viuva de soeio titular invalido, a quantia de 

Hnooo; c de socio simples em ignars circum~tancias, n dr 
:lO{.íOOO. 

Art. 85. A pensão ser:i distribnidn :í viuva e filhos, l'agan
do- se metade :ÍIJUella c a outra metndc mpnrtidamcnte n rstes; 
mns r•xislindo vinvas sem filhos, ou viec-vr.rsa, a pensão será 
dada por inteiro ú primeira c rcpnrtidamenlc aos segundos, 
excepto no cnso de r,xistir só um filho, que perceberá inte
gralmente a pensão. 

Art. 86. Na falta de viuva e filhos dr. socio fallecido, a 
pensão será roncedida: 

L• A' mãi vi uva, integralmente; 
2." A's irmãs solteiras e irmãos menores, repartidamente; 
a." Ao irmão menor e á irmã sol!eirn, integralmente. 
Art. 87. A pensão serú nbonada desde a tinta do falleci

mcnto llo socio e ccssnrú tlr. ser paga, logo que fallcça a pen
sionista, 11 ne mude de estado ou o menor attinja á maioridade. 

Art. 88. A família do socio fallccido que não houver rece
bido durante a sua virla hencficcncia alguma, terá direito ús 
t'egnintes IJcnsões : 

De socio bem feitor ................ . 
De socio bcnemerito ............... . 
De socio simples .................. . 

25,)000 
~onooo 

t.nnooo 
Art. 89. A medida que fica indicada terú clfl~ito d11pois dr. 

apJn·ovado o presente estatuto, com tanto que o socio fallecido 
tenha pertencido á sociedade por mais de !luatro annos. 

Art. 90. Os requerimentos, solicitando pensões, serão in-
struidos. 

Sendo de vi uvas, filhos, irmãos e mãis: 
Das primeiras, com certidões de casamento e de oh i to; 
Dos segundos, com certidões de idade; 
Dos terceiros, com certidão que prove a fraternidade, jun

tando-se-lhe os recibos das memalidades do fallccido socio; 
Das quartas, certidão que justifique a maternidade. 
Art. !H. Não haverá reversão de pensões, e fica vedada a 

concessão de mais de uma a qualquer pessoa, seja l'or qur. 
titulo für. · · 
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Art. 92. Os }lensionistas da sociedade que já houverem gido 
attendidos antes da promulgação deste estatuto, não terão di
reito de perceber o accrescimo das pensões mencionadas nm~ 
artigos antecedentes. 

CAPITULO XYI. 

DO FUNERAJ,. 

Art. 9:1. Nos enterros dos socios fallecidos, a respeito dos 
quaes se procederá pela manrira determinada no art. H, po
de•·á o thcsoureiro despender a quantia de HO,SOOO ; inclusivn 
a despnza com as mis~as do setirnos ou trigosimos dias. 

Art. 9!J,. Logo que se receber eomrnunicarão, ou o presi
rlento tiver conhecimento do fallecimento de qualquer goeio, 
ir:'t um membro da commissão hMpitaleira entender-se com 
a respectiva familia, para saber si esta quer que se faça o cn
trrro do cada ver, si prefere que lhe seja entregue a som ma 
ll!JUivalente, ou si recusa uma e outra cousa. 

Art. 9ti. No caso de recusa absoluta do indicado auxilio, a 
quantia designada para a despeza do funeral serú entregue 
ao cofre d~: estabelecimento pio, por entender-se !JUe a fa
mília, cedendo do seu direito, faz della donativo á sociedade. 

Art. 9H. Si o socio fallecido não se tiver utilisado dn so
('iedade em,sua vida, exigindo beneficcneias e pensões, con
tribuindo por espaço de dez annos, não interrompidos com 
as suas mensalidades, o soccorro do enterro será elevndo a 
70~000. 

CAPITULO XVJJ. 

DO EXAME SANITARIO. 

Art. 97. Fica crendo um lognr de medico, que serú no
meado pelo conselho, de preferencia entre os que pertr~n
cerem a sociedade com o ordennllo de ()OOpOOO IJOr anuo, o 
t)ual terá por dever: 

1.0 Visitar mensalmente os socios enfermos (JUe perce
berem beneficencia da sociedade ; 

2." Examinar as pessoas propostas para soei os, quando a 
commissão de syndicancia requi~itar o exame; 

3. o Inspeccionar trimensalmente os soei os considerados 
invalidos, dando informações por escripto ao conselho sobre o 
estado dos mesmos ; 

4. o Designar o Ioga r e hora em qur dcver:í ser encontrndo 
para o cxercicio das func~ões llue Jieam mencion:Hlas. · 

r. n, !878 ~~ 
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f.APITULO XVJTI. 

DO EST ADELECIMENTO PIO • 

Art. U8. A eaixa do cstabclccinwnto pio, t·-reado pela so
t•iedadn, servirá para deposito de toda e qmtlttucr quantia des
tinada a ser applicada á fumlação de um-Asylo- pam 
aiJri~o de socios invalidos, viuvas c lilhos dos mesmos quo o 
rcqtH.Jren~m c forem julgatlos pelo conselho nas eircumstan
Cias de obtcl-o _; não perdendo o direito á henr.lieencia ctllll 
por este estatuto lhes ti garantida. 

Art. 99. A caixa de que trata o artigo antecedente ter:í 
Ires chaves c será colloeada no saliio das sessões da imperial 
sociedade. 

Art. tOO. O conselho nomeará para o dito estabelecimento 
nm tlwsourciro, um sceretario e um procurador, os tllUtes 
fnnccionarão por todo o tempo 'l'W ~~·rvi1· o conselho que os 
nomear. 

Art. 101. Tem o lhcsouroi v o por cltweres: 
L" Al'l'N'adar toda c qualttncr quantia IJllfl fl11· deposit:uln, 

hem romo n que for olfertada á sobredita caixa; 
%. " Apresentar ao conselho, no lim de catla trimestre, nm 

balancete da receita e dcspcza do eofm v:mt se eonhccer do 
st~u estado; 

:1." Comprar apoliccs da divida puhliea, logo flue para isso 
ltmha dinheiro, c pôr a render, 110 Bnnw que mms v:mlagcns 
niTnrecer, :1 tJUanl.ia existente em seu poder, sendo inferior á 

·llf'Cl'ssur·i:t para a acquisirão llaqunllcs ti tu los; 
4." Ter a seu cargo um livro de reeeita e !lCSJJeza e uma 

das ehavcs dn t•aixa. 
Art. f.02. Compete ao secretario: 
1." Fazer toda a escripturarão pcrtrnenntt~ :i cni1:a; 
2." Comervar em seu poder uma das chaves do cofre. 
Art. :1.0:1. O procurador tem JlOI' obrigação: 
i." Promover tmlo quanto für ncce~sario :í rcfcritla caixa, 

agt•neiantlo pelos socios e pessoas c•stranhas dnnati\'os, a fim 
lln augmenlar os fundos da mesma ; 

2." Guardar em seu Jloder uma tias chaves do cofre. 
Art. :10!1. O lhcsoureiro, sPcretario c proeurador serão 

ohrigados a prestar todos os csclarceimcntos c informaç.õcs 
que lhes forem exigidos pelo eoHsclho c a cumJH'ir as suas 
ordens que não forem contrarias :í fumlnçiio da caixa. 

Art. tOri. l'am nugmfmlo do capital da cnixa sPrão desti
nados: 

1." A drcima pnrtc do producto de rada uma das loterias, 
roncrtlidas á sociedndc, e bem assim das ctne pnra o futuro 
con:<Pguir obter, por conccs~ão do Corpo Lcgi~Jativo; 

2." A dccima parte dos saldos em dinheiro que licarcm no 
llm de cada anno, depois da compra das apolices na fórma cs· 
tahelecida; 
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:1. • As quantins que se arrecndnrem, provenientes de 
henefieios eomprados para rste Hm, bem como toda e qual
quer quantia agenciada e quo se obtenha JlOr qualqum· 
f/Jl'lna; · 

11. A decima parte de qualquer beneficio que a imperial so
ciedade obtenha c igualmente a de todos os l'aldos das sub
~eripções que forem promovidas; 

5. o As quantias consignadas para o entorrn dos sor.ios fal
lncidos, quando suas famílias recusarem recebei-as ; 

6. • Os emolumentos obtidos das certidões, passndas pela se
cretaria da sociedade, que são caleulados na razão de 2r)OOO 
{lor lauda ou fracção de lauda; salvos os direitos da Faznnda 
.'\acionai. 

Art. i06. O conselho da imtJerial sodedade promoverá nnu1 
snhscripção rntre os seus membros, os socios em geral e pes
~oas rstnmhas, afim de agenciar quantias em proveito da rc
ferilla eaixa; pndcmlo requerer aos poderes do Estado os nu
xilios que forem, Plll seu parecer, nccrssarios :w progresso lia 
institnicão. 

Art. '107. Logo rJUe haja capital sullieicntc, o conselho im
petrar;\ rlo puder emnoctentr, nil frírma do Decreto n." 1225 rle 
20 dn ,\gosto de 1861, a neccssaria permissão para eompra1· o 
lntTPno, a lim de edificar uma ea,;a com as aceonunodr~çõc' 
int.lisp<'nsavr.is :10 estahelecinwnto pio c fará um rcr,rul:t
mento para a sua ndministrar~ão, l'.conomia c modo de fune-
donar. • 

Art. 108. A eaixa do <'st:lhelccimcnto pio não poder:í ~m· 
rlis~olvirl<~. qnlir por :~elo do conselho administrativo, rJn<Ír d·a 
:1ssemhlr'a g-eral. cnupwntn exbtir a soeiedadc, n si alguns 
rios rdnri<los purlems realizar a dissolução, ficará a Santa Casa 
ria Mis<1rieort.lia da Cõrte com pleno direito de arrecadar n ea
tJitnl e todos os mais objeetos pcrteneentes ao mesmo estahn
lednwnto, procedrmdo-se porém, rtuaudn a sociedade dei1ee lle 
r~Justir, lle aeclmlo emn o disposto nn art. ll'1. 

Art. !09. Será lambem prohihido, c soh a clausula indi
cnda no artigo anterior, reunir n cofre do dito estabeleci
mento ao cofre gemi da socied:ule, invertendo por este modo 
a 11ppliea~~ão especial dos fundos aeenmulados no primeiro 
r•ofrr•. 

CAPITULO XIX. 

Art. liO. A mesa do conselho, o thrsourriro geral e a com
missão hosp~t~Ieira onerada <·om muitos c importantes tra
halh<?s, serv1rao <lurante um anno, podendo ser reP!citos no 
scgnmte; todos os outros fnnccionarios exercerão os seus 
cargos _por f'SJlaço de dons annos, periodo estabeleeido para 
a dural:ao do mesmo conselho. 
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Art. HL Todo o sor.io cffectivo, depois de ter pago iO 
:mnos de suas mensalidades, de então em di:mte contribuir:í 
sómel'lte com a metade das quantias para esse fim desig
nadas. 

Art. H2. Quando a receita proveniente da renda ordinaria, 
extraordinaria c eventual não for sufiieicntc para occonnr á 
tlcspcza que em um mcz, snJvo as de outra natureza, ~c tiver 
de fazer como pagamento de beneliccncias c pensões, serão 
estas proporrionalmente reduzidas no mez seguinte, tomando
se por base as que forem concedidas naquelle período; cmlli
nuando a reducção até que se restabeleça o e11Uilibrio entre 
3 receita c despeza do cofre geral da sodcllade. 

Art. U3. A dissolução da sociedade só poderá ser decre
tada por tres quartos do numero de seus mrm bro~, etfectivo~ 
e quites, reunidos em asscmlilóa geral, convocada 11elo con
selho administrativo. exigindo-se, para esse effeilo, o assen
timento geral dos Jll"C'$Cntcs, manifrstado por Yotnção una
nime. 

Art. H~. Vcrificnda a dissolução, na fôrma Jlrescripta 
pelo artigo anterior, serão entregues á Fazenda Nacional a~ 
apolices da divida publica que a sociedade comprou, com o 
Jlrorlueto das cinco loterias na im portaneia de c i ncocnta e 
cinco contos e quinhentos mil réis (iJti:ti001$000), que lhe 
foram concedidas pelo Corpo l,cgislativo de conformidade com 
o disposto no Decreto n." 298i de 6 de Outuhro de 1862_. bem 
assim o das que para o futuro obtivPr; scnrln idcntieas a~ 
clausulas das concessões. 

Art. H5. O capital cxcerlentc ao valor dos títulos da divida 
fundaria, entregues ao Estarlo, passará para tjualquer ordem 
religiosa secular, que 11 asscmhléa gernl esenlhcr, com obri
gação de eontinuar a realizar os pagamentos rle beneficencia~ 
e pensões ás pessoas que na época da rl.issolução as percebe
rem, em virtude de disposições comprehendidas neste estatuto. 

Art. H6. A ordem religiosa que aceitar os encargos men
cionados antccedentcmcntc, receberá em compensação uma 
terça parte dos juros do capital existente, e as outras unas 
terças partes distribuii'á pelas pessoas beneficiadas, augmcn
tando ou diminuindo as prnsões. 

Art. H7. Extincta a classe rle socios e familias soccorridos 
c não havendo mnis quem tenha rlireito á !Jenelicencia ou 
pensões, continuará a dita orrl.cm rrligiosa a gozar da terç11 
}Jartc dos juros e repartirá as outras du:ts terças partes, uma 
vez por anno, pelas orphãs pobres, Jilhas de artistas, pela 
maneira que julgar mais conveniente. 

Art. H8. A orrlem religiosa encarregada rio cumprimento 
dos preceitos supra indicados, prestará contas no juizo com
potente rio modo por que a respeito deste encargo tiYer pro
cerl.irlo. 

Art. H9. A entrega do capital e archivo da sociedade á 
ordem religiosa escolhirla anteriormente, será feita por es
criptura public:t, assignada pela mesa ou por quem a assem
bléa geral rleterminar, especificando-se no instrumento toda~ 
as rircmnstancias 11ue ficam acima mencionadas, 
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At·t. 120. O presente estatuto, depois tlc :tpprovado pelo 
Governo Imperial c publicatlo na fórma do costume, será 
po~to immcdiatamcnte em execução pelo conselho que estiver 
funccionando na época tla promulgação do decreto respceti
vo, não podendo ser reformado ante10 de vigorar por espaço 
tlc dez anno~. 

A!·t. 121. Ficam revoga tias todas as disposiçõm; em ·~on
trarw. 

Sala das sessões em 27 de Outubro de i873. (Seguem- se 
as assignaturas.) 

DECHETO N. 6870- DE 23 DE MAHI]O DE 1878. 

Approva os cslalulos tia Sociedade de soccorros mntuos Protet"lora do' 
.l.rtistas Sapateiros c prolissúes correlatil·as. 

Attcnf!Pndo ao qtw rcqunrcu a directoria da Soeietladc do 
~oecorro~ mutuos l'n•tcctora dos Artistas Sapateiros c profis
sões eorrelativas, e Conformando-me, por Minha lmmetlinta 
Hcsolução de 2 do corrente IIIPZ, com o parec1•r da Secção dos 
Ncgocios tio Impcrio do Conselho de Estado, exarado em con
sulta de J3 de Abril do anno proxiuw findo, Hei por IJem ap-
provu os estatutos da mesma socicuade. · 

Quaesquer alterações que se façam nos estatutos não po
derão ter vigor, sem prévia approvação do Governo Imperial. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, 
l\Iinistt·o e Secretario tle Estado dos Negocios do Imperio, 
assiut o tenha ententlidu c faça executar. Palacio do Hio de 
Janc•iro em 23 de Março de 1878, 57." da Independenda e do 
Imperio. · 

Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
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Estatutos ua Sociedade de soccorros mutuos 
- Protectora dos Artistas Sapateiros c 
classes correlativas. 

CAPITCLO I. 

DA OfiGA:\'IZAiiÀO, FI:\'S !lA ~OCIEilAllE E AJHLI~~.\0 IJII~ "'CillS. 

Art. 1.0 A ~oei(~llai.lP llc so('('.OJTo~ mutuos -Pruteetora dos 
Artistas Sn palei ros e ehtssps COITI'lati\·a::;, tmu por ol.Jje1'to (ll't'~tar 
:111s assol'iuúos qw· se aehai'tHII al.Jsuluta ou tetnpurariallll'llli• 
impedidos de angariar meios de sul.Jsi~lencia, os soe(•oJTos 
('Oll!Jialiveis com as forr;as du fundo social, na l'órma c nus 
rasos prcYistus pt'los prescntt•s t•,.;tatutos. 

Art. 2.• O numero dP sodos tí iutlPtt!l'lllinado, t• são atlJu i~
:;ivp,is como taes, pessoas tle atnl.Jos os SP\IIS 111li1 qualquPr na
cionalidatll', l'omtanto qw• prrPnt•h:un as I'IJiltli~·ih•s du artig-o 
seguintr,. 

Art. 3." Para ser·soeio i.lrsta socit•thttle é wcciso: 
~ :l." Ser de condição livre ; 
~ 2." Niio estar pronunciado; 
~ 3." Ser hem morigerado; 
~ !1." Não ser menor de 1:t annus, nrm maior de tia, tlevPntlo 

os menores de 21 annos exhil.Jir auturiza~·ão por e~nit•to tle 
~tms pai~, tutores ou euratlores, alim Lle J•otlcn·m juridiea
mentc rontrnhir as obrigações e liUijUirir os ireitus tJIW a qua
lidatle de soeio importa na fúrma LI os prescntl's estatutos; 

§ ti.• Estar no gozo tle perfeita s:.~mll' e sem tldeito physieo 
t{UC o impossi!Jilite de trabalhar. 

Art. f1. • Os soei os seriio adnuttii.los Jltlf proposta dn outro 
socio, a qual dcYCrú conter nome, idade, pst:11lo, naeionali
tlai.le, profissão c resideneia. 

§ 1. • As propostas i.lr,verão ser env iai.l:-~s ao I.'' secretario do 
conselho nssignatl:ls pelos propont•ntt•s, n tlcn~rão conter o""
po~to no artigo lll'Ccedcntr,, nlim tlc que a e.ommbsão tle syn· 
dicanda pos~a com Jn·cyidatle syndicar úr:crt·a do proposto. 

~ :.!. " Lida n proposta pelo i." secretario do eonselho, serú 
remettii.la pelo respectivo presi!lent1'. á t•nmm issãn 1lc syntli
e:mcia, depois tle st'r (IP!o nu•smo rubril'atla I! numer:ula pl'lo 
1 . " st'eretari u. 

~ :1." Na sessão ~cgninte, a comnti~sãu de symlicaueia 
:tjll't!sPntar:'t o seu parecer assiguado ao lllllllos pela maioria da 
Jllesma t•.ommissiio, n qunl ~crá licln c Pntrar<i n<1 ortlt•m do~ 
tralmlhos, St'Jlllo, dnpnis de diseutido, Yotado por escrutiuiu 
seereto. 
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~ ~- • Si o candidato approvatlo não pagar dentro tlc 30 dias 
a joia de admissão cstalwlccida nos artigos seguintes, não po
dcrú mais ser admittido senão por meio de noYa proposta, a 
qual não poderá ser apresentada senão depois de decorridos 
tres mczcs c tlcverú }I assar por todos os tramites dos paragra
phos antecedentes. 

CAPITULO 11. 

OEYEHE~ DO~ SOCIOS, SEUS ll!REITIIS E PENAS. 

Art. ;; . " E' tlever tlc todo o soei o contribuir no a cio do sna 
admissão, e não cxt~edcndu mmt·a o pr:1zo de :lO dias, eorn a join 
tle ;;(,000, tendo tln idadt~ J2 a :l;i annos, ~~ t~mn a tle illt)UOO tnwlo 
tlll :lti a~;;; annos, e t~om a mensalidatlo de 16000 pagos por I ri
mestres :uiiantatlos, o mais l/)000 pelo diploma, sem o 'lllal 
não lt.•rá direito ao t)Ut\ llw outorgam os presentes estatutos. 

~ l." Logo que a socit>tlatlc tlt'r começo aos soeeorros, as joias 
tlt~ IJIW trata o presente artigo serão eleratlas, as tle 5/)000 a 
101)000 c as tle :1.01)000 a 201$000. 

Art. ti." Passarão á categoria tln soei os remidos, iseutos 
de t)tt:liiJUCl' contl'ihuiçiin pecuniaria ulterior, os socios IJHC 
t"ntr:n·em por uma si\ H\Z para os enfrns da sol'ie!lade t·mn 
;~s quantias tlllsignatlns na tahella junta, eoufol'llw as suas 
idades. 

Art. 7. o É dever de totlo o socio, além do presrripto nos 
preecdcntcs artigos, o seguinte: 

§ 1. o Cumprir e fazer cumvrir os presentes estatutos; 
~ 2. o ~er pontual no pagamento tle suas mensalidades, acei

tar e exercer com zelo c tlignidadt\ totlos os eargos ou com
missões para que für nomeatlo ou eleito, não podendo esqui
var-se scnüo por justos motivos, taes como int:Olll(JatilJilidatle 
on moles tia; 

~ :1." Comparecer :ís sessões !las nsscmbléas gcr:1es que fo
.rcm convocadas por annuneio, aviso ou eircular tio i." se
cretario tia asscmhléa geral; 

% '~." Participar por cscripto ao 1. • secretario do conselho 
logo t)llC mude !lu resitlcneia. 

Art. 8." Totlo o soeio tem direito de votar c ser votado 
para os rarg·os administrativos da soeictlatle; exceptuam-se: 

~ l." Os que estiverem reeebcndo hcneJieencia ou pensão; 
~ 2. o Os menores de 21 annos; 
~ :1. o Os que cstivllrem presos ou pronunciados; 
~ !1." Os que não cstivcrmn quites com a sociedatlc. 
Art. !1." Niio potlcrão \·o ta r, mas sim ser Yotatlos, os socios 

I(Ue, estando quites, niiu tenham podido comtwrecCI' á sessão; 
hem como potlrrão votar Hl<ls não ser Yotados, os socios que 
11i1o ,:oullercm ler nem escrc\·er. 

;\rt. 10. Todo n a~Rociado tem o !lircito de representar por 
t\,.:tori plo á assrmbléa geral, quando esta ~c ache reunida or
tlinaria ou extraordinariamente (menos nos dias da posse do 
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eonselho) contra qualquer decisão ou excesso da adminis
tração, isto quando entenda que ella faltou com a devida 
justiça a 'lualquer associado ou foram infringidos os pre~en
tes estatutos sem embargo dos recursos, que possa ter na 
conformidade das leis do Imperio, e especialnHmte do Decre
to n." 2711 de 19 de Dezembro de 1860. 

Art. H. Para não dar Jogar a que mesquinhas questões d~ 
momento ou pessoaes, sejam motivo de repetidas convoc.a· 
r;ões da mesma assembléa, júmais esta podem ser convocada, 
:t n~o seJ' pot· meio de requeriuwnto a~signado por HUJtea 
menos de iO socios quites, que serú dirigido ao presidente da 
assembléa geral, que fará a convocução no JH'azo improroga
yel de :10 dias. 

Art. 12. Terão direito ao titulo de benomorito: 
§ L • O socio por cuja proposta tiverem entrado para a 

sociedade 50 novos associados, que haj;un pago a sua joia c 
diploma; 

§ 2." O socio por cuja proposta tiverem entrado para a so
ciedade iO socios, que se hajam elfectivamente remido nos 
termo!i do art. 6. o dos presentes estatutos; 

§ 3." Por serviços julgados relevantes pela assembléa geral; 
~ 4,. o Aquelles que de uma a tres vezes entrarem para os 

rofres sociaes com a quantia do 2001~000 por donativos ou do
sistencia de beneliconcia, reputada na mesma somma ; 

~ ü." O eonselho que desempenhar os sr11s deveres emn 
zelo, no espaço de tres annos, o os membros do eonsolho, IJUe 
<.~~sistirem a 54 sessões administrativas. 

Art. 13. Terão o titulo do socio honorario e bemfeitor: 
§ L • Os facultativos que se prestarem gratuitamente a me

dicar os socios enfermos, e que seus serviços sejam por elles 
offerecidos ou pedidos pela administraÇão; 

§ 2. o Os pharmaceuticos que olrerocerem medicamentos 
gratuitos para os socios enfermos; 

~ 3. o Aquelles que desinteressadamente prestarem á socie
dade serviços im portan tos. 

Art. U,. Perde o direito de socio: 
§ i. o Todo aquelle que promover o descredi.to ou ruina da 

sociedade· 
§ 2. o Áquelle que por falsa informação tiver sido admittido; 
~ 3. o O socio que durante seis mezos deixar do pagar sn<J~ 

conlribniçõe~, salvo si, tendo provado, a juizo da administra
ção, que foi impedido por motivos plamiveis, fõr admittido 
a }Jagar o seu debito, não tendo direito aos ~occorros sinão 
dous mezes depois de estar quite. 

Art. !ti. O associado que für drsligado da sociedade ou 
de lia se retirar cspontam'mÚPntc. nl"to pLH.iL'rÚ rl'rlamar quantia 
ou t'nma alguma com que para e lia tenha entrado. 

Art. i6. J~ogo que a sociedade tenha um capital de dez 
contos de réis (10:00015000), se darú começo ú concessão dos 
soccoJTos de 20ó000 por mez. 

§ i. o O docrepito ou invalido que estiver falto de recursos 
tcrü direi to á pensão de 10/>000 mensaes. 

§ 2." Quando o capital social se elevar a vinte contos do 
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réis (20:000nOOO) o invalido que estiver falto de recursos 
perceberá 151$000 de mensalidade. 

§ 3.• A viuva do socio que tambem fôr socia, não tendo 
aquelle em sua vida recebido soccorros por espaço de f.O 
annos, receberá sendo necessitada a pensão de ionooo mensaes 
(emquanto vi uva honesta). 

§ ~ ... Não lica privada de receber os mais soccorros quando 
enferma. 

Art. :1.7. Logo que qualquer associado adoecer, si tiver 
liO(~essidade de socconos, devení requerer ao presidente, jun
tando o recibo com o qual mostre estar quite com a sociedade 
c provando o seu estado de pobreza com attestados do Parocho, 
ou do Juiz de Paz de sua residcncia. 

Art. 18. O associado que pelo seu estado de molestia c ne
(~cssidade se veja obrigado a retirar-se para os suburbios ou 
mesmo para fóra do Imperio, uma vez que ~ara isso seja 
mandado pelo medico, a sociedade lhe adiantara a quantia de 
20l{OOO para os suburbios c riOI$000 para fóra do Imperio. 

§ 1. • Para o funeral do socio que fallecer em estado de po
breza, concorrerá a sociedade com a quantia de 506000, ou 
com essa quant:a o fará, si não tiver fallecido em enfermaria 
ou hospital de algum instituto de beneficencia, que esteja 
obrigado a fazer-lhe o dito funeral. 

§ ~.o A sociedade mandará umacommissão de quatro J1lem
brosacompnnhar o finado ao seu ultimo jazigo, em um carro, 
cujo aluguel será pago pelos cofres da sociedade., 

§ 3. o ~empre que fallecei' qualquer associado, a sociedade 
fará celebrar a missa de setimo dia, e convidará por annuncios 
os parentes e amigos do linado, e bem assim todos os socios 
(JUe quizermn assistir a tal a c to. 

§ !~ ... Os interessados do fallecido deverão participar por 
cscripto ao presidente, para este dar execução ao que tica 
prescripto nos paragraphos precedentes. 

Art. 19. Quando fallecer qualquer socio, a sala da sociedade 
será fechada e encerradas as sessões por tres dias, 

CAPIT.ULO IÍI. 

DO CAPITAL DA SOCIEDADE. 

Art. 20. Constituirão os fundos da sociedade: 
§ ~mjco. As quantias resultantés de joias de admissões, 

rem1ssoes, donativos , mensalidades e todas as quantias por 
qualquer motivo obtidas, deduzidas as indispensaveis des
pczas do expediente e soccorros sociaes, cujas quantias 
serão empregadas em apolices da divida publica inalienaveis, 
salvo por deliberação da assembléa geral, ou em aeções de 
Bancos e companhias c sociedades de credito real, que tiverem 
a garantia de juros do Governo. 

P. 11. 1878 !3 
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CAPITULO IV. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 2L A assembléa geral se reunirá na 2. 3 dominga de 
Outubro, de cada anuo, para ouvir ler o rclatorio d:J adminis
tração :mnual ll proceder á eleição da mesa da assembléa geral, 
composta de um presidente e dous secretarios, que não podem 
ser membros do conselho e com missão de contas, c na 3." do
minga fará que a commissão de rontas apresente o seu pa
recer sobre o rclatorio, c conferirit os titulus lwnorilicos qne 
julgar merecidos, de conformidade com os arts. 12 e 13 e assim 
tambem decretará a perda dos direitos de socio nos casos IJre
vistos no art. ifJ.. 

~ f. o Tomará em consideração todas as medidas uteis á so
ciedade, e approvará on rejeitará as propostas que partirem da 
admilfistração ou dos socios. . 

~ 2.0 Tomará conhecimento das reclamações que sejam for
muladas contra a administração, e as julgani como for de 
justiça. 

CAPITULO V. 

Tabella das joias, que terão de pagar, segundo sztas idndes, 
os socios que qttizerem passar para ct clctsse elos remidos, 
na {ónna do art. 6.0 dos estatutos. 

' Idades Vida Joia rio 
média remis>ão 

Até 20 annos. 39,00 506000 
De 20 a 24 annos . 37,9:1 60;5000 
De 2'. a 2!) :I'L!l:3 70-)0011 i) 

De 30 a 31 31.!!8 80,)0[)() 
De 35 a 39 » 28.~16 !J0-)000 
De 40 a H » 2:5.82 100,)000 
De Mi a fJ.9 22,r):J 110,)000 
De 50 ~";''" a <J<> l!J,:H 120;5000 

Das eleições. 

Art. 22. Na primeira reunião da assemhléa geral, de que 
trata o arligo antecedente, proceder-sc"ha, por escrutínio se-
creto : . 

Lo A' eleiçãtJ do presidente da assemhléa, sendo declarado 
tal e immediatamente empossado, si estiver presente, o socio 
que tiver reunido maior numero de votos; 
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2.• A' eleição dos dous sccretarios da mesma assembléa, em 
listas de dous nomes, sendo o mais votado i. o c o seu imme
diato em votos 2. o secretario ; 

3." A' eleição da commissão de contas em listas contendo tres 
nomes, sendo declarados membros da commissão os tres mais 
votados; 

4. o A' eleição de cada um dos membros do conselho em listas 
singulares para cada um dos cargos de presidente, vice-presi
dente, i. o secretario, 2.0 secretario, thesourciro c procurador, 
sendo declarados taes os mais votados ; 

ti.• A' eleição dos :1.2 vogaes do conselho em listas contendo 
:1.2 nomes, dos quaes os mais votados serão declarados vogaes 
do eonselho. 

§ L o Antes do :l. o secretario da assembléa geral proceder á 
chamada, o respectivo presidente nomeará dous cscrutadores 
que se reunirão á mesa, para examinar c conferir as cedulas, 
c coadjuvar a apuração que ~orá feita em a c to continuo. 

§ 2." Findos estes traualhos, o :l.• secretario da assembléa, 
coadjuvado pelo 2.•, lavrará a acta que será assignada pela 
mesa ; depois officiará aos eleitos, designando o dia, hora e 
Jogar da posse, e remetterá um diploma a cada um dos eleitos, 
assignado pela mesa c os dons cscrutadores, contendo o 
Ioga r vara flue foram eleitos c o numero dos votos que obtive
ram, sendo esses diplomas apresentados pelos eleitos no acto 
da posse em que prestarão juramento. 

Art. 23. A posse deverá cfl"ectuar-sê no dia 25 de Outubro 
(dia de S. Chriflpim). 

§ unico. Finda a cercmonia, I[UC será determinada pelo regi
mento interno, só será dada a palavra ao membro da adminis
tração que a peça com o fim uni co de agradecer a sua eleição. 

CAPITULO VI. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. 24. A sociedade será administrada por um conselho de 
i8 memuros, comprchendeudo o presidente, vice-presidente, 
os dons secreta rios, o thesourciro,o procurador c os 12 vogaes. 

Ao eonsellto compete : 
§ :l. o Observar c fazer observar os presentes estatutos ; 
~ 2. • Fazer prestar os soccorros determinados nos arts. !6, 

:1.7 c 18 c seus paragraphos, e qualrJuer outro soccorro que 
venha a ser concedido pela sociedade ; 

§ 3.•0uvir as queixas dos associados c defcril-as como fôr 
de justiça com. recurso para a asscmbléa geral; ...-·· . ,, • 

§ 4." Autonzar todas as despezas sociaes que lhe parecérem·. · :'' 
justas, por meio de Um pedido do i. 0 Secretario, O qual SÓ' será. 
Jlago na thesouraria depois de despachado pelo presidente; 
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§ 5. 0 Tomar contas ao thesoureiro no fim dos trimestres ; 
approval-as ou promover a restituição tios dinheiros tia socie
dade, indevidamente despendidos; 

§ 6. o Suspender o thcsoUJ:eir~, quando assim conven~a á ~o
ciedadc> c levai-o perante a.Justtça, quando defraude dmhctro 
ou extravie objectos que pertençam :í sociedade ; 

§ 7." Organizar· o regimento intcmo, Jicando dependendo 1le 
approvação da assernbléa geral; 

~ 8.0 Representar a sociedade em tudo o que fôr ncccssario, 
relJUisitar ao presidente da asscmhlt'a geral a convocaçiío desta, 
quando for preciso, c determinar, na conformidade dos pre
lientes estatutos, a occasião rm que tlt~verão conw1;:1r n ser d:ult~s 
os soecorros da soeicdaclc, fazendo puhliear JIOt' intcmu~tlw 
tio L" secretario os competcntPs a11nuneins. 

Art. 25. Os supplcntes dos consellwiros serão chamados 
por fallecimento destes ou não eouíparecimcnto a «JUalro 
sessões seguiUas sem motivo justificado. 

Art. 2G. Não poderá haver snssão de conselho sem que 
estejam presentes nove membros : as suas dcliucrações scruo 
tomadas por maioria rclativu. 

CAPITVLn Yll. 

DAS ODRIGA'/ÕES DO COl'iSELHO. 

Art. 27. Compete ao presidentr, presidir ás sessões tio 
conselho, regular a m:1rcha dos trahnlltos, · mnntr.r a onlclll, 
suspender ou levantar ns sossõps nos t•.asos ·precisos, con
voem· as sessões ordinarias ou rxtraonlinarias, nssignar as 
reprcsentaçõrs e mais papeis que trnham de st~r dirigidos ás 
autoridades, rubricar todos os livros, talões e ordens de 
pagamento, ordenar as dcspczas dn expediente da sociedade, 
de conformidade com as deli IJeraçõcs do conselho, c os demais 
encargos que são inhcrentcs ao sem mandato. 

§ unico. As attl'ibuições «lo Jm•sidentc quando impedido 
por qualquer eircumslant·ia, lJIW n:lo possa eompan·crr, 
passam em todo o vigor ao viee-pre'd•lcntc. 

Art. 28. Compete ao L" sct~rel:~r·io annnncinr, rm nome 
do prcsitlcnte, os dias, hora e Jogar tias sessões do 
conselho. 

§ L o Formular a matricula dos soei os, emu dnelaração 
do rnez, dia e anno em que foram approvados, e bem assim 
da sua profissão, naturalidade, itl<1tle, estado, morada e 
mais esclarecimentos exarados no art. 2. o e seus para
graphos; 

§ ~." Presidir ás sessões do conselho, na falfa do presi
dente e vice-presidente; 

~ ~·o Ter na melhor ordem, asseio e classificação possíveis o 
arch1vo da sociedade e dar destino ao eX{JE.dicnte, ele accórdo 
com as deliberações do presidente do conselho. 
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§ 4. o Ao 2." secretario compctr. : . . 
Substituir o primeiro em todas as suas attribuições, tomar a 

relação dos conselheiros e seus snpplentes e apresentai-a em 
todas as sessões, pror.eder á leitura de todos os papeis com
nmnicaçõcs c documentos de que o conselho deva tom'ar co
nhecimento, fazr.r o reg-istro, em livros es1wd:ws rnhricados 
pelo pmsidnntc, da COITespondcneia elo !'.on~clho, n das act<Js; 
awcsentar finalmenle no principio de cada sessiio do conselho 
a acta da sessão anteccucntc, em que serão consignadas todas 
as occur~cncias da dita ses:oão, resoluções adoptadas, propostas 
c requerimentos aprcsentauos, para o que tomará as compe
tentes notas. 

f:APITULO VIII. 

no TIIESOUREinO. 

Art. 29. O thcsourciro 1\ responsavcl á socicdadfl pelos oh· 
joetos e !linhniro 1\tH' recehor e rlosponder. 

§ L" E' oLrigm o a apresentar contas trimestralmente, 
pelas quacs mm:tre o estado da arrecadação e applicação dos 
dinheiros da socicriadc, r. no lim de cada anno, por balanço 
dc111nnstrativo de receita c dcspcza l[llfl sení sujeito ao parcem· 
!la n~Spe!~tivn commissiin e apprnv:11iiio da assemhlt\a geral, 
([UC tlepois snr:í consignado no ltvro de contas pelo L" seere
tario. 

§ 2." T!ldas as eontas aprc . .;entadas seriio dormmentadas 
com as ordens que ns autorizaram o com recibos rubl'icados 
c datados pelo presidente. · 

~ :1. · E' obrigado a ter a seu ~argo um livro no qual mcn
cionar:í com clareza e simplieidade o numero dos socios, en
trauas de joias, mensalidades c mais esclarecimentos que pre
cisos forem; além deste livro terá outro pam lançamento da 
reeeila c deo;pcza !la sociedade, rubricado pelo presidente e 
com termos abertos pelo :1.." secretario. 

§ lt,. o E' obrigado a observar ns ordens do presidente e do 
conselho e a pngar incontinente toda a rlespeza que lhe for or
dnnada. 

~fi." Não poder:í ter em seu poder quantia mnior de 30'l$, 
depositando na Caixa Eeonomica on em um Baneo da escolha 
do conselho o P.xcedcntc até chegar para a compra de uma apo
licc da divida puiJJica ou nos títulos de que trata o art. 20. 

~ 6. o Logo que tenha em deposito IJUantia sufficientc, para 
a compra de uma apolicc ou outro titulo, fnrá constar na 1. a 
~css:-ío do conselho para este deliberar. 

§ 7. o Poderá nomear d'cntrc os soei os um agente de sua 
confi:lnr,a para as cobranças, o qual será pago pela sociedade 
com a porcentagem que o conselho deliberar, nunca llercc
hendo mais dc 8 "/o das quantias recebitlas. 
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Art. 30. Ao procurador compete: 
§ unico. Encarregar-se com todo o zelo de tudo que 

fôr da sociedade e especialmente da cobrança dos dinheiros 
do cofre que para isso seja incumbido pelo thcsoureiro, não 
podendo reter em seu poder quantia alguma, que entregará 
exigindo recibo. · 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES (GERAES, 

fi\' Art. 3l. Sendo a sociedade composta de pessoas de ambos 
os sexos, fica estabelecido que as do sexo feminino não terão 
voto em matcria alguma. 

Art. 3~. Todo o socio que se retirar do município neutro 
ou capital da província, participando por cscripto ao presi
dente, fica isento de pagar .mcn~nlitlatlcs durante a sua au
sencia c privado dos soccorros de rJue tratam os presentes es
tatutos ; assumindo porém totlos os seus direitos de~de que 
se apresente e continue a pagar as suas mensalidades, não po
dendo receber os soccorros sinão passados dous mezcs. 

§ i.0 Não se entende porém com aquellcs que se retirarem 
por motivo de molestia, co.mpetcntementc justificada. 

§ ~.o Os socios não terão direito a receber soccorro algum 
sinão tres mezes depois de entrarem para o gremio social, a 
contar da data em que pagarem a sua respectiva joia. 

Art. 33. A administração, pelos meios ao seu alcance, pro· 
curará um facultativo de confiança para ter á disposição dos 
socios, que será o primeiro soccorro emquanto não possa ser 
dado o pecuniario; o bem assim procurará obter de algum 
pharmaceutico a promptificação gratuita dos medicamentos que 
forem precisos para os referidos associados. 

§ unico. Conseguindo o disposto neste artigo, o t.o secre
tario fará constar a todos os soei os de ambos os sexos. 

Art. 3~. Chegando a época dos soccorros concedidos em di
nheiro, os socios terão o direito de optar por este ou pelo me
dico e botica, caso a administração isso tenha obtido. 

Art. 35. A sociedade, cuja duração ~erá de 30 annos, não 
mudará de nome nem fará liga ou jnneçào alguma com qual
quer outra, salvo por sua dissolução. 

§ unico. Para que a sociedade seja dissolvida, fóra dos 
casos previstos nos arts. 35 c 36 do Decreto n. o 27 H de 19 
de Dezembro de 1860, é necessario que em assembléa geral se 
reunam todos os socios, e a tal annúa a maioria dos socios 
quites. 

Art. 36. Os socios fundadores e benemeritos têm assento 
nas sessões do conselho e poderão discutir, mas não votar. 

§ unico. Serão considerados socios fundadores os quo assis
tiram á sessão de installação em 10 de lUaio de :1875. 
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Art. 38. Depois de serem approvados estes estatutos pelo 
Governo Imperial, constituirão a lei da sociedade e só poderão 
ser reformados quatro annos depois da sua approvação. 

Approvatlos em assembléas geraes da Sociedade de soccor
ros mutnos Protectora dos Artistas Sapateiros e profissões cor
relativas, em 29 de Agosto, 5 e 8 de Setembro de 1875. 
(Seguem-se as assignaturas.) 

DECBETO N. 687i- DB 30 DE MARÇO DE 1878. 

Abre ao Minislorio dos Nc~ocios do Imperio um credito extraordinario na 
imporlancia •lo 4.000:000,)000, destinado especialmente para occorrer ao 
pagamento das dcspczas urgentes quo se estão fazcntlo com soccorros ás 
prodncias flngclladas pela "''cca. 

Veri!1c:mdo-se que é ainda insufficientc o credito supple
mentar de 2.000:0001,)000 aberto pelo Decreto n. o 6768 de 15 
de Dezembro de 1!l77 ú verba -Soccorros publicas e melhora
mento do estado sanitario-do exercício de 1877- 1878, visto 
que por esta verba se tem de ocl"orrer ao pagamento não só 
da~ tlespezas oecasionatlas por soccorros ús populações de al
gumas províncias, onde grassam differentes epidemias, mas 
lambem das que se estão fazendo com di versos serviços ten
dentes ao melhoramento do estado sanitario, comprehcndidos 
os da limpeza das praias e da cidade do Hio de Janeiro c com
petente irrigação, por achar-se e~gotado o credito concedido 
pela Lein. 0 2670de20 de Outubro de 1875art. 16 § 6. 0 n.•• 2 
c :.1 parn os dous ultimos serviços a,)ontados: Hei por bem, 
Tendo ouvido o Conselho de Ministros e de conformidade com 
o tlispo~to no nrt. 25 ~ 2. o da Lei n. o 27!l2 do 20 de Outubro 
do anno passado, combinado com o art. lJ,. o ~ 3." da de n. o ti89 
de !l de Setembro de 18:i0, abrir um credito extraordinario 
na imporlancia de lJ,. 000:000~000, destinado especialmente ao 
pa~wmento das tlc~pczas urgentns que se continuam a fazer 
em r·onsequencia da sC:cca que llagella as provincias do norte 
do Impcrio. 

O Dr. Carlos Leoncio de Canalho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o. tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Março de i878, 57. • da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
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DECRETO N. 687:! - DE 30 DE MARÇO DE {878. 

Determina que a colonia de Cananéa passe ao regimcn r.ommnm ás outras 
povoações do Imperio. 

Hei por bem determinar que n colonia de C:manéa, na Pro
víncia de S. Paulo, srja emanciparia do n·gimrn colonial, pa~
sando ao domíniO da legislação commum ás outras povoações 
do Imperio e cessando a adminiotração 11~pccial a que, até a 
data presente, se acha sujeita. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbü, do J\lpu f:on~elho, 
Sen:1dor do lmpcrio, Presidcnt1• do Conselho •In l\Jin1stro~, 
Ministro e Secretario de Est:~do dos Nt·gocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em 30 de 1\larco de 1878, 
57. • da Independencia e do Imperio. .. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimbit. 

DECRETO N. 6873- DE 6 DE ABIUL DE 1878. 

Supprime as officinas de cortloaria, pintores, tanoeiros, bandcireiros e cor· 
reeiros do Arsenal de Marinha da ÇOrte e constitue em uma só as de appa
relho e velame, ficando sujeitas i1 Dircctoria tlasotlicinas de construcção 
naval. 

Usando da autorização que Me concede o art. a. o§ :l. o parte I.• 
da Lei n.• 279:!! de 20 de Outubro de !877, Hei por hem tJ.r,. 
ereta r o seg-uinte : 

Art. L o Ficam supprimidas as officinas de cordoaria, Jlin
tores, tanoeiros, bandcireiros c correciros do Arsrnal de 1\fa
rinha da Côrtc. 

Art. 2.•As actuaes officinas de apparrlho c velame consti
tuirão uma só officina, sujeita :í Directoria das de construcção 
naval, e o respectivo quadro compor-se-lia de um mPstrc, um 
contramestre, dezesete operarios de apvarclho c yinte e sete de 
velame. 

Art. 3. o Ficam supprimidos os Jogares de Director e Escre-
vente das officinas avulsas. 

Art. 4.• Fica supprimido o deposito das officinas avulsas. 
Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Eduardo de Andrade Pinto, do !\leu Conselho, 1\Iinistro e Sr· 

cretario de Estado dos Ncgocios da Marinha, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 
Abril de !878, 57. o da lndependcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Edun.rdo de Andrade Pinto. 

~V" 
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DECRETO N. 687í-DE 6 DE ABRIL DE i878. 

Proroga por •eis mezes o prazo marcado para ronrlusii.o <la linha telegra
phira Rnhmarinha do Norte do lmpcrio. 

Attendendo ao que !\Ir. l'l'f(lllll':·n a \Vn,;lr.rn & Braz i I i~n Te
leg-raph Cornpany Limite I, Hei por htl;ll II''OI'ttg-ar p:1r seis 
mezes, a contar desta da la, n praw Jnarc:ultl na clausula 6." das 
que!Jaixamm com o Dnereto n."ti2i0tltl :!ü tln.\ilril dn iHi:J 
para conclusão ua linha telegrar1hiea suhmarinlia do :\orle uo 
Irnperio . 

. João Lins Vieira Can,;ans~o dtl :;ininJIJi't, 1lo 1\lcn Ct~nsl'lho, 
Sellatlnr d•1 lrnperio, l'l'Psitlenli• do C11n>nlho de Minisli'"'• Mi
Histro e Secretario 1le Estado dos Neg-od,Js da Ag-t·ieultura, 
Cornmercio e UIJras Publicas, a;sim o tenha entPnLlido e raça 
f\Xecutar. Palacio I lO Rio de Janniro f',lll 6 i] C Abril do um:~, 57. o 

Ua [lldC)ll'lldenr,ia C do Jmprrio. 

Com a rul1rica de Sua 1\lagcstauc o Imper::ulor. 

JoíW Lins Vieira Cansans11o de Sinimbú. 

DECRETO N. 687tj -DE (j DE ABRIL DE J.'HR. 

Approva os estudos dcftnitivos tia cstJ·a<Ia tlc ferro''" citla•ln do \'ot:t~:i villiL 
tlo Nom-Cruz, n" Provinda uo Hio GranLlo tio :\'nrtn. 

Attendrndo ao fJlW Mn requPrrram Cict•ro l'nntcs c onlro~, 
concessinnarios da e'trada dt• l't•tTO da eid;Hlc do Natal á villa. 
de Novn-Cruz, na Provincia do Hio Grandl' do Norte, llei por 
IJem approvm· o,; estudos tleflnitivos dn mesma estralin, menos 
o orr:nmento, totlos rnbriendo> pelo CheftJ 1\n Diredol'ia 1las 
OIJ1as Puhlicas, e a que se refere n dausul:' :La~ i.'' das an
nexas ao Decreto n.• 5877 de 20 de Fr.vcrciro de 18ii). 

João Lins Vieira Cans:uisão de SinimiJú, fio Meu Conselho, 
Scnauor 1\o Imperio, Presidente do Conselho 1le Ministros, 
Ministro e Secretario de Esfado dos NcgocioB da Ag-ricultura, 
Commercio c Obrns Publicas, assim o t~:.nha enti'tHlido e fnra 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em!\ de A h ri! dn I8i8, 5i." 
da Indepcndcncia c do Impcrio. 

Com a ruiJrica de Sua MngcstaLlC o Jmpcra1lor. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimb1í. 

r. n. 1878 2!, 
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DECilETO N. 6876- ng (i ng Allr.IL DE IR78 . . 
Concedo pcrmiss;io a Fclishcrto lgnacio Darccllos c Fclippc f:Hillot para 

a, Jarra tio ouro, prata o outros mincracs na Proüncia do Rio Grantle 
•lo S11l. 

Attcndcmdo ao que Me rcrruereram Felisherto Ignacio Bar
cellos e FeliJI!Hl Guillot, Hei por bem conced,~r-Il!es permissão 
para lavrarem jazidas de ouro, prata e outros minerars no 
município de D. l'cdrito, l'ro\'incia do nio Grmulr: do Sul, sob 
as elansulas que eom este IJaixam, nssig-nadas por .João Lins 
Vieira Cans1msão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de :Ministros, Ministro e 
Secretario ck Estado dos Nrg-ocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas, que assim o tenha entendido c f11ça ('XP

cutar. Palacio do I\ i o de Janeiro em 6 de Ahril de 1878, ü7. o 
da Indcpendencia n 1lo Impor i o. -

Com a rubrica de Sua 1\lag-cstadc o Imperador . 

.Toi'ín Lins Vicirrt CansmwTo de Sin imbú. 

Clausula!!! a que se ref'er•e o Decreto n. 0 os-,·o 
()esta data. 

I. 

Ficam concedidas a Felisbcrto Jgnacio narcollos c Folippe 
Guillot üO datas rninorncs de H1,7ü0 IJraça~ lllladrarlas (606,Q70 
metros quadrado~) no município elo D. Pctllito, Provinci~o 
Hio Grande do Sul, para a lavra de jazidas de ouro, 11rata o 
outros mincracs, durante o prazo de cincocnta annos. 

JI. 

Dentro do prazo de cinco :mnos, contados drsta data, os 
concPssionarios farão medir e dcnlarcar as rf'fl'ridas datas, .e 
apresllntarão a rrspecti v a planta ao Pr<'sidenle da província, 
que mandará verillcar a cxactilliio [lO I' Engenheiro de sua con
linnça, correndo as despezas de medição, demarcação e as de 
'crilicaçi\o por conta dos conccssionarios. 

IH. 

A medição c demarcação do terreno concerlido, ainda drpois 
de ycrificada, não dará direito aos concessionarios para lal'l'a
rem as minas emquanto não provarem JWI':mtc o Governo 
terom empreg-ado efl'ectivamentc o capital correspondêntc a 
f O: 000~000 por data mineral. 
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IV. 

Findo o prazo de cinco annos, contados da presente data, si 
os conces~ionnrios não tin·rcm cmprcgauo a som ma eorres
Jlondcntc a lO: 00015000 por data miiwrnl, perdt>riío o dirt<ito a 
tantas tlatas quantas for. m as parcl'l!as iguacs a essa quantia, 
'JUe faltarem para perfazcl-a. 

v. 

Na fórma do Decreto n." 323G dr. 2i de 1\larço de i8G4 
será consiuerada cfl'ecti\•amenlP empregada e portanto in
clnida na quantia proporcional, de que trata a clausula :1. a, a 
importaneia das dcspeza,; das seguintes \ crhas : 

i. • Das cxplornçõcs e trabalhos preliminares 11ara o des
cobrimento ou reconhL·cimeuto das mmas; 

2." I lo custo dos trabalhos da medição c demarca (CãO dos 
terreno,, !Pvanlamcnto da rcspccli \'a planta c sua vcriJic:ação 
pPio t;ovcrno; 

:1." lla enmpra do tPrrenn mn cpte tll~mor:,.rcm as !laias 
mincracs; 

r~. a lla acquisição, transporte e collocat.·iío de instrumentos 
c machinas destinados ao,; trabalhos da mincra~·ão; 

ti." Do tl'@sporlc de Engenheiro~, cmpro::ados c trnba
lhallorcs; 

Fica entendido que nesta verba não se comprehcmlcrão as 
dcspczas provenientes das viagens diarins regulares e cons
tantes tlas minas para qualquer po\·oaç~o, ou ,·ice-versa, que 
estes indivíduos fizerem logo que estPjam eonduitlos os 
cdilieios (Jara sua rc,;idem:ia no Ioga r da minerarão. 

ti." Das obras feitas nm Yista dos trahalhos da minrrtu;ão, 
tendentes a facilitar o transr1ortc dos proLiuctos elwm assim 
ns casa~ de morada, armazcns, ollieinas c outros edilicios 
indispensavcis ú em preza; 

7." lia acquisição dt: animacs, Jmrcos, cnrror,as c fJUaesqucr 
outros vchiculos emprPgados nos trabalhos das minas n no 
transvorte de seus productos; 

8." Do custo dos trabalhos executados para a lana, ou ele 
qualquer despeza feita úona fide para realizar tlcfiniti\'arncntc 
a minerarão : licando l'nlcndido tJUC o custo das plnntaçõcs 
feitas velo concessionario não será levado :i conta uo ~:apitai. 

VI. 

As provas das hypolhcscs da clausula anterior serão admit
tidas bana {ide, mas o nrtificio empergado para illudir o Go
verno e seus mandatarios, log-o que fôr descoberto, fará. ca-. 
ducar a presente concessão, perdendo os concessionarios oU 
quem os representar, qualquer tlircito á indcmriizaçilo .. 
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VII. 

Os roncrssionarios ficam obrig-ado~ : · 
i. o A apre,entat· á appro1 :Jção do Go,·erno a planta dag 

obr:J,; par;t a In na, que 1 il ••rr111 dt• Jawr. Esta pl:mla dererú 
~e r l1'' ant;tda por En ·pnlleii·o de IIIÍ!t:l~, on por JIC'~soa rc
eonhl'l·id:tJIIenle habililrula 111• tn 1-fl'lli'I'O de trabalho; 

Fica cnt ·Hditlo IJllP o,; <'on··ro:~io :nrios 11ão poderão fazer 
rnra', '"":"' ou gal1·1 ias p:tra a la1·1<1 do,; mincrat'' de ~ua 
conc•·~':lo mil '"' ediliew< p:11 til'nl;:··e<. c a W mc'.ro~ de cir
cumft•rcncia úellc.<, lll'lll ~oiJ o,; c:11ninlw,; e c•str;IIlas {lniJlieas 
e a 1IJ nwlro~ de ~1ws Jl·:tl'f!'I'IIS. 

2." A eollocar· c con.~: !Ta r na direceiío dos trabalhos da 
minrração Engcnheim hal1ilit:Hlo, ou perito, cuja nomeaçüo 
ser:í conlinnaua pelo ~Iini<terio da Agricultura, Commercio n 
Obra:; l'nblka~; 

3.'' A pngar :mnna'mr>ntc cinco réis por braça qnadrada 
('~.8'~ 11:e1m,; quadrnclo~l 1lo terreno mineral, na lúrma do que 
di,põe o 11." I, § I." do ;ui. 2:1 d1 U•i n." HiOi de ::!6 de Se
tcmiJrO dt• 181ii, e a •·ntrar todo' os nnnos para o Thesouro 
Nacionnl c·om a qn:mtia c·orn!."JIO!ldcnl" a 2 °/0 do producto 
lirJniclo da m i nr•rnr:iio; 

~-o A ~uj,·ilarcm-~c .:'!.' in:<II'LH'Çiil's c reg·nlnmcntos que 
ferr:m expedidos para a policia das mina': 

fi." A iJHlcmnizal' o' pn•jniw,:; c:w;;adns pelos trahnlhos da 
minc:·nçiio, rrm• prnr·N,·m d1• culpa ou inoh>enancia dos 
JH'Ceeitos da sr iene ia e da pra I ica. 

Esta imlenmizar.io ronsislir;i na rpwntia que fôr arbitratla 
pelos peritos do Goi·enw, ou em tr:iiJallws que fon·rn indi
cados pa1·a fl'lllOH'l' on l'l'llll'dial' o nwl cans ~do, 11 na ohri
gação de prorer :\ sub,;i,;teneia •lo,; indiliduos que s · iuuti
lis;~renl.para o I rahallw t' das fnmilias dos que rallcePrem em 
qua!rp1er do.; ensos acima n~'rri lo'; 

fi." A dar eon1·1'ni1 nlc din•1~~iín :'ts agua;; cannlb:ulas para 
os trabalho~ da' lavras, o11que 1Jrotar,•tn das mina~ e g·aJerias, 
de modo qtw não liquem c•,ta~nadas Ilf.'lll pn·jntliquem a ter
ceiro. Si o de"·io dc·sta,; ag-nas pr1 judienr· a terceiro os con
r·rssionnrios pedirão wr·vi:tmPntc o seu consentimento. 

Si es:c lhes iúr negado rcqltcn•riio no l're;;idc·nte da pro
yincia o nere"ario suppt i::lf•lllo 1111.·clinntc Jiança prcsl:tda 
pelos con•·cssionnrio:-, rrne rl'spondcrão pdos prejuízo:;. perclas 
P damnos rau,ados :'1 p:·oj'rinda1le alheia. !'ara cont'es,;ão de 
srmPI!J3niP snpprim•·Hln o Prn,idi'IIIL' da pmvineh m:mL!nrá, 
]'or Pditars. intimar os propril'tario,; para, d1·ntro do prazo 
raznan·l qur marcar. aprese :tnl'llll ns molivos d,• 'ua OJII'O
siç.io e n'tlliP!'o'!Pill o IJUC julg-nn•m lll'l'l'ssario a bem de S('ll 

cl irPilu. 
o l'rrsidentn da pro\·ineia c·onrrllcr;i on neg-:1r:! o suppri

m•·nlo rcrpiCrido á Yista dô!S razõ.-s expendida,; pPlos pro
prietnrio~. on ;, rcnlia dm:te;;, c!Pclarantlo o~ fundnmcntos de 
Rua dccis~o. da qual potlr.rão os interessados rrcot'fl'l' para o 
:Ministerio da Ag-ricultura, Commercio c Obras Puhlicns. Este 
recurso porém sümenle será recchid.o no clfeilo !,levolutivo, 
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Deliberada a concessão de supprimento da licença, proceder· 
se- h a immediatamente á avaliação de que trata a clausula 
7. ", ou da indemn1zação dos prejuízos allegados pelos pro
}irielarios por meio de arbitros que serão nomeados, dous pelos 
cuncc~sionarios e dous pelos llrOi'riet;lrios. Si houver em
l'atc ;;crú dPci,Jiuo por um quinto arhitro nomeauo pelo Pre
siuent:· da província. Si os fCIT•·no-: pcrtrnccrcm ao E'<lado o 
quinto arbitro SL~r;i nonll'a<lo pPlo .lniz d,. Dirc'to. Proferi<lo o 
Iawln, o,; eoltet·ssionarios s,•rão obrig-n.lo' a Pll'•·ctnar no prazo 
tlc oito dias o dPposito lia lhn~·a, ou pagam•·nto da irnpor
tanda t•m rpw fôr a.·lJitratla a indelllHizaç.-,o, sem o que l!ão 
lhe" ~Prit enntwrlido o supprimcnto da lil·pn~a; 

7." A rcml't ter semestralmente no t_;orcrno lrnpcri;tl, por 
int,·rnn·uio do Engenheiro Fiscal c tlo l't't•sidcnfc <la provineia, 
um rPiatorio eircn1m tancimlo tio;; trabalhos em ex.ecw·ão ou 
já concluídos c do-; l'C'ultados ohli<los na mineração. · 

Além destes rclato1·ios 'ão ohrig-ados a prestar quaesf]ucr 
esclarcdmentm; <Jlle lhes forem exigirlos pelo Governo, ou por 
seus dele·2atl<h. 

A inobservancia do que fica exposto nos~~ l." e 2." da 
presente clausula será punida com ns penas de diminuição 
do prazo da conces,i"w por nm, dons, on tre; annos, a arbí
trio do Go1·erno, e pagamento tio dohro da quantia devida, e 
com a cad ucidadc da u1csma l'oncess;io, dada a rl'incidcncia, 
o que lambem será applicavcl á inob:-;c,T:tncia do quo se cs
tatuo nos ~§ 3." c ~." Nm: oatros casos o Go\'erno podcr:'t im
pür multa~ de 20015000 a 2: 000;)000; 

8." A remPttcr ao Govc:·no :m1ostras de ouro on de <lual
quer outro minrral de rad.t camaua que jlescobrirem e das 
diversas tJnalidadcs qnc possam 'cr cncontr:Hlas na mesma 
eamalla e qunrsque1' fosseis qne encontrarem nas explorações. 

Vlll. 

O Goven}o mandará, sempre que jul~·ar convenirnte, exa
minar os tntbalhos de mine:ação, de que se trata, c ins
peccionar o modo por que s:to cumprida3 as clausulas llesta 
concess<io. 

Os eonccs~don1rios serão obri.~ados a prPstar :ws commissa
rios nonwadus para aquclle lim 03 e-clarPcimcnto~ no desem
penho de sua commissüo c bem assim a franqucar-llics o in
gresso em tol1<1s <1S otncinas e Jogares de trabalho. 

IX . 

. S~u~ permissão ~o Governo não poderão os eonccssionarios 
dividir as data.; mmeraes que lhes são concedidas; e por sua 
morte seus roprcsen:antes serão obdgados a ext:cut.'li' rigoro
samen!e esta clausula, sob pena de per.la da concessão. 

Tambclm náu poderão lavrar qualquer outro mineral sem 
autorização expressa do Governo Imperial. 
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X. 

Caduca esta concessão: 
i. • Deixando de exrcutar os trabalhos preparatorios e da 

mineração especificados nas presentes clausulas dentro do 
Jtrazo de cinco annos contados desta data; 

2." Por abandono da mina ; 
3." Drixa ndo de Iauar a mina por mais de trinta dias sem 

eaw;a dr! força maior dr•vidamenle provada; 
~esta ultima hypothe,;e a su~pens:lo dos trabalhos não ex.

eedr~rá o prazo 'I :t•• fr!r marc:rdo pelo Go\·erno para a remo
çiio d:t' eausas que :1 tiv,•rem determitwdo. 

fi." No caso de reineideuria de infntcção a r{UC esteja im
posta pena pecuniaria. 

XI. 

A infracçiío de qualrJuer dessas clausulas, para a qual não 
se !Pnha r•stahelr~r·ülo prna especial, será punida com a multa 
de 200;)000 a 2: 000;)000. 

Xll. 

Os concessionarios poderão transferir esta concessão a uma 
sociedade ou companhia, organizada dentro ou fóra do Impe
rio, a qual llcará ipso facto sniJrogada em todos os direitos e 
deveres que lhes com!Jclirem. 

Fóra desta hypotlws1•, srí por snccessão legitima, por tcs
tanwuto ou :tdjudir·aç~o pwa pag:rmento de credores poderá 
ser trail~rnittifl:t a outm indirirluo, precerlendo, porém, per
mis,:lo rlo Gorerno,_que a neganí ,; os noYos concessionarios 
não possuírem os meios precisos para a Iaua da mina. 

XIII. 

Si a companhia f,\ r orgnnizarla fóra rlo Impcrio, ser;í obri • 
gada a ronslituit· no llrnzil pessoa llaiJilitarla para rept·esen
tal-a actira e pas,ivamcntc em juizo oLI fóra delle; ficando 
estabeleritlo que rJuautas rJllestões se ~nscitarcm r•ntre rlla e o 
t;orerno serão resolvifl~s no Rrazil por arbitros, e as que se 
su-r~itarPm entrn clla nos partir:ulams ser;lo discutidas e de
linilivamente resolvidas 11os Trilwnaes rlo Imperio, de con
formidad·~ com a respectiva legislação, si os interessados não 
preferirem o juizo arbitral. 

XIV. 

A rl•'cbiio arbitral será d:ula por um só Juiz, si as partes 
~tcronl:tn•u• no mesmo inrlh·irluo; 1111 caso eontrario, porém, 
cada uma llOII11'1tr:i seu aruitro, sendo o terceiro, cu.io yotu 
serú decü,iro, nomcmlo por accônlo de amuas as partes. Não 
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havendo accôrdo, o Governo apresentará um e os concessiona
rios outro nome de pessoas reconhecidamente qualificadas, 
e a sorte decidirá entre ellas. 

XV. 

Ficam resalvados os direitos de terceiro, quér se derivem 
da propriei.lade da superlieie do súlo, qnér da priorii.lai.le da 
exploração ou lavra do$ mineraes nos Jogares onlle forem 
designados aos roucessionarios, c de concessões anteriormen
te feitas pl'io Governo. 

No primeiro caso, o proprictario da supcrlicic do súlo >ri 
poi.lera ser dclla privado mediante indemniza~ão, satisfeita 
}JC!os coneessionarios amigavd ou jwlicialmentc. 

No segundo caso, serão mantidos os direitos proveniente~ 
de explorações e concessões anteriores, provando os interessa
dos q uc executaram os trabalhos em virtude de autoriza~ão do 
Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Abril de 1878.- Joiio 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú . 

. DECRETO N. 6877 -DE 6 DE ABRIL DE 1878. 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia da estrada de ferro do 
Bananal c autoriza· a ·a funccionar. · 

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia da estrada 
de ferro do llananal, devidamente repre . .;enta1la, e 1lc confor
niidade com o parecer !.la Secção dos Ncgocios tio Imperio tio 
Conselho de Estado, exarado em consulta de 8 de .Maio 1lo 
anuo proximo. findo, Hei por bem approvar os cstatuto5 da 
mesma companhia, c autorizai-a a fnnccionar, effcctunndo 
nrllPs as :!Iterações que com este baixam, ttssig·nat!as por 
João Lins Vieira Cttnsansão de Sinimbú, do Metl Conse!Jw, 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselho tio Ministros, 
l'tlinistro e Secretario de Estado dos Neg-oeios da Agricnltnra, 
Comml'rcio c Obras Publieas, que as:;im o tenha entendido c 
fttça executar. Palacio do Ui o de Janeiro em 6 i.le Abril de 
18i8, IJ7. • da Indcpendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Mngestadc o Impc~-1 ,, 
/ \'-'·'' 

João Lins Vieira Cansansão de ~i~. 

·-·-·-...... 
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Clausulas n que li!le ref·ere o Decreto o. 0 68'>''>' 
de8ta dota. 

I. 

A' ~eg-unda parte do art. :iO in fine acrescente·se -do ge· 
rente e corumissão fiscal. 

H. 
No fim da ~egnuda parte do art. H addite-se -.não pu· 

dendo r·~ta eleir·ãu reeahir t'UI nenhum dos membros da 
atlministra~ã". ' 

lii. 

Ao ;~ri. 20 nnescentc·se- eorn t:mlo que esleja nas eon· 
di{'t>cs rir~ eleg-ihilidarle (>:ll'a sulJslituir o tlir·er·tor· impedido 
~ómcnlc até a primeira reunião da assemblr;a geral, a qual 
prolt•rá d,.finiti\·mncnk a r:>ga; c si 11c:~rem impedidos dons 
tlircctorrs, tlt·n•rü ~L'I' cr~nrocatla a <l~~rmbléa geral para 
eleg-er os qtw drHrn ,;nlJstituir· ·~s impedidos, visto compôr-se 
a directoria sómt'ute de Ires utemhros. 

IY. 

O art. :lO llca subslituido pelo "L'guinte: 
JJos !Ut'l'OS liquidos de cada sr•rn"st'i·e serão tlr~duzidos i.i "/' 

para fundo de re<ern, o qual (· t''l:dusiYallH'Ill·~ de,tinado a fa
zer face ús JH'I'U:t' tlo capital social. ou para 'IIU<tituil-o. Não 
~e farão tlividen,Jos CIIHJnan!o o capital, dPsf:llcado em \·ir
tudf' r}., prrda,, não fr'>t· in!Pgralrnl'llle restahelrt·idn. 

v. 
Ao art. 31 nerc.,rcnte-~e : 
l'arag-raplw uni~o. A imporlancia tia porcrnta'Telll conce

rlida ne,lr• :>r ligo :•o t•ow·c<si·>nnrio pcl:> ces~ã·J de seu pririlegio 
não,~rrú t'Olll!•Uiada no e:,pital garantido pel:ts l'rovincias de 
S. Paulo e Hio tll' J:nwiru. 

Palaeio do Rio tle .l:meirn r·m 6 de Abril de f878.-João 
Lins J'ieira Cansansüu de Sinimútí. 

Estatutos dtt Colll!lanlliit rht estrada de ferro do BananaL 
CAPITULO I. 

liA Cl))fl'ANIIIA. 

Art. I." .\ eompanhia trm por lim construir uma e~trada 
1le fl•rro l'nlrc a estação tla llarra l\Iansa, na Provincia do 
Hio de Janeiro, c a eitl<:!Lle do llananal, na Provincia de S. Paulo. 
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Para esse fim a companhia toma a si o privilegio ou
torgado pelo Decreto n. o 4673, de t.O de Agosto de i87i, in-
demnizando o conccssionario. . 

Art. :! . o A companhia se installará Io~o ljue seus estatutos 
sejam approvados pelo Governo Imperial. 

Terá sua séde nesta Côrte c durará 50 annos. 
Art. 3. o O capital da compaf!hia será de L iOO :0008()CO, 

dividido em 5.500 acções de 2005000 cada um~, sendo parte 
g-arantido pelo Governo dr S. Paulo pela Lei de:!~ de Março 
de !871, e parte pelo do Rio de Janeiro, conforme a Lei de 4 
de Janeiro de i873. . 

O capital da companhia poderá ser au~mentado por delibe: 
raçcio da asscmbléa geral dos accionistns, sob proposta da 
directoria e com appro\·aç:io do Governo Imperial. 

As entradas das arções se far<io por chamadas previamente 
annunciadns nos jornaes mais lirl~s desta Côrte. li proporção 
do desenvolvimento das operações da companhia. 
- A primeira chamada será feita logo depois de approvados# 

os estatutos pelo Governo Imperial, e as oper:tções começarão 
desd.t) logo com o producto desta chamada, que ser;í pelo 
menos de W "/,, do valor das acções. 

Art. 4." No caso de . verificar-se o augmento de capital, 
a assembléa geral dos :JCcionistag prescreverá o modo pratico 
das emissões das novas acções. 

Art. 5. o As acçõcs serão nominativas, e a transferencia 
de lias se operará por termo lavrado em livro especial, sómente 
desde que tiver sido realizada uma quarta parte do ca
}Jital. 

Art. 6. o Por fallecimento de qualquer accionista passará 
)Jara seus herdeiros nfio só o direito ás respectivas acções e aos 
dividendos, como tambem ode tomarem parte nas deliberações 
da nssembléa geral, tendo o requerido numero de acções, 
com tanto que, sendo mais de um, se combinem entre si para 
um só rcpresent31. 

Art. 7. o Os accionistas que não effectuarem as prestações 
de capital com a devida pontualidade, perderão, em beneficio 
da companhia, o direito ás respectivas acções e ao valor das 
prestações que se tiverem pago. 

t 
C:APITTJLO 11~ 

DA ASSEMBLÉA GERAL -DOS ACC:OIC'ISTAs: 

Art. 8. o A assembléa geral dos nccionistas será composta 
dos possuidores de 20 ou mais acçõC's, inscriptas nos registros 
da companhin tres mezes antes da reunião para que forem 
ron vocados. 

Estn restricção não será, porém, applicavel na primeira 
reunião da assembléa geral, si ella tiver logar antes de decor
rer o prazo de tres mezes depois da installação da com
panhia. 

l'• H • !878 25 
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Art. 9. o A assembléa geral dos accionist~s poderá func· 
eioaar ac'lando-se representada, 1elo menos, uma quarta parte 
do capital realizado. 

Não se verificando esta condição na primeira reunião, con· 
vocar-se-ha outra, por annuncios nos jornaes m1is lidos desta 
capital, para i5 dias depois ; nella poder-se-ha deliberar, 
qualquer que seja o numero de acçõJs represcnt~d:ts. 

Quando po"ém se tratat· de reform1 ou mo 1illcação de qual
quer disposição deste; estatutos, nào ~e podérá tom H r delihera
ção algum 1, s;·m que se ar:he rep:·esentad1 a mJio.'Lt obsolu.a 
das a:ções emittidas. 

Art. tO. I) ~ccinnista que, tendo voto na rssemblén geral, 
não puder comparece.·. poLier:í fazer-se represt.nt; r conferin . .:o
p.ira isso oderes a o.1tro acdonbta. 

Não serão por···m admittidos votos por procurações quando 
se tratar da e.eição da !lirectoria. 

Art. i i. Os votos serão contadas na r zão de um voto por 
• grupo completo de 20 acções, mas nenhum accionista terá 

direito a mais de %0 votos, qualquer que seja o numero de 
acções ttue represente por ~i ou como procurador de 
outros. 

Art. :12. Em regra, sempre que não se tratar da eleição 
de directores e de membros da commissão fiscal, ou de refor-
ma ou modificação do qualttnor disposif:ão destes estatutos, as 
votações serão feitas per capita : com tudo a requer.imento do 
qualquer membro da nsscrnbléa geral, esta podcra resolver 
que se faça por acções na fórma do art. 11. 

Art. :13. Serão admittidos em assembléa geral, exhibinuo, 
previamente, documentos cornprolJatorios do seu direito: 

§ I. o Os tutores por seus pupillos. ' 
§ 2. 0 Osmnridos po1· suas mulheres. 
~ 3. o Os prepostos de qualquer firma ou corporação. 
Cumpre porém que quaesquer dos reJJresentantes possua 20 

ou mais acçõcs. 
Jt-~· Art. ilJ.. A assembléa g·eral reunir-sc-ha ordinariamente 
em qualquer dia do mez de Janeiro I! e cada anno, para tomar 
em consideração o relatorio da dircctoria o parecer da com
missão fiscal. 

No caso da assembl{>a geral não poder nessa reuniilo 
pronunciar o seu juizo sohre a gcstãotda d1rcctoria, ou resol
vrr qualquer assumpto ·de interesse social, a sessão poderá ser 
adiada para outro dia, com tanto que não sejrt espaçada por 
mnis de oito dias. 

Na primeira reunião de cada anno será eleito d'entre os 
accionistas o que deve presidir â assemlJléa geral dos nccio
nistas no decurso do mesmo anno. 

Art. 15. A assembléa geral reunir-se-ha extraoi'dinaria
'mente quando a directorfa ou a commissão fiscal o julgar 
conveniente, ou quando o requererem accionistas que repre
sentem pelo menos i/lO do capital realizado; nas reuniões ex
traordinarias não se poderá, porém, tratar de outro assumpto 
além dnqnelle que fõr designado no annuncio da convoca
ção. 
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Art. 16. A convocaçio tanto pn r a as reuniõeg ord'narias 
como pa:·a 33 extra·)rdinari ts se:·á rei ta e publicada m s jornnes 
de mais circula;ão, pelo menos oito dias antes do indkado 
para a reunião. 

Art. :1.7. A eleição de director ou directoreq, de mrmbro 
ou (\r, membros d~ C!1mmissão fiscal, ns-im como todas as rl3-
soluções da assernbléa ueral, se rito por rna'o ·i l relativa de 
votos tl: s nccioni.; as pres:·n·es ''· da; al'çõ.~s que elles repre
s,•n a1·cm nos termos do art. H. 

Art. 18 .• \co .I :l'lhia SCI'l ·''~mini t·ad·t p•r nm r:·e~e te 
e tres d , • cto c; •llli o~ 1 e a :1 semlu'a g ral d.,s nl'einnis.a.;, 
d'e tr:· 0' pos.;uL.o e> de~~~ ou m;li, aq:õ. s. 

Art. 19. Não pod,:rao l'Xerc::r eouj unet tme tlc o c :r):W de 
directores, accio:tistas que forem sogro c g1mro, ou cunhados 
dura-1te o cunhadiu, parentes por consan ~ninidade até o se
gundo gnío; dous ou mais :'ocios de uma firma social; nem 
os crt•dorcs pignoratícios, si não possuírem o requerido nu
mero de acçõés proprias. 

Ar·t. 20. Em c:.~so de impedimento de algnns de seus mem
bros, a directoria elegerá, de conformidade com o art. :1.7, o 
necionista IJUP deve fazer as suas vezes. 

Art. 2i. Compete á directoria: 
~ i." l'roruov:w por todos o~ meios :10 seu ;tlcanee a vros

IJeridadll da companhia. 
§ 2." Nomear d'entre seus mmubros, presidente e secretario, 

com(IL\tinflo ao vrimeiro presidir as reuniões e fazer executar 
as re~oluções da dircctoria, e ao segundo lavrar as a c tas c fazer 
o nxpcrl ir:ntc. 

~ 3." Fazer todo~ os contractos, aj ustcs c arranjos quér 
para o assentamento dos trilhos e obras accessorias, quér 
para tudo quanto for util c nccessario aos fins da companhia e 
seus interc;;scs. 

~ ~.o Nomear c demittir o guarda-linos c caixa, marcando
lhe ordenado. 

~ 5. o Suspender, impor multas e demiltir os empregados 
IJUC mal servirem. 

~ 6." Recolher a um Banco acreditado as sommas cobradas 
fJLW não tiverem immediata applicação. 

~ 7. o Fechar as contas no lim de cada semestre e fazer divi
deildos dos lncros Jiquidos, que tocarem aos accionistas, nos 
mezes de Janeiro e Julho. 

§ 8. o Apresentar á assembléa geral na sua reunião do mez 
de Janriro, o balanço do anno anterior, o relatorio da marcha 
c das occurrencias dos negocios e interesses sociaes. 

~ 9. o Facilitar á commissào fiscal o exame da cscripturação 
o do archivo, e dar todas as informações c explicações que 
ella exigir. 

Art. 22. A direcloria serú parcialmente renovada :mnual
nwnte, 1ic<Jndo comtudo nella dous membros em exercício. 

Art. 23. A directoria representada pelo seu presidente 
póde demandar e snr demandada, preferindo sempre resolver 
quaesquer questões por meios conciliatorios ou arbitra
mento. 
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Art. 2~. Os directores serão retribuídos com a quo!a de 5"/0 , 

deduzida semestralmente da receita bruta da companhia, dc
JlOis de tirados os gastos do custeio. 

Durante a construcção das obras os membros da directoria 
serão retribuidós cada um com a quantia :mnual de &, :0001$000, 
paga semestralmente, em quanto não houver rendn, c no 
caso de havei-a, deduzir-se-ha os 5o;. da renda, depois de 
!'eparado o fundo de reserva, e se não pel'lizer a quantia rr1en
cionada para cada um, completar·se-ha com o que houver em 
caixa. 

Art. 25. O :;(crente terá 8. 0001~000 d1\ ordenado annu:~l. 
Compete-lhe: 

§ L" Superintender todos os trabalhos da companhia, di
rig:ndo os empregados de nomeação. 

§ 2. o Executar as deliberações da d irectoria . 
~ 3. o Dirigir todo o movimento da companhia c sua con

tabilidade. 
§r~.· Arrecadar a renda, pagar as despczas, cuja detcrmi

na~~ão não fôr de cxclnsiv;t eom[lctencia da directorin, ou 
da assernbléa geral. 

§ 5. o Nomear e demittir os empregados, cxecplo o guarda
livros e caixa, de nccõrdo com a directoria. 

§ 6. o Dar á directoria todos os esclarecimentos necessarios 
c indicar quaesqú.t11r medidas de utilidade para a companhia. 

CAPITULO IV. 

nA COMllliSSÃO I'ISCAL. 

Art. 26. Na assembléa geral ordinaria de cada anuo será 
eleita uma commissão fiscal, composta de tres accionistas pos
suidores de 50 ou mais acções, servindo de relator aquellc que 
entre si de:;ignarem. _ 

Art. ~7. Por morte, impedimento ou resignação de qualquer 
dos membros da commi~são ti-cal, os outros dous designarão 
um accionista possuidor de 50 ou mais acções para preencher 
a vaga, exercendo o substituto ag funeções do cargo at(• ren
nião da primeira assembléa geral ordiuaria. 

Art. 28. A directoria fran11uenrá á commis,ão liscal o 
exame da Qscripturacão, dos documentos comprobatorios da 
despeza c todas as informações !(Ue lhe forem requisitadas. 

Art. 29. Incumbe á commissão fiscal apresentar na assem
bléa p;eral dos accionistas o sem parecer sobre a gestão d<~ 
dircctoria e quaesquer negocios concementes á companhia. 
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CAPITULO V. 

JJO DIVIDENDO E FUNDO DE RESEHV A. 

Art. 30. Dos lucros líquidos de cada semestre serão dedu
zidos 5 •;. para fundo de reserva, que serão destinados aos 
reparos das obras da .companhia, c do restante se fará o divi
dendo semestral. 

CAPITULO VI. 

FUNDO IJE AMOUTIZAÇÃO. 

Art. 31. A companhia começarú a formar o seu fundo de 
amortiza~ão depois dos iO primeiros annos, contados da ap
provação dos estatutos, emprcg<mdo para esse fim pelo menos 
U o;. do capital despendido, r1uando a renda liquida exceder 
a 7 °/0 • 

CAPITULO VII. 

IJISPOSIÇÕE~ GErtAES. 

Art. 32. A companhia se dissolverá nos casos Jlrevistos 
pelo Decreto n. • 27H, de 19 de Dezembro de i860. 

O modo pratico da liquidaç~o será determinado pela assem
bléa geral ad hoc convocada, guardadas as disposições do co
digo commcrcial. 

Art. 33. Os abaixo assignados obrigam-se pelo numero das 
acções que subserüverem, ou por qualr]uer numero inferior 
que lhes for distribuído, e se sujeitam ás disposições destes 
estatutos, que approvam, autorizando o incorporador para 
requerer ao Go,·erno Imperial sua approvação e para aceitar 
as alterações que o mesmo Governo Imperial nelles fizer. 

CAPITULO VIII. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 3~. ó concessionario e incorporador da companhia, 
Julio Roberto Dunlop, faz cessão do privilegio á mesma com
panhia, e terá como indemnização de seu trabalho c direitos, 
o ~eguinte: 

iO "lo do capital social, que lhe será pago em acções da 
companhia, de 200~00 cada uma, cujas entradas serão con
sideradas pagas em sua totalidade ; · 

O Jogar de gerente 11or quatro annos com o ordenado mar-
cado nestes estatutos. . 
. Rio de Janeiro, f.3 dn Maio de i876. (Seguem-se as as

sJgnaturas.) 
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DECRETO N. 6878 -DE 6 DE ABRIL DE 1878. 

Declara sem effeito as disposições contidas no art. 37 do Regulamento appro· 
vado pelo Decreto n. o G783 <le 2\l do Dewmbro d~ 1877. 

Hei por hem, de conformidade com a autorização conferida 
pelo art. 65 do Regulamento approvado prlo Decreto n. o 6783 
de 29 de Dezembro de 1877, declarar sem ell'eito ns disposições 
contidas no art. 37 do mesmo regulmuento, IJOI' as~im convir 
aos preceitos da disciplina militar. 

O Marechal do Exercito graduado :Marquez do Herval, do 
:Meu Conselho, Senador !lo Imperio, .Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra, :tssim o tenl1a Pntcnllido r. faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Abril de 1878, 
ü7. o da Independencia r. do Imperio. 

Com a ruhrie.'l de Sua Magestade o Imperador. 

illarqur:: dn lferwl. 

DECRETO N. 6879-DE !i DE AnmL DE 1878. 

Promulga o tratado nddicional ao de extradição celebrado entre o Braz i\ e 
a Bel~ica em 21 <le Junho do 1873. 

Tendo-se concluído e assignado na cidàdr de Brnxellas, aos 
:1.2 dias do mez de Dezembro do anno prox:imo pao;sa<lo, um 
tratado addicional ao de extradição celebrado entre o lmperio 
do Brazil e o Reino da llelgica rm 21 de .Junho ele 18i:J; 
e achando-se egte acto mutuamente ratilicatlo, han~n!lo-se 
trocado as ratificações nesta Côrte no dia 11 tio mez de 
Março do corrente anuo, Hei por hem ordenar que o dito 
tratado addicional Sl'ja observado c cnmprido·tão inl<'ira
mente como nelle sr cont<;m. 

O Barão de Villa Bella, do Meu Con~rlho, ~linislro e Secre
tario de Estado dos NPgocios E<trangeiro>, a:'s'm o tenha 
entendido e faça exrcutar, expedindo Ct> d ·sp:)('hn;; n<'cr,:sa
rios. l'alac·o do Hio de Janl'iro aos ti do mrz de Ab:il de 
187d, 57." da lnuepentll•nc a e du Impe; io. 

Com a rubrica de Sua .\fage.c:iau" o Imperador. 

Bania de rillct Bella. 
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Nós Dom Pedro li, por Graça de Deus e Unanime Acclama
ção dos Povos,' Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brazil, etc. 

Fazemos saber a todos os que a presente Carta de confir
mação, approvação e ratillcação virem que aos. U dias do 
mez de Dezembro de 1877 concluiu-se c ass1gnou-se na 
cidade de Bruxellas entre Nós e Sua Magestadc o Rei dos 
B11lgag, pelos respectivos Plenipotenciarios, um tratado ad
dicional ao de extradição de 21 de Junho de 1873, cujo 
thcor é o seguinte: 

Sua l\lagestade o Imperador do Brazil e Sua Magestade o 
Rei dos Belgas, havendo por conveniente modillcar.em certos 
pontos o traindo celebrado em Bruxellas aos 21 do mez de 
Junho de 1873 pnm 11 pri~Jo c extradição dos criminosos, 
nomearam para este llm seu~ PlenipotPnciarios, a saber : 

Sua .Magestade o Impr-rador rio Brazil, a Thomaz Fortunato 
de Brito, Barão de Arinos, Moço Fidalgo da Sua Casa, do 
Seu Conselho, Commendador da Ordem de Christo do Braz i!, 
t;rã-Cruz da Ordem de Leopoldo da Bel,:!ica, Commendador 
tias Onlms do Dancbrog- da Dinamarca, de S. Mauricio e S. 
Laz:n·o da Italia, o Seu Enviado Extraordinario e 1\linislro 
Plenipotcnciario junto a Sua Magcstade o Iki dos Belgas, 
Ali~., etc., etc.; 

Sna 1\lag-estade o Rei dos Belg-as, ao Sr. Guilherme Bernardo 
Fernando Carlos, Conde de Aspremont Lynden, Ollicial da 
Ordem de Leopoldo, Commendador da do Ramo Ernestino da 
Saxonin, Grü-Cruz das Ordens da Aguia Branca da Russia, 
tia Agni11 Vermelha da Prussia e de Leopoldo da Austria, etc., 
Ne., etc:., Seu Ministro dos Ncgocios Estrangeiros, Membro 
do Senado, etc. 

Os quaes, depois de darem-se reciproca communicação dos 
seus plenos poderes, que acharam em boa e devida fürma, 
convieram nos artigos seguintes : 

Art. :1.. o O individuo pcrse!:(uido por um dos factos pre
Yistos pelo art. :1. o do tratado de 21 de Junho de f873 
poderá ~er entregue á vista de um mmdado de prisão ou de 
qualquer outro acto com igual força, expedido pela autori
dade estrangeira competente, comt1nto qne nesses actos esteja 
explicitamente designado o faeto que motivou a sua expe
dição. 

Art. 2. o O prazo de tres semanas estipulado no § 3. o dO 
art. 6. o do tratado de 21 de Junho de 1873 pas,:a a ser de dous 
mezes. 

Art. 3. o Quando o crime ou rlelicto que tiver motivado ó 
ped do de extradição hoUYPr sido commettido fóra do ter
ritorio da parte requerente, poderá o Estndo requerido àtten· 
der a esse pedido, com tanto que a sua propria legislação auto• 
rize nesse caso a punição de taes factos commett:dos fóra do 
seu territorio. 

Art. (l_ o O preoente trnt1do addicional será ratificado e as 
ratillcaçõ.•s t ocadns nn cidad:1 do Rio de .Janeiro nJ prazo 
de t es meze3 contados do dia da sua assignatu. a. 
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Será executorio dez dias depois da sua promulgação IJ terá 
a mesma duração que o tratado de 21 de Junho de i873. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarios o assignaram 
e sellaram com o sello de suas armas. 

Feito em duplicata em Bruxellas aos i2 dias do rnez de 
Dezembro de !877. 
(L. S.) Barão de ArinoS. (L. S.) Cornte d'Aspremont Lynden. 

E sendo-nos presente o' mesmo tratado addicional, cujo 
thcor fica acima in~erido. c bem visto, considcr:ulo n examinado 
por Nós tudo o que nclle se contóm, o ap{lrovamos, ratili
camos e confirmamos a~sim no todo como em cada um dos 
seus arti~os e estipulações, e pela prc~ento o damos por 
1lrmo e valioso, promettendo em fé e IJalavra im11erial obser
vai-o inviolavolmentc e f<lzel-o cumtlrir e o!Jscnar por 
qualquer modo !{Ue possa ser. 

Em tcstrmunho c firmeza do que fizemos passat· a presente 
Carta por l'lós assignada, sellada com o sollo grande das :mnas 
do lmperio c referendada pelo Ministro c Secretario de Estado 
abaixo assignado. 

Dada no }laJacio do Rio de .JanPiro aos 9 dias do mez de 
Março do anuo do Nascimento llc Nn~sn Senhor Je~us Christo 
de i878. 

Pedro, Imperador eom guarda. 

Barão de Villn Bella. 

DECRETO N. 68€0- llE H DE ABUIL I>E ·1878. 

Dissolve a Camara <lo;; Tlcputados " convoca oulr:.. 

Vsando da attl'ibuição quo l\I.J confere a r:onstitui~·ão Poli
tica do lmperio nu art. i Oi ~ 5. o e Tendo ouvido o Meu 
Conselho de Estado : 

Hei por bem dissolver a Camara dos Deputados c convocar 
outro, <JUC se reunirá no dia 15 de Dezemi.Ho do eorrent1• 
anno. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do llfcu Conselho, l\li
nistro e Secretario de Estado dos Ncgoeios do lmperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palario do Rio de Janeirn 
rm H de Abril de 1878, 57. o da Indcpenllencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ?.Iages la de o Imperador. 

Carlos Leoncio de Cm·vallto. 

~ 
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DECRETO N. 6881 -DE 13 DE ABRIL DE 1.878. 

Convoca )Jara o dia lã de Dezembro do corrente anno o. nova •\•sl'mhllio. 
·Geral Lrgislatint c tlosigna. o tlia ã 1lc Agosto proximo fnluro t~:u·:t s1~ 

proeccler c~m tudo o Imperio á ckiçilo primaria. 

Tendo por Decreto de H deste mez db,;olvido a Camara dos 
Deputados e convocad.o outra para o dia 15 de Dezembro du 
corr<•nte anno, Hei por bem convocar para esse mesmo dia a 
nova Assmublr'a Geral Legislativa, desi~nando, na fónna do 
art. 2."~:.1."2."parle daLein. 0 267i)de20 deOutubrod!' 
!875, o dia 4 de Agosto proximo futuro para ge proet~der em 
todo o Imperio á eleiç~o dos eleitores que têm de elt~ger o,; 
uovos Dnputados. 

O Dr. Carlos Leoncio de Caryalho, do l\leu Conselho, Minis
tro c Secretario de Estado dos NPgocios do lmperio, assim o 
tenha entendido c faça execul:1r. Palacio do lHo de .Janeiro 
l'lll 13 de Abril de lb78, tJ7." da Indcpendcncia e tio lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImpP.l':ulor. 

Cnrlos Leoncio tle Carvalho. 

Senhor .~Desde que o actual (;abinete tomou as redeas da 
administração sentiu Q mau estado das finanças do paiz. 

Já entrado no 2. o semestre do exercício, o Thesouro apre
sentava uma divida fluctuantede 39.605:800SOOO, que tendia 
a ascender, quando a Lei de orçamento vigente apenas faculta 
••ssa operação, como adiantamento de receita, até 16.000: 000~. 

Para as tlespezas ordinarias não havia dinheiro, e quando os 
•~r·etlores do Estado recusavam receber o pagameato em letras 
do Thesouro recorria-se ao Banco do Brazil, que, tantas ve:/:es 
viu repet.idu este expediente, que chegou a ponto de 11edir pro
videncia ao Governo, vendo sua caixa esgotada no patriotico 
Plllpenho de honrar o credito da nação. 

Em tão apertadas circumstaneias, foi o primeiro acto do Mi
nisterio da Fazenda conhecer o estado real do Thesouro, exi
gindo o balancete do L o semestre do exercício, e o ofl;n
mento do 2. 0 

Desses documentos vê-se: 
Que o f.o semestre do'excrcicio apresentou um deficit de 

i3. 728: 216JS272, que foi preenchido com o produeto da emis
são de bilhetes do Thesoum. 

Que o 2 .. o semestre, pelos calculos apresentados, annuncia 
um deficit qu:1si duplo-de 2fJ:.956:278*351. 

P. IT • 1871\ 26 
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Si a este nlgarismo acrescentar-se a enorme somma da 
divida fluctuante de IJ,6. 016:6008000 de bilhetes em circulação, 
que outra cousa não representa senão deficit, clevar-se-ha 
este a 70. 972: 875!$351. 

Nem fica nisto; porque ninda estão por pagar, á falta de 
dinheiro, contas li<Juidadas c por liquidnr nn secrctnria do 
.Ministcrio dn Agricnlturn, que não podem sct' calculadas em 
quantia inferior a 10.000:0008000. 

E' por tanto, pelos dados olliciaes, calculado o deficit do 
exercício de 1877 a 1878 em 80.000:0001$000. 

Hoje, porém, com a venda do encouraçado Indl'pendencia e 
sohresalentes, e com as ceonomins já rcnlizadas c <JUe se hiío 
de realizar nos varios ramos do serviço, juntas ao augmento 
da rec~ita pela cobrança da divida activa, púde-se calcular 
<JUe na o exceda a 60.000: 0001~000. 

São causas deste estado de co usas: 
As grandes emprczas, a que a necessidade real, ou a 

condcseendencia com a opinião publica, c o louvavel, mas nem 
smnprn razoaYel dcsnjo tln melhoramento c progresso, ar
rastou alguns (ioYcmns vassados ; 

As dn~pezas extraordinarias <·om constrncçõcs np]laratosas 
.onm utilirJ.11lc rorrrsponrlrnto 110 s:wrilicin, c muitns eom 
[lrrdas sensivch:, conw as qtHJ se Jizeram em material dr. 
marinha e guerra 11nlas prcvisi'ícs dr· eonllieto com a Hepu
hlica Argentina ; 

Os contrnetos onerosissimos, feitos muitos rlelles em purn 
perda p:~rn o Thr~ouro, c torlos sr111 :1 ttruçiio aos recursos 
ordinarios do OI'IJamento; c ns <lespez:~s supnrlluas com grn
lilieações illegaes: c com pessonl suprrahuJHlalltP em todos 
os rnmos do serviço pulllicn ; 

E no llnal de tudo, n calamidadn, sem precedente nos nossos 
annaes, da horrível sêcca que devasta quasi todas as pro
vineias do norte do Imperio, e ao mesmo tempo que estanca 
as fontes de producção que nlimentavam o Thcsouro, esgota 
este rescrvatorio rommurn, vindo nclle, como é .i uslo, haurir os 
recursos depositados pnlas provineias mnis felizes, c duplic:~r 
o gravame, já de si immenso, do tlagello. 

l'am fazer face a tão alllicti v a situaçiio, entnnrJcu o Gabinete 
que lhe cumpria antes de tudo atacar as cnusas de ti\o ter
riveis effeitos. 

A's facilidndes, que a abundanria nüo justifica mas póde 
attenuar, oppõe o Governo n mais severa economia, promove 
a collranf.a dn di\' ida activa, sem ex:cepção, acaba com todas 
as gratificações illcgaes, dispensa o pessoal inutil, supprime 
todas asdespezas snpcrtluas, adia todas as obras que não sãojin
dispensaveis, suspende todas a~ construcções que não são de 
utilidade immediata, corta profundamente nos orçamentos da 
Mnrinha e da (iuerra, e niio <luvidou tomar n rr,;pon~nbilidade 
da venda do encouraçado ludt'Jll'lltleucia, em prova de que 
an~e;:õe a•1 amor proprio nacional a honra de pagar o que 
de\'C. . 

l\las si cs!a poli ti e a é indicio de qne as causas se não re
pro:luziri\o, não é, infelizmente, por si ~!Í bastante pata des-
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truir os tristes effeitos, já produzidos, prestes a tornarem-se 
por ~ua vez causas do mais funestos resultados. 

Não basta para pagar as dividas veneidas, para resgatar 
os bilhetes em circulação, para pagar as tropas, em algumas 
províncias com os soldos atrazados muitos mezes, para satis
fazer as exigencias d'uma população faminta, para 11agar a 
milhares de colonos o~ adiantamentos pmrnctt.idos, para salv:u· 
o credito do Est:;do e a ordem puhlica ahalada. 

E' mister dinheiro, e já. 
Um emprestimo interno, quando fosse possível, o que o Mi· 

nistel'io não crê, longe !le satisFazer esta necessidade, aggra
varia as dilliculdailes do Thesouro, ]Jois seria rninoso para o 
E~tado, e al(~m tlc tudo inju~lo para as pessoas a qtwm a lei 
obriga a comprar titulos. 

Seria ruinoso para o Estado, porque arranca da praça os re
ctusos que o commercio, a industria e a lavoura haveriam 
de reproduzir para augment:11· ns fontes que enchem as arcas 
do Thesouro, e devendo, em rcgr:1, eada Ulll eontribuir para :~s 
drsprzas do paiz, na propo•·ção de seus h:~veres, confere aos 
o!'iosos o odioso privilegio de tanto menos ragarr.m quanto 
mais ricos forem, c mais apoliecs possnircm. 

Seria injusto para os tomadores ohrig:ulos, porque acham-se 
essps titulos ennecntr:ulos 110 llarwo do Brazil, que dr.lles faz 
monopolio c dá-lhes um preço nrtilieial, contando com fre
guezes certos, eomo os orphãos, ns ensas de miserieortli:~,l'e 
os csl:~helecimenlos JIÍos, por lei olJrignrlos a !'onv;·rtcr snus 
hPns Pllt apoliecs ila divida Jlllhliea. 

lilll ülllpl'm:tilllo CXtCI'lliJ ll~ll IIOS fol'lli'i'Pria OS J'l)l'lli'SOS com 
a rapidez das tugencias, e não potlin ser t~ontrahitlp nas 11m:sas 
:u~tJwes eireumstnncias, comhinad:Js com as e ri t icas ci reum
slaucws !In Europa, sem onus cx;~geratlissimos, qnc mais tarde 
IIIUito se aggravariarn eom as oseill:u;ucs do cambio pela 
g-rande Ct:IICUJ'I'CileÍ{I que O COIIIIIIC!'CÍU C O TIJeSOlii'O lllll· 
tn:~mentc se fazem na compra !lo c:JJnbians. 

llr nm empresliruo nas colllliçõcs ;lo que se cffcctnou por 
lln!'.l'elo de W de Setembro llr 18ü8, nem ~eqnrr eogilou o Go
veruo, que o eonsidcm it m.~is infeliz rias opcnH;õus até hoje 
realizadas, por ter tido n rara virtude de reunir Pnt si só os 
dl'feitos do crnprestimo intnmo aos incon\'rnienles do externo. 

Basta dizer-se que em lO annos, a H) de Setembro pmxin10, 
:;i o 1;ovemo pudnssc amortizar o capital, tcr-lhr-hiam os 
2i. 000:00015 que Jlroduziu custado proxima;ncnte o du pio 
dPssa qnautia, tcrin o Est:ulo dPSpPlHlidn rnais d" LiO.OOO:OOfM I 

Em tüo llesfavorav;~is eirr~HIIIslatwins para O]ll'l'a~·õc·s tle 
credito, uenhum recurso se oll'crccc 111~is fii'OIII[I o ('. n!lieaz 
~o que o papel moedn, pois qualr[UCI' operaçiio, quantlu rea
llznvcl, ehrgaria tarde pam :rcndir á população tio norte que 
IIIOJTe :·r fonw, ag-g-lonJCradn nns praias. Seg·nnrlrl o ea!culo 
do 1'1 l'~itlenle do CP:ti'Ú, 110 dor'lllllt'll'o ifllt' foi prl'sr•nte a 
\ ossa ,\l:rges arll' llll,lerial, st'l ll11JIIl'll:1 p111vineia, aules uma 
das ITI)i,; l'ic::t~ tio n:J ·te do !111 >C io, an:b po:· duzent-Js 111il 
o IIUIIJCI o lias ,.essoas sem p~o c se:n ah:·igo, e etn t.:.uu euntos 
a des,.eza lllcnsal, ifllC com c~sa t•o,•nb(io SP faz! 
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Accrescequo nas Provinciasdo Paraná, Santa Catharina, e S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, onde se acham mais de trinta mil 
colonos, já se têm manifestado movimentos sediciosos !JOio atrn
zo, em que está o Thesomo, dos pagamentos que lhes deve. 

Nestes termos, e sendo certo que as operações do credito já 
indicadas não nos podem fornecer os meios de que carecemos, 
forçoso é recorrer á emissão de JWIJCI-moeda como se praticou 
em 1868. 

A Camara dos Deputados, fJUando mesmo não houvesse sido 
dissolvida, não teria tempo de providenciar, porque o cre
dito publico exige fJUC se paguem as letras no dia do seu 
vencimento, e a fome não espera por providencias para pro
duzir seus resultados fatars. 

O Governo, Senhor, no JJI'Í!tei)Jill uo sua auministração 
encontra o Thesouro collocado na dolorosa nec.essidade de 
suspender o pagamento dos OlllJJcnhos contrahidos pelo Estado, 
e ~eixar morrer de miseria a população do norte e a co
Jonisação do sul, que deve proteger e salvar, ou de recorret· 
a medidas que não cabem na alçaua do l'oder Executivo. 

Não é preciso encarecer as consCtJucncias do primeiro ar
bitrio; e os Ministros de Vossa 1\lagestade Imperial se jul
gariam merecedores dn execração do llrazil si não tomassem 
sobre si a respo.nsabilidadc do segundo. . 

Accrcscc ~inda, para legitimar esta medida, tJUC é ella recla
mada por todas as praças commcrciacs, tJncixosas da dclicieneia 
do meio circulante, que, dcnanwdo pela vasta supcrlieic do Im
JIP-rio, não satisfaz as necessidades das transacçõcs. 

O Ministerio, Senhor, tem conseiencia da responsal.Jilidaur, 
quo assume perante a lei, mas em nome de uma responsabi
lidade maior, a que toma perante a nação todo o Governo que 
não tem a coragem de levantar-se á nltura das cxigencias da 
oceasião, não hesita propor a Vossa Magestadc Imperial, 
que autorize, por via do decreto junto, a emissão de mais 
60.000:0006000 de papcl-moed:•, Jieando entendido que o 
Thcsouro no lim de cada excrcicio, a partir do de !878-!879, 
ha de recolher á Caixa da Amortização, Jlara ser queimada, a 
quantia correspondente a G n;., do capital cmittido até sua 
total extineção. 

Somos, Senhor, de Vossa Magestade lmJlCrial, subditos fieis 
c reverentes. 

João Lins Vieira Ca,nsan.~ão de Sinimbú. 
Carlos Leoncio de Carvalho. 
La{uyette llodri(lltes Pereira. 
Barão de Villct-Bella. 
Gaspar Silveira llfartins. 
Marquez do Herval. 
Eduardo de Andrade Pinto. 
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llECHEl'O N. 6882 -DE Hi DE AllniL DE 18í8. 

,\utoriza o Ministro tia Fazenda para cmittir, nos nxcrcicios de 1877--1871! u 
1.8i8-l87\J, até a imporlancia de sossent:t mil contos de réis tlc papnL 
moeda. 

Hei por bem decretar o seguintn : 
Art. L" Para acudir á,; urg-ente~ dCSJlezas reclamadas 1w1o 

llag-ello da st~cea qne devasta as Províncias do Norte, e áS 
demais obrigações eontrahidas pelo Thesnuro, lica o 1\linistro 
da Fazend3 autorizado a emittir, nos exercícios de 1877-1878 
e 1878-1879, até a importancia de sessenta mil contos de reis 
de papel-moeda. 

Art. 2." rio fim de catla PXercicio rccolhcr-sP·ha á Caixa 
tla Amortização, para ser qncimacla, a quantia correspontlente 
a 6 "'o tio capital emittiuo até sua total cxtincção. 

Art. 3. 0 Logo que scrcunir a Assembléa Geral dar-lhe-ha 
o mesmo Ministro conta, e ~olicitar:í a approraç:lo dessa lrw
ditla. 

Gaspar Silveira Martins, do Meu Con:;clho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da F:1zenda c Prrsidentc do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido e o faça 
executar. Palario do Rio de .Janeiro em W de Abril de f.878, 
ii7. o da Indcpendenda e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstatle o Imperador. 

Gaspar Silveira A-fartins. 

DECHETO N. 6883- DE 16 DI' Allll!L HE :1.878. 

ApproYa o plano Ue nu i formo para os Otlir:iacs Jwuorarios (lo F.'\creito. 

Hei por hem approntr para os Offieiae-; honorarios do Exer
cito o plann de unifo; me, qne com esie baixa, ns;ignado pelo 
.Marechal do Exercito grnduado Man1uez rio Hcrval, do Meu 
Conselho, Senador tio Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Guerra, que assim o tenha entendido e expeça 
O!' de,;pach~1s necessarios. P11lncio do Hio de Janeiro em t6 de 
Abril de 1878, ri7." da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestatle o Imperador. 

Jfm·qtwz do Hen·al. 



!OG .\CT(.'~ DO PODF.Il F:XF.Cl'TIVO. 

Plano de unlf"orme para o~ Officlnes honora•·lo!!l 
do Exercito, app1•ovndo f•Or decreto de111ta 
data. 

llONET. 

A Cavnign~c, d~ p·mno nz·d f Trctn e~C'li'O. vi "o~ do mr~mo 
panno, CO:II o,•"()(.i:J t!e ai til a 113 l'rcntn, pai I tltl o 1''0 nv 'I'IIÍ
za lo se 11 vir·ola e orn 11 "0 _;; de I r:~ 11 a 11 1 t•t•nt o :~ t'Í 1 1 do 
hon t Sei':Í 'Lcul tlt tiO lan "' ll'illll"eli s ,,,.o I ()ti o.-··01) .. e 
largu1a quantos l'o1·, m til'< f'S a;· os ''"a intl :.tr as p lente<, 
C11mo já ~c arha a•lop.atl'; b 1 h'cai\o tln ~~~~·li 111 do ouro t'Oill 
0,"'00:! dtl diarnt\lro, p e,;o p.•r dons IJuliJtlS tlo:mttlns •k fúrrna 
convex·1 c d 1 diamelro de 0,'"01 e colloca los nus exlrPmos da 
pala: tope nacional de to 1tas mi:1das dis)Jostas circnlarmonte, 
com estrella bordada alio dn ouro. do diametro de O,mOJ, e 
collocaclo na frente, acima da cinta.· 

GHAVATA. 

De seda batida, mostr~ndo O,mOO:i de eullarinho branm da 
camisa. 

De galão do tJOsto de Alferes._ 

SOBHECAS.\CA. 

Uc panno azul ferrete m:curo; [!;ola em prí c uma só onl:~m tlt~ 
botões dourados, de fúrma eonvexa t'Olll O diallll'll'O do 0, 11102; 
m:mga apertada propo:·ei:malrw:nte para o extremo inferior, 
sem a~ertura e eom tres botõc' iguac~ aos do IJouct, p•·rgado~ 
no prolongamento da costura d:t mang-a; abas sem franzido 
com pestanas nos bolços c ·seis IJotõcs. (Estampa i.") 

CALÇA. 

Do mesmo panno da sobrecasaca e sem listras, ott branca. 

TAL DI. 

He couro da llnssia. (Esta111pa 2.", fig. 1. ") 

LUVA~, BANDA, FI.\!JO!l E J::,;l'ADA. 

Iguacs ás dos corpos espceial\S do Exereílo. 
Pala cio do llio de Janeiro em lG de Abril de 1818.-lUai'IJ!leZ 

do Herval. 
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DECRETO N. 688&. - DE 20 DE j\BRIL DE i878. 

Altera os Regulamentos do Imperial Collcgio t!c Pedro 11. 

Hei por bem que os Regulamentos do Imperial Collegio de 
Ped:·o li se ob<erJW!!!I com as ai eraçiJes !J ue com c., te baixam, 
assi';nadas pelo D ~arlos L~Jo tc.u oie ,·a vallw, doM.''' Con
selho, :Minist ·o o ::-rJia io de E-ta 'o dos .\c~u~:iu; do lm
perio, que a's m ::.nha en end dJ e faça 'x !" .1 :u·. Pai"· i o 
do Hio d" Jane11·c ~ ::lO de Abril dcJ 187tl, ü7." da ln.tepett
dencia e do Impu ê 

== ~ 
Coll! 'Q'ubrica de Sua i\Iagestade o Imperador. 

E -~ Carlos Leoncio de Carvalho. 
~ 
,~ 

c 
Alterações 

c 
'<Jue se r·et"er•e o decr·eto snpr•n. 

Art. :1..• O cui· .- de estudos do Imperial Collegio de Pedro H 
continuará a se· ~de sete annos, constando, porém, das se
guintes cadeiras·'g ... 

Latin· ~ 
Fran1 c;~ 
Ingle. r-r 
Italia ::;,, 
Allen i!J 
Greg1~ 
lngtn o~•ão religiosa 
Math! ""wticas 
Geog1~phia c cosmographia 
Histo "'a universal 
Physi9t e chimiea 
llisto~~-l natural 
l'hiloC:phia 
Histo5; 1 e chorographia do Brazil 
Rhet~.z-:, ca, poeticae litteratura nacional 
Portu6..,. · """··~tura geral. 

Art. 2. • Haverá iH PÍ'Oto:.':;orcs eathctlraticos, privativo,; 
de cada um dos estabelecimentos, c os seguintes Professores 
substitutos communs a ambos: 

1 de latim 
i de francez 
1 de inglez 
1 de italiano 
i de allemão 
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i de grego 
1 de mathematic:~s 
i de phiiMophia 
f. de sciencias natnracs 
1 de geographin, co~mographia c historia 
1 de rhetorica, pontica n littcratura mH~ioll:\1 
:l de portnguez c Jittorntura geral 
1 de instrucção religiosa. 

Art. 3. • As ma terias do ensino serão distribui das pelos di· 
versos annos do modo seguinte: 

l." A="llll. 

Latim.- Grammatica elementar, themas, leitura ~~ Ira· 
ducção de prosadores faceis. 

Fmncez.- Grammatica, leitura, tlH'mas c lrarlncção de 
prosadores faceis. 

Geographia.- Parte physiea. 
Arithmeticn.- Desde fracçuPs ah\ proporções inclusivé. 

Latirn.- Descmvolvimonto dnf; regra~ dn lr.xicologin c syn
tnxe; themas; versão de pros:~dorcs n poetas portuguezrs n 1:•· 
tinos gradualmente mnis di!Iicei~. 

Francez .-Desenvolvimento das n~gras de lexi!'ologia e 
syntaxe; versão do prosadores e poetas elassicos portnguczcs 
c francezes; conversação.· 

Geograpltia.- Parte pol itica. 
Aritltmetica.- Continuncão até no fim do compendio; appli· 

caçõcs. · 

:J. n Al\XO. 

Latim.- Medição de vcrsof;, nnalysc, thcmas, versão de 
}Jrosadorcs c poetas clnssicos portuguczes c latinos. 

lnglez.- Grammntica, thcmas, leitura c trnducção de pro· 
sadores faccis. 

Algebm.- Até CtJtwçõcs do 2." grão inelmive.-Geom.eti'Üt 
!Jlana. 

Italiano.- Grammatic:t, thema~, versão de prosadores lil 
poetas portuguezes c italianos, grndualmcnte mais diiiiceis 
conversação. 

Allemão.- Grammatica, themas, leitura, Yersão de prosa· 
dores e poetas faceis }Wrtugnezcs e allemãcs. 
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Inyle::::.- Desenvolvimento d:un·cgras de lexicologia e syn
ta "c; vcr~ão ele prosa!lore~ e poetas classieos porlu~uezes e 
inglezes; t·.ou vers:u·ão. 

llistorüt antiytt c"média.- At·unleeimentos Jluliti~os eom a 
t~<Jrn•sJJOllllt•utc gt~ngraphia hio;turiea; st~ilmeias, l!•tras c artt~s; 
tJilaelros synehronieus t: synoptieos org:miza!los pelos :.~lumuu:'. 

Geometria no espa~.o. -1'riyonumctrin reetilinea. 

!i." Ax:;n. 

Allemi'iá.- Dt'scnvolvimcnto tl:ls rcgTas tlP ln:\ieolo~ia e syn
taxe; themas; versão lie prusatlon•s é pol'!ns el:t~sirus purlu
~uezPs e allemãcs; t•onvcrsat;ão. 

Jlistorüt modenut e r·ontr•mporlltl/'11.- Acontneimnntos poli
tieus dos JH'indp:ll's Esl:ulos !lo :~ntigo eontinnnll~ e mais eles
ml\'olvidanumtn tios tla Alllerica; s•~icneias, IP!rns e :trtes ntü 
ll11s,.:os !lias; •Jn:ulros synchronieos e synopticns organizados 
Jwlos altllllllOS. 

l'hyúm.- Proprit•tlatlPs g"l~l":lcs dos t•orpos; gravidacle; 
JII'ÍTH~ipios ~Prars tln t'Slatit•a e tll' dyuantit•a; (ÍIJIIÍtlos, gazt•s, 
c:dor, hygmml'tri:t, m:wltinas a r:tpor, :lf'llslita, opli1·a. tna
gnl'tÍ!·;JIIO, clcetl·icil[al!t•, ldPgraphia nlf't'Lrka e Jlll'll'orolo
gia.-Chiuúca.- :'íoll\e!H'.lalura e noltu:õus l'hirnicas: üiJIIÍ\a
lf'lllf's; earaetcrcs c prepnração tios enqlOs sillt)llf.Js e t'OIIl
postos mais ÍIII)HJI"I:wlcs para os usos ela Yitla; ;lnalysL•s e 
e"\llf'ricneias. 

CosmO(J1'apltia.- Descri prão dus priuci paes phenomeuos elo 
UllÍYCfSO, • 

iii'I!(JO.- r.rammalit•n, thPmas, '''Íllli'll, Yf'rsãn Jp prMn· 
flores c poetas faecis JHII'LUg-llezt•s e gn•gos. 

PltilosoJihift.- Att\ tlwmlietia int·lusin.,. 
1/lll'torim e pol'tiw.-lle~ras de t•sl~'lo n t'olllpnsi•:ilft orato

ria: poesia, metrilieação: erilie<t litteraria; analysn das Jwl
Jezas c vieios de cloeu~·nu de pros:11lorcs P poct;L< JH·aziJ,1iros e 
porlngnt'Zf'S de melhor nota; l'\l~l'l'idos dt~ t'Olllpnsir;ãu tlo 
Harraçuns, elcscrÍJlf_'·Õn<, t'arlas c di,etu·sos: deelatu:u.:ão.-Lit
tcmtnm naâunal. -Eslllflo dl'tido das dill"ercnl!•s plwses da 
litteratura nacional; juizos erilieos e paralld•'s dos priul'i
tJacs prosadores c poeta~, por escriplo. 

llistorin natural.- Elemcutos tlt• zonlng-in, lmtanica, mi
ncr:dngia c geologia t'otll t'SIH.'f'Íl\11'11~ :i \ ist:1. 

7. 0 A:'l:-10, 

lli·ego.- Dcscn;-nldmento tlns rcgms de lcxirologia c syn
laxc, dialectos, thr!!na~, tra!luc~ilo tle pro~allores c [J(ll'l:t' gra
dualmente mais elitlieeit<. 

l'a 11. 1878 27 
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Plúlosopllia.-l\loral f\ hi~loria «la philosophia. . 
llistoria e clwrographüt do JJrazil.- Desde o ~Cll ueseu.h1:1· 

mento até it M:1ioriuauc.- Phy,iographia; divisão adnutHs
trativa, ecclesia~tica e judif:iaria; instituições, cstatistiea, sy-
nopse da Constituição jJOiitiea flo lmp~rio. . . 

Portuguez .-Grammat.i1~a philnsoplue.a, analyscs c cxt'n~Jcws 
de rcfl:let~ão vcrhal c!·seriptn.-Lilll'l"llll!ra. yrTal.-Lilteraln· 
ras estrangeiras c cslllllo cspct·ial das fJLW inlluiram para a 
formarão c aperfei!\namcnto da portug-ucza. 

Art." 4." As aulas de instnll'ção rt\ligiosa, uc musica c tle 
dcseuho serão lcf·eionactas pPla seguinte fôrma: 

Aos alumnos do J .v, 2." c :L" anuo, eonjund:llnenl!•, cada 
uma das anlas duas Vt'Zf'S por St\lltana. 

Aos uo 'L", ti.", G." f'. 7." antto, donwsmo modo. 
Art. ti." O estudo de instrueção Jrligio,a comprchendPI :í: 
Para o L", 2." c 3.0 anno: Yenlaues lla lleligiiío catholil'a

c vrovas em !fUC ~c a poiam; h isto ria ~agrada e explicação tio 
Evangelho. 

Para u ~.•, ti.", G." r• 7." anno: Confereneiasphilosophka., 
sobre a Hcligião calholiea, c ma hisluria. 

Art. 6. 0 Os aluturws aeatholicos uiío precisarão cursar a ea
U<\ir:l de instrncrão religio~:1, Ilf'lll prc~tar exame <las l'l'~pe
elivas mal!•ri:ts parn l'üf~ehPr n l!:rúo dn Bacharel em letras. 

Art. 7." No iutenwtn havnr:'i, llllta \'PZ por ~~·uwna, uma 
aula uc latim para os :~lmnnns do 1·.", ti.", 0." c 7." anuo ren
nillos; e urna anta ue ingiPz para o.; alulllHO~ do ti.", G." e 7." 
anno tambern rPnnitlos. 

§ L" O estudo ne~~:ls duas aulas eonsislirú em leitura tle 
classicos, versão, thmnas o :malysPs. . 

§ 2., Não havcrú t\xames ne~sas aulas, mas a sua frcrfllüll
eia ser:í oi.Jrigatoria. 

Art. 8. • .i'\ o horario das aulas olN'I'Yar-~e-h a o scguinto : 
Fnncdonarão por espaço de hora c nwia as lle fram·<•z do 

2." anuo, inglcz do !1. ·•, all<~tnão do ti.", rhetoric:1, poetiea e 
I itteratura nacional, P flc JJilrtllgut·z c litter:1tnra geral ; por 
e,;pa{<O de trcs quartos <In hora as de gcographia e :uitlunelifoa 
do 1." e 2. o anno; c por r~pa~n tlr uma !wra to1las a' outn1s 
aula~. 

Art. H. • As aulns a!Jrir-~c-hiío no ti ia u; ur i\Iarro dn cada 
anno, c enrc!Tar· se- hão no dia :~o ue IJezcmlJro, llcpois do 
IJUal começarão logo os cxamm do cur~o, seguindo-se a c'lcs 
IJS uos almnnos avubo::; c llos tpte houverem ll'IJUcrido exame 
vago. 

Art. 10. De nrcilrdo com <·st:IS ha;;cs >Crão organizados pelos 
Heitores, ouvido o ln,pcclor ()eral tia iustrucção primaria e 
sccunuaria, c submcttitlos :í approv;u;ão do l\linistro do lmpPrio 
o programma do cn~iuo e o lwrario da' aula,, !JHC p•!llcrãu 'e r 
alterados pelo mesmo .Ministro. 

Art. H. Para a autni,:::ão ú lllalrieula do 1." armo é necl's
sario: 

J.." Tr.r mais uc onzn c mcll'JS de fjUiHZO annos do itl:11lf'; 
2." .Mostrar-se habilitallo, mcdiantll exame, em leilu ra, 

CscrijJiu, gramuwtica vortugueza, <.J.rithmctica alé frac~ões 
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inclnsivt\ systcma mctrico decimal, elementos de gcographia, 
noções dos objectos e instrucção moral. 

l'aragrapho uni co. Os alumnos catholicos dc·;rerão aiud'l 
prestar exame do catcchi~mo da dioce~e. 

Art. i2. l'ara a admissão á matricula em qu.alquc\' do3 
outms annos do curso, exige-se tamiJCm o requisilo da idade, 
t'lljo maxinw c mínimo ~eriio detnnninados, acresr~nntarulo-se 
um anuo ao mínimo e ao maximo da ilhHle lll<\I"I:ada para o 
anuo anterior. 

Art. t:l. As disposições do art. H n. o i e art. i2não seri'tl' 
applieadas ao,; ai um nos já matriculados ntlnt ao~ que, ha
vendo-se mntrieulatlo com a i1lade IP~al, tiven·m tl11 l"!lpt•tir 
o anuo nos easos ClliiJIIe ó is;;o permitlido pelos rl'galatucHio" 
Yigentes. 

Art. 1~. Os exames de ndmissão para o 1. o a uno serão .i nl
gatlos por uma {'.IJilllllis:-:ão composta do Tnspl'etor (;l'ra I d:t 
instrucçiin p rinw ria e secu111laria, como Presid~ull', do Hnitor 
e dos Professores do me~mo anuo do cstalJelecuucuto em lfLW 
pretemla o matricuhmdo ser admittido. 

Art. i ;i. Todos esses exames, bem como os cxtraonlinarios, 
cffectuar-se-hno do dia L" de 1\farro em diaHle, no cdilicio do 
ex torna to. 

Art. Hi. E' permittido a rtualtpwr }11'~-'oa frnq "Olllar s<Í
mente uma ou mais aulas do extmnato, dcclarand•J·o no acto 
da matricula c provando ter· a idmlc exigida para a atlmissiio na~ 
aulas rJue pretenda frcq nentar. Pagará pelo eu:<iao de r a da 
ma teria a 'lllantia de !1.1~000 por trirnestre. 

Ar-t. i7. l'odoní lambem, ttuem uiio tnnha eurs:td•t a~ aulas 
tlo Collcgin, prestar exame vago de qualquer ou do todas as 
matnrias e•lsinadas no me~mo Colhgio. 

Art. 18. Quem tiver obtido, nos exames vago~, a:•Jlrovação 
plrna em todas as materias Llo enrso do Col!egio, ret:cher:'t o 
grún de Bacharel nm letra~. 

Art. i\J. A eadcira de instrncção religiosa scrú t•roYilla pot 
decrnto sem preceder concttrso. 

1\rt. 20. Todas a~ outras cadeiras c os log:m•s tle Profcs
sore' substitutos sPrão providos por dnet·ntn, !lHlllhnto 1~on
curso, 11ue se fará segundo ns instrucr;õt~~ p~ra e,,,J Jiu1 ex
pedidas. 

Art. 21. Fica revogada a i. a parte do art. i(i úo llf'g-ula
mento trae baixon com o Decreto n." 6l:l0 do 1." d~ l\Iarço dr, 
:lHili, na qual Jl:ll':l provimento das cadeiras vaga . .:; :,;e mandava 
abrir cnncurso unicamento eutre os substituto~. 

Art. 22. Em ignalLlade dn cireum~tancias sPrão preferido,: 
par::t o provimento •las emlciras: 

:l." Os s11hstitutos do Col!egio; 
2. o Os Barhareis em let1·as; , 
:J." Os Professores publicos on particulare:,, r/Ui' por nwi;< 

de cinl~O annos tenham exercido o magistcrio com reeonhe
cilla vantagem; 

r1." Os ~rmlnados em rrualquer ramo da iustrner,:ãn snperiot 
do lmpcno; 
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ü." Os qne se houverem di:.:tinguitlo 1'111 lodo~ os examrs 
ger:tcs de preparatorios. 

l'aragrapho tmiro. Para o Jll'tl\"Íllli'llio rio~ Jogares 1le 
subslitltlo, cnt ig-ualtble tle t'ii'I:IUil- l:~:wia '· s1~1·ão preferidas 
:1' pm;,;oas Clllllllllr:llla.: nos H." i, :1, ~I';; ik:;ln arligo. 

,\rt. 2:J. A disposi~·iio do~ l. do arl. lli do l'ilado llt'g-llla
IIH'Illo de 1876 li c a sttln;tilttitla pt•la :.:t•g·11 inle: Fawr as n~zes 
do eathodratico a qnem Jlw eotll[ll'ln sub:-titnir, 110 e•nalwlel'i
IlWlllO onde so der a Ltlla, den·ndo p:tra islu !'l'l' :n·bado pelo 
respectiyo Heitor. 

Art. 2í. Alt;lll das ohrig:tÇ'Õn~ f'll\lllll'l':t:la-.: 1111 arl. Hi do 
Hngnlalllcnlo de ltl7C, t·atla 11111 1lu.-; ::nJ,·;tittllus tr·r:'t aillll:t :ts 
seguinlt:s: 

1.." ,\u\.iliar os alllilllltiS nos :cl'tls r::;tntlos e est•lal'f't't'l·t!S 
sobre a inlclligcucia das lit:õPs do-.: l'rufc,;HH'es, p:wa o IJUe 
dt•verão :l!'har-se no in ir•nwlo das 6 ú,; 8 hora,; da 11oile; 

2." St'I'Yir t'.tHIIO e\atnin:ulor na:.: llli'"a' de e-,;antcs gn:II'S 
de preparalut·iu,; pn:. 1:11lo•: jll'l':tn 1t• a Jn,;peeloria 1;eral tia 
in,;lrlll'f,'Úo printal'ia c "''t:lllltlaria tio Jlllllliripio da Cúrlt•, ~nm 
IJIIC por e:;le :-t'ITir;o tl'uha ti in·ilu ;1 IJllalq uer grali lit'at)o. 

Arl. 2:i. Os """litltlo." lt'l'~o '" \'t'llt'imrutos :tllllll:ws tlt~ 
2: 1dlfl->OOU, ~n11rlo llll'::,ilt: iln'lrtit'll:ltlo t' oltlra IIIPI:~iln dn ~~ra
tilira~·üo, Slljl'Í(o,; ao tÍtN~OIIIO t[,•:--(:1 Jlll'· di;i,; Clll IJIW l:ill:tl'l'lll, 
JIUI' motivo juslilkarl~>, a rpialtJIII'I' do_, ;;n\'ir;os 1)110 llws são 
illl'llmiJitlos, e ao do on!Pnado t' g-rat ilil':1r:ão rptando as falias 
uiio forem jlt,;tiiit·allas, sah·o o l'a,;o dr• :;erYiro puiJlieo grn
tuilo c o!Jrigalorio. 

Art. 26. A tlis]Josi''ão tlo artigo :~ulerior não prejudica o 
at~nPsdmo rl•1 yr•rwi ll't~utos a que lt~llt di rei to os s11 h-.:t i tu los 
ua,; IJ)·pollw,;ps da::?: p:11W do :11·1. ::l::l e do art. 2:! do Jll'gll
l:tllll'lllO de 1Hi6. 

Art. 2i. E' prohilddo nos sulJslilnto; dil'igir collt'gios, lrr
c·ionar 11os llll'"lllO", :1'1 l'lll t':t'a; p:ll·lit'ltlarcs, fJitaltJllCI' das 
nwlri'Ías Pn·;inada:; "'' ltnpr'l'ial Collt•gio de l'ctlro 11, IIJt':;!llo 
IJI!alii[O lli'ill e,;tpj:llll lt'gt•IJtiO l':ltlt•ÍI':I. 

Art. ::lB. l't•la itlfr:lt't::lo do:1rlig·" :llllt'l't'dt•nlo fil'am o-.: ~uh
stitutus, do lllt''IIW nwdo IJIIt.' o:; t':llllt'dt:l!it·u,;, sujr•ilos i-; Jll!· 
JI:IS tln 11111lla, su,;prll.'iio e pt•Jd:l do ltlg·nr. 

Art. ;l!J. (),; l'nJI't•,:.orn.-; t·nlltt•tlr:tlit'o' "erão t;,mlil'lll ohri
gadm; a H'l'VÍI' emuo ec.:nnin:ltltll't'·' 11:;s Jllt'~:Js de exallll'' g·e
r:te,; !lu ]ll'l~par:ttorio<, Jieal\llo snji'Íio.- ao rrspcl'LÍ\ o de,;('u!lto 
!los Yl~lleiJncnlo>, pela r,·,,·,na r•slaht•IPt'itla, todas as veze:' tJite 
deh.an•m rle cmHpan·t~rr aos ntl',;ttw;; 1'\.:llnc.s, IJitallllo tlc:dgua
dos pelo Gun•rno. 

Art. :lO . .":o t'a:;o dt~ :a:lt:liTIII·c'l' irnpt•tlitln.' :dg-11111 l'roft·s~or 
C:lllit•dratit•o I' 11 l'I'SIII'i'liUl Sllli'liltllo. !'IHII'I'Ú ll (iO\t'l'llll Jltl· 
nwar, ]Iara n•gnr inlt·rin:llllt'll!e a l':itl1•ira, algunt:t das pr•s
~ons l'llltllH~I':lllas !lo art. 22. 

Arl. :li. As :tllt•r:":'it•:: ft•iLJs )"'r t'-'lt: lleg-lllatnent.o Plll re
la(~i'lll ao,; Profes,;ore-; sl!lhliltttn-; 'll t·nntt·r:arão a vigor:~r depois 
de pro\'itlos, 11a ft'l1'111:1 do :trl. 20, '-" ln~;;p•c; de suh;;tiluto:; 
man~vdus l'clo art. 2. 0 -
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Art. :12. Os almnnos dnr[ncllcs annos, para os qnar,s honvcr 
p~1ss:ulo, 1'111 virttuln llPsh~ 1\1'1-[lll:li~Pnlo, o cst11do d1~ 11111:1 1111 
IJI:IÍs materias, IJIIP j:i llws ti\'PI"PIIl sido IPI'I~ÜJtl:ld:ls 1'111 annos 
nnlerioros, não prestarão ex:ame de I~Ps malnt'Üt.', m:1s ,[e. 
Yt:riio freqncntar as re.<[ii'ClinJ:< aula-: . 

.Art. :n. O j nranwnlo, cx:igitlo p:u :1 a con,·rs:<ão do grúo 1lc 
ll:ll"ltarnl mn lelr:Js, di'\'PI"Ú sf't' fortlt!ii:Hlo Plll IPI'IIlos IJIIIl 
n:lo o impossiiJilil!•tll aos lweh:m·l:lluloc; :w:ilholifoos. 

Art. 3'L As aulas do 1." anno, Cll_ja -'ll[l[li'I'S'~Il 1' lll'lermi-
11:Hia por este llcgulamcnto, funceionnt·::o aitula, mas sómentc 
at{: ao lim do corn:nlo nnno lr•1:lii'O e com'J aulas nv11lsas, 
jlal'a OS ailllllllOS IJIW lli"íO ]ltllll'l'l'lll Jll'l" 1:11' o:: 1'\:lllii'S l:~jgil[lls 
Jil'lo a ri. 11. 

Art. :1:;. O (;oyerno farú 1:olligir nwtho1li1::mwnlo 1: pnlili
cnr:í por decreto tot.las as <lispoo:i~i)('s Plll Yigor rdtli1·as ao 
Jmpcri_al Collogio de i'et.l.ro li, n•dnziuuo-as :1JH'OJH1,içl.ies c·I:n:ts 
e sueemtns. 

Pnlncio llo Hio de Janeiro em 20 do Abril de 1.878.-Carlos 
LI'Oucio de Can·alho . 

.IYECI\ETO N. (j~f!;;- liF. 27 JlE AlllnT, nr. um~. 

~ntlrf\tle prh-ilrgio a Charlt•s llihrl para fahrirar ~ H'Tlil~"'r t·:wli~ 1lr. 

sna im ''ll!.':";'n. 

AtteJHknrlo ao que J\lp rrcpwrcn Cllnf'!cs HilwL e cll' confor
m ;lia de rom o parceer do Cow;clltci ro Pt octt r:11lor da Corúa, 
t-iulw.rania c Fazewla N:H;ion;d, llei por IJcm cnncc•tll\l'·lhe 
Jll'ÍI ilegio por !l,·z nnnos para fniJI'iC:'r n Yendcr - C:mtis 
- tl1• sua invcH«;ãn, :->eg·unclo a d'''tTÍJIÇ o I' tle:-:enlio que lit'alll 
archi vados . 

.loão Lins Vieira Cnn~amão de Sinim!Jú, do Mon Conselho, 
Senador do Imporio, l'rr,idenlc do Conselho de :Min isl ros, 
lllinistro o Seen·lnrio do Estndo dos Nc·got:ios da AgTicnltura, 
Connnnrcio " Obras l'ul.Jiicns, as~im o lenhn (•nti•JHlillo o fn(·a 
executar. l'alacio do Hio de Jnneiro em ':!.7 de Ahri I dP l~7H, 
1i7 .0 dn Indcpl'ndcucia c do lmpcrio. 

Com a rnbrira dr Sna Ma~ cstndr o Imprrmlor. 

Joifo Lins n·im Cmwwsiio de Sinimbli. 
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DECRETO N. 6886- DE '1.7 DE !llll!L DE 1878. 

rroJ·oga. por mais nm a.nno " pr.l7.o marc~1lo na clausula 5.' !las anncxas 
ao Decreto n. 0 49Jti de ~O tJ,, Março <lo !872. 

' Attendendo ao que Me requereu o Coronel João Dantas 
Mnrtins dos Heis, concnssionario 1la estmda 1le ferro Pcouo
Ttlica cutrc Alagoiuhas, na Província ria Bahia. c Ilahaiana. na 
dt• Sá~ip•:, Hl'i por bPm tn·om·~ar pot· ntais um annó o prazo 
J!lU!'<'atln na elam;u]a fi.• das annnxns ao ]kercto n." q,gl(j 1le :m 
<lo Março de iH72 para a organiza~ão tla t~ompanhia ljllü tem 
t!n construir a referida cstra1la. 

João Lin!l Vieira Cans:msão de Sinimhtí, do ],f eu Conselho, 
Fcnador do lrnperio, PresidP!lte do Coa~cllw d1· Ministros, 
Uinistro r 1ieeretario de Estado do,; Ncgol'ios d:ot Agrkultura, 
Commercb e Obras Publicas, as~im o tenha entewlillo c fa('a 
Pxceutar. Palacio do Hio rle Janf'iro em '1.7 de Abril de i8iH, 
!J7." da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vicim Cansansiio de Sinimb1í. 

DECTIETO N. C887 - DE '~ DE MAIIl DE !878. 

Altrra l\ claus:Jla !í.a dns ~nnrxa·; ao Hoc roto n ,O 6GR3 de 12 de s~remhro 
dl\ 18i7, r·l,ltiva á eslrada do ferro do 1\io-\'erde, ua l'rnv;ucia ull .\li
nas Gera.ef. 

Atttmde;trlo ao qu~ 1\fr rrqurren o Dr. José Yieirn Conto 
tle MagaiLfws, coneessinnario tln estrada de ferro do Hio
Yrrtle, lle1 lJOt' bem permil ti r que ~cja atltlicionado ao Jll azo 
de quatro 1nnos, marearlos para a rom·lu,;ão das obras da 
mesma esb'ada, o tempo qnc a eompaultia poupar do de rlous. 
{IUDos lixados para lhes dar comero ; c que a perda da ga
rantia de juros do pridlegio e mais favores conrcdi1lo., não 
::.~ja applicada á parte da estrada 11ne se achar completawnuto 
~r.abada no fim do prazo fixado para a conciusão de todas as 
obras c abertura ao trafego, lieandn assim allerada a claumla 
5.• dns que acompanham o Derreto n. o lili83de t2 dr Sctrmhro 
de !877. 

João Lin~ Vieira Camansão de SinimiJú, do :\fcu Conselho, 
Er•rwdor dn lm(ledn, Pre~idenlc do ConH1iho de Mini~lros 
1\Iinislro c :)e1.:re1ario de g~tado ilns NPgnt·ios da AO'ricnltura' 
Cttmmoreio c Ubras PulJiieas. a~~im o ieuha entendido o faç:~ 
executar. Palaeio do H in de .l:IIICÍI'O em '1 ue Maio de 1878 
iJ7. o da IndejJCndeneia e do llll!Jerio. ' 

Com a mbrira llc Sua Magr~tade o Imperador. 

JO!io Lins Vieira Canmnsiio de Sinimb1í. 
J''ohf'tf' Jifo.'''-"' 
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DECfiETO N. 6888 - DE ~· DE M.\10 !JE J.878. 

Rescinde o conlraclo rclehrado eom a Companhia Braziloira •lo Now~garão 
Transallantica. 

!lei por !Jem autorizar a ft)sch;ão do eonlraefn ccle!Jnulo 
nos termos tlo Decreto n." ü8:J9 tle 2G •In D:•r.cmbro tln iHH 
mrn a Companhia Brnzill'in• tln ~n\··~~a~ão Tr;tH>allanliea, 
soh :1s daw;nJn.; t(llll t~om p;;(e h tixam. ;t:;si~tllatl:ts por .João 
Lins Vi••ira Cansans:io de Sinimhü, tio ~Ten Constdlio, Sc
natl.or do Impt•rio, PrP,;illcnll) tio l:ou<l'!ho tle 1\Tiuistros, 
l\Iinistro c Seet'Ptario tlc E:.;tado tlos N1•;.weio,; th A~rieullnra, 
Comrnereio c Obras Pn!Jiieas, qne a.;,·ial o ti-nha tJJtt~:llllillo 
c faca tl\.ecular. Pahein tlo Hio de .J:mniro em 'l tle Maio tl•• 
umí, 57. 0 da I!HlCjlP!Hh·nei:t e llo l111lll'l'ÍO. 

Com a rubrica tln :"tta illage;;tad.c o lmlll'l'allor. 

Joi'ío Lins Vit:im Cansrwsilo r/11 Sinhn/11i. 

Clausulas a que se ••crere o Decreto n.• 0~8~ 
destu dnt.n. 

I. 

O conlracto eelehratlo com n Comll:tnhin BI':lzilnira tlc 
Nni·Pg-açi"to Tran>atlaulica, no,; tcrlllOS do lkernto n." ii8:J!l tln 
::.!ü rln ]),•zt•mbt·o de 18711, continuará un vig·or súnwntn al1\ 
o di:l 30 tlc Setembro proximo Futuro, ficnndo t!Psd.n j:í 
revogadas as clausulas lO." c 16." d.o mc~mo cuntracto. · 

11. 

Si nntes tlc 30 de Se!Pmhro proxinw futuro o vapor Li
cl!ldor, qnc naufra!l'OU na Ilha Ttlreoira no dia 7 tln Fe1·orPi rn 
ultimo, for sah'o pt'lo . .; spgnrndorP,.; e f'ntregnc :í Compnnliia 
Brazilcim de Navegarão Transatlantir:a, dt•poi,; 1ln dtlVitln. 
mente l'ilfl:ll'atlo, ,. restabcleeido ás eondicues de fúrnn. 
solitlPz c nnvcgabilid<Hln rm que se aehavi't antes do nan· 
fra!l'io, a juizo tlo; peritos do Govrrno. rstP o rrccber:í da 
mesma companhi<~ paganrlo :-10.000 libras sterlinas, yalor do 
!'<Cg'\11'0. 

Palocio tlo Rio dr. Janeiro em 11 d.ll l\laio de 1878. - Joiio 
Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú. 
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DEr-nETO N. 6889-nE 'I nr. ~!.\10 DE t8i8. 

Attem\endo ao qnc Me rcrJIWI'cn :1 f:ompanhia .Fcrry. ll utl 
conl'ormi!\adc com o parecer da Set·r:ão dos ::\'ngol'ios do lm
perio do Comelho de Estndn, ex:natlo 1'111 cunsultn de 22 de 
Março ultimo, Hei por hem :lJlpl'orar os HOYos estatutos da 
mesma e~npanhia, fazendo Helle~ as allr.raçõrs que COIIl estt~ 
haixam, a~signndas JIOJ' Jofw Lins Vit~ira C:llt;:nnsiio tle Si
nimhü, do Meu Comclho, Snnarlor rio Impcrio, Prnsitlenle rio 
Conselho de .Ministros, Mini!,tro e :-:cnrlnrin de Eslallo uns Ne
gocios da Agricultura, Commcrcio c Ohras Puhlicas, qne a;:sim 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio rlo Hio tlr. .Janeiro 
rrn ~ de Maio de 1878, m. o da lmlcpcmlencia c do lmJwrio. 

Com a rubrica rlt' Sna .M;lgr>tade o Tmperarlor. 

Jorio J,in.~ Vieira Cansansrio de Sinimbú. 

Altern~<ies n que se ref'ere o Decreto n.o 0880 
destn data. 

r. 

No art. !l. o >ubstitnnm -se ns pai:JiTa~- nominal dns snas 
acções -JIOI' nstas -das act'Õcs !J uc lhes forem distriiJllidas 
(o mais como cstú). • 

11. 

Ao ~ 3. • do art. H arrc;;ccntc·>C- r'om rela~iio ao 11m 1la 
r·m preza. 

IJI. 

Ao§ fi. o do mc~mo artigo arhlitr.-se -para a rr•:~lizar:ão rln 
fim lia companhia c precedendo :mtoriznção especial da :1~
smnLiéa gernl, ou ficando, porém, lle!Jendcnte dn definitiva 
npprovação da memw assemhl1;a, não dC\'endo entretanto ex
crder ao eapitnl da t•omp:mhia, ~alro si o augmcnto ol!ti\ nr 
approra~ão llo Gmrrnu. 

IY. 

No art. 2!•, em vez de- um tr.rço rias acrões- diga·S(\
um quinto das acçõcs (o mais como c~tú ) . · 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 217 

V. 

O art. :lG fira a~sim redigido: 
O fundo de resen'a ser:"t empregado em a polires da 1li \'i1~a 

pnbli1m g-eral, ou provip.eiac~ que gozarem dos mesittos pn
v ilcgios tias grraes, ou em I! i lhe te~ tio Thm:onro, on em letras 
hypothecarias tle Bancos de m·edito real ![llC tiYcrcm garantia 
uo Goyerno, a juizo da dircctorin. 

VI. 

Ao art. 37 :uwesccntr-sc- c emquanto o capital social, 
1lcsfak:ulo em virtutln 111~ Jl!'l'llas, nlío fúr integralnwnh• rrs-
1 a lmleei do. 

Palacio do Rio de .Janeiro em fJ, de Maio de !878.-JmTo 
Lins Vieira CansanstTo de Sinirnlní. 

Estatutos da Companllia de navegação a vapor 
na bahia do Rio de Janeiro e Nietheroy. 

CAPITrLO I. 

Art. L o A Companhia de navegação a vapor na hallia !lo 
Rio de .Janeiro c Nietheroy, antorizatla a funeeionar pelo De
creto H." 218-i de ti de Jnnho de I8ti8, continúa a ter a mrs1na 
dmwminação, mas rcgcr-se-ha tl'ora em diante pelos prm:entes 
l'Statutos. 

Art. 2. o A sétlc da companhia eontinúa a ser a cidade do 
Rio de Janeiro c seu ohjccto a navegação a vnpor entre a 
mesma cidn<le c a de Nictheroy, podendo rstrndel·a a nHlros 
pontos da hahia c rios qne nPlla drsaguam. 

Art. 3. o O prazo de duração da companhia expirará 
no dia em que se completarem 30 annns, contados <la data em 
que terminar o prazo que lhe foi marcado pelo citado Deeretn 
n.o 2i8lJ, de ti de Junho 1le 1858. E~te prazo, porr;m, poder:í ser 
ainda promgado st o rcwhcr a nssrmiJiéa geral r o npJlroyar 
o Gorcrno Imprrial. 

Art. ~. 0 Antes de findo clle, só pmlerú a enmpanhia ser tlis
~olvida, por deliberarão da assemhléa geral, Jlcla penla !In 2;:\ 
do capital, quando o fundo <lc reserya não preencha o dc,fal
qnc, ou nos demais casos tlctcrmina<los por lei, 

r. n. t8i8 2R 
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f:APITULO 11. 

DO CAPITAL SOCIAL. 

Art. f)." Ocapital da companhia ~crá elevado a~.000:0001) 
r li v i1liuo em lfl.OOO acções de 200-)000 r.:u.la unw. emittindo-se, 
pa1 a rorw_eta! -o. a~ f).OOO aeções IJlle são llt'l'essarin~. 

Art. •v As ;;.ooo novas a1~ções poderão ~er cmiltida~ i.l~ 
uma ~1í 'cz ou por sede~ snrcessivas, tendo preferen1·ia na dis
tribuição os artuaes accionistas que a~ reelamarem o na pro
porção das IJUP pm:suirem si n~o puderem ser satisLdtos na 
totalid:1dc dos '"US pedido~. 

Art. 7. o As '··ntradas das novas acçõns pouor-sc-Jüín realizar 
por prestações, entre as IJUaes metliará prazo nunca menor de 
:10 rlias. 

Art. 8." O :weioni~ta que deixar de realizar IJUUlfJ!IOI' das 
prnstações, na~; épocas devidas, perde ipso facto as rmtrailas 
feilas em beneficio da companhia, salvo caso de for~~a maior 
ou circmmlaueia attendiYel, a juizo do conselho director nos 
termos do art. 14, n.• iO; porémne,ta hypothese pagará o re
tanlatario não ~r) o juro corre~ponuente pela,taxa do~ desennlo~ 
hanearios, mas tambem a multa de lO "/o. 

Art.. 9. • Os aecionistas são rcspnnsavcis pelo valor nominal 
das suas acções e não poderão transferi l-as sinão depois de 
rllalizado o mesmo valor. As transferencias far-se-hão em livro 
proprio c por t-wmo assignado por ambas as partes e rnhri
cauo Jlelo presidente da companhia. 

Art. 10. As cautelas das acções acluacs poderão ser ~uhsti
tuida~ por outr·os títulos numerados em tudo iguaes aos dos 
que vão ser no'.·amente emittidos na fórma do art. ti.• 

CAPITULO Ili. 

DA AnMINISTR.\ÇÃO F. GllUE:'ICa DA COMPANIII.\. 

Art. U. Os interesses geraes da companhia serão geridos 
por um conselho dircctor, inspeccionados por uma eommissão 
tiseal e j lllgado.~ pela assembléa geral dos accionistas, ue con
formidade eom c'tes estatrttos. 

Art. 12. O t:.mselho direetor se comporá de: presidente, 
seerclario e thrsoureiro eleito~ de trcs em tres annos pela as
semblúa geral d'entre M accionistas possnidoms ue cem ou mais 
acções. A eleição será feita na sessão ordinaria annual marca
da no art. 24; dos tres accionistag eleitos, o mais votado ser:í o 
presidente do conselho dircctor e da companhia e o menos yo
tado o secretario. 
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Art. i3. A vaga lleixada por qualquer llos membros llo 
conselho director será logo preenehida, elegendo-se _em a~
scmbléa g-eral ordinaria ou extraordinaria um acciorusta que 
servir:í pelo tempo que faltar para completarem-se os trcs 
a nu os llo conselho dircctor existente. 

Art. l~. Ao comelho direetor, fJUC rcunir-se-ha pelo menos 
uma vez por semana, c sempre <1 ue o ser v i~·o rla companhia o 
exigir, compete : 

t. o Promover por todos os meios no seu alcance os inte
resses da companhia, exercendo geral e plena administra0iio 
sollre todos 08 sens lwns e ~erd<:os a seu cargo; 

2." Hepresentar em juizo ou f<'ll'a dnlle a nwsmn r,ompanhia, 
demandar e ser dcmanuado em nome de lia, constituindo para 
esse fim advogauos c procuradores de sua contiança ; 

:J.o Fazm· !lUacsqucr rontraetos, q11Ú1' com os parlir~nlan·s 
quér com o l)o\ emo gnral oH provincial; 

lJ.. • Nomear, suspender c rlemittit· todos os cmprcg~dos da 
companhia, marcando-lhes os competentes \-cneimcntos ; 

fi." llcalizar quacsqner operações de ercdito que julgar nc
ee~sarias, porl.emlo oll'crceer em garantia o material da r·om
panhia; 

ü. 0 Org-anizar os regulamentos precisos para o tlr.scm[l<mho 
do~ serviços a <[l!C se propõe a compnnhia ; 

7 .• Fncr a distribnição das non1s acçõcs, de conformidade 
com os arts.G.• e 7. 0 , fazer as competcntns chamadas, c npplieat· 
on não a pena de commisso, de accôrdo com o art. 8."; 

8.° Fazer os dividendos dos lucms liquidog; 
H." Convocar orrlinaria n extraordinariamente a asscmhléa 

geral dos nccionistas, alim de propor-lhe o <1ne julgar con
vrniente c aprnscntar-llte o rclatorio annnal d.os uegocios da 
companhia, aeompanhado do competente balan~~o; 

iO. Ouvir a commissüo Jiseal sempre que julgar convrmicnte, 
não podendo, porém, dispensar tal audicncia quando tiver de 
cxorecr qu;~lqucr das attribuições de que tratam os n.o' !i e 7 
deste artigo e nesses cams, havendo dircrgeneia entre o enn
sclho c a eommissão, dceidirü a asscmllll'a geral, q uc deverá 
ser logo convocada para esse fim ; 

H. ~omcnr um gerente, a quem podcr:í delegar qualquer 
<las suas ftmcçõcs, suspendendo-o orr dcmittindo-o, quando 
julgar eonvenientc, c marcar-lhe os rm:pectivos vencimentos. 

Art. Ui. Ao presidente do eonsclho director compete: 
Presidir ás sessões do conselho cujas actas assignará com o 

secr<'tario ; ser· orgão do mesmo conselho mn todas as suas 
relações ofliciacs ou particulares; fazer rxnetltar os presentes 
e.-;tatutos, os regulamentos da companhia e as r<~solurõrs, qul··r 
da direetoria qu<\r da asscm!Jiúa g-eral. • 

Art. lü. Ao secretario incumbe: suhstitnit' interinamente o 
prm:idente em seus impedimentos, lavrar as actas do consclhn 
e redigir o demais expediente. 

Art. 17: Ao thesourciro compete: substituir o sccrr!ario 
e~l. sPns impedimentos,, receber c guanl~r sob sua responsa
htlu.ladc todas as t)uanttas pertencentes <t t:ompanhiit. 
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Art. 18. O conselho director podorú fnnccionar, quando 
esli\'Orem presentes o presidente (effc1·tivo ou substituto) n 
qualquer dos outros directores. 

Art. 19. Achando-se impctli<l•w mais de um mcz qual
quer dos direetQrcs, os ontros do ~ou vi darão qualquer ac
cionista. possuidor do com ou mais acções, para preencher 
interinamente a vaga, guardada a or<lem das substituições 
rstahelccidas nos arts. 16 c 17 até reassumir o cargo o di
rectnr impedido ou ser eleito outro. 

O impedimento que exceder a seis mczes importa vaga uo 
rargo. 

SECÇ.I.O 11. 

DA f:O~!MISSIO FISCAL. 

Art. 20. A commissão fiscal compor-so-ha de tres accionistas 
que possuam pelo menos 50 acções cada um, eleitos de tros em 
tres annos pela asscmhléa geral dos accionistas c compotr-lhc: 

f. o Prestar seu voto consulti\'O ao conselho director sempre 
qne este o reclamar ; 

2. o Examinar a cscriptnr:H.:ão da companhia e o seu balanr.o 
annual, e formular sobre taes doenmentos, assim como sohre os 
actos do conselho rlirector c a marrha rios nrgocios sociacs, um 
1mrccer que deverá ser prescnln :í as,l'mhka grral dos aer~io
nistas. 

Art. 21. Esto parecer dcvcrú ser entregue ao consrlho di
rcctor 10 dias, pelo menos, ant~s do designado para a reunião 
da asscm!Jléa geral a qne devo ser sniJmettirlo o rclatorio do 
que trata o n." !) do art. H. 

Art. ·22. No impedimento de qualquer dos membi'Os da 
commissiío fiscal se procederá por motlo itlentico ao cstaiJclc
cillo no art. 1\J com rela{':ío ans !lireetorcs. 

SEC~'.\0 111. 

Art. 23. Ao gerente, quando o conselho directol' j9lgar con
veniente nomeai-o, comprtJrlÍ executar as dclihcrações !lo 
mosmo conselho, exercendo com todo o zelo as attri!Juicões qnc 
este lhe delegar nos termos da clausula 11.• tlo art. lt 

SVCC: in IV. 

D.~ ASSE~IDLÍlA GEUAL DOS ACC!Ol'i!STAS, 

Art. 2!t,. JJavcrú uma sessão ordinaria da assemblt\a grrnl 
dos_accionistas no mez de Agosto tlc <'nda nnnn c as cxtrarírdi
n~nas que forem convocadas pelo conselho director ou n pc
dlllo dos ~ccionistas que n'prcscntem um terço das ac{'.õcs .Ua 
rompanhw. 
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§ i. o 'l'anto pra a se~são ordinaria como para todas as outras 
serão os accionistas convocados pelo conselho tlircetor por 
meio tlc annuncius pela imprensa dia ria, nos quacs será sempre 
indicado o motivo tia reunião) devendo pnl.Jlicar-sc o primeiro 
annuneio oito diDs antes do designado ]Iara a ~essão. 

~ 2." Quantlo o con:;ellw tlircctor não qnizcr convocar a as
sem h liSa geral, a pedido tlos aceionistns nos termos •leste artigo, 
tre~ dcllcs farão a eonvoca~ão declarando a razão por tllle 
assnn procedem. -

Art. 2ü. A asscmliléa geral reputar-~e-ha cnnslitnitla, 
;:em pro tJUe nclla csti\·cr representado pelo menos um terço 
tias acções cmittiLias, ~alvo quando ~c houyer dn dclihcrar 
sohrc reforma dos c:;tatutm;, caso em que sómcnte potlnrá func
!'ionm· quando :1s :u:çõps r!'Jil'C.'Pilt:ulas l't[lli\·alerl'lll a tlous 
tcn:os do capital social. 

Art. 26. Não ~e reunindo numero legal, far-se-lta nova con
voenção, repetindo-se a declaração do mo ti\ o on ohjecto que a 
rlctenuinou c hr-m a~~im a tlc t[UC dclibcrar-sc-ha •rualt[uer t(UC 
~rjn o nttmero Lle aecicn1 i~tas presentes c assim se proretlerá. 

Art. 27. Não poderãn ter voto os aceionbtac; ins•:riptos 
tlentro ele 30 dias anteriores á convoc:1ção da as~muiJ!tSa geral. 

Art. 28. A assembléa g-crnl scrú [HW'idilla por um accio
nista qtw ~erú por clla eleito na renniãn annnal ordinarin, e 
IJlW sl1fvir:í dumnte um anno. O pre,;illtmto dnsig·nar(t os 
:IITionistas qtw tlevf'JJI sen ir tle '1." e 2." ~·~nnt:trios. 

r\rt. 2\l. Não se atlmittirú voto por proeuração sctnpm que 
se tratar da liquidação tia companhi:t, tla eleição do conselho 
dircetor, da commissão !isca! ou do prc,;itlente da as,;cmhléa 
geral. 

Al't. :JO. Heputar-sc-ha tomada toda a deliberação tfllC 
passar [leia maioria nhsuluta de votos dos accionistas pre
sentes, aehnndo-sc a assembléa geral con,;tituida nos termos 
tlos artigos rn·ect:tlentcs. . . 

,\rt. :11. O aeeionisla tpte t.ii,cr menos de dr7. nt•t:iín~ não 
lorú \·otu alg-um; o t[IIO tiver lil'Z on mais terá tantos vutos 
q~wutas >ezes ti\·cr o mnltiplo de 1() at~t_:ücs atti 200; o nceio· 
111sta t)IIO tiver mnis de 200 aeçõcs não terú mais de 20 votos. 

Art. 32. Compete :í assemhléa geral: 
1." llcli!Jcrar sobre os ncgueios da companhia; 
2." Eleger o seu prc:;idente, o eonselhu llireetor c a com

missão !isca!; 
:Lo Julgat' as contas annnaes do conselho direct.or, tendo em 

Yista o relaturio do mesmtl eonsclho e o pan•cer da coutnti:-:são 
liscal; 

~-o Arbitrar a rcmunerar~o dn ctmsrlhn tlirnetoL·. 

CAPITULO IY. 

Art. 3:L Dos lncros liquidos realizados em cada scnHJ~t rn 
tlctluzir-sc-lüio 10 "/u Jlar:~ n funll'J de reserva. · 
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Art. 3ft,. O fundo de reserva da companhia é destinado a 
supprir os dc~falques do ~cu capital c ces~at'Ú a,~~ncção do 
artigo antecedente logo quo a accumulação atti~ 25 "/u do 
mesmo capital. · , 

Art. 35. Dos restantes !lO o;.. deduzir-se- h a a retribuição 
quo fõr marcada no conselho diroctor e o mais será distribui
do pelos accionistas. 

Art. 36. O fnndo do rr,~ervn ~t'r:Í mnpregado em titulo~ da 
di vida JIUblica fundada. 

Art. 37. Nenhum dividendo se distribnirú antes de sailb· 
da~ as dividns da companhia. 

Art. 38. ApproYad.os os presentes m;tatntos sorit desde logo 
c.onvocn<la a as~cmbléa g-ernl para proee<l<'r its elni~~i'í<·s do quo 
traia o art. :32 § ::!. 0 c dcliiJerar sobre a emissão das novas 
aeçljns 

Art. 3\l. O prcsitlcnte tia companhia fica autorizado a soli
eitar tlo Governo Jmpf~rial ti approvaçiío tlos prescutos cstatu
tns n ti :H~citar as ItliJdiliraf_'Ões •1uo s<•jam imliSJIOHSareis á sua 
aePil;uJlo. 

Escriptorio da Companhia Fcrry, ~de F"rorciro de 1878. __.. 
(Seguem-se as assignatura,;.) 

DECHETO N. 6890 -DE '} DE ~1.\10 DB i878. 

Autoriza a Companhia •I c aeguros contra inccn•lios c Berlim Colonia • I' ara 
cstabdr:e.:t_~r agr·nr:Lts PIII Yarias J•rorincias. 

Attentlendo ao quo Me requeren a Companhia do 8n~nros 
contra ineendios • Berlim Colou ia, • IJPi por lwm eunrod~·r
lhc autorização para cstahelcenr agPnr·itl" na' l'ro\'iuda~ da 
Bahia, Pcmambuco, Hio Grantlo~ do Sul ,. Santa Cathariua, 
mediante as cltmsulas que liaixarnm com o llc!'relo n. u ü.tH 
de 20 de Setembro <lo 1876 c o tlt•pu,ito, em o:Jda província, da 
IJU311tia de ::!0: 000flÜÜ0, para gara11tia das OpClUÇÕt'S lJU!J liZPJ'. 

João Lins Vieira Can~ans;-,u dt' Sinim!Jü, do Meu 1 :onselho, 
St•uatlor do lrnpcrio, l'resitlcnle do CoustJlhudc Minislros.l\li· 
nistro e Secretario de E,tado dos Ne~oeius lia A,!.:Tieullura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entcnttido c fao;a 
executar .. Palacio do Rio •I•J Janeiro eut í de Maio de 1878, 57.'' 
tla lndcpendencia do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperutlor. 

Jooo Lins Vieira Cansct;!silo de Sini7n~li • 
. ,r.~:.r:l:f'l:f'J\:f'v"V" 
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DECRETO N. 6891-DE .\ DE MAIO DR 1878. 

ApJ•povn, com alteraçõc~, o~ o.tatutos d,\ Associação Predial da 
dtladc de Morrctós c concotlc autoriwrão para funccionar. . 

At!cndcndo ao que Me rc<JUCron a A~sociaç:ío Predial da 
cidade de .Morrlllcs, na Proviucia do Parauá, P do conformi
llade 1~om o parecer da Seeçiio dos Negoelos do lmperio do 
Cou~elho tle Estado, exarado em consulta dn 10 tle Dt•Zt'lll
bro ultimo, Hei por bem approvar seus estatuto~ t• autorizal-:t 
a funeeinnar, fazendo nelles ns nll1~rarões rtne l;nm cstn hai
xam nssignadas por .João Lins ViPira Cansansi:ío de Sillilllhü, 
do Mnn Conselho, 8em11lor do lmperio, Pn·sidmtlt' do Con
SI'Iho de :Ministros, 1\Iinislro e Secrf'lario de E'lmlo 1los ~~~-
1-!0eios da Agricultura, Comml'rcio c Obras l'nblkas, IJIW 
assim o tenha l'IIlnndido c faça c-.::Pcutat·. l'alacio do llio 
dn Janeiro em ~ de Maio de 1878, ti7." da Judt'JIL'IIlkneia 
e do lmperiu. 

Com a rubrica de Sua i\Iagcstadc o lmpera1lor. 

J01io Li•1s l"ieira Cansansdo dr ,'-'inimúú . 

.'~.lter•nçt1ell n que se l'ef'ere o Deerero n." OSUI 
desto dnta. 

I. 

No !1111 da segunda parte tio art. fJ,,• depois ths pala \Tas
as~emiJ!éa geral- acrescente-se:- e apJt!'OY:H;iio do GoYt'fllll. 

I I. 

O art. iJ." fica ~uiJstituido pelo seguinte: 
As aeções nominaes tpw lican·m por ti islribnir alúm tia 1111'

l:tdl' tio capital 1le vinte contos de n'•is. as qw· t'ahirf'lll e111 

I'IHIIIHisso o as que forem rcsullmlu do aug-ut:•nlo do capital 
sPr:lo transfr,ridas em livro espt'cial para esse fim de,.;titw<lo, 
prcferiudo-se os socios em igualdadP de circumstant:ias. 

Ill. 

No p11ragrapho unico do art. 8." substituam-::e as palanas 
-a maioria relativa dasacçõ!1s cmittitlas- i'' las seguintes: 
- mais d'~ metade das acções emittidas. 

IV. 

X o art. 9.• in fine, supprimam-se as 11alavras- qualqllel' 
iJUC seja, etc. até o fim- e acrescente-se:- mcuos qnandu 
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~e I ralar de augmenlo do capilal, ou nltera~ão de estatuto,, 
para os IJUaes ser». sumpre Jll'l'eiso o eomparceimento de aceio
ublns lilW l'Cjll'C~Cil(C!Il peJo Jlll'liOS ffii~lallc das acrues cmit
tidas. 

v. 
No arl. 10 dt~pois da palavra - ~ocio - iulercalc-se o ~e

guiulc: - possuidores de c i ueocula aeçõe'. 

Yl. 

Ko nrt. i2 in fine aercsecnlt•-st•: -seja pon;m tttWI fúr o 
llllllll'l"ll de aeçÕL'S IJUC JliJ''llir o ar:1:iouista, t•ok uãu terú ma i' 
tle yiule Yotos. 

VII. 

Nu lint tio al"l. ·l:l a<~resrcnlc-st~:- nwnus IJII:lllllo SI\ tral:tr 
da elt•it;ãu tio prnsitleniP da a<st•mhlt:·a geral, t•onsrlho li~eal P 
t1emais tnemhros 1la :ultniHblr:11)o, ua IJUal u:10 são adtnit
lidus yolos por pweurador. 

YIII. 

No a ri. H in {tne aerc:<ceutc-se: - stlru :ct'tlltelllc o t•a,.:o 
do arl. 20. 

IX. 

No fim do art. i:'.i diga-se: - Ncnhnm mrmhrn 1lu dirt•etn
ria, commis:~ão llsealw·m n g-enmtn un tJllaltjlll'l' t'llllll't'gado 
lia COillJI:lllhia pódc ser deito prt·~iLleHte. 

X. 

Ao art. 17 addiln-se: - Nouhlltll aeeionisla podcrú ser clcilo 
tlircclor sem Jlossuir pdo monos 'in te ~q·õe~. 

XI. 

A segunda parte do art. 2'1, fica a"sitn l'e<iigida:- O rcstan!n 
será n•culhilio a um Bauco do !'I'Conheeilio crt•dilo, si não ft'tr 
po~sivel emprngal-o cmapulices gr·rap,; on pro\·inciaes com os 
nwsmos privilr: . .dos datJIIl'lla", t•m IP!ra,; Llo Tht•souro ou hy
puthecaria,; garantiLlas pdo Cn\·t·rno. 

XII. 

No art. 2:i substituam-se a,; tJala\Tas- O fmulo de rcscn·a, 
etc. até crentuacs- pda~st·guintcs:-0 fundo tle rcsena é 
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exclu~ivamcnte destinado a fazer face ás perdas do. capital 
social desfalcado em virtmlc de perdas ou para substituil·o 
(o mais como está). 

XIII. 

Parn ser collocado onde convier·- A liqnitlnção un nssocia
ção ~e fani de accuruo com as di~[lOSiçõc~ do Codigo llo Com
mercio. 

Palacio uo Hio uc Janeiro em i <i ue !\la i o de 1878 .-Jmio 
Lins Vieim Cansnnsüo de Siniml11í. 

Estatutos tia Associação Predial funtlada na 
cidatle de Morretcs, Pr·ovincia do Paraná. 

CAPITULO I. 

DA ASSIIC!Af]ÃO E SEUS Fli\S. 

Arl. J.o A associação auonyma Predial lt•m por fim a 
cmnpra on con~lrueçüo llll prmlios na eitJaLlt• de l\lorreles, 
rlt~ntm ou fúra do quadm urbano. pa1a alugar 011 vnnder. 

Art. :!." ,\ :-:édn úu as:-:oci:u;:lo :-:n:"i na ddadll rl<\ 1\lorn•IPs, 
I) s11a dlll"ar:ãu lO aii!IUS pm: ogao, !'b llh'uiant•· dt~liiJt•ta~;ã<J Llu 
nsscrnbl(•a ~·enll e alllOI"IZar;üo 1lo poLlr~r eonp!'lentt'. 

Arl. :1." D:,.:,.:oln)I"-st··ll:l JIOS t'a:-:os pl'l~\ istos pelas l•~is, ou 
l[llallllo a asscmiJir':a g·r·ral rim~ :-:o1:iw; a.,,.:im o re:-:oll r·r, a t]ilal 
Hl'ste e:1so ddr:rmm:u :i o snu 111odo pralieo. 

Art. 'L" O capital primiti\o s•·rú tl•· ::20:000~000 (rinlc 
contos dr1 n\is) divili:dos l'tll f100 aeçõ•·s do valor de ~•0 1)000 
r:nLI:t uma. Estp et1pital puth·r:i sr·r :tl:guu•nl:.lllo por dl'lilw
raeiio da assrmiJien ~l'l'al. A' entrarias se1·iio n·al1zauas a!li o 
1li:i rJ dt•. emla mr·z.' iw razão lil' LO"/ .. Jnensar•s; r•x:ePplo 110 
IH"illwiro 1ncz q UP eaLla soei o t•nlrará com Jllais ;:,);;ou por 
acr;:ão, UI' SI in a !los para de:<pczas de primeiro eslatwleeimt:nlo 
da assoeiaeão. 

Art. ;;,.:As arcõcs srt iio !lomintli'S e a sua transfen·neia se 
operará I'In livro l:~pr•cial para esse fim u.·stiuatlo, zn·c[criudo-se 
os soei os em igualdade de ciJ·nm<strwâas. 

Art. 6." Os socios IJIWnãol'fl"<:cluan·ma' suas rntradas nos 
prazos designados 110 art. 4." pa~arão mais no priml'i1 o lllt'Z 
10 "/o do.\ Illlr!la, 110 sr•;rundo i :i "/o c no ll'rt-eiro 20 "/,; SP
guintlo-~o um augnwnlo pro_!.(ll'SSÍ\o ú raziiu tk 10"/o no IIII'Z 
até o sl'xlo mez. penll'rHio tl<·pois tll'sll' prazu em IH'nelieio da 
a<soeiariw o \'alor rias OHirarlas ttlll' hou\en·m feilo e o direito 
ú.' n~~p .. etiras ae~~('jns. 

l'aragrapho Ullico. As JHIIilas sPrão calculadas sohn~ as rn
lnulns rpw tiverem de fazer na oer:w;iiiu. 

r. u. 1878 29 
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Art. 7. 0 No caso de fallccnr qualquer soei o, reverterá em 
beneficio de seus herdeiros legítimos todo o direito que lho 
competir. 

CAPITULO H. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 8. 0 A assembléa geral dos socio~ será composta e po
derá funccionar, achamlu-st~ repn·sentatla {Jela fJltat"la parln 
do capital t·calizauo. 

Paragraphu unico. Tratando-se porém do :mgmento dr ca
pital, reforma de estatutos da associação, é exigível a maioria 
relativa das acções emittidas. 

Art. 9. o Não se reunindo nnmero snlficiente de socios na 
primeira convucação, convocar-.se-ha nova reunião c nesta os 
socios presentes por si ou por seus procuradores constituirão 
assembléa geral para todos os dfeitos leg-ars dentro da orhita 
destes cstatu~os, q~wlt!uer rtue ~eja o numero de acções rc
}Jreseutadas. 

Art. fO. A assemhléa g"l'ral "' n~nnirá Sl'lll(ll'll qnn fôr )'e
qtwrida, com motivo justilicaLio, por <JLWiquer socio ott pela 
di recto ri a. 

Art. H. Nas reuniões ordinarias da assembléa ger:ll, qne 
serão nos mezr.s de Março, .Junho. Sntl'mhro e Dt•zPmbro dn 
cada anno, serão :tprest~nt:tdn~ o rclatorio da dircctoria IJ o 
balanço geral da associação, eom o pnr<•crr da commi~~ão de 
!'xnme u<~ conta~, os IJllar•,: ~c rã o submeti ido~ á aJJn•ciação c 
votação da referi1la assl·mhléa, potlenrlo os socios exig-ir as 
informações que j11lgarPrn prpcisa,: pa:·a o e~clarecimento de 
seu voto, ou requerer o adiallll'lllo da votação. 

Art. i2. Em regra !!era! a vota~:ão decide-se pela maioria 
dos votos presentes, contando-Bn um volo por acção. 

Art. i3. Em todo e qualljllPr caso o ~oeio tem direito de 
se fazer represe11lar por outro socio qualquer, constituído seu 
procurador. 

Paragrapho unico. A~ mnlhr,rps serão rPprescntadas por 
seus maridos, os n.nnores e interdictos, por seus pais, tutores 
ou curadores; os acerYos pro-indivi:-o, Jlelos rPspeclivos in
ventariantes; as sociedadPs, companhia-; ou corporações, por 
um dos socios, seus gerentes on prepostos. 

Art. 14. Nos editaes de convocação de a~~embléa geral, or
dinaria ou extraordinaria, imlicar-se-ha sempre o fim da 
reunião. As assembléns exlrnonli n;ll ias niío podnrão tratar nem 
deliberar sobre ponto ext ranho ao o!Jj,•cto da con\'ocaçiio. 

Art. 15. As ~essões da as~emiJJ(,a geral serão pre~:ididas 
por um socio l'il'ito ou aecl~Hil:tllo na oecasiiio, o fjual nomt•nrá 
um secretario n um e:;crutndor. 

As deliberações da ao;S,!illbléa :,!Cral legitimamente consti· 
tuida, •JUando tomadas na orhita de:;tes estatutos, obrigam a 
todos os socios, embora ausentes ou dissidentes. 
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Art. 16. A' asscmuléa geral compete : 
§ f.o Ele~cr annualmentc a direcloria e trimensalmente a 

commis~ão de ex:une de contas; 
§ 2." Quér a dirccloria, q ué r a com missão de oxame de 

contas, não poderão entrar em exercício sem cumprirem o 
determinado no art. 4. ", ultima parte. 

CAPITULO III. 

DA AllMINISTIIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. 17. A direcção da associação incumbe a uma dircclo
ria de tres membros para os lJltaes as suas acções serão ina
linnaveis até a appro\·açãu de sua~ conta~ em assernbléa_g-eral, 
o que importa plcua IJUital·ão )!ela gestão comprehendula no 
período das contas approvâdas. 

Art. 18. A directoria designará d'entre si um presidente, 
um gerente e um secretario: o prcsidl'nte n'JH'CSentar:í a 
llirnctoria em S11as n·laçiíi'S otlki:ws; o gt•nmte lerá a snu 
carg·o a gestão da nssol:iação; au ~eeretario compele escrever 
as acta~ e o CXJH:dienle. 

Art. HJ. A Plrição da. !lirectoria se farú pela fórma deter
miuada no art. 1ü c seus paragraphus, por escrutínio secreto 
e Jllaioria dos votos pn·seutes. 

~ L" Os membros de Ulna tlirectoria servirão até l)llc os 
110\"0S eleito~ se apre.;cutl'llt a to1nar pus~e. 

!3 :.!."E' pennitlida a reeleit~ào da dirl'cloria. 
Art. :W. No irnpl'dinwnto, falta prolougatla, por qualqnor 

motivo, de um ou mais HH:IIiltros da dircetoria, aquPlln ou 
lllJIItdle (jUe nxistirem eseollwri:ío um sociu idoueo para seu 
suiJslitutu até á priml'ira reuuião da assembléa geral ordinaria 
ott l'Xtraordi naria que rcsoiYerá si de1"erá elle continuar ou 
não a exercer o referido Jog-ar. 

Art.. 21. Compete á direetoria, além tlas mais altrihui~·ões 
l)lll' lhe são inhl't'l'Hles: 

§ 1." Administrar todos os neg-ocios da a ... ;;ociação. 
~ :!." Dirigir a I'SCrLJtturação da as~ociaçüo. 
~ 3." Fazer recoltll'r em um oulllais Bancos acn·ditados, ou 

caixas economicas garantidas pdo Governo, o,; saldos pcrten
ceHtes :í associação, assim colllo arrecadar todos os s~:us ha
veres e receita. 

~ g,_ .. Autorizar as ll.espezas IWCI'Ssarias. 
~ 5." Ex:eret~r. linalllli'llil', Ih n· l' g·PI ai mlllliHistra(:ão a IJl'rn 

du~ interesses da assueiação: e IJliHIHiu os lllt'BIIJros dircctoros 
discordarem eutn~ si sobre tptaltJIWJ' ponto, podl't'-se-lta con
vocar urna assembléa geral extraorumaria Jlara decidi r a rcs• 
peito. 
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CAPITULO IV. 

DA COMMISSÃO DE EXAME DE CONTAS. 

Art. 22. Esta commis~ão compor-se- h a de trcs membrM, 
que serão eleitos trimensalmcnte em cada sessão ordinaria da 
asscmbléa geral, por cscrutinio secreto e maioria dos votos 
presentes; servindo de rngra para a eleição ou substituição 
de seus membros o 'Jlle fica disposto nos arts. 18, i\J c :w do 
capitulo 3." 

Art. 23. Antes deconvocar-~c a reunião da ass•~mbl<\a gt~ral, 
deve a commis~ão examinar os finos, documentos e contas 
da associação, para em vista dnllcs, c do balanço e relatorio 
da dirrctoria, formular o sc11 parecer 'ILH' ~crá annexo ao 
mesmo rclalorio. 

CAPITULO V. 

DO l'UliDO DE nm;El\I'A E DIVIDENDOS. 

Art. 24. Dos lucros liqnidos prnvPnicntcs das operações 
ell"ectivanwnte concluidas em cadn trimestre ~c dl'duzi: ú a 
quota de ti "f.,; sendo;$ "/o para pi'OVCI' o dclt: ioramcn'o das 
projJI'II'dades o 2 °/., para a fonuaçiiu ti•· lllll fundo tlt- 1 c CJ va. 

O t'l'>tant•~ continua, ü t•tn 11111 esralwiPt"illl<'ll'u ;~,.e; P<ii•o :t'IÍ 
fltll' a :JS.'OlllfJféa gt•ta., jlaia l'SSI' lilll COII\IJC:id:i, d..Jilh'IIJ a 
H\spoito. 

Att. :tu. O fundo dn n•;·o•·1a ~~ t·x.clll~tl·am''ll!t• dt·slinndo a 
reeon:<lruir e antpa; a; oca;.itnl so~;ial eonit!l]•· dn I'Wnt•.:ll''; 
n ~ua a,·eumnl<u;iit~, po1ém. n·"a·ü de1,ois U·' !ta·. e• art'Hgitlo 
a Hi "/., do ea;..tal l'llld,tlo. 

Art. :W. O~llro<m ceo-.a1:"t :1 acctllntiln~ão pn•a pro\'('1' no 
de:t•riol amenlo da ;tt'O:JI iPdadt·=-. ~i por renturn rivl'r alt'n
gido :i 'lllllllta d;• ilUU,.IJOO, p. "" .elttcla n tJIWI rws,:rrú a qnola 
(},, :J "/na faznr parlt dos . tll"l tJS li<f!lido.< tln aswciaçãn, e tcJ ü 
o dt>$lino intlil'ado no art. ':!'1. ultitll<l parte. 

Art. 27. Nü1r '" 1';11 ü llistrihn içiio alguma de di l'idendo em 
quanto o capital 'ocial, do:'falcatlo [JOr perdas havidas, mio 
for reintegrado. 

CAPlTlJLO Yl. 

Dt:;roSIÇÕE;; TUA;>SITOIUAS. 

Art. 28. Os sodos fundatlor•·s da ass11ciação approvam os 
presentes estatutos c r.ntori Z<Hll á din•ctol'ia IJ 11e for eleita, I] ue 
lica munida de pleno~. potktt·-·. pnra impl'trat· do po1let· eom
lll'lentD a approvaçii•• ,~-., lllt' -ntns esratulos; aceitando as mo
difica~~Õt!S ou addiiat>tt•:J 'os !'OI , •·ntura feitos. 

Morretes, fJ, d•• A~os o ll!! t8i7 .- O presidente, Francisco 
Antonio dn Costa No{;ueim .- IJ 1-!"I'JT'Ilte, lJfamede Nogueim. 
- O ~ecrctario, 1lntonio JJ. de JJarros. 

d-\:/':\,_:f\J'd":\.·f'.f-':f;, 
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DECRETO N. 6892- DE lí DE MAIO DE !878. 

Approva, com modiflcaçõos, os estatutos dll Companhia do navegação a 
vapor Uuião de Vi lia Maria c autoriza-a a fuuecionar. 

Attendendo ao que Me rrq,IPrru a f'ompanhia 1le nave
gar;lo a vapor Uni:lo de Villa ."ar,:1, 1ic1·1damente reprm:en
tmla, c de eonl'onnidade eom o pu: c1·e: 1i' ~.·c:;ão dos l'i'P:.wcios 
do J'll(lerio do Consl'lho tle K·t:do, .. xarado mn t•onstilta tin 
7 de lkzembro nltin1o, llri po: h ·m ;q·provar seus estatutos 
e autorizai-a a funeeionar eo:n as modiliear;õ1:s que eom 
t:ste baixam as..:iguadas por João Lins Vieira Cau~ansiío tle 
Sinimbú, do Me11 Consl'lho, Srmador do Jmp1·rio, Presili1:nte 
do Consdho 1i•• 1\Jirustro«, J\liuislro e :;et~rctario tln Estado 
tios Negol'ios da A~ricultnra, Commercio c Obras Puhlieas, 
que assim o tenlia entendido e far~a Pxe.~utar. Palacio do Uio 
de .Jancrro em '~ tie 1\laio de !878, 57. o da Independencia e 
l!o Im per i o. 

Com a rubl'ica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimlni. 

1\lodiOcaçõe!il n CJUC "'e ••c•f'ere o Decrct.o n. • 0892 
clc.,.ln dnln. 

I. 

No art. f. •...:...r]epois dns pnlavras-União rlc Vil In 1\fnrin
inteeealem-:-:c :1s seguintes:-cuja sédo é em S. Luiz tie Ca
ceres ( o mais como e:;tá ) . 

H. 
No art. 9. o acrescente-se no fim :-nxceptua-sc n hypo

these de reforma dos estatutos, pnra a qual será sempre 
necessaria a pre~cnça de accionistns representantes pelo menos 
de metade do capital. 

III. 

No art. H, em vez de-um terço-leia-se-um quinto. 

IV. 

O art. i3 fica a~sim :- niío JlOdem ser nomea,los pre
sitlente e secretarios tia a.-sembléa veral os uwmhros da 
tlirl'r·torin, os gerentes ou quaesqunr c!llpregados tia com
p:lllhia .. 

v. 
O § 6. o do nrt. ~o fica supprimido. 
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VI. 

Ao~ 3." do nrt. 13, drpoi~ da palnvra-ncr,ionistn~- acres
rentt~-se:-tuetlianle pr,"v:a e espe• ia! aii!Oriznç."lo ua :ls,;e:n
blt"·a gl'fal, 'i a distaudn d.t pro1 i tu· ia, dilliculual!Ps de t· ans
acçõ s e 011 tras cirntm•"t:meias não Jll'l'lll i ti ire111 a convPr,ão 
do fundo de re>crva rm npolie,·s da div:da publir·a "er.~J 
on provineial que tenham os me<mo' privill'g os ll:tquellas 
em letras do The-onro ou hypoth,·r·ai'i:t~ garantidas pdo 
Governo (mais como est:í ). 

YII. 

Ao art. f.8 acrr,;cpnfr-'r :- comprte :í directoria nqr:mizar 
a tnhella dos venciml'lltos elo g-PI'I'Illt• I' mais l'lltpre~"ntlos da 
companhia. Esta t:tlwlla niio ter:'! C'l:l'cuç:Jo m11quanto niio 
fôr :tpprovartn peln asst'llthlt'a gl'l'al, nem pnderit st·r alleratla 
senão pela mesma :tss•·mblt'•a. 

YITT. 

No§~." rio art. 2fi eliminem-se as palarras- por intrr
mcdio tia direcloria. 

IX. 

O art. 29 fiea supprimidu. 

X. 
Ao art. 30 acrescente-,;e :- ns reronnas ou altrrnçõrs qne 

so fizprem não poderão ser executadas sem autoriz:tção do 
Governo. 

Palacio do Rio de JaMiro em r~ de Maio do 1878.- João 
Lin.~ Vieira Cansansào de Sinimbú. 

Estatutos da Companhia de 
Vi !la 

navrgacão a vapor União de 
Maria. 

Art. L o A sociednde anonyma orgnnizada ~oh a dcnomi
nação-f.ompanhia dP nay,•g-af'lio a 1 npor Uniiio de Vil la 1\la
ri:t-lem por ohjccto manter n n:•veg-nr:iio a vapor entrr. esta ci
dade I' a vil la de Corumb{t,dnntlo mnn dng-ern mrn~al de fórma 
a trazer n mala do p:tqnetc P g-ralnit.nmenlo dl'z immigrantos 
que o GovPrno desig-nar prnpnreinnnndo mPio de tr;m.,porte 
parn pns,;agei ros e carg-a' em ronform idade r] o, cnn trnctos 
cr-lrbr:ulo~ com o Gurerno g-pr:tl c provincial c rios privi
Jngios quo lhe forPm !'Oli!'Pilidos. podl'ndo f:tZPI" tamlwm uma 
viagem intermediaria pnra qunlqu:~r nutro ponto. 
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Art. 2.• A dnrarão da companhia será de trinta annos, ou 
a dos mencionado.; privilegio.;, podrmdo ser prorogar.la me· 
diante nova autorizar·ão do Gorernu. 

Art. 3. 0 O capital (la com;mnhia se·á de sessenta contos do 
réis divrdtdo em acçõe,; de tluzenlos mil réis rada uma. 

Art. 4. 0 A primdra cham:11la tiO fundos será feita logo que 
sejam approva.los . pol" Governo os presentes estatutos, e os 
acciomstas serão obrigados a entrar com metatle da impor
tancia de suas acções, dentro tlo prazo d J trinta dias. As 
ontras entrndas só terão logar por pre>tarões q11:mdn as ne
cessidades tla em preza assim t•xij nn o por tldiberaç:,o lo· 
ma da em asserubl•·a g.·ral dos acdonistas. 

Art. 5. o O capit:1l da companhia será empregado do se
guiu c morto: 

~ 1." Elf.•ctuar-se- h a a compra de um barco a vapor com 
ns rlimcnsões se~uintes : snss!'nla c t:inco pr'•s de qniiln, boca 
correspondente pal'a o calado 1le tlous rJ meio p limos, ma
ximo, f,•rça de trinta e cinco cavallos, alta pressão, com 
commr•didad,•s nccessarias pam Jl'l!<sa~·ci:·os ; a,;!<im como de 
unu ehata, tudo de ferro, contendo tambmn as dimC'mõcs se
guintes: eineuenta pé . .; de com[u·ime:-~to, hoc·1 eoncspondcntc 
para r.arre~ar dua~ mil arroh 1s c com o mesmt• calado .to vapor. 

§ 2." A compra e acqui~i~:iio referiria no paragrapho ante
cedente serão fPit.1s pela companhia pelo. menor prejo que 
se puder obter; ~cndo o re~-:to do enpitnl destmado para occorrcr 
ás rlcspezas da mesma emnpanhia como f1111Lio r<'al delln. 

Art. 6. o As neç"íes podem ser livrementn VPndirla.~, cedi1las 
ou dontlas, mas as transferencias só serão válidas, !<Cndo feitas 
nos livros <la companhia, na presença c com assignatura do 
cedente c do ces~ionario. 

Art. 7. o A responsabilidade dos accionistas é limitada no 
valor das acçõcs que pos,;uircm. 

Art. 8." A tot:ditlade dos accionistas será representada pela 
assembléa geral, que se julgará eonstituida sempre que, por 
conyite do pre.sitleutc com antec•!dcncia de cinco rlias pdo 
menos, se rcunam accionistas que representem mais de 
metade do capital da companhia. 

Art. 9." Si n:) din mareado não se reunir numero suffi· 
ciente, serü a asscmbiéa geral adiada par:, outro dia, que se 
designará por meio de annunciPs, com a declaração de que 
nesse dia se julgará cnnstituida a assemblr'a geral, qnalqurr 
que Sl'ja o numero de aecionistas prc~entes, nunca porém 
menor 11ue o terço de sua totalid:1dc. 

Art. iO. A asscmblóa geral se reunirá ordinariamente até 
o ultimo dia rlo mez de Fcrereiro de eada anno, para lhe ser 
presente o rclatorio rla directoria, bem como o balanço e 
contas do anuo anterior, que serão submettitlos ao exame de 
uma commissão de Ires membros então eleita por maioria 
relativa de votos e que terá a denominação de com missão de 
exame. Logo que esta commissão tenha concluído seus tra
balhos, serú novamente convocada a assembléa geral, para 
lhe ser lido e por ella approvado o parecer c proceder-se á 
eleição dos membros da directoria. 
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Art. H. O Jlrcsidc'nlc convncar:í cxtrnorclimriamcnlc a 
as~cmbléa gc•ral totla vcoz que o jnl.!!ar nece~~ario a bem dos 
interesses da rompanhia, e sc•mprc qne para um lim desi
g-nado, lhe sc·ja rectucriúa C'Sa convocac::-to por aeeionistas 
fjue reprcsPntem um tr~t·ço pelo mono' tio fundo social. 

Art. i2. Nas rcunilíl's extraorúinari:ts n:lo se pcrmitlirá 
discussão sobre obj.ccto cslranlw ao da convocação. 

Art. i3. A assemblc;a gc•ral será prc•sidida pelo presidente 
da eompanhia, ou por rJUOlll o suiJ.>I it ui r, :::orvindo de st·cre
tario o tia tlirocloria. 

Art. H. Os votos soriio contados na razão rlc nm ]'ara 
cada cinco aeçõc3 ;ttt\ o nunwro clr! duco \'Otos, maxirno 
quo poderú tPr qn:ilqnm· acdonista por ~i, ott eomo pro
euradm· do ontrl'm. Em r.aso tlt· e111palc!. lo'rú o pre:·:ic[PHtc o 
voto tle tJUalitlntlr•. Só tcr;lo direito tl•' votar <~qlli'llt•s ac~l'io
nistas cujas aeçõns tiv•·rcrn sido :tvcriJatlas t•m seu nome, 
JlClo menos trinta dias antcos da reunião . 

. Art. Ui. Os at•cionistas ausentr!s podPr1io fazPr-se rcprc
srnt~r por procuradon's que, par:l terem voto, dcvcrfto ser 
tnmbrm aecioni~tas tla companhia. 

Art. :1.6. Na sua primeira n·uniiio ordin~ria drgcrá an
nu:dmrntc a as:·a~mbi(~a gc;al rnlrn os aceionislas, :1 couuuissão 
de pxarnc de que trata o art. 10. 

Art. :1.7. A eomp:•~lhia lnú uma !lirrctoria compo~ta tlc um 
prc;;itlentr' e tlous úirrctorc;;, :t tfll<d s•·rú recoruposla todos os 
annos pu r eleição da asst•Iublt'~a g-er:d. Os membros da di
rectol"ia, eleitos para n corrente a11no. prose ~uirão no cxcr
cicio de snus eargo-; aló cnlrarr·m na ordr·m seguinte. Os mem
bros da directoria dt)Yerão ser areionistas de dr·z ac:;õ,•s J•clo 
menos, e um dos dons lli··et:lon·s l'XI'rec·rá lambem o Jogar de 
secretario tia mcsHia dircctoria. 

Art. i8. A dirccloria ~c rennirft pelo menos uma vez por 
mez, assim como, sPm'pm rJIW fúr w·ccssario p:tra rrsolvor 
sobre negocias da Ct•mpanltia, lavnmúo-se neta tlcssa reunião, 
assignada por todos os direeton·s. 

Art. i9. O prcsitlmtc ser:·, substituitlo nos seus impedi-
mentos pelo dircctor-scr~mtario. 

Art. 20. Compele ao pr<·sidcnte da dirrctoria : 
§ L o Executar c fazer <'Xceutar as rt·solnçõ•·s tia direetorin. 
~ 2." Con voear ordinaria e ex! raordiuariamcnte a assemblc;a 

geral dos accionistas. 
§ 3." Org:mizar c apresentar ú mesma asscmiJJéa o rcla

torio c balanço de que !.rata o :trL 10. 
§ 4. o ltt'prescnlar á dircctoria Plll todos os intPresses da 

companhia, eom plt•nos podcrc•s eolllpl'cltcuditlos c outor
gados sem reserva alguma. 

§ 5. o Designar o dircctor f(tW tlc\'C serrir de mcretario. 
~ 6. o .Marcm· os ordenados tio go•re11tc e mais ewpregados 

da eompanltia c fixar o lllllllei'O dclles. 
Art. 21. Compete ao ~eerctario: 
§ i. o Lavrar as a elas das reuniões da assembléa geral e da 

directoria nos respectivos livros. 
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§ 2." Authenlicar com ~na assignatnra os termos de trans
ferencias das accÕt'S da companhia. 

Art. 2:2. Yagiwdo por qnalqtH'I' motiro alg-tlnl Jogar de 
mPmiH'O da direcloria, o presidcnttl pi'f'l'IICher:í a YM!a no
nwando prod,ol·imnente um aeeionista n:1s condições Pxi
g·iuas pl'io art. 17 até que reunida I'XIraordinarhtniPnle a 
asscmbléa geral dos :Jrcioilistn; 'e procpd:: ú ekiç:ln p:u·a o 
pre•·nchimento da nga. 

Art. ~3. Dos hH"I'O> líquidos d:t 1:flmpanhia •l•·•ln~ir-sP-hiío. 
~ f. o Uma porc•·nlag:·m arhitr:ula pela a,;~t'ltililt.,a geral 1lns 

aedonislas Jo·m que ~~~lucros liquiLlos I'X.t:<'tft'l't'lll a dez 110r 
eenlo para relrihuirão da t!ireetoria. . 

~ 2." Uma eúl.a p:trtn 1111111:a rrwnor de 1:mro por cento, 
]tara constituir o flliHlo de n•st'f\":t, t'\l'lllsivalllnnlt• tlPslinado 
a fazt'I' face :ís )wnhts do capital ~mia I ou pa1 a :tUglllt·nlo P 

rdorm:t do matl'rial tia companhia, podPndo csla eúta ser 
elevada t1~m Jlorarianwn te no ca'o •le e\"nntual in;;uflici•~ncia 
pela a;;scmbléa geral eon yocada ordinaria ou extr:wnlinal 
riamPntc. 

~ :J ." Sempre que a directoria achar convPnit·ntn cmprPg-ar 
o f111Hlo tio rr~crva para ~·anhar juro~ ouvir:'t JII'C\'iamcnlc os 
a"eionistas. O l'P~Io dos lucros compmlll'ntiPndo tamlwm 
dividendos de acçõt•s c jums do fun.:o tie reserva, st•rit divi
dido senwslralnll'nt!' lll'los nedoni;;la~, C'\t"<'PIO qnmulo f"ort•m 
insnnieit·nlns para eunstituir, ]leio mchos •li 1 itleu!lo de um 
I•or eenlo. 

Art. 2L O funtio de reserva po,Jná l'inar-sc nté vinte 
por CPnlo 1!0 ca 1tital ~'oeial; ;1ttingindo porém :uplPIIe mnximo, 
ec>sar:': a aceumu la~:ão, c todo:; os lut:ms sl'fiío rqw!"tidos 
pelo> a1:cionictas. 

Art. 2ii. A administrnç'to da companhia sf•r:í eonfi:tlla a um 
{.:·crente tia confiança I' nomeação dos areioni,tas. 

Art. 26. Comp• t<~ ao gn·Pntc: 
~ i." Organizar e dirigir o serviço d1 companhia, tie :lC

côrtio I'Oill a ti;11 etoria. 
~ 2. 0 Nom,•ar c tlt•mittir os cmprt·gados rla eomt'anhia, os 

IIU:tCS ~c ·iio U1J sua conliança n l'unccionariirJ sob sua rcs
pon,abilidatlc e pagar aos mcsnws os onlt·natio' IIUIJ forem 
Jixatlos pela tiirr·cloria. · 

~ :J." Arn•cad:1r, como thcsonrcim ou caixa 1la comp:mhia, 
as 'O!IIlll:IS IJUC a ella forem de-. idas; ~aiisl"<tZI'I' as suas 
contas, pa~ar diddcnlio :tos ilt:Cionistas, etc. 

§ 'L" Fazer org:miz:,r e tt·r em bõa onlPm a IJ'Crlpt.u
raç:io tia companhia, IJUC estará sPmpre franca aos direelores 
r ans accionistas por intcrrnrtlio 1la dirPctol"ia n lllllJHla•· c-;
tr:~hi_r os ln~lanços ~etJtcstraes, e contas quo a •lir•·eloria 
I'XIgii'. 

~ ;;_" Ouvir a tlirccloria em tnrlo qno rnt• nrlrr com os in
teresses da companllia c n~o f•\r de simples atlrnini,trnefío. 

~ ü. o Apri'SI'ulal' ú llirlctoria no llm de eada sem:·sll:e nm 
rl'!:tlorio ~~-ircnH1stanciatio de todos os nngoeios tia eompnnhia 
;~companh:Hlo tie um balanço geral e tie uma conta tie ganhos 
c vertias. 

r. u. 18i8 30 



23&. Al.fOS DO POBEH E'\F.I.UTIVO. 

DISPOSIÇÕE,; GERAES. 

Art. 27. A companhia comrçar:í a fnnccionar logo que 
egiejam prePnchidas as formalidadm; legaus, e construídas as 
embarcações da lllesma. 

Art. 2d. No caso de nPcessidadc de rctirar-ge por qual
quer c•rcum<tanria o gerente para f,·,ra dPsta cidade. de. er:í 
apreseutar um substituto qnc st•rá da annuencia da direc
lm·ia. 

Art. 29. A commis,;io dn l•xarn'' tlc conta~ percdJcrá uma 
porcentag-em sobre o,; lucros liqui los da coutpanhi'l, lo·!o que 
esteg excederem a dt·z por cen;o, sendo essa porcen'ngt>m fi
xatla pela a',.;emh!éa geral e ,;úmentc em quanto durar o tra
hall;o da rrt('snw com missão. 

Paragrapho uni co. O gerente haYerá alr'·m do ordenado 
marcado pPla din•ctoria, que tnr:í principio des;lp que a com
pan!da começar os St!US lr<'lml1os mab uma porcenta.~rm mar
cada pl'ia assemb:ea geral logo que o excedente do,; lucros li
IJUidos ntliujam :'1s mnsmas con.tições at·ima t•xigidas. 

Art. :10. E-tc-; m;tatutns. npprov:ulos pelo lio1ernn Imperial, 
tornar-se-hão lei on_ anica da socit·d:ldl' c ~ô poderão ~cr alle
rados ou reformadas depois tle qu:ttro annos de sua existencia. 

Art. :11. A companhia ~ó po:h-r:í H'r dissolvi !a por ter
minação do prazo da sna cxisteneia, ou pela realização da 
perda de dons terços ou mai~ do seu capital. (Art. ::2\Ja do 
Cod. Com.) 

Paragrapho nnico. Dissolvida a companhia sua liquidação 
se fará srgundo as regras do Codigo Commercial. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA. 

Art. 32. Os nccionista~ da Comp:mhia de nnvr.gação a 
vapor-União de Vi !la 1\laria-. abaixo a~signados rennidos em 
assemblt'•a geral cxtrnortlinaria para rstt• lim espPcialmentc 
convocada aceitando os 11rcsPntes co;tatntos, outorgam :i actual 
directoria os necessarios poderes para impétr11r do Go\·erno 
Imperial sna approYação e nccitar as modificações que o 
mesmo Governo Julgar net·e>sarias uma vez que não aletre 
suas principaes disposições. (Seguem as assignaturas.) 
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DECHETO N. 68!!3 - DE '~ llE MAIO llE IR78. 

Approva, rom altcra~ões, o• estatutos da Companhia Estrarla rio fnrro rio R i o 
Doce c conec1lc~Ihn autoriz:H:ão Jlara funecionar. 

At.trndcndo no qw~ Me n•querl'n a f:ompnnltia t•stmda 
dt\ ferro do Hio Doce, ,. de con ronnidadt• eom o p:lfi'CtJI' 
da ::,eeção dos Nrg-odos do !111 per i o do Conc;t·lho de Es
tado, t·xarado t•m consulla do 27 de l\[nrço ultimo, Hei 
por hem approv:n· SI'US t·shtn 1ns c :n1torizal-:t a l'unet~iOJUll', 
f:tZI'IldO-S() li!'JICS ilS ;l(le::lf.~ÕI'S qlll' I'Olll 1'.'-'ll' lJilÍX:IIll, :IS'<ÍC'"ll:t
tJas por .João Liw: ViPira Cansansiio dn Sinimhú. do MPu 
Cow,clho, SPttatlor do lmpt'fio, Pn•sidontc do ConsPlho lle 
1\linistros, Ministro ~~ Seerctal'io tlc Estado 1los NPgucios da 
AgTÍI~ullura, Comrn··rcio n nhras l'nhlic;Js. que nssim o limha 
rniPndko ,. f:l{~a exr•t·nt:lr. !'alado do llio .l:uwim em 4 1le 
1\laio de 1878, V7." da Inrlt'JH'!ldeneia r do lrnpPrio. 

Com a rubrica dl' Sua Mng-cstado o Imprrador. 

Jniin Lins Fiâm Cansansiin de Sinimúzí. 

J\..1tern1:'()cs n que Me rC"f'ere o Decreto u. 0 G8D3 
desta dntn. 

I. 

Ao art. 3. •, no perioclo que começa pelas palavras-as 
entradas das ncçõPs se f:trão. r~ te. - acr"scentP-se, depois 
desta ultima palavra:-com prnzo nunca inferior a 60 dias
(o mais como está). 

11. 

No mesmo artigo, ultimo 11eriodo, supprimam-sc as 
palavras adtlicionntlas ao pr~rio.!o anlccedente e de que trata a 
dausula i .• 

111. 

No seg-undo pcriodo do art. !l. o depois das pnlnvraq-acçõrs 
reprrsentadas-ncrescente-sc:-deelarantlo-sc isto mesmo 1101 
ditos annuncios (o mais como está). 

IV. 

No citndo período do art. 9. •, dPpois da palavra-estatutos 
-arrescfmtc-sc: - angnwnto tle capital, ou liquidarão da 
companhia (o mais como está). • 

v. 
No fim do art. :lO alldicioue-sc :-e llos membros rla com

mbsão fiscal. 
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VI. 

No art. H, em Jogar tle- ~O \'otos, uiga-se-20 votos. 

VIl. 

Supprima-se o ullimo periuuo do art. 13. 

VJII. 

O nrl. i7 fica assim redig-ido : 
A eleic~o do tlireelot•n,; 011 llli'lllhros ua ('OilllliiS":lO fise:d 

ser:í por" nwioria reJati1 a de votos. As demais n·soluções tla 
assembléa g-1·ral se c-JJ'ecluar:'JO por maioria absoluta do votos 
dos accionislas pn·sentes e tias acções IJUe represenlarcm, nos 
termos do art. -li. 

IX. 

Ao art. J8 :1crr.scente-se: 
A tlirectoria r•·unir-s,~- h a pelo menos uma VPZ mensal· 

mcnln e, sempre tJUt' fúr nPeP;;s:uio, a convite do JH'esi
tlenle. 

X. 

Ao § 6. 0 do art. 2i acrescente-se:- drvcntlo o maxi
mo c o minimo tle taes mullas ser lixauo pela assembléa 
geral. 

XI. 

O art. 23 fica assim retlig-ido: 
A direcloria será rt·no1·a:la annnalmenll~ prla terça parto, 

procedendo-se a ~ort,do cntn· os sous membms, quantlo 
tiv·~n·m a mesma antig-uidatll~, e rPg-ulan,fo esta nos casos 
em que o tempo do <·xercicio fõr diffcrenln. O membro 
sor·tcado não poderá ser rcelt·ito dentro do primeiro 
anuo. 

XII. 

• No nrt. 30 supprimam-se as palavras-que serão tlestinados 
aos reparos das obras da companhia-c substituam-se por estas 
-o qual será exclusivam,·nle destinado (o mais como 
cs!:í). 

XIII. 

Supprima-se no final rio art. 3'~ as palavras- tamhem 
antorizmn os incorpora!lores a O[ltar pela snbV!~nção kilomc
trica. 

Palncio do Rio tle Janeiro em 4 tlc Maio tle 1878 . ..,.... 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, 
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Estatutos da Companhht estrada de ferro do Rio Doce. 

CAPITULO I. 

DA COMI'ANIIIA. 

Art. L" A comp:mhia tem por fim con~trnir uma estrarla 
de ferro entre a villa tle Cataguazcs e a cidade da l'onle Novu, 
na l'rodncia de Minas t;eraes. 

l'ara esse fim a companhia, por accôrdo com o concc~sio
nario, toma a ~i. com todas as suas clausulas, farorcs. direitos, 
onus c obl'ig-açõc,;, os contractos de 17 de Abril 11 18 llc Jlc
zemhro de 1873 c de 12 de Dezembro de 1876. celebrado:; entre 
a Provincin de i\linas Gcracs coconcessionario; ficando, porém, 
sómcnte perfeito e oiJI'igatorio o acc,l!·do entre as p:1ríes qnamlo 
as it!dcmnizaçõcs estipulad:1s cstircrem satisfeitas, ou ga
nmtula<. 

,\ri. 2.· i\ ('n1np:1nhia se insl;dlar;í logo f(IW >nlls t•slallltos 
sej:11n appnn atlos pelo Go\ emu llllporial. 

Tcní s11a "édc ucsla Cúrte c dnra; ú 80 anuo,; na l't!rma d:1 
conces:.;i\o. 

An. :J. ·O capital da comp:mhia tlcvcrú ser de 2.000:000;)000 
l'f'lll'f'.SPII ta do por 10.000 ;H:,Çtii'S de :!001)000 ead;1 11111:1 par a 
eon· truf'.(~~o da 1." 'Ct'l'~fl da linha; de accúnlo COIII a clau
snla ti." ;lo contraeto dt; 17 de .\hril. 

O l'apit~ll da compauhia poderá >er augmcutauo por deli
hn. a~·~o da asscmbléa geral dos :~ceionis:as, 'ob pro1•osta da 
di 1 ceio ria c com app1 ovat:i\o tio l;overn:J lnlperi:ll. 

Quando, por força do <'ontr~~eto ceiPIJUHlo com <l l'roriueia 
lle jlin:1s (;craes, a comp:illl!ia tenha de m·eupar-sc da eou
strucçi\o da 2." secção da linha fcrrea, emittirá enti\o uu\o ca
pital, na fúrma da 2." parte deste :1rtigo. 

k; entradas das ae~·ões se farito por l'lwm;ulas pmvi:utu•nfc 
annuneiadas no' jonwes mais lidos d1~s1a C<'•rll•, ü pruptll'\,'~11 tio 
ile;cn\ oll'imenlo das operaç.ões da companhia. 

A primeira eharnail:1 ser:\ feila Jogo depois dr a fllll'O\-:Hlos 
o.' rstatntos Jlt~lo Gurnmo lmprriaL e a 'i openu;õcs eolllt'Ç<IJ~O 
d•~sd,• logo com o protlttcto dm;ta cltanwda, l(lHJ ~nr:'1 pelo :m•nns 
di' 10 o.:,. do Yalot· da~ <tcçtit•s. ~~om prazo Jllllll'a inl'nior dr 
liO dias, drveudo estar realizada na runtlusi"lo da.-: obras a 
im1•ortaneia das :wçue>. 

Art. .Í." ~o e~.;o do \·crif1ear->:e o :tllg;mento d(\ capil:d, a 
a,,embléa g-eral dos aceioublas preserererú o mudo lll'atiro 
da nrn is~ão das noras aeções. 

Art. G." As acções serão nom innti v a~, c a transfercneia 
dnllas ~e operará por termo lavrado em livro CSlJCcial, súmnntc 
desde que tiver sido realizada uma quarta parte do capit:1l, 



238 _\CTUS DO l'ODEll EXECUTIVO. 

Art. 6. o Por fallecimcnto de qualquer accionista passará 
para seus herdeiros não sú o direito ás re,;vectiva~ acções e aos 
dividendos, como tamiJCm o de tomarem parte nas deliberações 
da assembléa geral, tendo o !'C([Hcritlo numero de acções, com
tanto •1ne, sentlo mais de um, se eomiJinem entre si vara um ~ú 
representar. 

Art. 7." Os accionistas são responsaYeis pelo ralor das 
acções que suiJscreverem e lhes forem dJstril.mitlas. 

Perderão, em beneticio da companhia, o direito ás respe
ctÍI'as acçõcs e ao valor das IHestações que se therern pago, os 
accionistas que não etrectuarem as vre~tações do capital com a 
devida pontualidade. 

CAPITULO li. 

DA MSEMBLkit GEHAL DOS ACCIONISTAS. 

Art. 8. 0 A as~emlJién g(•ral dos aecionistas scrú composta dos 
possnidores de ciiH'O numa i..; arr,õ,•s, in.;criptas nos reg-istros da 
companhia tn•s lllPzes antes da l'l'tllli;io para •pw forrrn rouvo
Callo~. E.<ta rrstrie~::io niio ser:"t. pn!'(''"· appliea1 el na primeim 
reHni:io da assemhll-a geral. si Pila 1 i 1 e r Ioga r antes •In d•'•'orrcr 
o prazo de trcs mPzcs dqlOis •lainslallar:iio da companhia. 

Art. 9. o A as,emhlén gemi dos accionistas poderá fnnceio
nar, achando-se representada, pelo menos, uma quarta parte 
do capital realizado. 

Não se ,-erilirmulo c~ta eondição na primcirn rennião, eon
vocar-se-ha ontrn, por :mnnneios nos jornaes mais lidos destn 
cnpital, para i;) dias •lepois; nclla poder-sc-hn deliiJeraJ', qual
quer que seja o numct·o de :~eçi"Jes represent:ul:!s. Quando, 
porém, se trai ar de rerorma ou modilienção de qualquer dispo
sição •lestes cstatntos, niio se potler:'t tomar deliheração alguma, 
sem que se ache representada a maioria al.Jsolnta das acçõcs 
ernitti das. 

Art. 10. O aecionista q11c. tendo yoto na assemblén gcrnl, 
não puder com parecer, porlnr:'t razer- '<C representar, conferindo 
para issn poderes a o11ti'O :wdonista. 

Não serão, porém. admittidos votos por procurações quando 
se tratar de eleição dn directoria. 

Art. H. Os 1otos serão contados na r11zão de um voto por 
grupo completo de r.in•·o aecõe . ..:, mas nenhum acdonista terá 
direito a mais de tiO nJto,_' •pwlqncr que "cja o numero de 
acçõcs que l'CJ1fPsente por si e eomo proelllmlor de outro:>. 

Art. 12. Em regra. sPmpn~ q11n não ,:e tratar da eleição de 
direetori:1 c de men1hros ri:• <·ornmis,ão !is•~al. ou •le rerorma ou 
mo• li tiear:iio de •pralq 111~1· lli.<po,ir:ão •lestes estat11tos, as vout~~ões 
serão feitas wr CIIJiita: l'l)lllturJo, a requerimento de qualquer 
membro dn nssernblt:·a :;•mll, e~ta poderá resolver que se faça 
por acr;ões na fórma do art. U. 
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Art. i3. Serão admittidos em assembléa geral, exhibindo, 
previamente, documentos comprobatorios do seu direito: 

§ i. o Os tutores por seus pupillos. 
~ 2. • Os maridos por suas mulheres. 
~ 3.0 Os prepostos de <JuaJ,luer lirma ou corJJOração. 
Cumpre, porém, que qualquer dos representantes possua 

cinco ou mais acçõe~ . 
Art. ~~. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente 

em qualquer dia do mez de Março de cada anuo, para tomar 
em consideração o relaturio da directoria e parecei' da com
missão I isca!, c eleger a tlircctoria e o conselho liscal. 

No caso da assemiJiéa geral não poder nessa reunião pro
nunciar o seujuizo sobre a gestão da directoria, ou resolver 
quai<JUer assmnpto de interesse social, a sessão poderá ser 
adiada para outro dia, comtanto que não SPja eSJwçada por 
mais de oito dias. 

Na primeira reunião de cada :mno serú eleito d'entre os ac
cionistas o que deve presidir a assembléa geral !los accionistas 
no decurso do nwsmo anuo 

Art. Ui. A asscmiMa geral reunir-se-ha extranruinaria
ment.e quanuo a direetoria ou a comrnissão lis<·al o julgar 
conveniente, ou quando o requererem accionist:~s que repre
sentem pelo menos :l/lO do capital realizado; nas reuniões ex
traordinarias não se poderá, porém, traia r de outro assum pto 
al<illl daqnclle que fúr de.signntlo no anuuncio ll:t conv-nen<;ão. 

Art. 16. A convocação, tanto para as reuniões ordinarins 
como para as extraoruinari:Js, scrü feita c pnlJiicarln nos jor
naes de mais circulação, oito dias antes do inuicado para a 
reunião. 

Art. i7. A eleição de rlirector ou directorcs, de mrrnhro ou 
de mcrnl.Jros lia cornmissão fiscal, assim como torlns as reso
luções lia a~sembléa geral, seriio por maioria relnriva lle votos 
dos accionistas presentes e das acções que elles representarem, 
nos termos do art. H. 

CAPITULO IH. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA CO~IPAXHIA. 

Art. i8. A companhia será dirigida por urna uirectoria 
composta de tres accionistas eleitos pela assemhléa geral e 
não poderão entrar em exercício sem que possuam pelo menos 
50 acções. 

Exceptua-se a primeira <lirectnria, que fica com postá dos 
seguintes incorporallores lia companhia: 

Nominato .José lle ;,ouza Lima, L'heophilo Hibeiro rle 1\ezenue 
Junior e Luiz Antonio 'l'assára lle Padua, <JUC como taes as
signaram os J!resentes estatutos. ..... · 

As funcçoes da primeira llirectoria uurarão até 3( de~D'e;; ". ~ 
zembru de 1882. · 

--·~-

\ : f l ~ •• 
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Art. 19. Não poderão ex:crcet' conjunctamente o cargo <lo 
<lirectores, accionistas que forem sogro e genro, ou cnnha<los 
durante o cunhadio, parentes por consanguini<la<le até o segun
do gráo; dons on mais socios de u111a linnn socinl, nom M cre
dores pignoratícios, ~i não possuírem o refJtwrido uumero de 
acçõcs proprias. 

Art. 20. Em cnso de impetlimento de nlgum de sens mem
bros, a tlirnctoria cleg01 ú, de conformidade com o art. 17, o 
accionista trne deve fazer as suas n·zcs. 

Art. ill. Compnlc ú directoria: 
~ 1." l'mmu,·er por todos os Jttl.'ios :10 seu alcauce a fll'ospo

ridadc da companhia. 
~ 2." Nomear d'cntre seus llll'lllhros, pn'<itJ,,ntn c sccmtario, 

compdiutlo ao priull'iro presidir ús renniií1's. e raznr nx:ncu
tar as resoltu;ües ·Ja din·t·toria, e ao Sl'g11111lu 1:1\ r:1r as :ll'las c 
fazer o I!X.pedit>nte. 

~ :1." Faznr lodos os eontraelfh, ajustes e :lrranjos, qn1\r para 
o a,.;scn!auwnto dos trilhos, I! ohras :H:cessorias, quúr p:tra 
tudo IJUanto fúr util e ~~~~~cs;ario aos Iins da companhia c seus 
interesses. 

~'L" Nomear nm gen'nl.n de sua t·onfi:mça. que tome a seu 
eah~n n <lirecr.:iío e ox.pt•dit:Hte do servif_.'o diario, fixando a 
ret•·ibuicüo dns ~!'ll' '~'~'~ i1·o'. 

§~i." l"Xomear ,,_, emprl'g·;~dos qLw forern Hl'~'f'ssario~, Hrar
rar-lllc~ os nnlen:lllus P a li:llu:a tpw dt•Yf'.lll pr nst:tr, fixando o 
lllllllt:l'll e \'eliCiliWIII.O~ t[os Sf'll~ t'lll(ll".~;u(ll,. 

~ Ü." 8uspm~der, ÍIII!JIIl' multas e demittir os empregados 
lJIIe 1113! 'C!'\ ll'!'lll. 

~ í ... lleeullwr a 11111 Baueo acn·tli In tio as som ma~; colmulas 
qne n~o til·t'l'l'Jil illtlllntliaL:i applif•;wúo. 

~ H." t:erhar as r·oulas nu fi111 dn r::ula smiW-'tre, e fawr· aos 
:wt,ionistas tlbtr iiJLLil,,i"ut de tli\·itllmtlus dos lucros líquidos, 
pl'o\·enioull,s tln tt[•el':ll;líes ('(f'l•t·ti·;:tJitt•nu• eorJciuida:; JJU rcs
JH:t'Li·. o :'l'lllt'st:e. 1111.< Jllt'ZP'-' dn .laJII'ÍI'Il o .Jrrlho. 

~; !1." AprPSl'll"ar ú a'-':'l'lltlt ,·,a ~Pral na o;ua rcuniiín do lllf'Z 
df) Mal'l'll o lwiarll'o do :tlllllt aulerior. o r·Plalorio d:t m:tn:ha 
e Jas oÍ:etíiTl'llti;ls do~ nt~:~otio-., e inleres<cs ~rH~iae.~. 

~ 111. Fat·ilil:ll· :·, 1:o1nrnis<;io li<ral o l'\auw da t•:;;rriptnra
\.'iío, do arehi\u, c dar tod:ts a.s iul'orllwr;ões e <:\pliearl,es lJLIC 
e! la exigir. · . 

Art. :l~. Incumbe ao g-<'rr~nte : 
~ 1." l't'OtPdnr sernpre llu at'('l'trdo eorn a~ ortlens c instrue

f'i'es da Directoria . 
.. ~ 2." l'nlJH)r :i dirPt'trtria ns Prnpn•g-;Hins qne lhe forem 
nxig-itlos c netes<arios pa1a o dcselll!H'IIlw do ~un içrt a cargo 
da rornpa11hia. 

~ :1." l'rr~tar:'t (!iref·loria toda,; as inl"nrlll<!f'ÍÍl's qw• lhn forem 
r.xig-i1l:1s c imlir·ar t•Jdas :ts llll'didas IJIH' 11 lto111 I'Xito da l~lll
Jtl'eza rcrlarrrar. 

Art. :.!:1. A di1·cdnria scrú eh:ila :wnnalmente, corn excnp
r,iio do um dos rw•rrtltros, q11e t'nlltillnarit a ~I'I'Vir, niw S(~ndo 
IH'rllliltida a rt•nleir.:·iu dos ontt·os """iío passado nm anuo con
ta(lo tlo tlia da suhsti tuiçiiu. 
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Art. 2'1. A 11ircctoria, representa11a pelo seu presidente, pól1c 
11euwmlar e ~e r 11omnndal1a, preferinl1o smnpm resolver rjlwes
IJ uer rJUPstõcs por meios eoncili:~torios ou :trhitramento. 

Ar L. ';!;i. Dur:~nte a eonstrner:i"ío da i." seccão e:~da um dos 
rlin·•~lon•.;; pcreellerú a tJU:Illt.ia "de '1:000r)OOO ":mnuaes, pagos 
senll\slralrrwnte; e depois tlc aberta ao trafego passarão a re
•~eller '1 "/o tla rentla, 11eduzidos os g·nstos c a f!Uota para o fundo 
dn rc:<erva. 

Si, pon·,m, :Hpw.lla potTI'Hl:tp;om não JICrlizer a sobredita 
'luautia, ~erú esta prcCHI'hida pl'!a l':tixa da companhia. 

CAPITULO IV. 

ll.\ COM~IIss:\o FISCAL. 

Art. 21i. Na asscmiJll'a geral ordinaria de cnda anuo será 
l'll'ila uma eommissi'to Hscal eomposta de tres accionistas pos
suidores de 50 ou mais arções, scnimlo de relator a•JncHe que 
entre si desi~·narem. 

1\rt. 27. l'or morto, illiJledilm~nto ou l'rsignar:ão tlc qual
rftwr I lOS lliClllhfOS da COillllliSsi!o JiSC:l), OS OUtros dOUS Uesig
Uarão um ;w~.:ionista possuidor de üO ou m:tis :teções para 
Jli'I'Oill'lwr a rap;a, oxrrc<'ntlo o snhslituto as fllneríics do earg'() 
alr'\ a reunião da primeira assemJJJ(•.a gr\r:tl ordinaria. 

Ar L. ~H. A dircetoria franquear:'! a commissão Jisc:JI o exa
me da eseripturação, dos doeumentos compro!Ja:orios da tlcs
pnza n [()();ts as informações IPW lho forem re•Jnisitatlas. 

Art. 2\J. lncruniJc :'t comrnissão tiscnl aprnsentar tlil assem
IJI(•a g-nral dos aecionislas o sn11 p:tl'l\l~er so!Jre a g-e:.:tão da 
dircetoria, c rjlwesrJLH'l' m•goeio:' concernentes á comrnmhia. 

C:\PfTlTLO Y. 

DO DIYIDF.i'iDO E !'liNDO IJB fllc,EfiVA. 

,\ rt. 30. Dos ltuTos líquidos de eatla semestre serão tledu
zirlos 1í "In para fundo de rescrv:1 IJllC scriio destinmlos aos re
paros d;ts.ol•r<ts da eompa11hi:t n a fnnr fae1\ <Ís lll'.rdas do r~a
pilal soei:tl ou :t sii!Jstilltil-o: do resl;mlo sn farü o dividendo 
~nmestral. Emquanto o e:tpital desf:tleado não fúr integralmente 
restabelecido deixar;\ dn haYer distribuição de dividendos. 

CAPfTilW Yf. 

FU~DO DE A~tonTJ7. IÇ:\o. 

Art. :li. A companhia começar~ a formar seu funtlo de 
:mwrtização depois dos W primeiros :mnos, eontados da 
:q•pro1·a\:iiu dos e>latutos, empregando JI:II'a c~sc lim pelo 
lll•'nos L~ "/o do capitalticsjlenditlo, IJUando a renda liquida 
exceder a 7 "/.,. 

l'. u. 1878 31 
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CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GEllAES. 

Art. 32. As acçõos estarão completamente distribuidas 
tres annos depois da appro,·ação dos estatutos. 

Art. 33. A companhia se dissolverá nos casos Jlrevistos 
pelo Decreto n. • 27 H de :l!l de Dezembro de 1860. 

O modo pratico da liquidação scrü determinado pela a~scm· 
bléa geral ad lwc convocaua, guaruadas as disposiçóos uo 
Codigo Commercial. 

Art. 34. Os abaixo assignados obrigam-se 11clo numero 
das acções que subscrevem, ou por rJtlalrJIIer numero infc· 
rior quo lhes for distribuido c se sujeitam ús disposições dcs· 
tes estatutos que approvam, autorizando os incorporadores, 
quo nomeam para a diroctoria, para rcrJnerer ao Governo 
Imperial sua approvação c para aecitar as altcraç!íos rJUe o 
mesmo Governo Imperial lhes Jizer. Tambem autorizam os 
incorporadores a optar pela subven{~ão kilometrica. 

Rio de Janeiro em H do Feyerciro do 1878. (Seguem-se 
as assignaturas.) 

DECRETO N. 6894 - DE 4 DE MAIO DE 1878. 

Supprime as officin~s ele tanoeiros, pedreiros c canteiros do Arsenal de Ma
rinh!l da Província da Jlahia c constitue cm,uma sú as de apparclho e v c· 
lamo, sujeitas a Dircctoria das du construcc;ào na,·al do mesmo Arsenal. 

Usando da autorizarão que l\Ie concede o art. ;;;• ~ 1. ", 
parte 1. a da Lei n. o 2í92 de 20 de Outubro de 1877, Hei por 
bom decretar o seguinte : 

Art. :l." Firam snpprimidas as officinas de tanoeiros, pe
dreiros e canteiros do Arsenal de Marinha da Provinda da 
Bahia. 

Art. 2. o As actnars officinas de appnrclho e vrlamc con
stituirão uma só offieina sob a denominarão dn- apparelho
sujeita ; á Dircctoria de construcçõ<'s navans, f' com o pes~o<tl 
m<~rcado na tabella aunexa ao Dt•crclo n. o 5163 de ~ de De
zembro de 1872. 

Art. 3. o Ficam revogadas a:; di~pusiçiks t'lll coJJtmrio. 
Eduardo de Andrade Pinto, rio Men Conselho. Ministro c 

Secretario de Estado dos Ncgoeios da Marinha, as~im o lenha 
entendido e fa~·a executar. !'alado rio Hio de Janeiro em !1 de 
Maio de 1878, a7." ua IndepeiHlencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Eduardo de Andrade Pinto . 
.. Afoi:JV', :f\:IV'J·' 
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DECHETO N. 6895 - DE H DE J\IAIO DE 1878. 

Aulnriza a C:Hupauhi~ \\'il>oll Sons and Compauy J.imitr<lpara fttncrionar 
no Impcrio. 

AUendemlo ao que Me l'CL(lten•u a Companhia-\Vilson Sons 
and Company Uulitcd- tlevid:tlltente rcpre>cntada, c de con
fonuidadc com o part>L~nr da St·n:fto do~ Nngoeio~ do lmperio 
do Conselho ((p Eslatlo, l'X::tl':tdo ('(I[ I'Oll.~Lill:t de a de Ahrif do 
c.tJLTLJ!ltc :tllno, flui por Jw111 t'ottec•Lit)l'-llw autorização ]tara 
funcdonar, lieando as LJUeslõe:; que se sttscitarcm no Brazil 
entre a mes11ta companhia e o; intercss:ulos ~ujcitas ús Leis c 
Tribunars do 11aiz, para L·.njo fim dt•rr.r{t V·r agcntos com po
deres nec<·~;sarios. 

João Lins Vioim Call>:tlls'lo tlf' ~\inimhú, tio 1\fen Comnlho, 
Snn:11lor do llllpP.rin. i'rnsidtmln d<t Com;nfho de l\tinistros, 
l\lini:;tro e St'eretario 1lo Est:1do tio; Negocios da Agricultura, 
Cniilllterdu e UIJras l'!tiJiieas, assim o Lenha entendido e faça 
~~xewt;~r. l'al:H:io do Hio tle Janeiro em 11 de Maio de f878, 
!i7. v tia lutlejJC!ldeueia e tio Impcrio. 

Com a l'lliJrit:a de S na l\I<tgestadc o Impcrm!or. 

Joiio Lins Vieim CansanstTo de Sinimúú. 

DEf:l\ETO N. 68% - DE H DE !I[AIO DE 1878. 

Cl):~t·l:tk pri•;ilegi' a Jna~piim .\h1•s de Somn par.1. o appar.•lho tlcstina.tlo 
ci purilicn~;-ro do okn da turfa. 

,\ ll,•ndl'lllfo :111 Lflll' M,· l'I'IJIWl'l'll Joaqnin1 AI\ es d1l Sonza, e 
Tl'lltlo otn ido o fl:ti'I!I'I~J' do I :onselltP.iru f'm~;ura1lor d!L Col'lla, 
Soberania I' Fawnd;~ N:ll'ioual, l ki por hent conecder-Jhe pri
nle~io, Jllll' dez all!IIIS, p:tra o :tpJl:tl'l!lho do sna in1·onção dcs
tirwdo :'t purifieat:iio doo!I'O da t.url':t, :.:t\g'LJtltfo a tk'LTÍJ!!,'ilO c 
tlPsnuho tfLLe dnpositoLJ Jto ,\re!Jiro l'uLliw . 

.loão Liu' \'inira Ca11 ansi'IIJ de Sinimhti, tio l\fml Conselho, 
Sen:11Jor do Imperio, :'rn:<idl:ntn tlo 1:omellw de 1\linistros, l\fi
lllstro e Scerl'lario de E:,tailo 1los Xcgoeios da Agricultunt, 
t:ornnwn·iu L'· Obras l'ttfliieas. a>sim o tenha entendido e faça 
t'\l't:LLtar. l'al:IL'io do Hi11 dP J;Lill'iro l'llt l1 de Maio de :1.&78, 
:i i." da Iutlcpeudtmeia e do 1mperio. 

Com a ntbrh·a de ~na I\Iagcstade o Imrcrador. 

Jutlo L~·us Vicil'tt l..'tt;IS(H!Sil'o de Sinimlní. 
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DECHETO N. 6897 - DE H DE MAIO DE :l878. 

Approva, com alterações, a reforma dos estatutos da Companhia Sorocahana 
da estrada de ferro de S. Paulo a Ypancma. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Sorocahnna 
da estrada de ferro de S. Paulo a Ypanema, e tlc conformidade 
com o parecer da ~ccção tios Negocios do Imperio do Con~elho 
de Estado, exarado em con~nlta do 2:J de Março ultimo, Hei 
por bem approvar a reforma dos re~pectivus e:;tatutos, 
cll'ectuando-se as alternções que com este baixam assignndas 
por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperin, Presitlcnle tio Cnn~elho de Ministros, Mi
nistrn c Sceretario de Estado tios Negocios da Agrienltura, 
Commereio e Obras Publica~, IJue assim o tenha entendido 
e faça exeentar. Palacio do Ui o de .Janeiro em H de .Maio de 
1878, 57. • da Independencia e do Imperiu. 

Com a ruhriea 1le Sua .Mageslade o lmt,erador. · 

.Toilo Lins Vicim Cansansilo de Sinimútí. 

Alterações a 'tue se r•ef'nrc o Dect•eto n. • G8U7 
destn do.tu. 

I. 

O substitutivo do art. 20 dos e~tatnlos fica a.~sim nxligitlo: 
O presidente e os direetorcs da companhia rcccLerão uma 

gratificação annual, marcada pela assemLléa geral dos accio
nistas, cuja somma, porém, nunca Jiodcrá exceder da quantia 
de 8;800~000 por anuo, para lodos os membros da dirceturia. 

Il. 

O substitutivo dos arts. 21 c 22 deve ser concebido nus 
seguintes termo~: 

A directoria reunir-se-Ita ordinariamente de 30 em 30 dias, 
e extraordinariamente todas as vezes qne o exijam os inte-
resses da companhia. · 

Suas dncisõcs ~erão tomadas por maioria tle.volos. 

IH. 

O substitutivo do art. 29 é alterado pelo seguinte: 
Não poderá votar o aceiouista que não apresentar documento 

de acharem-se depositadas 1'uas acções no eseriptorio da sédc 
da companhia, ou nos cstaiJelceimcnlos das cidades de S. Paulo 
e Hio de Janeiro, designados pela direcloria nos annuncios 



ACTOS DO PODER EXECUTIYO. 2Mi 

de conYoca~ão da a~scmbléa geral, c bem assim~aqnelle cuja~ 
accõcs não t ivnrcm ~ido registradas no mesmo Pscriptorio da 
séile da companhia, com antccedencia de 30 dias, pelo menos, 
ao da reunião. 

Para a rleicão da dircctoria o prazo do registro ser:i de 90 
dias. • 

IV. 

Ficam snpprimidos os arls. 30 dos eslatulos e o seu substi
tutivo. 

Y. 
Ao arl. 3~ dos estatutos, § a. o, acrescente-se:-não po

dendo effectuar-se nenhum augmento sem approvação do 
Governo Imperial. 

v r. 
O substitutivo uo art. 36 fica assim redigido: 
O capital da Companhia Sorocabana serú de 7.200:000,6000, 

divididos em 3.600 acçõr:s de 200/>000 caua uma. Achaudo-sn 
rPalizado iutegralmenle o capital de 22.500 destas acçõr!s, a 
companhia poderú cmillir, pnra o restante do mesmo capital, li
tulos e obrigações que serão especialmente garantidos por lodo 
o activo da sociedade e pelos juros eoncedidos 11elo Governo 
tla Jll"OV in e ia. 

Si, porém, preferir realizar lodo o capital por Illl'io drl acções, 
esl:.~s rlrwerão r!sf<tr distribuídas dnnlro do prazo de cinco 
annos, eonlados da data da deliberação da assmnbléa g-eral. 

Fiea entendido que o pag·amento dos juros garantidos pelo 
Go\·crno provincial será sempre feito em moeda nacional, 
conforme r~stá eslabclccido no respectivo contracto. 

A emissão destes títulos serú feita conforme a moeda do paiz 
rm que ella frir realizada. 

VII. 

O art. ;)7 dos estatutos fica assim rcrligitlo : 
Além do fundo de reserva, dnstinado exclusivamente para 

f:tzr•r faen ás perdas do capital social, on para snbstituil-o, 
poderá ser ercado um fundo dn amortização, para, no fim do 
Jlr:tzo da duração da companhin, rPprnsentar o rapilal com 
fJIH' sA ermstiiHr'; não podendo, porém, ser applieado an pa
g:mwnto das mnllas em que possa incorrer. 

Os juros das apoliccs c ma.is litulos, com excepção dos di
•·ictcnd.os das acções rrsgatadas , pertencentes ao fundo de 
:l.mortiznção, entrarão na conta dos lucros divisíveis. 

VIII. 

Acrescente-se ao art. 72 dos estatutos:- nem poderá cffcc
tuar-se sem approvação do Governo Imperial. 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de 1.878.- João 
Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú. 



2Mi 

P1·ojecto dtt modi{tca[t'ío di! almms rtl'liyo.~ dos esllllntos dtt Com
panhia Soi'Ocalmnn a/lnixo ·uu:ncimwdo.~ e a IJite se rt•{cl'e o 
11etiçiio destn datn. 

Os arls. 'L" P ti." Jlram ~nh,dilnitlos ppfo ~"~~·uin 1 1': 
Artigo. Os llPgodos da l'fllllpanhia snri'ín gPritlos por nma 

tlirretorw eomposla de ln•:; IIJI'IIlilros. Sl'lHlo: lllll prl'sid,•nl•· t' 
dons direr.tores dnitos [li' la a '"''lithl•'•a ;.o·•·ral !],. ar•t:ionisla:;. 

Os arts. to, H, f2 nU lit:alll >niJ-.:IilliÍI[os Jll'ln "''g'ltinte: 
Artigo. A asscmiJI•'•a gt•J ai ,,,. a,·,·:ani< a-.: r a:·;·, d,· i rr' 1'111 li'l's 

anuos a L'lPiciio d" sua dil·,·eio1·i:1 r· 1:a llll'c'llla ot:ca,iiio a ell'i
ção dl' tres IÍlellllJJos, qtll' "" d:•noJIIill:liiiiJ :;llilo:iitl!los da di
rccloria c SL'rviriio 110 ,.;,so tJ,• illl!" llilliPIIIIl do JI!'I'"Ídl'ntn c 
dos dOUS llii'I'I:!OI'I'''· J'iii':J l'.si;1 .-<idJ':IIIIÍ'';Io l'l'!!iililli,l il 01'1[1'111 
da vot:1~·iío. · · 

O arl. F~ Jiea 8nh:;lilnido ti"IIJ "''gllinlt•: 
Artigo. !'ara que possa a ,[ir;•t'ltll·ia fanc.eionar é ''"'~'IH' ia! 

a prcsenç.a do pn:sidenlc e Llo.; dou·; tlir.•J'IPt'l':< n 11a falia dn 
qualquer d<•lles a [H'I~SI'lH:a do ~ur,,ti!a!.o. 

O art. l!} lica ~u!Jslilnitlo 1"1 ·· ·,·:.:ninl1~: 
Artigo. Falleeendo 011 ''''lnilliudo-~e algum <lo,; Llin:rtorPs 

serú chamado o snlJslillllo na r,·H·nw jú del1·rminada n '''rvirú 
até que se [li'Ocmla ú ekÍI:i''" d1J 1111,11 din·t:tor, IJlll' :.:rr:'l fl'i!a 
na proxima m;scm!JJ(•a ordin:,1·ia. 

O art 20 fiea su!Jst.itnido jll'lo c:''·"'tlil111': 
Artigo. O prosidPnl•: ~~ 1:ada 11111 dn> diruelon•s Yonccri'ín nma 

gratificação annual, qun snrú !narrada jll'la a-;spm!Jlt'•a gt•ral 
de accionistas na occasiiinl'lll tfllD SI' pi·ort•tlt•J' ú dt•içiio. 

Os arts. 2i c 22 licam s111Jsliluidw: pp]n scguinli': 
Artigo. A dircetoria rt•tmir-st·- h a tntlas :1s \'Pze.; tJlW exigi

rem os interesses da 1~ompanltia I' ~'ll:t' tJ,•,·i-<õ,•s "'l'iio lnnwtla~ 
por maioria de yotos. 

O art. 2\J fit·asuiJ.-<tilnido pl'ln ~r·.~:·;liuiP: 
Artigo. Para o :wdnni,;la '"""'I' 1 n'a1· elllqnall[lH'I' l'l'llllii'ío, 

exige-se qnn tenha !'l·g-i.;i 1·ad" ,;na' a,·,:<'c' 110 PstTiplol'in da 
companhia com aa!PI'''"''JII'i;t tJ,• li'Í'I'.a dia,; l'lll rl'!ar:iío :1ll tli:1 
Lia rcuniiio. 

O art. 30 Hea suhslilnido pt•ln H·.~·llinle: 
Artigo. Para Yolar lia f'kit:iio ti·· ilil'<'l'!orn' 1'\.Íge-sn fJIW o 

nceionisla rPgblro ~nns ;lrt:li,•s 1111 ,•,niptii!'Ífl da l'llfllp:lllltia 
\lO diag anteg da elt•i!'iio. 

O art. :36 fien suli-dilnido pPlo s<•gnh!P: 
Artig-. O eapilnl tla l:olllp:IJJ!tia :-ior"''<iiJall:t>ri'<Í 1le 7.200:000.~ 

dividido em :36.000 :tl'r:ilt•s ti" :!()0.;000 1';111:1 11111a. potiJ•IILll;~ 
porém, a rompauliia, Cllll[llan:o 11~11 liz,·r a enJi~-i"111 dontlllll'l'll 
total das ae~õt•s, cmillirohri,.·a,:iJ,..,o!l onlro~ li!nln·:. qnn~111iio 
nspccialmentc gnrantitlos t'lllll Indo o :11:1 i \.11 dn ''wi,.d:lllt• I' os 
Juros gnr:mtidos pP!o <;o\ t'l'llll. ,\ <'111 i''~" ''"'it•s 1 ilnlos 'e r: i 
feita conforme a moeda dtJ paiz ~~~~~ l(tll: dia ft'it• n·alizada. 

Sorocaba, 12 de Nov,·mliro 1ll' J877 .- Lw:::: Jlotlteu.~ Jlfoy
laslcy, presidente da din·t·.toria.-Ff'lisúcrto N. Pratis. -Vi
cente E. dct Silm "lbreu. 

·r·r. .. -
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DECRETO N. 6898 - DE H DE MAIO DE 1878. 

Extingue a. Commissão do Promor.•>os no Exercito. 

Hei por bem extingnir a Commissão creada no Exercito, 
por Decreto n." qfii9 de 4 de Novembro de :1.870, para organi
zaç:.ão do quadro das vagas c das escalas de promoção. 

O Marechal de Exorcito Graduado, Marquez do Herval, do 
Meu Conselho, Senador tlo Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra, asgim o tenha entendido e 
expeça os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro 
em H de Maio de 1878, 57. o da Indcpendcncia e do Im
perio. 

Com a ruhriea de Sua Magestadc o .lm111:rador. 

Jliarque:: do llen·a.l. 

DECHETO N. ()899 -DE H DE MAIO DE i87R. 

E~linguc a Commi;s"o de Melhoramentos do Material tio FxPrrilo. 

Hei por hem extinguir a Commissão de Melhoramentos do 
Material do Exercito, creada JlOr Decreto n." 663 de 24 de De
zembro de t849. 

O Marechal de Exercito Graduado, Marqncz do Herval, do 
Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 
E~tado dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e 
expeça os despachos neressarios. l'alacio do Uio de Janeiro 
em H de Maio de 1878, 57." da Indcpendcncia c do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magrstadc o Imperatlor. 

llfarqlleZ do llerml. 
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DECRETO N. ()!JOO - DE u DE MAIO DE 187R. 

Reune á vora municipal do termo do Rio Grande, na Provinch •In S. p,.
dro do Rio Grande elo Sul, a vora e<peci:d <lo orphãos tio 1nesmn 
termo. 

Hei por hem uocrotnr o seguinte : 
Artigo uni co. Fica reunida ú 'ara Innnieipal do termo 

do Hio Grande, na l'rovinein uc S. Pedro do l\io Grnndc do 
Snl, n vnra CSJieeial ue orpltãos 1lo mc.'HJO tnnno ; rc\·og;ulo 
o Decreto n." f1::lii7 de :10 rio Scl!~nJhru d1~ JHliH. 

Lafayottc llodrigues Pereira, do :\leu Com;olhn, Mini:;t.ro c 
Secretario do Estado dos Nngocios lia .Justit;a, a~,;m o tenha 
entendido c faça exceutar. l'nl:u~io do Hio 1!0 .Janeiro em i 1 
tlc Maio do f87H, fi7." da ImlnpmHll'neia e do lmperi11. 

Com a rubrica do Sua l\Iageslatle o lmiH'rador. 

La[ayclle Rodrigues Pcreim. 

DECRETO N. (i!)Ql -DF. 18 rm MAIO DF. 1878. 

Approva as modificações propostas pch Companhia Cily lnqnov••mrlils para 
as ol1ras de esgoto do tliffcrcntes Jll'Ptlios ;'l~ rua~ 1le Fonscr:t Tcll1•.:: n S. 
Luiz Gonzaga, no bairro do S. Christo\"ào, o para os ram~t·.-; que pas:..;au1 
na do S. Janua.rio n rntr·e as rua;; ~ova tio AlcanLara P Yi..;t·nn1l1~ <1~~ 

Jtaúna. 

Attr~ndendo ao que Me rer[ucrou a Companhia Cily Tmpro
vomonts, Hei por bem a[l[ll'OY:Jr, de wnformidadn eo111 a 
clausula 2/í. a do rmilraelo approyado Jlt'IO Di•Crdo 11. o 606!.1 
110 t.8 de DezPmhro de 187;), as motlilicacõl's eonsl:mli's 
da pbnta ruhricndn pl'lo Cheft· lln llifl•d;Jria dns Obra:.: 
Publicas, pnrn as ohras llt> P;;;.[olo dos pn•dios ús runs de Fon
snca Tclles de n."' 1 a 17, t' o' dt• n.'" 12 a 70 da rua dt~ 
S. Luiz Go11zag-a, l' para os rmna:·~ di' P~g·oto qnn pn,:sam na dn 
S . .Januario P l'Tlll'l' a~; runs No\ a 1lo Ale:tnlara i' Visi''JIIde tlt~ 
Ilaúna, ficando assim lllt11lilicn1lo o plano 1las obras d•· : s:. (Jto 
uo !1." dislricto, :t IJIII' se rdnl' o r: i i:tdo decn·to. 

João Lins Vieira Cnman,.:iio d1! Sinimbü, do Mr•u Con,Piho, 
Presidente do ConsPilio dt• l\lini"'rw>, l\lin1stro n ~:·cn~:nrio ile 
Estado dos Ncg-ocios da Agricnltura, Commcreio n UIJI'as 
Publicas, assim o li·nha l'llklHl ido e far:n l"i:t'cntar. Pala1~io 1lo 
Hio de Janeiro em 18 tlt• l\laio de• 1878, fi7. o da IndqH'mlt•ncia 
c do Impcrio. 

Com a rubricJ de Sun ~Tai{estadc o Impcrullor. 

Joito Lins Vieira Cansanscio de Siniml11í. 
<A:N\F~ 
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JJECTIETO N. ü()02- Im iS DF. MAIO DE 1R7R. 

llcnne ao termo dr fliracnruca o tla IJalnlha, na Prorjnci:t elo Pi:lilhy. 

Hei por IJrm tlrrrd:n· o~r·.~~rrinlr~: 
Arl. 1." Fica rPnnirlo tllliNino de l'irtll'llr:wa o tl:lll:-~lnlha, 

nn Pmv i IH' ia tio l'ianhy. 
AI t. 2." Fica I"CVP~ado o D:•f'tl'lll 11." rrnn tlt• 10 dt• .Ir: nho 

de li-:71, qne reunira 'artnl'ilr· termo ::o rlt· Earra>, na mn:;ma 
provi11t~ia. • 

L:tfaydle llorlrig-lLt'S l'nnira, tio l\Irn Cowrllro. :,linislro n 
Seeretario dt•E,:t:rdo tios Nt•gol'ios da .Ju.<l•t:a. :c·sil!l o lt•nha 
entnJJllirlo n f:tr~a e.xceut:11·. l'al::t':o tio 1\io tlr• .l:ult'iro l'lll IH dt: 
!\Ia i o de l878)i7." da lnd1'(1t'lltln:H·ia e l)q Jmpniu. 

Lafawttr' flodriyucs l'rTeinr. 

DECnETO N. r,no:l- DF. iR nF. ~· \10 nE 1 Ris. 

llivi1ll' l'lll tfnll'' o r.nntnllOilo snporior 1h• f~ll:l.l'li:l:-> \':u·inn:H'S da rntn:1 rra 

d1• ll:t•lui, ll:t Pl'ovincia do lHu t.;ran•l1· tio ~lul. 

J\ltr.nllr•JHln :'t convrnir·ncia lln SI'JTir.:o pnhlieo nos 1liHI'ictns 
fronlr~iros rla Provineia do !I in í;J a11rl•· !lo ~:nl, llr:i por 111'111 
tlnen:lat· o seg-ui11 te: 

Art. i." Fiea dividida em dou.< tl r:rtlllllWJHln ~'lllwrior 
tln (;uanlas Naeiou:u•:<, enmlo ua conwr-ra de ll:H[tli, d:t n·
fr•rirln }li oviuein. 

Art. ~-" O primeiro r·omJnall!lo nlpr•riot· :<erú fomwun rins 
corpos r! e c a v alia ria n. '" :!8 o ;;o n do hatall:ii.o ria l'r·~:nrn 11." !l, 
org:mizados nas fre~:·11r·zias !lomnuieipio rl:• S. J;orja; I' o sc
~~undo eomprPlH'Illli'I'Ú os COI'JHls 11. "'' :m I' li L" o haiallriio llr~ 
infantar i:1 n." :l, pt•rlr:nr·r•ntPs :'ts paror·.l!ia;: dn Jl:H!IIi . 

. \ri. ::."E' tlerog:nlo ll<'>la pa1 Ir· o IJ, ITI'lo ;: . "::::li I rlr• :; dn 
)!ai r:o tlt• Hl:i!l. 

L:1fayt'l!P 1\orlrig-ni'S l't'i I'ÍJ a, do M•·n CoiJ>I'i!:o. 1'-:illi,.lro n 
S1·en>~nrio rir: Eslndo dos ?\r·~·oe'o .. ria .IH·i·r·a, :t'''i!ll o t•·Hha 
rntt-nllidn r• f:wnt'Xf'f"lll:lr, l'ala1·" riu l:io ·ÍI:• Jn•rp'ro t'lll UI 
rlt• l\laio de 187t~, ii7." 1!:1 lllilt•Jit'J derll':a t' d11 illl!li'I'ÍII. 

Com a rnlJrica dr~ Sua l\Ja~eslade o ltnjll'rallnr. 

Ut{a!}l'tlt! l!odriyllr's l'crcim. 

1'. 11. 1fli8 
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DECflETO N. (i!)()~-DR 18 DE MAIO DE :1.878. 

C.mrcok pridlrgio :t An~mlin llrnri llamon para inlr•duúr no lmpcrio tu
. hos de elmmhn runados tln C'SLanho. 

Attr.ndcndo :~o fJUC 1\ln rrqtwrru Augnstin Ilt•nri Ilamon, e 
do coul'ormidade eom o parcct'l' do Conselheiro Procurador da 
Coroa, Fazcuda e SoiJI'rania Naeioual, Hei por bem conce
der-lhe pl·irikgio para inti'Odnzir no Imperio tullosde chumbo 
forrauos de estanho, durante o IIJPO:IIIO prazo da patente t)Ue 
:~llcga tt'r ohliuo em França Jtara o fabrico dat] uelles tubos; 
nilo podeul'lo, pon\m, nXI'I'tkr dt~ :!() annos a pn-:scnte con
ees~üo, () lieandu llt'[II'JIIlt•utn tlti appt·o\·a~üo do l'llller Legis
latiro. 

João Lins Vil'ira Causansão dn Sinimhú, 1lo Mtm Conselho, 
Snnaúor do lmpnrio, l'rcsi<luutP do Consl'lho 1le lllinistros, 
l\linistro () Sl'l:rplario ue E''l:Hlo llu.~ NPgoeio., da Agricultur:~, 
Commercio c Obras Puhlit•as, a~sim o tmha entendido c far,a 
nwcutar. P:llacio do Hio de Janl'iro em f8 de 1\laio dl' 1878, 
;j7." da lndepmn.lcneia C tiO [lll[Jf'l'ÍO. 

Com a mbriea 1lc Sna l\lagc~tade o Imtwrador. 

J01To Lins Virint Cw1.~anscTo de Sinim/Jú. 

DECnEro N. ti!Jo:; -nE ts nE MAIO DE i878. 

Conreilo priril•~~io a Silva & ~ih·a para o~ melhoramrnlo~ introtluziUos no 
· ;~pparPlho 1\P fahricar p-a:r, tlcnominado-r.lohr.. 

AttPndt.•nrlo ao qne l\Jc r•'fJUt'r<'ram Silva & Silva, c dn con
formidude eom o pan'l'or do Con;;P]IJciro l'rocnradur da Corôa, 
Soberania n F:JZI'JH!a Nnt~innal, !lei por bem conccder-lhcR 
pri\'ilegio parn os llli'IIJor:tmt·nto.', !11' ;;ua invnnção, inlrodu
zi<los no appar('llltt tln f:tbl iear ç:-n tl<·nominado-Giobc; sn
g-unúo a dt•serip~iio n tlt·~t·nhtts l)lll' lic:un arl'hirarlos; licanllo 
a prnst•nte I'OIH't•;;,:iio li111 il:11la :1t1 prazo,,,. priy iln•,io 1[\U' baixou 
eom o Dccr!'to 11." ;;gJ!J lle lj ''"Dezembro de :l87Tt. 

Joiío Lins Vieira Cn;J,.:an.,i'io tle Sillimhú, do 1\li'U Consnlho, 
Snnador do lmperio. l'rPsitlPillti do Couselho tle Ministros, 
:Ministro e SPLTI'Iario dt~ E,;tado 1\o.' Nt•goeios da Agricultura, 
Co1nmnn~io c Ohrns Jlnhlit·as, a-:si 111 o li'nlla t'ntcmlitlo e fa~.a 
cxeeutar. l'alat:io rlo Hio 1ln Janeiro l'lll JH de J\laio dn Jg78, 
:ií." tia lndqtcntlcnl·ia n dtt IIJI]"'''io. 

Com a ruhrira !li' Sna 1\lagt•stade o Imperador. 

JotTo Uns Vit•iJ·a Cuusansilo de Sinimlilí. 



M~Tü~ DO PODER EXEf:llT!YO. 2r;l 

DECRETO N. ô\JOG- DE tR DF. MAIO DR I RíR. 

t'ont•f'df' priYilrgio a .Jos/· d1· ~;i Ilnll:mda C:1xakantP p;1_r;1 o ap]~:lrf'lho 

c 1(~ n 0111 i 11 a c! n--(~ azo 111 t't ri(·a. 

Altmulentlo ao que Me l'PfJlii'I'CU .To:<l; llL~ S:\ Jlollanda 
Ca\·ale:mtc, e 1lP ronionnill:ul1~ com o parc<~l'l' rio Cousei!JI'iro 
l'rocur;ulor da Cort.a, Solwrauin n F:lZCJHia J'\aeion:d, llt~i por 
hem <·oncrtlPr-lhe pririiPgio, t:or dez anno~, para o nppar11lho 
<In sna ÍIJYI'Briio lll'lllllllÍllailo- l_;azlllnetl'll'a- dl'slinado an 
f:dli'Íi:ll di' gi'IZ )l:ll':t illlllllill:l<:àll, SI'.~IIIIUO a tli'SI~I'Í]I~;;II) 1\ 

![,.,,l'llho qun Jil'a111 arl'!iÍ\tP.In : . 
.Joiio Lins Yirira C:,nsaw,iio dl' ~'.inimlJt"l, do :~r"n Consnlhn, 

Smwdor do Impnrio, 1'1'1''-'i''"nl'! do Consl'llw dr Mi11islros, 
J\linisLro I' Si'l'rnlario d1• Esl:lllo1los l\'l'.c'IH:iw; 1la :\gril'lllltlla, 
Comnwrcio I' Obras J>uJJiiea", :1ssim o l1~nha nntPJHiillo n fa<:a 
I'"XI'<:Htar. l'al:H'io do H in tJ,) .laneiro em iH dl' Maio de 1878, 
ri7. '' da lllUCflClldl~llCÍa I' do J IIIJH'l'ÍO. 

Colll a rulJI'ÍI'a de Sua ~I:lgl'sl:nk 11 llllpnr:lllor . 

.Joiio Lins Vil'im C(msmwló dt S!uim/11i 

liECllETO N. (i\IOi -HE IH IIEM,\111 I>B JHíH. 

CoJH'f'lle privilr~io a C:1rlos An1.!1Hlo Hodri,!!uc~ !\[nrtins r \Lmonl .f O$J~ Di:1~ 
1la Sih-a. para n fal,rit'o c Yf'lllLl. dn C!~t'a r> ontro . ..; prndul'tos. 

Attonilf\1lllo ~o fJIH' MP lfl<(lll\f()l'~lll Carlos An~ns!o Hotlri
gnns .1\I;JJ'lÍII' I! 1\f:mlll'l .In::(\ Dias da ~:ih :1, e 'l'l'ildn om illo o 
Jl!li'I'Ct•r do t:om;eJiudro l'rOCI!I :11lor Lia Con):l, ;-;olwrania e 
Fazt•nLla l\'aeiunal, Hei por IJClll ronl'l'il<·r-lhc., privill'-.!~·io, por 
ei1wo annos, )'n:a fal•rica:·en1 n \ t•udm1·111 cêra I' outros pro
lindos O\lrahido,.; do <·:uor;n da arvon• l'llllheeida pPio nmnn 
dl' lll'llt'llh:'l o !Jit'l'iii:J, Sl':•tllldo o Jii""''''''ll tl1• Sll:t iiiVI'llf,'iín 
IJIIlldi:po::ilaralll no Ar~;hivoi'IIJJii•·o . 

.loiio Li•is Yil'ira Cnman.,iio de :iini111hú, do :\fl'll Cnn::Piho, 
SPn:ril>~r do IIIIJIPI io. p,l·,:idellll' do Lon:cl'lllo !11· Ministros, 
Miuistro" ~'.et'l'<'lario dr, E-la 'o du.-; Nt•g·rwius tl:i Ag-r I:HIIur:J, 
Colllllli'lCÍII e Olmls l'IIIJiil':tS, a.<SÍill o l!'llli:t l'lllf'llflido ()raça 
1'\l!!'lllar. Pal:wio do H in dt: .l:ull'im <'111 !H 1[1' ~!aio di.' IH7H, 
:;7." tia lrliii'JI()lliii'Heia n dn lmpPI'io . 

.Joilo Uns Vicim Cansansiio 1/c ~inimbú. 



2i.i2 ACTOS DO POTli~H EXF.ITTI\"fl, 

DECfiETO N. {j()QS ...:_llE iR DE MAIO DE 1878. 

Concede privilegio a ~Walfritl Swnnson o Jnno Ramos do Qnoiroz para o 
~:rstcma u~ carri::; de forro t!P. sna inVl'llf.'<iO llf'nomiJJallO- Tran:,.porlaclor 
1lt• lrrras f' alJont~Hior llo ~P.rviç.n. 

Altonrlc·ndo:w rpw 1\Tn rcqnPrernm Wnlfrill Swvon~on o .João 
Hnmos dn Queiroz, n Tl'ntlo om irlo o p:tr!'eer do Con~ollwiro 
Procuratlor da Corúa, Soberania c Fawntla Kacional, Jlci por 
hem emlc!'tler-Jh,·s privileg-io, por t:ineo :mnos, para o sys
tema de canis de ferro de sua inr,•nrão denominado-Trans
JIOt'tador til\ lonas c apontador do si)rviço-, seg-undo a dt•s
cripção c desenho IJUC lie:un arehivados. 

João I .. ins Vieira Cansansão tlc Sinimhú, t.lo Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presitlt•nlr tio Consnlhn de Ministros, Mi · 
nistro c Secretario d1• Estado •los Nrgncios da Agrienltura, 
Commcrcio c Obras Puhlicas, assim o lenha entPndido c faca 
executar. Pala cio do Hio tlc Janeiro em i8 tlc Maio de !878, 
57." t.la Intlcpcndcncia e do Impcrio. 

Com :t ruiH'Ü'a do Sua MagPstade o Imperador. 

Joilo Lins Vieira Cansansiio de Sinhnblí. 

DECTIETO N. (i!)Q(}- DE 18 DE M.\10 DE iR7fl. 

Approva, rom altcrac:tJf'S, a rnforma elos estatutos <la Companhi:-t-lnilu:;
tri:ll Fluminc~nsf'. 

Atlendendo ao qnn i\It\ rcrftteren a Companhia !ntlustrial 
Fluminense, e de eonformidadn corn o parccnr d:t Si'I'Ção dos 
Negocios do l1npcrio do Consl'!l!o dl' Eslaclo, cx:ara:lo t•rn con
sulla dll 2~ tlc Março ullilllll, ll:•i por lll'm approvar a reforma 
dos re~ueel.iYos esl.aLIIlos, Plfe,·ltu:ttlo-se nelle~ as :il!l'raeões 
que co1;1 e:,l.•,~ h:dx:1111 a<sir-ma:!:•:' por .!não Lins Vit·ira Can
snns5o de z.;inirnhú, do i\lctt Cowelho, Scna:lnr rl•1 II\JJII)l'io, 
Presitleule do Conselho rk 1\I:tti<lrm;. Ministro,. St•:·rrtario d" 
Estado UO' Nt•g-tH'ios da Agrirnl!ur::. CumnH•rcio t' Ohms Pn
hlieas, que assim o teulw entendido c faça ext·cular. P<llacio 
do Hio de Janeiro Clll 18 1!0 1\laio 1lr. H!78, fj7 ." tla !nrll'pcn
t.lencia e do Imperio. 

Com a ruhriea tlc Sun Magcslatlc o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimlní. 



ACTCIS ll') PODER EXECUTIVO, 

Altc•·uc.,ões a fJUC se ret'ere o Dec•·cto n. 0 6000 
desta dntn. 

I. 

Ao Jtrlmr.iro pcriodo do art. ~." nerest:;:mt•·-:'e -c mm ap· 
provação do Governo Jmpcri:d. 

H. 

A primeira parte do nrl. 8. ", :\11~ :t twlavra -~ubserevt~~ 
rem-snhstilua-~n por estas:- Os ;u:eionist:Js ~ào rcsponsa
veis JlCio \·a lu r tlns aer:ü,·s q tw lhes forem dislriiJLLidas (o 
mais emno c~.lú). 

Ill. 

O arl.. tO lie:t assim alterado:- Os nngor:io" rla eompanhia 
~erüo dirigidos por Hlll gen.:Hk, sul! a Jis<:alis:tt:ãu dt.: Ulll 

euuselho liscal. 

JV. 

1\ sPgnnd:t part•.: do arl. 11 Jica snhstitnitla do seguinlo 
Jllorlo: -~i houvm· empalr.: na votação- a ~oi' !e designará o 
eleito, c no caso de impt•tliutcnto de rJUnlqul'l' tios memllros 
do conselho liscal, serão chnrnatlos para snhstituil-os os ae
cionistns que na ultimn eleição tiven•tn uhtido m•.:lhor vo
t;tção, aos <Jttnes POli I pel irú :1 IIICSIIta gralilie:u;ãn Ih: a <In Jlara 
os IIWinhros cffeelivos. Não Iwvendo, porti111, ;;upplcnlcs, o 
eonselho liseal potkr:í tlusignar tl'cnlrn os :u;riunisl:1s de 
maior numero de ncções quem snhstilua as v<~gns alé a pri
meira reunião da a:o;scmi.JJlon gcrnl. 

v. 
O ultimo periotlu do arl. i!í, lica alterado pela seguinle 

fórma: -No impedimento pcrmanenlc do gerente, o con
sl'lho liscal designará um accionisla para sui.Jstituil-o c eon
vocará immediatamentc a asscmbléa geral para n eleição de 
que trahi o art. i2. 

Yl. 

O art. ia fica assim redigido: 
U conselho liseal se reunirú ordinariamente uma vez por 

mez, e ex;trnorrlinariamentc sempre r1nc ft!r convocado pelo 
gerente, quando os interesses tl<1 companhia o exigirem. 



AI.TOS DO POJIEH E\J.:Cl1TII'O. 

VII. 

O~ r~. o do art. 18 ,; suhstitniuo fW(o seguinte: 
Desde que enlemler l(tte o g-nnmle não I~UIItJH'Il os snus <le

ver<~s, eonvocar:i imnH~<liatanH·nto a assemiJI<'·a g-1•ral, para 
uelihcrar, como cnlmuler r:onvnniente, po-riPtHlo, 1wste caso, 
suspender o gerente nl<' :1 uecis:io da referida assembléa. 

\'111 . 

Ao§ 6.• do mesmo artigo a<T<'SI:,·nl<•-sr -nãn JllHI<•tulo a 
porcentagem llPsle S<'l' inkrior ú l[tl'' s.: aeha llet,•rulinada no 
~ 1. 0 do art. 27. 

IX. 

Supprima-seo ~ 7.• dosoln·,·,_lito nr!ign. 

X. 

Suh~tifna-s<'o~:;."do:Jrt, 1:1 fll'los,·g-ninl,•: 
Nom1•ar , .. <kmillir ;;oh stw r•·spon;:;~ililida,[,. os l'lll(ll't'g·ados 

!jLW forem precisos para o s•·n·i1;o <la t:lllllpaHhi«, ,. marear-llti'S 
os VI'Heimenlos; licamlo, por:'· til, ll:'JI•'ULli'Jlli'S ll" approvar;iw 
do conselho fiscal. 

XI. 

O§ 3. 0 do art. 2llieans~im all,·rnrlo: 
Não SI) reuniwJu, no ui a ,. hora dPsignmlos, nmlH.'l'O snfli

eim1to dt• aceionistas, nos <'a,:os <IPfl·rmiHados w•stl's I'Slalulos, 
o eonsdho !isca( f:m·, nu~-a eoHVOI':u;ào pl'!o modo di'LI'I'IHiJJ:IIIo 
nos paragraplws anl<'e<'<knt:·s, ,. m·sla reunião (JOtlt·r;\ d<'li
b,~rai·-se com o numero <In aeeionislas qtw s<· acharelll pn·
s•·nll's; dlwcndo-:;", Jllll'•··nt, faz:·r esta tktlnr•tção nos n·sp•·
clivus annnncios. 

Tralando-s1~ tl••n•[ol'lll:t d,._,, .. _, I'Sialnlo,~. ,·. illllispi'llS:tvl'l a 
pl't'St'Ht;a de• aecionis!as qw• t'•'(ll'l''''lll''lll pl'!o lllt'IIOS dous 
ter~os do capital r< alizadu. 

XII. 

No art. 2:l, dl'pois da p:tlana- aJ'ÇÕI's- n<:r<'St'I'HLI'lll-S<) 
as st•guinlt•s- t[lll' não s•·ja lll< mlH·u do cousl'!ho fi~wal ou 
gerelÍte (o mais como rslú). 

Xlll. 

()~ l,o UO art. ';!.7 lil:a :.UIJ-<lilttit(O (11'111 Sl'gUin!e: 
A somma do qua!ro por e<·ntu do ,·apilal r•·:tliz:1do para o 

funrlo d1J !'l'SI'l'V:<, o qtwl ·~ d<·,.:tinado ''-xt:lusiv:un~·Hie par<t 
fnz<·r f<tCL~ ú,.: t"'nlas do e:qlital S<JI'i:_tf ou ('ara substiluil·o. 
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XIV. 

No § 2. • do mesmo artigo elimint•m ·se <ts pala vr<ts- I ueros 
l1quidos. 

XV. 

Ao§ ü.• do sobr<'dilo artigo ncn•scrJlli'·Se:- podt•ntlo l;un· 
bnm sôl·o t'lll apolices provincin•·s, <tlll' ç;oz:u•·m dos J\II'SlllOS 
privilegios das gcrat·s, ou •·m hilht'lt·s do TIH:souro, ou •·m 
Ir.tras hypolhrcarias dn Bancos dn tTPuitn rPal, tJIW tiverem 
garantia do Governo, a arbilrio da aso.;pml.Ma g•~ral. 

XVI. 

Ao art. 28 acrescentr-s1~- sal I' O provantln-sn " eama de 
força maior • que impedisse o aecionista dn reclmual-os. 

Pala cio do Rio do JanPiro t•m 18 de I\Iaio dt) 1878.- Joüo 
Lins Vieira Cansansão de Sinimúú. 

Projccto de rcl'orma rios estatutos rla ComJmnhi:t lu!lust1·ial 
Fluminense, apresentado c approYado peh asscmblé[t 
geral dosaccionistas em IOdo OutuiJro do 1877. 

CAPITULO I. 

DA SÉDE, DUUAÇÃO E ODJECTO D.\ c:mi!'ANIIIA. 

Art. L" Fica organizada na t~itla•l•• tlo 1\io de J:uwiro, uma 
companhia denotllin:ula - Itulusiri:d FlntllittniiSt' -,a 'lll:tl 
tem por filll JH'UIIIO\ er e n•.;dizo~r n:elhor.lltH'IIIos Jll:ttniaes no 
município neutro, que inlcn'sscm a mnllttodidadt· puhli!'a, 
:t salubridade e entltelil'zamento da cidarl:r, iBrUIItllindo-s•~ 
das o liras que Jlll' eon vkrem. 

Art. 2." A llllrnção da eulll[l:tnhia st•!'Ú de Yillle :mnos, 
s~lvo :J ltypot!tc:-:e lln dissolur.:iio anlieip:ul:r 1111 easo de p•·rda 
da metade do eapital social, ou JWS caso;; du llt'eretu u."::lill 
de :19 de Dezembro de HHiO. 

Art. 3. 0 Para COllleçu ue ~nas Ojlt'l'<J~~íJe' ('IJIIljll'OI! a CotT(\t 
Bandeira & Comp., sw·ccs,uJ·cs da Vim·a Frei las (;ui::t:trães 
& Comp., a !'C~são dos eontrado' IJIW edciJraraJu t'lllll a l!luw. 
Camara 1\luniei!l:tl de~ta Corte, mediante a imlcmniz:tr;ão unica 
de duzentos contos de n;is, lie:mdo (tcrteu!'endo á companhia 
a propriedade o rmttlilltcnlos de todos os 1\iw;qtws e dtalcls 
jú collocadus, cmno eonstn da cscriplura ('dclJrada c·otll :tsscu· 
ti meu lo da Illnw. Cauwra 1\I vuit- i p:tl. 



.\CTIIS li' 1 l'llD!:II EXECUTIVO, 

CAPITULO 11. 

Art. f!." O ~~~pitallla eomp:mltia s1~r:í dn 220:000BOOO, divi
dido fllll '~.f!OO <ll'f1Õll~ HO!llinativa.; 1lc tiO:)OOO cada uma, jú 
rc:•liza:lo. 

Arl. ii.•· o l'apilal d·~ eollljl:tlllti:l roder:i :0:1)!' p[er:lllO a 
1.100:0001)000, co111 110\':ts e;ni~sÕ:)S d1~ :u·~·õ1•s e111 Sl'l'ies dn 
~20:000.)000, f}ll:mdo o ::ugll!Clllo dos lll'gorios o exigit·, c 
a~sim f1!r resotv·ido pela '''''''l!lu!éa ;2:eral. l'. por maioria de 
:1ceionista~, que reprc,;enll~lll dou~ !erros do e:1pilal real'zatlo. 

As :wçõesj:í Clnillidas Hcalll t'ottsidcr:•d:w, •~O!I!O da i." sei'ie, 
e não J!uderú .a t'o!np:mli ia nl'l':lr p:1r:• IJllnlqun negocio com. 
SOIIIIII:t SU[lü!'ior :ÍS t:!l[rali:IS IJlW fúr J'C.!Jjz:IJitlO d:1s :ti'GÕI'S a 
Clllillir. 

Art. IJ." As onlr:~s ~eril':; d1• :11'ÇÕ''·' :·crão elltil.litlas ú JII'O
porçiio da:; JJni'e<sil!c:dPs 1!a t'O!IIp:mhi:•, do conformit!ad1: t•o·n 
o artigo precmlon!.1·, 11 a inipm·tand1 1h1 e:Hl:i ;;oric SPI':Í I'Cali
zada •~ru du:1;; dt::mad:ts de :::!:J;~OOO por :·q:ãü, JH'el~cdenrlu :m
lllllll'io:; pu!Jiil':lllo:; Hos .iornat1 ·, que tlc:vem gn:ll'llar jl<'lo 
JIH'Ho~ :1 anlect•tkHI:ia do quinze dia<. 

"\rl. 7."0;; :ll'cionislas ti.• 1." ~erie it'lilo scmpn: a [ll'l'fcrcu
, .. ia na dblribnirão d:;s nl'r;i'íc:; das <miras serie~, 1'111 propor
ção :llll!UillCI'O tb:; ![UI~ poSSllil'elll, 1: :•s lj\W 11ã0 fot'Cill [lli!Jati:IS 
snãu n:nt!idas na [l!':;t:-• do ro!ll!IH11'1'io, e o :1gio ;;i o houver, 
scrú levado ú conta do fundo d;• rrset'\ a. 

Art. 8. '' Os :ll'cionisla' ':io n•:;ponsayeÍs pl'1:1 impol't:llleia 
1l:is <~C<;Õi'S IJIH' ;.nlJsei'!)\1\I'CIII, n a f.:lta de pag:llnl'nlo da so
gnnd:t dwnwtla importa a pPrt!a •I" primeira j:'t rc:;!õz 1d:1 CIIL 
JwnPfie:o d:1 eotnpanhia, sdvo o l'aSIJ 1lc força Jn:dor jnslili
c.•do, :1 juizo 1lo ronsclho li:w:d, dentro tlo p:-no de dons 
JIIIZC.,, l'unlados doullilito dia dt•.-:igwHio para a ro.dizaçüo da 
entrada. 

Art. \l." As lransft'l'<'lll'i:t. de :~~:1:u:•s sú JIIHlerão scr feitas no;; 
livros da eotnp:uilti·• pot· t·Tnlo ;~;.sig11atlo pelo \l'tllletlot· e 
l'OIHJlratlor, ou ~:eus IJ~,,l,:Bk~ proenr:tdore<, t'fllll podt'I'I'S rs
Jll'eiaes. c por nm tlo.; lllt:lllh:·ll~ do <·on::dho lis1~al, ou pelo 
rc:.:pcdivo g-erPnle; c o t'lllll i'~'"'bt· p:•g-:H'Ú ú rolll[lanh ia 
200 réis jiOf aer:J:o pclo ~:l~i'\ il.'ll tl1.; tr,msf,•reneias. 

D.\ ADW:oi!STI\A(;,\:o DA CII1IPANIIL\. 

Arl. 10. Por ilPiihnr:H:i'in da '"''l'illhl:~a grnd do~ ~ecionistns 
:o:erão os nog"Odos da t:ompanlli:~ "t'l'itlos jlOI' 11111 g1:ronte, soJJ a 
fi~calisar·ão 1!0 11m t'o\lSI'I l1n lis<:al. 

Art. Ü. O l'nnselho fi,.:l'al sr·r:'l tJ,~ ln•s !lll'lllhros t•J,.ilos :m
nualmenle pt'b ;•ssem[}li'•a !.!t'ral por t•snHlinio S('ernlo e maio
ria a!Jsoluta de \o tos, entre os aceionistus <jue jJossuirem 
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iJO ou mais ncçõrs, c lerão a grntificação de 6 "lo da renda li
quida Ja com 1 anhia para ser rPpartitla por Piles. 

Si l10nvcr empate na vot:•ção, a sorte designará o eleito, 
e no caso de imlll'dimcmto de qualquer dl'llm:, serão chama
dos os accionistus que pos,uirem maior numero de acções, 
os quaes, 0111 excreicio, terão a retribuição respectiva. · 

Art. 12. O gerente será eleito pela assemhlt;a geral em 
eleição espPcial, que represente dous terços ou mais do capi
t:ll re-1liz. do, por l'scrutiuio s.·cmto c maioria ;:hsuluta de votos, 
c não po:ll~rá t>ntrar em exercício, sem rleposilar no llnnco 
onde a companhia tiver a sua conta corrente, 400 at~çües da 
companhia dt sua JII'Opril'lladl', ou seu equiv;~lcutc em apoli
ces tia divida pnhlica, como penhor de sua ,, estão, as quaos 
serão inalicnavds duranw c alé ;1 approvação de conta~, c 
seu honorario ~crá de tiOOt5000 111cnsaes. 

Art. i:J. O carf:(o .;c gerente eonlinunrá a ser exercido 
pelo accionisVt Joaquim 1\lnria de l\Idlo, PnH1uanto eonvicr á 
assemlJiéa geral, c só por sua expressa tleliLJCração será dclle 
exonerado. 

Art. 14. No impedimento tempor;trio do gerente por mo
tivo de molcstia servirá intcrin:mwnte a pessoa que fõr por 
cite dPsig-n:td:t no eonsclho ns.-al c que Fl1r por este accitn, 
fic.ando o 1111 smo gerente rcsponsavcl )!Cio seu )a·cposto, na 
fórrnn do nrt. 12. 

No impedimento pt>rmnnentc do gerente ;~ssumirá o con
selho llscnl a gl'rcneia, e convoenrá irumediat:unente a assent
bli'::t g·cr:tl par:t n eleição de que trat;1 o art. i2. 

Art H.i. O eonsclho llscal se rcunirci no cscriptorio dat~om
pnnhia por deliberação propri:1, ou tJuantlo túr convocado 
Jtclo g-erente, todas as vezes que os interesse,; tla companhia o 
exigir. 

Art. :16. O gcrt•ntc ,; obrigado n a~sistir ás sl's~õc~ tio con
selho fiscal par:1 lhe prcslar as informações que lhe fot·crn cxi
gitl.is, a respeito dos ne.!!ot·io> da Wllll'anhia, mas não lerá voto. 

Art. 17. As Lleli!Jm·<~eões do conselho fiscal serão tomadas 
por maioria Lle votos, c "escriptas no livro respcctiyo, c as
signatlas pelos membros presentes. 

Art. I8. Ao conselho ti~e::d co1upctc: zelar pela strida cxe
eução dos estatutos, c rm:oluções da assemltlt'a geral. 

~ f.o Convocar a assen;blén geral nos eilsos cst'lbelecidos 
nPstcs estatutos, e extr:wrdinnriamcnte toda~ as vcze6 que os 
intcn:sses da t:Oinp;mhia o redamem. 

§ 2." Designar o cstahclcdmeuto bancario, onde n compa
nhia deve ter a sua conta eorrt•nte. 

§ 3. o FI>.Calisnr todos os actosda gnrenciu, c dar sua opinião 
todas as \'Czes t[Ue o gerente os ronsultnr sobre os nrgocius da 
COIHJlanhi:l em ~era!. 

§ lJ,." Desde que entender que o gerente não cumpre com os 
seus de\ ere11, convocará imm('(liatamPnle a assem!Jiéa geral, 
para se reunir no prazo lle quatro dias, á qual provorá a sua 
exoneração. . . , · ,-·-~--... 

§ 5." Ex:1rninar e approvar, quaJHlo conFormes, os ~alanqo~1 • I' 1 , , ;- · 
e contas semestraes e annuacs, apresentados pelo g~rfdtc; ltlle · 1 ,., 

P. li. l878 ' 33 ' 
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devem ser presentes, á assernbl!\a g-eral nn~ épocns designn
das nestes estatutos, com parecor de approvação ou desappro
vação tlo mesmo con~elho, c qnaesqtHJI' ob:<crvnções. 

§ 6." M:~rcar semestralmente os di vitlandos, c a quantia des
tinada para o fullilo de n•serva. 

§ 7. o Convocar annu:1lrnenlo a assembléa geral para :lpre
sentação de contas e rdatorio. 

Arl. i9. Ao gerente compete: a ndministração dn totlos os 
negoeios 1!a companhia, de accõrdo com as deliberaçtil's do 
consdho fiscal. 

§ i. o AgPncinr :1 cohrança dos rPndiHH'I!tos c han'l'l$ da 
companhia, inclusive os ,i mos 1k :IJiOlit't'S. 

§ 2." Fiscnlisar as obras n proprit·dnd••s lia companhia, c 
providPIWim· sobre IOllos os s••rviços n SI'U enrgo. 

§ 3. o Celebrar todos os •·ontr:u~tos dn locação dos ch:ll<'!s e 
kiosqtWS, !H'l'ltlllCI'JllPS Ú companhia, illSJII~CCÍOil:li-OS C tleler· 
minai' o seu ass•mtam<'nto, I'<'IliOÇão ,. consPrvação. 

§ fJ,, o Dnpositar no Banco •lt•sign:•do Jlt'lo consPiho fisc:tl, as 
quantias que ft'Jr rect•b,•JuJo p•~rl•·ncent<)S :í •·ompanhia. 

§ rL" Noml'ar e admillit· sob sua rt•sponsabilidatiP, os em
Jlf<•gatlos IJtte forom (lfi'Cisos p:tra o st•rviço da t'Oillpanhin, 
man~ar-lhes seus V<'ueiuwutos e uespedil-ostJUando julgar con
vnnil'lltP. 

§ 6." ElfPctuar as dPSlH'Z:ts, nnvintlo prc,·i:lmt•nte o com: .. lho 
fiscal, o sacar parn tal fim :1s qn:ml ias precis:ts, do B:m•·o <'111 
qn•• n comp:mhia liVl'l' a sua ~~onla •·otT<·nt<~. 

§ 7 .• FranquPar ao cons<'lho lis~al, s•·mprn qw• Ps!t· qnizt•r, 
totlos os livros 1la Psct·iplnr:u,:ão, I'Onlas noutros tJil:I<'SIJUI'r 
donlml'ntos JH'l'tc•nc•·lll<·~ á eo•11panliia •Jno Ih•• l'on·m •·xigi
dos. 

§ 8. • AprPs<·nl:tr S<'lll<'Slralrn•·nln no t'onsl'lho fb,cal o lnlan
ço d:1 rt•cnit:l n tlt'.'\l"'z:t da cotnpnnhi:l. "no fim'''' c:ult :lltno o 
balanço g••rnl do~ dons S<'tllt'stn·s lindo.<, cotu rdatorio rir
cumstanriado do~ n•·~::oeios da rompanhia. 

Art. 20. A aptu·ov: ção dt• conta.~ pda asst'mbl6a g-Pral t•.xo
lll'l'a o g<'rPnto dn tod 1 '' 'Jil:lliJll<'r n·spou,abilidaut• eom rC'l:\· 
ção ao per iodo das co.11as j ulg:tdas. 

CAPITULO IV. 

DA AS5E)IDLEA GEUAL. 

Art. ~l. A as~nmhl,:a gPral O!'diw•rh 1lP accionista~ fl'rá 
log-at' em qunlquor di.1 1lo m z t!:• J tdho 1b c:11la anno, n lim tle 
couh<'CIW tias contas. biltnço <t rl'ia'o ·io In g Tt•nlt', e parl!· 
C<'T"t'S qne llw l'ot'<'m prt•s,·nt••s lli'lo eons··lho th·al, " têm di
l'<'ilo a constitui t-a os tlt'c·oni~las pos<uido··;·s d:•. vinle ou 
m·1is at~ÇÕ•·s, reg-istradas co111 :mkcn:leneia t1•~ Ires mczes, c se 
julgará constituiua uesde que se achem presentes accionistas 
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qur rcprcsrntem um terço do capital realizado. Sorão ndmit
tidn~ a \'Otar, com lauto quP. os npresPnhdos reunamo.; reqtti
silos exigidos neste artigo, os tutorPs por seus pupillo~, os ma
ridos por su:ts mulhl'n·s, os socios tias firm~s collcctivas 
pl'!os snus interl'ssatlos. 

§ 1." E' rnistnr que a eonvot·nção tnnh1 si:lo ann tllll~i ,,t[a com 
anl!'cetlencia tle oilo dias pl'lo llll'nos. 

§ 2." Nos annnncios pnra as r.•uniõo)S or:linaria>, 011 cxtra
ordinnrins, IJUO forem convocadas pelo con:;ellw li:-:cal, ott ~ 
rerJnisição de um numero de accionistas qntl ntp;·esentcm 
pelo menos a quinta parte dn c:lpiwlrcaliz,do lln comymhia, 
illlliear-s,•-ln o ohjeeto da l'eit!liiio, 11 niio Stl pllll.·r:í tlclib•l
rnr sobm ntall'ria ••stranltll ao lim da COIIVtlllaÇiio. 

~ 3. • Não se reunindo no •lia c horn •ksi.'(na,los numoro 
wlliciente de nccioni.;las, 110' casos lll'lcrmin:Hlos ltl'Stes ltsla
tutos, o conscllto fiscal fará nova con \'OC:tçãn pelo modo de
tenniu:ulo no Jl:H':t•.:Taplto :mlee;·den!<\ c ne,la nmnião potler:í 
delilH•rar co111 o ntllltero de aceionista~ IJIW Stl aehai't'lll prc
~~·nl t~.~. 

Arl. 2:2. A ordmn da votação será 1!1~ um volo para c11b 20 
:1c1;.õ~·,, comlanlo, porém. IJttc nenhum ::ccionisla d.1rá mais 
l!t• JO volos, crnhura po.;sua mais •lt· 200 ai.'ÇÕI'S. 

§ l.• Não serão atlmitlidos votos por pnwurações na elei
ção do eonscllto lh;cal ü gcrcnlc. 

§ 2." Os :!eciunio<tas de meno' de 20 aeçõ<)S po1lcm tomar par
tr, na dh;cus•ão •las :1ssnmhléas '(Cracs ortlinarias on extraor-
dinari:~.~, mas nã,, leriio voto. · 

,\!'L. :2:1. As :1sscmhlo'·a:; g-cra•·s onlinaria ont••c' :· ordina
ria·• s••riio prt:·illiila-< por um necionista ti ;)I) oil 111 .' • ac~:ões 
c os trahalho< preliminare.,:, >eriio diri.~·illos !H'In •Ht':llhro mais 
velho do eon:<cllto lbc :I. , 

Arl.. ::lfL Acrlam:1do ou Pl11ito o pt·••si1lnnlc da asse:nhl,;a g-r,
r::l , <'OI!, i dará c te, para scerl'tario<, dou< :1t:eionist·: lHJ:>'Ui
llor•·s d11 20 ou mais :ICÇÕtts, os IJlllllS serão incumhi•los t[,, vo
rililo:tr o numero 1},• aceioni>las lll'l'SCIIII!s, contar os vntos, fa
z; r :;s ilpuraçõL•s, ler o c•x pe,lienle, c,.crel"er e a:,~i:mar as 
:'t'liiS, l'OIII O IJI'I'SÍlh•H(C. 

Arl. 2:5. Comjwtl' ú ass.·mlk·a .~wral : 
§ 1." JJclibttrar sobre toda~ as occurrcnci:ls pn•risla' n•·slcs 

esta!uto~, 011 l)ll:ti'SI}tter outras IJlllJ olfcndam os in't're~ses 
ger:ws •la comp:11tltia . 

. § 2." El•gct'O' mernbt·os do conselho n~cal c gcrcnt11, pela 
fonn' d·'t ·rmina•la lli'S!cs ••slatnlo':. 

§ ;1." Julgar :t~ conl'l~ •lo ~en•n:e depois tln apn•,.:en!;tdas pl'lo 
con-<clho Ji,c;d, com parecer tlt!Slc. 

§ ~-" DclilJI'rar ,;obre o au ~·m,mto ou rcrlneçiio do funlo 
metal, re''onna de t•s,alu:os e ;.:er.dmenl•· solJre lodo, o,; casos 
ui•o pn vi:;tos. 

Art. 28. As tlelibr,raçõcs da nsse.nbl,:·a '(era! serão tomadas 
por maioria de votos, na fónna tlcsig-natla nestes eslntulos, 
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CAPITULO V. 

DA DIVISÃO DE LUCIWS. 

Art. 27. Da imporlancia do~ lucros liqni•los, abatidas todas 
as despezas da comtmnhia, se deduzirá s•·me4ralmante o se
guinte : 

§ L A ~omma d!'i lJ, •,·. do enpit~tl realizndn p1r:1 ~er levada 
ao fundo de reserva para faz•·r rac•· :ís pPnlas elo capital ou 
sui.Jslit uil-o. 

§ ~.o A importancia de 6 "I dos lucros liqui•los p tra sPr 
repartida pelo, tres membros do conselho n,cal na Jórma do 
art. i i. 

§ 3. 0 Do excedente se farú tlivitlen lo aos nccionista' e quan
do este exceder a li "lo semestralmente, se dividirá o n stantc 
em Ires partes iguacs q ne ser :lo t.ltstribuidas : duns pelos 
accionistas e uma pelo actnal g•·rente .Toa•tuim i\tari:t de Mello, 
independPnte do honoratio e,;tipulmlo no art. i~. lic:mdo en
tendido que 11 ualquer· outro g<•rcnte IJUt' o venha substituir não 
terá direito á parte de purccnt;tgem :·~'altcl•~eida neste paragra
pllo, salvo si a assetHbléa geral as,;im q·, ••,;uive r. 

§ lJ,.• Desde que o fundo de rrserva e seus juros attingir ú 
somma da quarta. pari e do cnpital, os juros que n·nd.-r o 
nw,mo fundo scriio distdhnitlos s•·mestralmcnte pelos ac
cionislas como dividendo eventual. 

§ 5. 0 A importancia do fundo ele rnserva serú immediala
menle emp eg-:tda em apolicf's da di \'ida publica. 

§li. • Os dividendos serão pago~ uos mezcs de Janeiro c Julho 
de cada anno. 

~ 7. o No caso de pnrd~1s não lt:t\'l't'á ilivi<lendo em quanto o 
capital social niio I'<Jr inlt'!iralmente t csl:ti.Jelecido. 

Art. 28. Os dividendos que não forem reclamado . ..: no prazo 
de cinco annos contados da data tle sua exigibilidade pres
crevem em benelicio da cornp·,nhia. 

Art. 29. Desde rpw o f11ndo de rcsnn'a contpldaJ' a sornm« 
do capital réalizado, cessará a accumulação, eontinuando-so 
por, ma tirm· os mesmos 4 "/o de que trata o art. 27, § L•, para 
ser"m distribttidos sl'mestt ai mente t' pelos accionistas como di
videndo evcnt'l<tl, conjunct·unentt) com os juros do fundo de 
roserva. 

Art. 30. A divisão de que trata os §§ 2. o e 3. • do art. 27 na 
parte que diz respeito ao gerente e r·onsclho tisc.l! não cum
prehendc os dividendos evcntua .. s c juros do fundo de re
serva. 

Art. 31. Vcrillcando-se por qtwlrru"r motivo a dissolução 
tln compnnhia se procederá :í sua li•rnidação como ft'lr deltlw
nulo pela assemblt'a !!.'T'ral po•·maioria que n·prcsentt\ mais de 
dous terços do capital realizado, de aecórdo com as leis em 
vigor. 
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DISPOSIÇÕES GEUAES. 

Art. 32. Fica o conselho fiscal :mtorizado, durante o seu 
ex.rrcicio, para requerer aos vodcre~ tio E~t:ulo todas as me
dida~ quo julgar convenientes a lwm da prn;;veridade ela com
panhia, para demandar e ser dmnantlatlo e exercer livre o 
gtral tisealisação com plenos po1kres como em causa propria, 
podendo tlele~al-os o:1 substabelecei-os no ngpectivo gerente. 

Art. 33. Approvatla velo Governo Imperial t'Sia reforma, 
o conselho fiscal que pgtii•Pr em exercício convocará imme
dinlamentt: a assembléa gcrnl para se proceder á sua eHeuçiio. 
(Seguem-se as ãssignluras.) 

DECRETO N. 6910-DE f.8 DE MAIO DE 1878. 

Approva, com allcraçücs, os estatutos tia Companl1ia < Commcrcio Mixto. • 

Attendcndo ao que Me requereu a Companhia • C:ommercio 
Mixto » devidanwnte representada, c de conformidade com o 
parecer da Srcção dos Ncgocios do Imperio do Conselho tle 
Estado, exarado em consulta de 23 de Março ultimo, Hei por 
brm approvar os estatutos da referida companhia e autori
zai-a a fnnccionar, effectuando nellt•s as alterações que com 
este baixam, assig-nadas por João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú, do MPn Conselho, Senador do Impcrio, l'l'P.sidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado dos 
N gocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu.blicas, que 
assim o tenha entendido e faça exPcutar. Palacio do Hio do 
Janeiro em f.8 tle Maio lle 1878, U7 ." da Indcpentlcncia c do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão dt Sinimbú. 

Alteraçõe• a que se ret"ere o Decreto n.• 6910 
de11ta data. 

I. 

Eliminem-se no art. r...• as palavras- explorar qualquer 
ramo de comm.ercio, 
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li. 

No art. 5.•, paragrapho unir:o mpprimam-se as palanas 
- l' a posse. 

lll. 

Supprima-se o art. 7. • 

IV. 

No ar!. iO eliminem-se ns Jlalavras- prr:·slando qw·m, etc. 
-alQ o lim. 

v. 
Fira assim redigido o art. 13: 
Os accionistas ~ão rPsponc•aveis pl'lo valor das acçõcs, qnn 

lhes forem dislribuidas. 

YI. 

Acre~·ren'c->w ao art. 17, §L •. o .<:n~~uinb·: 
Qnai!•:o al~mna ar·ção JH'l'IPnrt·r a di\'t"·sa' prssoas, a di

rcc'.oria sm:pPntlt•i:Í o t'XI'n~;eio do,; direitos IJUC a n"'Ps ti
tulas ~ão i u hm·entes, emquaulo não hotwer pessoa desiguada 
como proprielario, cxcevto no quo resveila a pa;.:amenlo de 
di v ideudos. 

VII. 

No art. !3, em Jogar de- nm quinto do capital- diga-se: 
-um decimo do capital. 

VIII. 

Acrescente-se ao art. 25: 
Não poderão fazer parte da mesa os membros da adminis

tração e os empregados da comJlanhia. 

IX. 

Supprima-se o § ~.o do art. 29. 

X. 

Ao§ 7. o do mesmo artigo acrcscente-se:-a qual só po
derá ter Jogar depois de avproyada pelo Governo Imperial. 
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XI. 

O art. 3i fica assim rctlig-ido: 
A arlministmçãn geral tios JH~g-ocios da companhia, que será 

Sl'lllJH'e revogavel em qualtJIIOl' tempo (lt'la asst•mbléa g-1~ral, 
é conliada a uma tlireeçúo composta de l.res di n•ctores e um 
gPrPnle, eleitos de quatro em quatro aunos pela assembléa 
g-eral, depois da appro\·ação das respectivas contas semes
tra.·s, distribuindo-so entre os llireclores os cargos de fll'Csi
dt•JIIP, St'CrBtfit'ÍO t1 liJPSOUt'eii'O. 

E' pennittida a reeleição, Dx.cepto a dos directorcs c sup
Illentes ~ubstituidos, a qual não poderá verificar-se doutro do 
primeiro anno, contado dó dia da substituição. 

XII. 

Supprima-se o art. 35. 

XIII. 

Ao art. 36, § 9. o, addite-se:- para os fins destes estatutos. 

XIV. 

No § H do mesmo artigo supprimam-se as palavras- as
sumin~o em tal caso as funcções o presidente da dircctoria. 

XV. 

No § Hi, depois das palavras- todas as questões- o.cres
cenle-so; -na fórma dos eslalulos. 

XVI. 

Supprima-se o § 3. o do art. 39. 

XVII. 

-·--·---
0 § 6. o do art. ~O fica substitui do pelo seguinte: , · 

1
, 1• , , I' 1 ~, , . 

Assistir ás sessões da directoria quando fô.r·para ~e',fiin 
chamado, para prestar-lhe as informações de que ella carecer. 
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XVIII. 

No art. U supprimam-sc as palavras- salvo approvnção, 
etc. - até o fim. 

XIX. 

~ No art: 48 substituam-se as palavras- por dous quatricn
nios- pelas seguintes:- no primeiro quatricnnio. 

XX. 

Eliminem-se no art. 50 as palavras- ou prévio.accôrdo. 

XXI. 

No art. 51,§ G.o, snpprimam-se as palavras finaes:-do 
·dia. 

XXII. 

Elimine-se o § 5. o do art. 55. 

XXIII. 

No art. 57, § 4. •, em vez de- primeiro estabelecimento 
bancario- leia-se:- Banco tlo Brazil. 

XXIV. 

A primeira parte do art. GO fica assim redigida~ 
Dos lucros líquidos de carla semPstre, provenientes de ope

rações dfectivamente nulle coucluitlas, se deduzirão em pri
mt•iro Jogar t.O 0 /o vara fundo de reserva, o qual será e"clu
sivamente destinado para fazer face ás perdas do capital so
cial, ou para sub~lituil-o. 

Depois daquella porcentagem será tirada a que competir á 
dirPctoria e ao gerente, c o restante se distribuirá em divi
dendos aos accionistas. 

Palacio do Rio de Janeiro Pm f8 de 1\laio de 1.878.- João 
Li"s Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Projecto de estatutos. 

CAPITULO I. 

DA COMPANIIIA, SEUS FINS, CAPITAl, E DUnAç:\o. 

Art. L" E' reg-ida JWlos JlrP~rniPs eslatulos uma compa
nhia ou sociedade anonyma 1k respousabilid:uln limitada, 
derlominada Comt,anhia de Commcrcio Mixto. 

Art. 2." A sédc da eomJlii,Ilhia é na cidadP 1lo Hio d1danciro 
c a sua duração será de vinte annos, ~alva a hYJIOth,•se dn pro
rogação delibt•rada em assemhléa geral e sanceionaila pelo <:o
vnmo Imprrial, ou o caso de dissolução antieipa1la (IOI' perdas 
qne absorvam um terço do capital além do fundo de reserva. 

Art. ;Lo O capital da companhia é de !0.000:0008000 repre
sentados por cem mil acçõcs do valor nominal do !00~000. 
Este capital s1•rá emittido em scries ue vinte mil acções, 
sendo ns Sl'ries suc1:Pssivas á primr.irn (•mil! idas quando e 
como as nccrssidad1~s da companhia o exigirem, a juizo da lli
rcctorw, ouvido o con!lelho fiscal. 

Art fJ,." A companhia tem por fins dai' c r1•crbnr consi
g-naçõrs; fazer por commissão cobranças "· pa!.::mwnlos por 
conta d1: t1Tcriros; rxplorar qualquer ramo d" comu1ercio, 
comprar c vender, importar e exportar n'Iereadorias por sua 
ou alheia conta, negociar de barra a fórn, de mercado a mer
cado, creando á industria productora e ao commercio uma 
V<ISta esphera de acção, de cre.dito, segurança e reciproci
dade. 

CAPITULO 11. 

DAS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS, SEUS DtnEITOS E ODRir.AÇÕES. 

Art. 5.• .As acçõPs serão de lltlíio, exara1las rm fórma de 
títulos nominotivos, carimbadas e ass:gnadns pelos dircclorcs 
e consta! ão do livro de matricula dos accionistas. 

Pnragrapho unico. Só t\ JH'rmittida a sub~eripção c n posse 
de a••çõo•s da companhia a faZI'mleiros, lavradores, mannfae
tores, fabricantes ou outros qua1~squcr prodnetmns ~~ bem 
assim aos douos e caixeiros dos Pstahelecimenlos do comrner
cio a retalho. 

Art. 6.• As arçõr•s trammitlrm-se por tor\os os modos de 
cessão admittidos em direito. Em todos os casos a tram;fe
rencia se OJl(\ra por ac!o lançado no r••sprctivo registro da 
companhia, com assignatura do cedeulP e cessionario ou de 
procurador com poderes especiaes. 

P. ll, 1.878 3l 
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Art. 7. • Toda a aecão é indivisivcl em roforcncia :í com
panhia. Quan.:o al~uiÍia perinnet·r a dher~as pt•ssoa', a din•c
loria ~usp~·ntle o ex1~rcicio tlos direitos IJlW a lacs titulo=< ~ão 
iHIJI•r•·nlt•s cmquanto não lia Pt'S'Oa 1!1 sig·na<la como pro[lrie
lario, nx:cPplo no tpie re-;pc::a a pa;.tanli'n!o tlc divitlentlos. 

Arl. 8." As t1cçõos lliíu d rl'iln aos h1'IIS que fnrnn atlqni
ridos Jtl'la companhia ,. aos IHeros n•t·i lil'ados pelos !Jalanços. 

Art. \J." A po>sc de uma at·r,ãn 1'11\cnlvn do pl•·nu tlircito 
atl!JPsão aos cslalutus da eou1pnnhia t• its tl1lilwra~.ücs tlu sua 
asSt'rllliiéa g'l~l'aJ. 

Art. 10. Justiflenrla perante: a rlirt•ctol'ia a perda ou c-.,;tra
vin tll' litulos du arçõ1~s tia compnuhia, s•·rá mbstitudo por 
onlro depois rios annune·us 111 t:l'ssarios. wcs!amlo IJIII'lll o m
cdH•r a tl!'vitla caueão ou rcsa:va. !'onfoi'IIW o cutenll:•r a tli-
rt·ctoria. • 

Art. H. São accionistas da companhia totlos os possnitlores 
dC' urna ou nwis acro1'S, cujos títulos cslinrnn comJtl'li~nlc
mcnl!· a.Vt'l'lllldos no livro n spt·ctivo. 

Art. 12. São aptos para voiarem em a~scm!Jléa gPral totlos 
os a!'cionis:a~ tl1· einco llllllla·s at't'UL'S tl\'nh:ulas nos J,rros da 
enmpanhia !'Olll alllnet'detw.a d1• ~;·.,,St·nla dias JH•.Io 111: IIOS do 
dia da rt'tlllião; os are.ioni:;tas 1(111' po~snir't•m llll'IIO~ tlt• cinco 
at·~~õt•s, poi.lnrãn lllllavia a>>istir ,. dist·ulir 11as rl'lllliõt•s da as
~:t'lllh!éa gl'ral dá companhia. 

Este tlir1·ito tlt• assisrent~:a e rli~cus;oão é cxiC'nsivo aos rc
pn~scutantt•s tlt• accionistas com firma ~oeial, yolantlo, porém 
~tí um dl'lles. 

Art. 13. Os accion istas só r•·sponrlcm pelo valor das aeções 
qtw possnin·m, tir~an:lo os primitivos uhri~arlos na l'órma tio 
art.. ;i.",§ 17, ll.":l do D•:crelo n. · 271L tle 1\J t!D lli·ZI'IIlhro tln 
:1.8li0. 

Arl. H. As t•ntrarlas do capital serão n•alizadas na rnzão 
tlc 10 a 20 "/o, a juizo tia dirl'etoria, llll'tliantlo semprl' o C'S[1aço 
tlc snssnnta 1lias Jtt'lo llll'llo.s de uma a out1·a com pl'l'CCill'Heia 
d•~ annnneios por oito dia> nos jorna1.'" de maior cin~11lação. 

l'arn::,:rapho unieo. Logo IJIIt' os pr•·st·ntes t•statuto>: lJaixa
rem approvados, os accionislas flllllladon•s 110 aeto da snh
scripção n ratillt'açiín tln suas aet;õPs rt·alizat ãn uma cutrada 
tle ü "/., IJUC será recolhida ao Banco qun fiJr tlesigllatlo, c 
tlcRtinada ás prinwiras compras ou cmpn·gos da companhia, 
S•'Jiilo opporlunamt~nle sua applicação lleseripla no primeiro 
balanço. 

Art. fã. A falta de pontualidade' na realização das quotas 
chamadas nos prazos rt~Spl'ctivos, importa a e-.,;elusão do 
accionista impontual t{IW pertlení 1'111 beneficio tlo l'untlo do 
resnrva as i'HI.I'atlas antoriormt·ntn vl'rilic:ulas; :-alvos os casos 
justilicaveis á satisfação da dirnetoria, I(Ut' cobrará tlo accio
nista retardalario o juro ria múra na razão de f2 "/o ao anno. 

Parag-rapho uni co. Compele ú dimctoria o tlireilo de de
clarar em commisso ns ncçlit~s sobre IJIIC ocorra impontuali· 
da~ln, publicar t(He lieam nnllas e de nenhum cffcito, c 
dlecluar a emissão tle outras 'lne as substituam. 
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Art. lG. Na t>mi:<~ão uas novas scriPs, os accionistas têm 
pr~'fl't'l'lleia na di~trihniçiío. ll sendo to•la~ as acçtk' pol' djPs 
tomadas, l'ar-sc-ha a distrilmiçiío em proporção das act;ocs 
t}llll possuírem. 

CAPITULO lll. 

DA ASSEMRLÉA GERAL DA C!niP.\1'\lliA. 

Art. 17. A assembléa g-Pml 1i a nlnniiío dos :wcioui~tas ou 
seus procnradon·s. 

§ 1." Os procuradorps 1lnn•m '''r accionislas l'· não potll'm 
acoitar mais dt• uma p!·oenrat•ão. Nilo earec,.m, ponim. d.· ~nr· 
al:('ionistas, o pai para J'l'.pn•sputar s''" 1il!10 liii'IHll', o ma
rillo sua mulhnr, o tutor sputnklatlo. o dir,.l:!nr on adminis
trador a sucwda1l", t:ompanhia, l'lllpiL'Za on ~""t:dwli•llinu·nlo 
t•m lJill' l''<l'l'Ccr estas t'lllll'!:Õ•·s. 

~ 2. ·· N.·nh11111 :H'e:onisln p{Hli• trr ns,Pnlo ou voto na 
asst'Hthl{•a :.:oral onlinat·ia, si as lt'SIH"llti' as :H"'"Iil's niio ns
tivetnn avnrhadas t'lll Sl'll llllllll' Hl'''St·nta dias jll'lo lllt'IIOS 

anil•' tia n•m1 ião. 
E uns asSI'IIlhléas !!l'llii'S nxlrnordinarias _si ns :ll'ciws niín 

estiverem av!'r!Jada:~oto dias pl'io IIWIIOs a11tt•' 1la "r. nniiio. 
Art. 18. A asst•m!Jit\a ~·pral .inl~a-st• eow<tituida loc~o ljltn 

n~lt•Jam pn•s(•IJII'~ :~ee,oui,tas IJIW l'''Jln•st·ntem mai' Utl Ulll 
lnrço do capital t•millitlo. 

l'ara.~Taplw unico. lj:~:~l'['lna·sn os cn,ns dt• a[t,•rar:ão dos 
estnlntos, ang·IIHmlu d1· capital, dnposiçilo da dirPeloria 011 do 
~nrnntn, litinillação ou tlissolnçiio da t'OIIlp:JIIilia, 1'111 llllO 
a nssnmblt',1 geral ~ü so pndt~r:i eonstituir, (•st:u11lo prPSPIIII~S 
ou J'l)[ll'tlSPntados aet:ioni;;tas t!Ul) possnam mais dt• dons ll'rços 
do capital Pmiltido. 

Art. l!l. ApPznr de tl'rllm nsspnlo 11a asf;f•rnllh'n gPral lotlos 
os aeeionistas, stí têm voto os possuitlores tlll eineo ou mais 
aeçõPs. . 
l'ara~rnpho uni co. Os votos sr:rão contn,Jos na razão 1le 

um llOl' cineo acçõns alé yiute votos, maximo I!U'' p01lcrá re
presentar nm accionista, qnallpwr IJIW sPja o nurnt'l"O de 
acçõcs proprias ou ll\W n·prnsenttl corno procurntlor do oulrmn, 
C'íenpto os casos •lt• 1•h•ição da atlminislrnçãu e tlo ennsnlho 
liseal, em quo não soriío admittidos votos por procuração. 

Art. 20. As convoençõns tla :tssomhléa grral silo feitas prlo 
presidente da din•ctorin, e na sua falia por •tllem suas vezes 
fiz e r. 

Art. 2L A assrmbléa grral é srmprt) eom-ocada por meio 
do annuncios publica1los mn uma ou mais foll1as de 1!\aior' 1 ~ l : 

circulnção, com anii'CPduneia d1) oito •li:1s pl'lo llHtt_!f'i,;; 1lc~ 
Vt~utlo ser cxprcssmnenlo iiHlicado o nhjneto da rctluia", 
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Art. 22. A as,embléa grral legalmente constituída rcprc· 
senta todos os direitos da companhia. 

As suas decisões são obrigatorias para todos os accionistas. 
Art. ~3. A assmnhlóa gnral.rl'HIW·Sn onlinariamcntc no Illi'Z 

de Agosto 1le etula annu, mas pótlc n~1111ir·se extraordinaria
mente quando isso fôr resolvido velo eonsclho liscal, pt'la 
din·cloria ou scmprr· que ft)r I'!'IJUcritlo para um fim JlrtPr· 
mina1lo, por acdonistas que rt'lll't.'sl'ntem pelo mt~nos um 
tplinto do capital rmillitlo. 

Art. 2'-". Si nrna hora dPpnis ria marca,Ja para a primeira 
J:tmnião, a assPmhléa grral não se puill'r eom:tituir nos ll'nnos 
do art. 18, far-st~-lla nn\'a conytll'ar;ão para oiln tlias rlnpnis, 
c sei então plltll' a a.'S<'mhléa geral eonsliluir-s:', delilJnrar, St'ja 
qual für o numtll'O de aecionislas qun eoneorram I' <H~~~Õt\S que 
reprcsenll~m, salvn a exePpção tlo art. i8, paragm]Jho unieo. 

Art. 2iL Os trabalhos tla assemhl1\a geral serão sempre tiiri
gitlos por um pre~idenle por r·sta t'leilo ou acelamatlo na occa
sião, o qual designará tl'entre os accionislas presentes dous 
para servirem tle i." e 2. 0 secrelarios. 

Art. 26. A votação da assembléa geral será tomada em 
geral á pluralidarle dos \'Otos pn~st•ntes. 

E-;eHpln:Hc a eleição dos <lirertor<'S qnr snrão nkilos pot· 
maioria absolnla 1los votos ]II"I'St'lllt·s: si uiio houver maioria 
JIO JII'Íil\CÍI"O t'SCI'Utinio, JII'OCI'UIH"-SI'- h a a Sl\!:lllttio Hlltl'C OS 
candidatos mais votados em numero tinplo nos que t!vcr<·m 
tic ser cl,~itos, e em !orlos o~ easos tic Pmpale dPcitiiní a sorte. 

Art. 27. A assrmbléa gt•ral exlraortiinaria não póde pmpor, 
discutir ou votar maleria estranha ao nssump!o tla convocação. 

Art. 28. Qnalqurr asscmbléa geral dcvidanwnte convocada 
conti núa trabalhos em tantas sessões succcssi v as, f! 11ant as são 
nceessarias para coneluir os que foram tiatlos para Ofd<~m do 
dia, nos termos do art. 211, setn mais tlopentlencia de inter
"Ynllos, subsistindo apenas ncslo caso os annuncios. 

Art. 29. A' m:sernbléa gPral ordinaria compete: 
i. o Eleg-Dr o conselho fiseal por dons annos, nos tennos do 

arl. tiO; 
2. o Elcgr-r tlr quatro em quatro annos a direcloria nos ler

mos do art. 33; 
3. o Examinar c tieliberar sobre o relatorio da directoria G 

contas ; 
~.o Estatuir sobre a applicação que deve ter o fundo ti e re

serva ; 
5.0 HPsolvcr as cspecics que exceticrcm ás attril.mições da di

rcetoria; 
6. o 1\esolver sobre qualquer )Jroposla apresentada por algum 

accionisla ; 
7.o Ddiberar sobre a prorogação do prazo tie exislencia tia 

companhia; 
8.o Hesolvcr a admissão tio g,•rente na hypothcse do art. 36 

§H; 
9. o Tomar, drntro das prescripçõos destes estatutos, as reso

luções ou [)fovidencias convenientes á melhor atiministração 
tia companhia, e sua prosperitiadc. 
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Art. :10. As act:n tias st•ssõPs da assem!Jiéa gPral :-:ãn asstg· 
n;1das pela mesa, depois de lidas c apprtn adas na ~t·ssão se-
guinte. . 

§ L" As resoluções, porém, da asst•mbléa geral s_ão lo~o os
criptas por cxtraclo no livro das aetas, na Int•sma ses;:ao em 
que são tumatlas e assig-natlas pela Illl'sa ~~ pt!los accionislas 
que o quizerem, de1·cntlo comludo ser tkpois exarados na 
respectiva acla. 

~ 2." Os extraclos de que falia o paragrapho anleent!o.nte 
serão considerados documentos h·gacs para todos os dletlos 
das resoluções tomadas. 

CAPITULO lY. 

DA ADIIIINISTll.~ÇÃO IJA COMPAi'illL\. 

Art. 31. A administração !!'era! dos ne;.:·oeios tia companhia 
é conlirula a uma tlit t'('Çiio composta dl' tres direetorcs e um 
gt•n•ntt• dt•itos rle quatm l'lll quatro annos pl'!a :Js,emtllt\a gt~
ral. tlistrihni11tlo t•ntre si o.' tlin·t:Lor":: o~ cargos tlt: {JI'I sitll'lltc, 
st·crt'lario '' tlwso11reiro. 

Art. :12. A direetoria repre;;m;a a eompanhia t'J\1 todos os 
aetos judiciat•s n cxtrajutlieiat•s, e ~~~tá :lltini izada a ext·t·cer 
liv c n gnral ndrninistração emn pkno:; potlt·rt•s, t:Oilllll'l'lien
ditlos " outorgados todos St'lll n·st•rva nl;.:'mna, n m••sJno os de 
procurador em eama propl'ia, podendo delt":ar 110 g-••rerrte a 
Jl:lrte do t:ws poderes rtne julgar convnnit•nte a lwm dos in
lerrs~Ps da rompanhia e revo.é··ah~' :í youtad<'. 

,\rt.33. lia tt'I'S dtrt•eton•s ~uhstitnto~ pam supprirPIIl, Jrt'la 
o:·dcm dos mais votados, os tlin•etor·,•s p:·opri••t:rl'ios, <Jpt·itlintlo 
a sorte nos casos de igualuatle do votos; serão tautlwm t•leitos 
na mesllla sessão. , 

Art. :!1. Súrn••nto sPrão cll'girois para o !!ovnrno tia eorn
panhia os aecionislas possuidores tle 50 on mais rre{:õt•s avnr
lJarl:i" Prn spu IHll111\ \JO dias pelo mntws alltt·s tia elt·ir:w, :rs 
qnacs ficarão depositadas uo eofl'ü tia companhia e st•riill ina
lienaveis até seis mezt·s depois tio lindo o mandato. 

Ar. :J5. A administ1 açiio, que sPrá St'IIlJll'f' t•m qnalqucr 
tempo revogavrl pela a~st·mbléa gt•ral nos tt>rmos !lt•stes es
tatulos, é l'lnita de quatro em quatro anuos depois 1la appro
vaçãn das r•·~pPcl.ivas eontas annuaes. 

E' permittida a rt•eleição. 
Art :l6. Compl'tn á rlireetoria : 
f. o A administração geral, para o quo deve lt-r ao menos 

uma sessão por semana, lavranuo o secretario ns respt·c!t~·as 
aetas em livro ospeeial ; 

2. '' Org-anizar, tle aecôrdo com o grrentc, o rrgimt•uto in
tt,rno, o reg-ulamento t' as instrneções espcciacs e neeessarias 
á boa mareha e fins da eom1Janhia ; 
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3. o l\tantor sempre em dia uma escripturação technica cla
ra n minuciosa ; 

11." Assig-nar por tlons dos stm~ Illl'mhros lodos os documen
tos quo imtJOrtPm responsabi lidado para a companhia; 

5." llnsoln~r a chamada do fundos; 
U." F11zer rPcollwr ao llattco 'I UL\ fltr t·~colhido os dinheiros 

di,;ponivPis da com[tanhia; 
7." Autorizar a relira1la d1\ fundos tli•posilados a premio 

nos Bancos scmprc que houvtw Bl'l'essidadl': 
8.• Conhecer e n·solvm· so!Jn) qua•'SI[Uer operações que fo

rem a(H'I'SI\Iltarlas pl'lo 1-\"l'l'lmtP; 
\J." CPII'!Har <' assig·nar <tttaeSt[llf'l' contraclos; 
iO. 1\larear, dt• aedtrdo com o g-t•n•ll!t•, o ot'tlnntlllo 1lP. lo

dos os Plllpr"g·atlo,; P a> gTa!ilit·a~·õt•s til' l[lll' por\'t\lllnra se 
tornarem llll'l'l'<:t•Llore>; 

H. Suspmult'r o gPrenlc nos raso> <k ma\n,rsação prova
da, do dositlia ou inPpcia, assumindo l'tn lal caso as snas l'unc
ÇÕt•s o [tn•sitlellle da din·cloria, eonroeando-se immediata
mento a assl'Jnbléa g-Pral p:•ra !'I'SOI\'l'r sobro o caso; 

i2. Nomear a~~entt·~ c cotTe~polltlt•nlt•s dl'lllro ·e fúra do 
llllJit'l'ÍO ; 

t:l. l'n~Pncher qttaP~IJtll'l' imp••dinwntos do g-erl·nlP por 
Prnpregailo da compan h i:1. tlt• n•etHtlwcida eapaeidaile, de ac-
côrdo Clllll o l'OIISI'IIitl lj,w;il; . 

H. 1\l'tli:.dr o rela:ol'lo a11nlla\ da.~ OJH'raçu••s I\ do 1\St:Hlo 
da companhia, acompanha1lo •lo balan~t1 ou demonstração cs
pceilicada 1lo activo ~~ pa~siYo e ilo e\lraelo da conta d,• ga
nhos e perda.-;, su!Jmnlin11tlo l'Sit•s dor:nm••ttlo~ ao conselho 
fl~eaJ. t' COlll O pal't'CCr di•.~lt•, Ú :ISSl'lllli:(\a ·~·t\l':JI ; 

Hi. l:oi}•IÍ:<ilat· a l'P:tnião 1l.o t:OIISI'lho lbl'al. St•lllprt• 1[111' J'tir 
l'.ollrt·ni•·Hln onvil-o; 

l.U. E\t'l~tllar "fazer C\t'cnlar os Jll'I'Si'lltf\s P!'la!ntos, eum
})fir e fawr cumprir a.: ddiborar;tws tla as;;pmlJiü:t !!t•ral; r•~
~olvrr todas iH l[lll'SIÕ•·s. z, lar e ~npt'l'illtt•nder lodos os 1 nte
ressrs da companhia; at:omnanlwr, lisealisat· e n·gular todos 
os lli'I-!'Oe!o.s,eomL'Xl'l'lll':lo unit:a Llus actos prirati\'os da assem-
!Jiüa geral. ' 

Arl. :17. ColllJ'"t•J ao prc,.;i<lPnlo : 
L o S••r orgi\o Lia tlin·etor: a, rPprcsenlandn-a em juizo, com 

procuração IJUI' llrt\ H'r:·, ou:or:,:a•la: 
2." Huhricar ü t•ttel'tTar o.; li no,; em qtw forem reg-istratlas 

a-: aeta.; o r·L·soluções da a.;s,•mh!t~a g-t·ral e da din~etoria, o 
bem a.;sim os <Jill' ~cn-in•m a lauç:un:•ntos imporlaut•·s, nos 
qLta:~s ('sla fonnaUdaJe não ~da da eumpl'lencia da junta com
mei'c;a\ ; 

:1." l'rPsidit·, com voto tl•· qnal:i\:lllP, ás rt'nniõt•s da Llirrc
toria,L' air11la prPltntina, nvnt.t· {)..;Lia a,:-wmbléa ~lll'al, a!é pro
Cl'dt.-r-se á l'!l'ição do r··~pt·t:lt \o prl'siLientc, na lúnna do 
art# :!5; 

f}." CDn\-near as l'I'UrtiÜt'~ da Llin•c!oria ,. rio con,l'lho fl;;eal, 
St'lllJII'l~ I}IW o jt.tlg-ar l'Oil\ enicllle; 

5." Assig-nar com o t:wsout·t•irn os rt·cibos 11ara movimrmlo 
em conta corronte com eslai.Jelecimentos bancario:;, e da mes-
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ma fórma todos os tilulos que tra~am encargos pccuniarios á 
compJnhia. 

Art. :J8. Ao secretario incnmlw : 
t.. o Substituir o JH'esidcnlc em seus imperlimenlos monwn

tancos; 
~. • HPrligir a~ actas, n~solnções c corrrspowlcrwia da dirc

cloria, assignando aqncllas com o presidPnll', c esta mn sua 
a meneia ou ÍlliJlellimenlo; 

3.• E~pPdir c assignar as orrlrms c eornmnnieaçõcs rcsul
tautcs 1le resoluções da direcloria e IJUal<JUI~l' expediente 
transmissivl'i ; 

~-" Assignar os lermos <lo transfPrrncia das aeções; 
5.° Faznr que se mant,•nha i'lll boa c Ui~\·i<la onli•rn n f'seri

ptnraçiio ~'o archiro da companhia, insp;•<:dor!<lnilo, dirig·in
do. liscalisaiHlo a contabilid:ulfJ c levando ao conltt~eimenlo 
da directoria os factos occUI'l'l~lll<~s que julgar m:se11ciars; 

Ü.'' Autorizar com sua rnlJriea todos os trnbnlhos que por 
sua naturrza devam ser por Plk conf;~ridos; 

7. o Passar, com autorizaçiin da <lii'I'Ciorin, r:Prl i ficados on 
alte . .;ta~~õl's a rt'IJU~>ri nwnto di• partt·s e soure w•gocios rrrw niio 
exijam d1~cisão do conselho fiseal ; 

8." Jlistrilmir o serviço do 1 scriptorio s1•gundo a nptidão 
dos cmpreg<ulos. 

Art. :m. Compeli' ao tlH·souroiru : 
Lo 1\Peeuer todos os diuhl\iro~ perh•ncPniPs ú companhia 

e )lagar o qne fôr devido de conformidade com as n·solurões 
da úirectoria ; 

Os cubradorrs e o ~Pn llcl sPriio dP sua e>.:elnsiYa IIOilli'ação, 
sob Jia,rça lflll' ser:·, ariJilr:ula n jnl~ada pda din etoria. 

2." lkpositar 110 estaiJI'li'cinll'n!o llalleario Ui':';gnado ]i·la 
dir;·c!oria, os o':tl!los ;·xisli·Uil'S mn eaixa; 

3.• As~i,~nnr· com um dos m;·mbros da din·ctoria os n•cihos 
para nwvinwnto di~ conta eorrP~IIo• com l'.>'iah .. keimPnlos b:ur
carlos, e on!tosim todos os I ir ulos ~<rue tra:.;am obriga~·iio 
Jli'Ctllliaria; 

~." Ter sob sua gnar.Ja c rcspon~abilidade, no cofre da 
companhia, a qna•rtia marcada )ll'la tlir;·cloria vara occoJTcr 
ás despt·zas ordiuarias; 

ti." Substituir o sccrl'lario em seus illl]leJitw•nlos mom;•n
taueos. 

Art. ~0. São a!lribniçõt•s ilO gwPnte : 
i." Ex,•eutar toclas as lll'lilJ;•ra~~õ,·s da direcloria, 1'.\lWlliJIIlo 

em nouw dosta as suas ordens; 
2." I\'omt•ar ~~ admi ttir todos os cmpn•!.rmlos da companhia, 

com e\CI'pr,ão do ]li'ssoal do p,:criptorio, qtH' é da nom;·a~iio 
privati1·a da ilirectoria, mat·car-llrl'~ dn accuJdo corn ~~,:ta os 
rcspt·ctivos ordenados; dellnir-lhi'S o" di)\er;•s ,. 1elar inces
santementt~ 110 c:rmprinwnto da,: obrigações •lc• cada mn; 

3." Contractar· I' rt•>oil 1'1' todas as O['l'rarõc•s da compauhia, 
de confonnidado;: com as dispos:çiies do art. üti; 

4. o Dar JH'Olll]JIO n convenienln aw..lameuto a lodos os ne
gocios e interesses da companhia; 
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ti.• TPr rm dia e boa ordem, nos livro' anxiliare~, todos os 
lançamentos origiuae~ 1Jelas lrausacções elfectuada.', como é 
de USO I'Jll CO!I1llli~J'CÍO ; 

6. o Concorrer :\s ses~ões da direetoria com voto dclibcra
linJ, excepto nas qansiu•.·s 11Ue lhe 1ligam n•speilo; 

7.• Finalnwnle, agt·nc:ar, wlar 1: lH'omovcr nos limitPs de 
sna' attrihniçõt:s, tudo qaanto for a bem da eompanhia e da 
sna prosperidtuiP. 

Art. 4-l. Os dircclores e o ~·:n•ntn n5o podmn rawr por 
conta propria, din•cta ou i ndireclmw•nte, 1 r:lllsacção alguma 
com a companhia, salvo approvação p1 évia do conselho 
liseal lla1la para dt:lermi nadas opt:raçõ•·s. 

Art. lj,~. A adminislraçilo niiu púd•· razl'r por conta tia 
companhia op()raçues algumas alheias ao tim social. 

Arl. r1:1. Os dirPctores 1lividtriio LHJJn: si li"/o dos lncro'> 
liquidos .:m ea•la anno, na razão tia assi•lnillalle de emla um, 
cowta:ada pelo livrodt'actas tia.; st•s,õt~s da dirt•clorta. 

E' porém gara,ttida a catla dirc~:or a mensalidade de 
6008000, nlém dwjuclla t1orcentagL'm. 

Art. ML U gpn•nte tl'r:Í o unlenmio fixo de 1.2:00015000 an
ntutf'S e uma porc!'Hiagent Út' 2 "/o ~obre os lucros líquidos 
em c alia aJlllO. 

Art. f1ii. A administ.ra(_'ão ''í rro:pondt' pela execução 1lo 
lltandato eonl'o·t i tio'' acn,;u, I' niin euttl ralll' obrigação alguma 
solidana ou p••ssoalem n•.laçiio :í.; OIH~ra~:õ •s da COIIlJianltia. 
E' pol'lan soiitlaria 1111 pn~soalm•·nl1• ""'Jiunsavl'l, eonlonn,. as 
rt'gra~ de: tlirf'ilo eommtuu, p:u·a com a eomp:m!Jia '' pnra com 
t!~rcl'i!'Os, pda falta tle ex.eeução do Sl'lllllanúato, viohtção dos 
Pslatulo . .; e precl'ilos 1las soe.iPtl:ull's anouymas, e Ill!~ mais 
ca.<os pn·vistus Jldo t:o,lign Commt:rcial quanto :í gt:rt'neia tJ 
gPstão. 

,\rt. !t,G. A approva~ão 1lada pl'la assem!Jléa gr•ral ao ba
lanço c cnnlas 1la gt•.ctiio. thsoJi,·ra o' /OSIOt••.s c os tn•·mhros 
do eonsdho tisral da ;:ua rcspnnsahilitlaúe para com a clllll
panhia. 

Art. !11. As tlivcr:.(f'IH:ias sohrevimlas rntr•: a directoria c 
o gt>rt•nlr stwão resoiYi•las 11elo consi!lho li.,eal ott pela as
st:mhléa g-eral, 'i prl'r.iso lúr. :í nllll:ule do IJilt'ixoso. 

Art. !18. Por exl:l'lH;ão do at·L. :::.!) ~ 2. "I' tio art. :J;"i P altl'll
dt•nrlo-st•. aos din:itos da i•léa !'da in c;at~ão, •~aos tntbalhos e 
serviç.os para a ftm.l:ll_;ão or~aniz:11;iio n· nnlau\l'nlo 1la em
preza, a 1Ln•cloria nomt•a•la lH:<ks ""talulos t'ervirá por dous 
quatri nnios e st·rú as~im coJII['US.a: 

l'rPsitleuée- llr. llo111:u~os .la t:u . .;la ~TatltirPira. 
Seáolario- Antonio Victor de A<sis ::lilvcira. 
1'1Jpsoureiro- Manoel JoatJilim Tonos. 
Gerente- Dom,n~os José Alvns tle Anwrim. 
Snppleute do presidL·!lle- JuatJ uim José 1\odrigues Ma

clwtlo. 
Snpplento ilo st'crelariu- Arlri:nw Fretlerieo Corrêa de 

Castro. 
Suppleute do thcsourciro - Custotlio José de Faria. 
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Art. &9. A directoria fundadora, designada no art. &8, 
não poderá ser exonerada antes de findo o tempo do man
dato que lhn é conrerido, senão nos casos de malversação pro
vada, dcsidia ou violação patente dos estatutos. 

CAPITULO V. 

DO CONSELIIO FISCAL. 

Art. tiO. Tia um conselho fiscal revogavel, composto de doze 
vogaes e de outros tantos suiJslitntos para supprirl'lll, pl'!a 
ordem dos mais votados, os 1 O!~acs proprielarios, deeidmtlo a 
sorte nos casos de ig-nald<llle de \·otos. Uns c outros devPm 
st•r accionislas de vinte ou mais aceõl's c são l>iennalnll'nte re
novados pelas duas terças pal'tt!s nã sessão ordinaria da assem
l>léa :~era!. A anl ig-ui!latle, n no caso <le igual anti.!!:uidade a 
sorte 011 prévio accurdo, regulará a substituição: é lH'J'lllil
lida a rcdeição. 

l'arngrapho unico. O presidt•ntn do consl'lho fiscal será 
doi to tlirnc!anwnte pda assetnhliia ~oral nas listas da votação 
para o 1~onsl'!ho. l'ara snl!sliluir o presitlcntn scr:í chanwtlo 
o vogal mais \·ot atlo e, 1:111 ig-naltJ:uln Ui) votos, o mais vt:lho. 

ArL til. Compele ao conselho fiscal: 
t. o Tomar eonheeirncnlo das operaçõ1•s Yerifi~auas 110 nwz 

anll·rior "tlt: tudo !fUI' für atlinentc ú o·mpn·za, ll:ll'a o que 
deverú kr uma ~cssão Ol'llinaria, no l'llilieio em IJUI' fuHc
eionar o escriplorio da companhia, ern um dos primeiros ein
eo li i as li e r a da nll'z ; 

2." Examinar a escripluração c <locnmcnlos da companhia 
SPlll[H'n IJUC o julgue cuuvenicnt••, com assisleneia do secre
tario c do g-uarda-livros ; 

a." Dotnminar a convocação da as;;cmiJiéa ~c·ral, quando 
nm s1~ssão plena c por maioria de uous terem: o <·ntcuda ne-
cessario; · 

'L" Assistir, com voto unicamente consultivo, ús sessões 
da directoria, quando pura isso for por ella convi<lado, ou 
scmpm qtw o jul~:ar pn~ciso, fnZt'ndo-o annuneiar neste caso 
provial!tt·nlt' por ollicio ilo seu pn·sidcnw ; 

r;." JICUIIÍI'-SC l'\ll'<tOl'llill:tl'iatllüll!t), IJlWtldO O julg-ue I'OllVI'
Uienle, on I[Uandn isso fúr solieitado Jll'la tlin:ctoria ; 

ti." Ter um livro m:pceial das aclas de suas sessües, que 
serão assig-nadas pdo prm;iilcntl: n pelo secretario !lo dia; 

7." Emiltir ú assemhlt\a geral onliuaria o seu pare<~or úenrea 
do rdalorio c balanço da tlirectoria, para o q tte lli'Yc ser por 
t•sla habilitado em tempo, transmiti indo d<~pois á mesma tli
recloria, pelo menos oito !lins antes tio tle~ig-nadn 11ara a reu
nião da assi•IIJhli\a, <·ópia do ~en rclalorio. p:-~ra to•r tt·mpo ilcr 
~~·r connmidltcuwnli~ imprn~so tom o da directoria. · ..- · \· 

Ar~.: l'i2. O conselho lis~al não poder:\ ftutee!on'á~ ti\1\JÚ'uas 
n•tmwes 1•om menos de oito llli'Ulbt·os, a plura!Jdad!). dil votos, 
tendo o presidente voto tle <Inalidade. ':: . 

p, li. 1878 ' ' ' :lt.i 

. ·---. ... 
(

li ~ t ~ I "•. 

I I' '' 
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Art. 53. O exercício dos cargos do conselho fiscal seni 
considerado serviço relevante prestado á companhia, c seus 
membros terão logar especial nas assembléas gcracs, á di
rei ta da directoria. 

Art. 5~. Por cxccpção do art. 29 § 1. o, o primeiro conselho 
fiscal e su)>plencia serão constitui dos d'entrc os fundadores da 
companhia, e ficam desde já compostos da seguinte maneira: 

Consellw fiscal. 

Presidente Felismino José de Mattos. 
Vogaes: 

José Bernardino Gonçalves Pires. 
Manoel Martins da Silva Pcttiz. 
Antonio Moreira de Souza. 
Joaquim Dias Brandão. 
Antonio Leite da Silva Bastos. 
João Ignacio da Silva. 
José Ferreira dos Santos. 
Manoel Coelho da Silva. 
Miguel Thomaz Guião. 
José Lopes da Costa. 
Joa<Iuim de Oliveira Santos. 

Suppltntes. 

Antonio Joaquim de Mattos. 
João de Araujo Hocha. 
Antonio Joaquim Gonçalves. 
Francisco José Ferreira. 
Joaquim Martins do Pilar. 
José Joaquim Pacheco. 
José Joaquim Soares Vivas. 
Manoel José Campinho. 
Luiz Antonio de Barros. 
Thomaz Antonio de Castro Torres. 
José Francisco de Sá. 
Fortunato José Martins. 

CAPITULO VI. 

DAS OPERAÇÕES M. COMPANHIA. 

Art. !Sti. A companhia poderá commerciar segundo a pu
xe e regJ;as admittidas em commercio, e autorizadas pelo 
Codigo Commercial: 

J." Dando e recebendo commissões á consignação; 
~-" Comprando, importanrl(l, vendendo e e'íportando mer

cadorias de qualquer cspccic e procedcncia, nacional ou es-
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trangcira, por conta propria ou alheia, e para estes fins po· 
dcrá tambem montat· esl abelt~cimentos dentro e fóra do Im • 
pel'io, crear agencias ou eorresponucnles particulares, e até 
expeli ir manuatarios, quando convier e preciso fór; 

:1.• Mandar engajnr nnEuropn colonos por conta dos com
millentes, em cujo encargo a uirecloria obrarú como simples 
manualaria; 

4.. o Abrir debitos c credilos para transacções com a com· 
panhia, como é de uso em commcreio; 

5. o Entlossar Iettras e titulos comrnercians, abonal-os ou 
garantil-os 11ara opnraçües tle rlnscontos mmliante todas as 
~ :uranças obtitlas, não devendo esta operação t~xcctler ntutca 
a um dt>cimo tlo capital realizatlo, 11 st•ndo para cllas preferitlas 
as propostas dos accionistas que forem simullaneamente fre· 
guczcs tla companhia ; 

6. 0 Encarregar-se por· conta de terceiros de cobrança ou 
pagamentos, de compra ou venda de funtlos publicos, deva· 
!ores industriaC's, da cobrança c C'mpregos de dividendos c 
de quacsqucr titulos e obrigações com prazo ; 

7. o Prestar auxilio prcuniario ou por qualquer outro meio 
de credito ou abono, aos accionistas (!llC forem freguezes da 
companhia, sob as contlições a juizo tla directoria, ouvindo 
o conselho fiscal ; 

8. o Exjiedir sem commissão di viilendos aos accionistas 
ausentes, logo que 1•ara isso derem ordem. 

Art. 56. A taxa dos desconlos por· operaçõPs activas ou pas
siyas ~~ os juros a pa-::ar por dinheiro~ depositados, ou a 
JIPrceher pelos auxilio~ Jlrestados aos accionistas fregurz~s, 
st>rão estipulados qninzcnalmenlt', de accôrdo eom o consPlho 
fiscal, n conslarão de uma tabclla affixada no eseriptorio em 
logar visivel para totlos. 

Art. ü7. ObsnrTar- se-hão as sPguintes imm ntaveis dispo· 
sições: 

L• No recebimento c venda dos g·cneros confiados á com· 
panhia, cumprimento de ordens, de mandatos de commit
tentt•$, ter-se- hão muito em vista as disposições que lhe fo
rem relativas e se acham na parte primeira do Codigo Com· 
mercial; 

2. o Nos c redil os que se abrirem aos committcntes que con • 
signarem seus gcneros á companhia, ou a outras quacsquer 
pe~soas, se evitará qualquer desrmbolso, além do valor ga. 
ran!ido ou consignado, salva cxccpção de conceito, prudcn· 
temente aprrciado; 

3. o A proporção de quantias adiantadas sobm mercadorias 
niío ullrapassará de um terco tlo seu valor litJUido, Terificatlo 
á vista das factnras ou pelas avaliações do gerente; 

4. o Os juros a cobrar pelo tempo apnratlo, em virtutle da 
disposição do art. 55 § 7. ", serão sempre mais modicos, do 
que os que vigorarem no primPiro estabelecimento bancarió, 
segundo fôr estabelecido na tabclla a que se refere o art. õ6, 
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CAPITULO VII. 

DOS DALANÇOS E CONTAS, DOS DIVIDENDOS E DO FUNDO DE RESERVA. 

Art. 58. O anno social c financeiro da companhia ó con
tatlo do i. o de Julho a ao de Junho. 

Art. 59. No llm de cada mmo c 20 !lias pelo menos antns 
do dia lixado para a reunião tla assembléa g"l'!'al, a tlifl•etoria 
apresentará ao consdho lls~;al o balanço tlesunvolvitlo !lo acti
vo e passivo !la companhia, acompanha1lo da conta de ganhos 
e perdas, c de um minucioso relalorio das operações c da 
situação da companhia. 

§ i." AprPsentará lambem a exame os livros c documentos 
de sua gestão rolati\·os ao anuo findo. 

§ 2. o o balanço com o n·lalorio da dirrctoria 11 o parrJ!'.nr 
do conselho liscal será onviado a todos os accionislas que ti
verem domicilio iu!licatlo nos livros da companhia; ou fica
rá :i sua dispo~içiio no cs1Tiptorio da companhia, com an
teccdrncia 1!1' 21 horas {H:Io tlli'Hos 1lo ti ia da rmwião da as
sembléa geral. 

~ 3. • Estes documentos com a lista geral 1los accionis!as 
na qual vão intlic:ulos os paganwntos feitos por f<OIIta das 
acções c os que ha direito a exig-ir, serão annualnwnle de
Jiosilados na Junta Commorcial da C!Jrtt:. 

Art. 60. Uos lucÇOs liquidos d1~ calla anno. JH'OVt'nien!t•s lle 
OJtnraçõus ciTI·clivamentn conclnidas, so deduzirá a porclm
lagern da dir1•etol'ia 1: do gnrente, e tios n•JJwnnennl1·s serão 
tiratlos iO "/o para fundo de l'I'SI'rva. llns!inarlo a amparar o 
capital da companhia por perdas verificadas, constituindo o 
restante o monte divitlmulo que snr:í logo dislribnido Jtdos 
accionistas 11a proporção !.In suas aeções. 

§ i. o Quando o fundo de n•sc·n-a allingir a uma quinta 
parte do capital n·alizarlo, suspPnder-s,~-ha a contribuição 
respectiva, quo irá augmentar os dil'idl'ndos. Far-se- h a de 
novo a dnducção, si o fundo baixar daqudle limite. 

§ 2. o Não poderá haver dividendo qnan1lo o capital da 
companhia, dl)sfalcado por 'tuw:sqtwr euwrgencias, não se 
achar reconslruillo. 

CAPITULO VIII. 

DI~POSIÇÕES GEI\AES. 

Ar'l. IH. A din•ctoria proettrar;·, si'HI(lT'I\ resolver :unigavl'l
mr·nte c por meio de arbitros, todas as contestaçõt~s qtte se 
possam suscitar no meneio dos ncgocios da em preza. 
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Art. 6~. Na hypothesc de reforma de estatutos, a assembléa 
geral da companhia, constituída conforme o art. 18 paragra
pho unico, nomeará uma commissão de tms acciouislas que 
ficará incumbida de formnlar o projecto de reforma, o qual 
deverá ser apresüntado c discutido na sessão que fôr designada, 
sendo-lhe desde logo indicada a mal cria sobrü <1uc exclusiva
mmtte deverá versar o dito projecto. 

Art. 6:1. Não podem exercer conjunclamcntc os cargos de 
dit'Pclor, gerente e consnlho liscal, os parentes por consangui
nidade até segundo gráo, pai c filho, sogro c genro, irmãos c 
cunhados durante o cunhadio e os soei os de uma mesma firma, 

l'ara~Ta)lho nnieo. Siio incornpativeis para memhros do 
conselho llscal o pessoal eslip,·udiado pela cornjlanhia e os 
corretores da praça. 

Art. 6~. Na conformidade dos arts. 295 c 296 do Codigo 
Commercial, estes estatutos serão sujeitos á approvação do 
Govnmo Imperial c devidamnntc rf1gislrailos, praticando-se 
do mrsmo modo com todas as altnraçõns que d<~ futuro fowm 
fl'itas. 

Arl. 65 (lransitorio). Os accionistas, fundadores da compa
nhia, autorizarão á d ircctoria nomeada nestes estatutos para 
T<'Jli'OSI'Iltar a companhia Jl<'ranle n GovDmo Imporia), n~qnn
rendo a sua approvação 1\ autorização para runecionar, o 1'~;
pecialmcnte para esse lim D para aceitar quaesquer modifi
cações nos estatutos por parte do mesmo Governo, conrcrem
lhe todos os poderes, inclusive os de procurador em causa 
propria. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6911- DE 18 DE MAIO DE 1878. 

Approva a reforma dos estatutos da Companhia-União Valenciana- e faz 
alterações nellcs. 

Attendcndo ao que Me requrreu a Companhia- União Va
lcnciana- e de conformidade com o parecer da Secção dos 
Ncgocios do Impcrio do Con:,;clho de Estado, exarado em Con
:mlla de 2 de Abril ultimo, Hei por bem approrar a rerorma 
dos rt'spectivos estatutos, elfcctuando-se nclles as altt~rnçõcs 
que com t•ste baixam, assignarlas por João Lins Vieira Can
sansão de Sinitubú, do Meu Conselho, Senactor do lmpcrio, 
Presidente do Conselho lle Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do lU o de Janeiro em 18 de Maio de 1878, 57." da Indepen
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansan&iio de Sinimb1L 
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Alternçc1es a que se ref"ere o Decreto u. 0 OVII. 
desta data. 

I. 

Acrescente-se o seguinte ao art. ~3 dos estatutos:- Não 
poderão fazer parte da nwsa os directorcs, gerentes c quaes
quer empregados da companhia. 

11. 
Addite-se ao art. ~~ :-Nos casos de reforma dos estatutos, 

elevação de capital e liquidação da companhia ú indispensavel 
a presença de accionistas que representem a maioria do capital 
social. 

111. 
O ultimo período do art. rm fica substituído pelo seguinte:-

0 fundo de reserva é exclusivamente destinado para fazer 
face ás perdas do capital social ou para substituil-o. 

IV. 

Allrescente-se ao art. 60:- Não se poderá fazer distribui~ão 
de dividpndos emquanlo o capital social, desfalcado em VIrtude 
de perdas, não fõr integralmmiP restabelecido. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de :Maio de :l878.- João 
Lin.s Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 6912 - DE :l8 DE 1\lAIO DE !878. 

Proroga o prazo fixado na clausula t." do Decreto n. 0 Gl.34 de 4 <le Março 
de 1876, autorizando Antonio Alves Pinto para explorar cobre c outros 
metaes na Provincia do Paraná. 

Attendondo ao que Me requereu Antonio Alves Pinto, Ilei 
por bem prorogar, por um anno, o prazo mm·e:nlo na !~lau
sula i. a das que baixaram COlll o Decreto 11. u 61:1/í, de 4 de 
Março de !876, em virtude uo qual lhe f!lra concedida auto
rização para explorar jaziuas ue colJre c outros metacs no 
município de Campo LargrJ, na Provineia uo Paraná. 

Ioão Lins Vieirn Cansans~n de Sinimhú, do !\Teu Conselho, 
Senador do Imperio, Presiunnte do Consrlho do Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado uos Negocios da AgTicultura, 
Commercio e Obras lluiJlicas, assim o tenha entendido e faca 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 18 de Maio de 1878, 
57. 0 da Independencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador . 

.Toào Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
''·"'-·A:f'\J';(\:F.r'cf" 
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DECRETO N. 6913- DE 25 Dli: MAtO DE 1878. 

Proroga o prazo dentro do qual Co!latino Marques de Souza deve pôr em 
pratica o privilegió concedido por Decreto n.• 6390 do 30 de Novembro 
de 1876. 

Attendendo ao rtue Me J·r.qüerr.u Collatino Marqties de Sou
ta, Hei por boin prorognt, por dous nnnos1 o pl'azo de iguol 
tempo fixado na Ltli de 28 de Agosto de t830, :1 fim de pôt· 
em pratica o pl'ivilegio tmrn conservação do carnes vertlt$, 
peixe e ftutàs, que baixou coilt o Decreto n. o 6390 de :10 de 
Novembro i:le 1876. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Si'matlor do Imperlo, Presidente do Conselho de Ministt·os, 
Ministro e Selirelàtio de Estado dos NeA"ocios da Agricul
tura, Cotnmercio e Obras Publicas, assint o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Maio de 
1878, 57. o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimb1í. 

DECRETO N. 69H -DE 25 DE MAIO DE 1878. 

Concede privilegio à Antonio Pinheiro de Aguiar para um systema de roJas 
de carro de sua invenção. 

AUendendo ao que Me requereu Antonio Pinheiro de Aguiar, 
e Tendo ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem conceder-lhe pri
vilegio, pot 10 annos, pará fabricar e vender rodas de carro 
pelo systeina da stia invenÇão, segundo o descrtho c deseripção 
que depositou no Archlvo Publico. 

João Li tis Vieira Cansansão d~ Sitilmbú, do Meu Conselho, 
Senador do li11perio, Presidente do Cahselho de 1\linistros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 25 de .Maio de 1878, 
57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubricá de Sua Magesiade o Imperador. 

João Lins Vieira Ca1isansíio de Sinimbú. 
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DECRETO N. 6915- DE 2:j DE MAIO DE t87fl. 

Concc<lc rmlorização a Frandsco Conlo <la Si h· a para l:tvrnr jazi<laR <lo' 
crystars 11;:\ Provinci,l tle Mato nroRSO. 

At!cndendo ao que Me requereu Fr:mcisco Couto da Silva, 
Hei por bem conceder-lhe autorização por dez annos para 
lavrar jazi<las de crystacs no mnnicipio de Miranda, Provincia 
1lc Mato Grosso, segundo as clau~nlas IJllC com estn!Jaix:nn as
sigmulas por .João Lins Yidra Cansansão de Sinimbú , do 
Meu Conselho, Senador do hntl•.'t'in, Prr~i!lPnttl 1lo Conselho 
11P Ministros, Ministro e SccrPlario de Eslado dos N•!goeios da 
AgTicuHura, Commcrcio I' Ohras i'n!Jiieas, qnc assim o tPnha 
entendido e fa~·a exPcular. Palaeio do Hio de Janeiro em 
2ti de Maio de 1878, ti7." da ltlllt·porHlcneia c do I111pedo. 

Com a ruhriea tk Sna l\Jagcslatlc o Imperador . 

.T01io l,ins Vit>im. Calisanstio di! Sinimlní. 

Clau!!lulas a que !!IC ref'er•c o Decrct.o n. 0 ODIU 
d4.~sta data. 

I. 

Ficam concedidas n Fr:mrisco Couto da Silva cincoenta 
datas mineraes de fM,750 braças quudradas (686,070 metros 
quadrados) cada uma, no município do Miranda, Província 
de Mato Grosso, para lavrar jazidas de crystacs alli existentes 
durante o prazo de dez annos. 

n. 
Dentro do prazo de dons annos, contados desta data, o eon

ccssionario apresentar:'! á apJH'ovação da Presidcncia a planta 
de mt•dição e demare:1ção das referidas datas. 

O Presidente da província poder:í mandar llX<1miMr a cxac
tidão deste trabalho por Engenheiro de sua nomeação, mas 
ns ~espezas de veridcação correrão por conta do couecssio
nano. 

IH. 

Si os trabalhos da cxtracção do crys1al dependerem de 
cnvas, poços ou galerins, o concr~~sional'io rlevl'rá apresentar, 
n~1le~ de começai-os, a planta eom as mspcctivas cspecifica
çoes destas obras, Icvnntada por En"cnheiro ou pessoa rcco· 
Hlwc:idamcnte lnú)ilitada. o 
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E~tas obras não serão permittirhs soh os erliliciM c a H> 
mPtros de circnmrcrcncia Llclles, e ;mb os caminhos ~ l'.~tratlas 
JHtlllieas c a lO nwtros de suas margens. 

A citas prr.sidir;í EngPnhciro on pessoa habilitada, 1~nja 
nomeação será previamente submcltit.la á approva«.:ão do Pre
sidente da provineia. 

IV. 

O eoncrssionario IÍ ohl'igatlo n indrmnizar o~ prc.Jiltzns 
cnnsados pelos trnbalhos de minPraç.\o n prin1·ipalmentl\ tios 
que provil·n·m tln culpa ott il!ohservanci<t dos pret\eilos tla 
sciencia c da pralica. 

A intlemnização scrü arbitrada por peritos nmnrnllos pi\lo 
Jln•;;idcntt• da provineia, n ennsislir:'t em tlinllciro ou mn 
oliras tkstinatlas a l"l\lllO\'er ou renwdiar o mal cattsado, eon
formn for c.•ta!Jclcchlo no laudo dos peritos. 

Os intlividnos innlilisndos Jlara o trabalho por cam:n destas 
fnllas e suas fnmilias terão direito de haver do eoncessionnrio 
meios de subsistcneia. 

v. 

E' lambem obrigndo n dnr dirnct:ão conveniente ás aguas 
canalizadas ltara os tra!Jnlhos tia lavrn, ou 11ue hrotarmn das 
minas e galerias, de modo quo não lii{Utllll esl:1gnatlas e pro
jtHlii{UCl11 a terceiro. 

VI. 

O conccssionario remcltcr:'t semP~Iralmentc ao Prc~idrmtc 
da província um relatorio circumstanciado dos trabalhos 
feitos e em cxecu~ão, e dos resultados obtidos na lavra ; c 
bem assim remetter, por uma stí ycz, amostras do crystal, c, 
SPmpre, os fosscis t{UC forem nnconlratlos nas escava
!iÕCS. 

VII. 

O concessionario fica sujeito aos regulamento~ dn policia 
municival existentes ou que forem atloptatlns sobre estn as
sumpto, e bem assim aos que forem pelo Governo Imperial 
expedidos. 

VliT. 

O concc~sionario é obrig-ado n pagar annunlmenle cinro 
ré i> por hrnça qundrada (í,H~ melros IJUadrados) de tcr'fPno mi-· 
neral c a entrar todos os annos para o Tlwsoui·o , NaciiJnal 

P, 11. 1878 . ;lf). 
! 

f, 
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com 2 % do producto liquido da lavra, na ftírma do que dis
põe o § i." do art. ~3 da Lei n. • l507 de 26 de Setembro 
de i867. 

JX. 

O Governo poderá, sempre que julgar conveniente, mandar 
examinar o~ trn!Jalhos da lavra c inspccdonar n modo como 
é cumprida esta concessão, sendo o cuncessiunal'io obrigado a 
prestar ao commissario do Governo todos os esclarecimentos 
e a franquear-lhe o ingresso nas minas e suas depemlencias. 

X. 

Sem permiss:io do Governo não poderá o conccssionario 
dividir as datas minernes tlue lhe Hão concedidas, e llor sua 
morte seus representantes serão ohrlgndos a executar tigot·o
samente essa clausula, sob pena de petda da concessão. 

O concession:1rio poderá fazer durallte o prazo de dous 
mmos, a contar desta data, explora~:ões no municipio de Mi
randa para descobrimento de outros mineraes, guiando-se 
nos tratíalhos de explorações pelas clnusulas que baixaram 
com o Decreto n." 6902 de 6 dt~ .Julho }lroximo tlndo; mas não 
poderá lavrnr as minas que descobrir sem autorização do 
Governo ltnt'erlal. Fica ehtendido que a licença que nesta 
clausula lhe é concedida não póde prl'judicar direitos de tet
ceiro. 

XI. 

Caduca esta conccssi1o: 
i. o Deixando de executar os trabalhos prepatatotios e de 

mineração especiliendos nas· presentes clausulas dentro do 
prazo de 2 i/2 anhOs, contados desta data ; 

2." Por abandono da mina; 
3. o Deixando de lavrar a mina JIOr mais de 30 dias sem 

causa de força maior devitlamonte provada; 
Nesta ultima hypothese a sus[lens:\o dos tmbalhos não exce

derü o prazo que fôr marcado pelo Governo 11ara a remoção 
das causas que a tlveretn determinado. 

fi,." Nos cósos de rei11cidencia c de infracrão a qite esteja 
Imposta pena pecu11tnria. · 

XII. 

A lnfrac~ão de qualquer destas clausulas, para a qual não 
se tenha estalmlecldo pena especial, Rertí punida com a multa 
de 200t$000 110 minimo c de I:OOOt$000 no maximo. 
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XIII. 

O conccssionario poderá transfllrir esta conccss;1o a uma 
sociedade ou companhia or~anizada dentro on fóra do Impc
rio, a qual licará ipso facto submgada em todos os direitos e 
deveres que lhe competirem. Fúra tlestns hypothcse~, só por 
successão legitima, por testamento ou adjudicação para paga
mento de eredores poderú ser transferida a outro individuo, 
lll'llccdt•ntlo porém permissão do Governo, tjlte a ll11:-;ar:i, si 
os lltlVOS coneessionarios n~o possnirem os meios lH"Peiso~ 
para a lavra da mina. 

XIV. 

Si a companhia f•lr organizatla fóra do Impcrio será obri
gada a constituir no Brazil pessoa habilitada para represen
tai-a activa e passivammtc em juizo orr fóra delle, ficando 
estabelecido que as questões suseiladas entre clla e o Governo 
serão resolvidas no Imperio do Brazil por arbitros, c as que 
se suscitarem entre ella e os particulares serão discutidas c 
definitivamente resolvidas nos Tribunars do lmperio, de 
conformidade com a respectiva legislação, si os interessados 
não preferirem o juizo arbitral. 

XV. 

A decisão arbitral será dada por um só Juiz, si as partes 
accoruarem no mesmo individuo ; no caso contral'io porém 
cada uma nomeará seu arbitro sendo o terceiro, cujo voto 
scrü decisivo, nomeado por :- ruo. Não havendo :~ccuruo, 
o Governo apresentará um c ._ tcessionario outro nome de 
pessoa reconhecidamente quali. tla c a sorte tlecidirá entre 
e lias. 

XVI. 

Ficam resalvados os direitos de terceiro, quét· se derivem 
da propricdaue da superllcie do sólo, quér da propricuadc da 
exploração ou lavra ue mineraes, nos Jogares qno forem 
designados ao concessionario, em virtude de concessão feila 
pelo Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Maio ue i878. -João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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DECRETO N. 6\H6- DE 25 DE MAIO DE 1878. 

Eain~uB a primBira vara cível do Recife c prodilcnr.ia soltro a• rcspe.ctivu 
funcçücs. 

Hei por brm, para execução <lo art. 3. ", parag-rnpho uni co, 
n." i da Lei n. 0 26!l2 de 20 dt~Ontubro ultimo,decrl'tar o se· 
gnintn: 
Arti~o uni co. Fica cxtincta a prinwira vara cível do Rrcifr, 

raos:mdo as rc,pectivn~ fnncçõe~ n ~er ex!'rcidns pd'l Juiz de 
Direito tla outra vara civd, a qnal prrdcrá a dPsignação do 
segunda, rcvo.g-atlo, ne:;la parte, o art. i.", § 2." do Decreto 
n. o 4825 dn 22 do Novt~mbro I! e !874,. 

{,afayetli~ llotlrigucs Pereira, !lo 1\hm Consdho, lllinislro c. 
Secretario de Estado dos Ncgocios lia Jnsliça, as~im o l.enlw en
tendido " f;u;a rxccntnr. l'alaeio do H in de Janeiro em 25 de 
l\laio tio 1878, 57." . da Indepcnu,•ncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcslatlc o Imperador. 

Ln{ayettc Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 6917-DE 25 DE MÀIO DE 1878. 

Reune ao tormo da Serra o dn No>a-Almcida, ua Pro1·incia do Espírito 
Santo. 

Hei por brm decretar o seguinte: 
Art. i. o Fica l'tmnido nó IPrmo tia Serra o de NoYa-Almcilla, 

na Província do Espírito Santo. 
Art. 2." Fica revogndo, nesta parte, o Tlccrt•to n.o fi!)73 dl' ft. 

dn Agosto de 1875, qui' reunira at[Ulllle t'·rmo nos de S:mla Cruz 
c Linhares, na mesma pro\'incia. 

Lnfnyelte Rodrig-ues Pereira, do Mru Conselho, Ministro o 
SPcretario dl' Estado dos Nr~ncios !la Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. l'alaeio do Hio de Jnnciro em 25 de 
·Maio de 1878, 57. o da Inucpendencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\la:;eslnde o Imperador. 

La((tyctte Rodrigues Pereim. 
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Senhor.- Nas calamitosas circumslancias por que estão 
passando as provincias do Norte causadas pela sêcca que, ha 
<tnasi dons annos, as devasta, o Governo de Vos~a Magcstade 
Imperial tem-se esforçado por cumprir seu dc·ver empregando 
todos os meios de que dispõe para alli vi ar os solfrimcntus dos 
habitantes daquclla parte do lmperio. 

Hemcssas frequentes de gcneros alimcnlicios, até impor
tados dircctamente do exterior, têm si !lo feitas para aqucllas 
províncias, c continuam, em quantidade sullicientc :ís mais 
urgentes necessidades c l'lll proporção com o~ meios dn trans
porte de que ora se dispõe, e que se limitam am; portos mar i
timos 011 fluviacs a que podem chcg·ar navios a vapor c á vda, 
vi~ta a diflicnldadc de condncção para o interiot·, na lldi
cicncia quasi ab~:oluta dP animacs, que IHll'f•ecram pelos dfeitos 
da sêeea. D'ahi n•sulta" qne a maioria da população, llll'-110~ 
f<tvoreeida d11 fortuna, 1\<t impos<ihilid;ule de 1'1\edwr nos lo
gams de sua resideucia os subsídios do Estado, tem nlll ui tio 
Jlal'a o litoral, onde com grave prejuízo da saudc Jlllbliea e 
perturbação da regularidade do SCI'I'iço da dislrihuiç:lo dos 
auxílios, acha-se aecumulada, inutilisando, na inen~ia, a 
activi<lade que, hem atn·oveitada, Jlroduziria n·sullados de 
i11cotttcstado valor. 

Timr vantagem da pl'Opria dnsgrac:a, Pln]ll'üg·;mtlo orn tra
halltos ntcis tantos braços oeiosos; estabcll'rcr 11111 sy,;tema 
de set·viço que sol.Jrc asst•!.(·urar a e~sa JlOpulac;iio mPios tio 
suhsistendn, alimente seu amor ao trahalho, llll'llianlt~ razoa
vel gratificação; tal é, Senhor, o pensamento fundameutal do 
projPclo que os Ministros de Vossa Map-r tade Imperial n•sol-
verarn sulnucttet· á sábia apreciação r' 1ssa l\Iagl'stade Im-
perial, solicitando a necessaria approv, · 

Na escolha do serviço, cuja rl'aliznç" mais contribnirú 
para o hem do Estado, os Ministros de Vo,.3a .Mngc~tadn lm
flcrial não hesitaram em preferir o da constrneção de estradas 
de ft•rro, qne, partindo dP nm porto navP .. ~·arel se prolonguem 
pelo interior, na direcção de cidades (\vil las j;\ fumladas e dos 
centros productot·rs. 

A PXpericncia de outros paizps qun, como e~sa n•giiio 1lo 
Imperio, estão snjcitos a sêccas pcriodicas, tem mostrado não 
haver meio mais ellicaz para minorar os e/feitos de t:ws lla
gellos, como o da eonslrncção de vias fnncas, por ondt•, 
CJUarulo se manifcstPrn, os ltaiJitantns do interior ]HJS":IIll n•et\
hcr soccorros du toda a parte, ou, como reenr~o extremo, 
Jm~car na emigração leniti \"O aos seus padecimentos. 

Convieto desta vcnladn c considl•rmulo que, ~egnndo 3 
lição da historia, é o Ccnní de todas as prodncias do norte 
a que l!•m sido mais Yexada pela sêeca Pm di versas 6pocas, 
cntcn!lc o 1\Iinisterio que por clla deve rottte'!at· a tentativa 
que vai fazer. 

Assim propõe não se) resgatar n parte cott~trui•la !la via 
feJTf'a dn Baturitr, P a continuar com a possivt•l ceiPridndo o 
que resta por fazer; mas lambem h\var a cll"cilo outra ria 
forrra que, seguindo do porto ele Camocim passe pela eidade 
lla Granja c, contornando a serra de 1\krwíca, termine l'lll 
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Sobral, d'onde mais tarde sn prolongará, acompanhando a 
serra geral em rlirecção ao l'iauhy. 

Com o mesmo intuito de evitar pam o futuro os funestos 
riTeitos da sêcca, e uar, no fm~scnte, emprtlgo a milhares de 
braços, que jazem ocio~og ás margens tio rio S. Francisco, 
julga o Ministt•rio da maior importancia realizar a estmda do 
ferro já lll·ojectada e com planta c estudos feitos, que de Pi
ranhas, porto nav~avol do llflixo S. Francisco, vá ter aJa
to!Já, onde termina a na\·egação tla secção superior do mesmo 
rio. 

Esta importante obra, que será completada pelo melhora
mento já em parte estudado da secção do rio entre o ultimo ponto 
indicado e a eachoeirfl do Sobradinho, satisfará o mais ardente 
anhelo da numerosa JlOJJalação que habita o extenso valle tlo 
magestoso rio. 

A constrncção das tres vias ft~rrefls, que abrangem em seu 
desenvolvimento total320 kilometros, e tJUe, attentas as eondi
ções aelnaes do trabalho, estão orçadas Pm 9. 000: OOObOOO, é 
da mais elevada importancia e da maior urgtmcia. 

Para levai-a a l~lfeito, o Minislerio, sob stta responsabilitlado, 
vem mnito respeitosamente permite Vossa l\Iag-estade Impt~
rial r1edir facult.lat!o tle al.Jrir cretlito extraordinario, tla im
portancia orçada, qnc OIJportunamente será submettido á ap
provação do Poder Legislativo. 

Nestes termos, Senhor, o !Hinistorio tem a subida honra do 
apresentar á assiA-natLtra de Vossa Ma!.!eslmle Imperial o decrnto 
junto, ttne abre o credito extraordinario de 9.000:000~000, 
destinado á construcção das mencionallas estradas. 

Somos, Senhor, eom o mais profundo respeito, de Vossa 
:alagestade Imperial subdilos tieis e reverente;;. 

Jo1Io bins Vieira G.ansansão de Sinimbrí. 
Carlos Leoncio de Carvallw. 
Lafayette Rodrigues Pereira. 
Bariio de Villlt Bella. 
Gaspar Silveira Martins. 
Marquez do Herval. 
Edtutrdo de 1lndrade Pinto. 

DECRETO N. 6918 - DO 1. o DE JUNHO DE 1878. 

Ahre ao Ministerio da Agricultura. Commcrcio c Obras Puhlicas. o crcdi\o 
oxtraordinario tle 9.000:000,)llUOO, Jlara o Jlagamento do resgate tla estrada 
de ferro de Baturité e das ursprzas não só do seu prolongamento até 
Canôa, mas lambem da construcção <las estradas de ferro do Sollral, c 
•lc Paulo AITon'o. 

Hei por bem autorizar o Mini;;tro e Seerntario de Estado 
dos Neg-ocios da Agricultura, Commen·io e Ol.Jras Publicas a 
dc~pcndcr a quantia. de nove mil eo1tto~ di' rd~, com o re~~ate 
da e~lrada de ferro de Bnlurité, ~cu prolongamento até Canoa, 
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e com as despezas da constrncção das tJslradas de ferro !lo 
SoiJI'al, na Província do Ceará. c de Paulo Alfonso á margem 
do Rio S. Francisco, devendo es to credito ser opportnna
mente incluido na JH'O[IOSia !!110 houver de ser JH·esenle á As
scmbléa Geral, para ser definitivamente approvado. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbti, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Ui o de Janeiro em o i. • tlo Junho de 
:1.878, 57." da lndependencia e do Impor i o. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimb1í. 

DECUETO N. 6919-IJO L" DE JUNHO DE :1.878. 

Autoriza o resgato cla cstrac\a de ferro do Batarité, na Província do Ceará. 

Hei por bem Autorizat• o rnsgate da estrada do feno do Ba
turité, na Província do Ceará, de confonnid· l com as eon
dições tJUe com este baixam para permuta •.cções da res
peetiva companhia por títulos da-divida pu :a interna do 
Impnrio-; ticando por esta fúnna transfcriuc ao Estado a 
mencionada estrada. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbti, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministro~, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios ua Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro· em o L" de Junho de 1878, 
57. o da Independencia e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Çansansão de Sinirnbtí. 

Condições ·a que se ref'ere o Decreto n.0 6919 
desta data. 

I. 

As acções da •Companhia Cearense ua via fenca de Baturillh 
serão permutadas por apolicns da divida publiea interna de 
i :OOOflOOO c dn 500~000 de 6 o;,. ao par de ambos os litulos; snn
do as quantias inferiores a 5001$000 p~g:Js em dinheiro. 
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11. 

As acções que representarem o fundo de reserva de que trata 
a clausula 53 dos estatutos da companhia ~crão igualmente per
mutadas na fórma do artigo tn·ccedcnte. 

UI. 

A cmis~ão das apoliees far-~c- ha só mente até a quantia equi
valente á importancia tias acçõcs qnc tiverem de 'c1· permuta
tias, c houverem sido regularmente cmittitlas, na flírma dos 
estatuto~ tla companhia, para construcção tia estrada on tudo 
que lhe fúr relativo, c para pagamento de lle~pezas previstas 
nos nwsmos estatutos un npprov:11las pelo Governo Jmpcl'ial. 
O mais que estiver compreltcnllido no pas~ivo da companhia, 
l\ r,·,r considerallo pelo Governo. no acto da lilJUid::u;ão, des
pcza bona {ide, será JWgo em tiiuhniro. 

IV. 

A estrada de ferro c seus r:1maes, suas obras, deprndencias 
c materiacs de toda cspceic, lJ,\liS mo\·ci:-:, c immovcis, dividas 
acti\·as. concessões, direitos c farOI't•s outorgados pelo Go
verno da província, tudo em lim que perlcnecr á l'Olllpanhia 
c lJUll fllr relativo á mesma Pslra1la, P estiver dcscriplo em 
um termo e no balanço especial l[tte para e~te lim ~n1 ân or
ganizados, passará, sem a minima reserva, ao domínio do Es
tado, constituindo assim ~ua exclusi\'a proprierlndt>. 

Paragrapho unico. Para organizaçiio do balanço c<:pecial 
o Governo mandará proecder, por agente de sua con1lança, n 
de accúrdo com a clausula autPccdenle :í li1p1idaç.ão do cavital 
despendido pela companhia, ticalllln PX[H'c:;sn c cntcndillo quo 
sómentc Pstá dcstic ja i~enla de qualquer gloza por parte do 
mesmo Governo a quantia de i. lli,:J: &,66J596, Jiqui1lada como 
capital garantido e afiançatlo pelo Estado até 31 de Dezembro 
de 1877. · 

V. 
Em const'fJUt'ncia tia disposição c cll'eitos da clausula~.", 

o Estado liear:í t·csponsayol pelo passivo da t:ompnnhia tiPsdt\ 
a tlata do termo e lmlançu a rJllC se refern a mesma clausul:~; 
cutcndcndo-se que, transferindo-'c ao Governo todos os di
reitos c obrigações da l'Olllpanhi3, os membros da re~pectiva 
dircctoria considerar-se-hão alliviatlns de toda responsabilitla
dc civil pelos conlractos anteriormente celebrados, e descripto s 
no mesmo termo, os quacs passarão ao Governo sob as mes
mas condições q nc cntào vigorarem. 

VI. 

O serviço c a atlministração 1la parte da cstmda rm trafego 
eonlinuarão a cargo da dircetoria da mesma cslratia, alé que 
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se proceda á·liquidação do que trata a clausula 4.. a, o se apre
sente a prssoa nomeada pelo Governo para reger a cmpreza 
na fórma das instrucçõcs que lhe forem ministradas. 

A parte da estrada que ~~stá pm· construir c tudo mais que 
não interessar directamontn ao trafego, serão entregues logo 
que á dircctoria se apresente a pessoa acima designada. 

YII. 

N rmnpanhia cnlw o llirnito de haver do Esln1lo os juros 
g·aran!idos ~obre o capital empregado na f'Siralla, na f(mna 1lo 
Df'creto 11.• 5606 fio 2a 1IP Abril 1ln 1874., até o dia ''m qtu· for 
a~signado pPlos agentes do GoY••rno n balanço a quo se refere 
a dansula ~-· , 

nn. 

Se·, tleconidos ll'I'S nwzrs 1h~sln daln, não csliVI'l', por finai
IJUer motivo qtw seja, oecnsion:ulo {lf'la companhia, conclnida 
a liquidação do capital fl<'SPI'lldillo na estrada, seus serviços 
c deJlendencias, . o IJIW serú dc·cidido pelo Governo, este 
poderá, sem mais formalid:uln, entrar na posse da parte da 
1~strada r·m trafego, ,. d1~ Inflo mais qnn lh1~ Jlertenenr, prn
Cf'dnndo, nos termos 1las pn·scnlf·s clan~ula~. ú revnlia da 
mesma companhia, c mantla111lo depositar na Thcsouraria de 
FazPnda as apolices de que trnta a condição L • para ~e rem 
distribuídas a quem de direito portenel'l'l'lll. 

IX. 

Emqnnn!o não ror•·m mllrt>gncs nos possuidores dn ae1~õ.,;~ 
da compnnhia as apoliccs dn· divida pu!Jliea a IJIW tivcrnm 
direito, recebnrão,na Tlwsouraria de Fazenda do Cearit,can~~Õ<'S 
de vnlores e juros corTcspondentes, as IJUaes serão restituidns 
em troca das ml'smas apoliees logo quo l'Stns lhes forem apre
sentadas. 

Palacio do IUo do Janeiro, i." de Junho de 1878.- Joüo Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbti ó 

1'. ií. 1!!78 37 
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DECJlETO N. 6920 - no t . o pg JUNHO nr.: !878. 

Autoriza a construcção das obras da c'lra<l:t do ferro de Batnrité, dcs<lc 
a Pacatnba até Canoa, na Província <lo Cc,rá ; c a manutenção da par
to em trafego da mesma estrada. 

Hei por hem autorizar a constmcção, por conta do Estado, 
da~ obras da rslrada de ferro de llatllrilé, tl<•sde Pacatuba ató 
Canoa, 11a extensão cslutlatla <le tiG,i>5 k, n bem assim a ma
nutenção da parte em trafego da mc~ma estrada. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, do l\len Con!'elho, 
Snnador do Impcrio, Presi!lento do Consnlho de Ministro~, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Ag-ricultura, 
Commercio e Obrns Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeim rm o L" de Junho de 1878, 
57. o da Indcpcndencin r do lmjwrio. 

Com a ru!Jrica de Sua l\IngestaJe o Imperador. 

Joí.lo Lins Vieim Cansausao de Sinimbú. 

DECRETO N. GIJ21- DO 1. o DE JUNHO DE 1878. 

Concat!e·autorização a João Ferreira tlc S•mza Leal para explorar ouro c 
outros mctaes na Pt·oyincia tlc S. Paulo. 

Attendcndo ao que Me rcrJIWreu Juão Ferreira dn Rnnza 
J,oal, Hei por lmm conr-eder-lho autorizat~ão para cxtrlorar 
jazidas de ouro e outro~ met:ws, no mnnicipio de Barreiros, 
Província de 8. Paulo, seg-untlo as clausulas que com c~te 
baixam assignadas por Joiio Lins Vieira Cansan>iio de Siniml.Jú, 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Con
selho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
eioll da Agricultura, Comnwr·cin 11 Ohras Pnblicas, que assim 
o tenha eutcmlido c faça nrweutar. Pal:win rln Hio de Janeiro 
em o f. o de Junho de 18i8, 57." da Int.lcpcndcncia c du 
lrupcriu. 

Cmu :1 rnhrit•:~ t[,~ Sua 1\lng-cstade o Imperador. 

Jal!iJ Lins Viâm Can$ansiio tle Sinimb!i. 
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Clausulas n flUe MC ··erere o Deereto n. 0 uu~.:· 

desta data. 

I. 

E' t:nncc<litlo o praz:1 dt~ !lon~ nnno~, t•ontntlo~ rlt~sta d~ta, 
a João Fe!'l'eit·a tln Sonza Leal pnra, som prej uizo <I e tlirt~itos 
tk tm·ceiro, explorar jazirlas de o11rn e o11tros metaes, no lllll
nieivio de Barreiros, Província a,, S. Paulo. 

H. 

As rxplorar,.õc~ podl'rão sr•.r feitas pot• qnalqnrr dos modos 
rt'Colllll!Pntbulo~ pela seitmt~ia. A~ qnl' ~c tiverem de fazer em 
terrenos possnidos por nwin tk sniHlag-t•ns, cnya,;, prH:os, r.ra
lcrias suhtnrraneas 1111 a et'o aberto, ni\o [l<Hll\riio SI'!' 1'.\:l'l'll
tatlas sclll autorizal:ão escripta !Tos proprictarios. 

Si esta, !lOrt'm, lhe fúr ne<;,atla, pnt!cr:í snr snppritla pela 
PrPsitleneia da provinria, IIICt!inntn, fianr:a prestada pelo con
et•ssinnario rJnc rc~ponilt•r:'t pela inilnlnnizat:ãn tlc todos os pre
jnizos, perdas e danmos t~ansatlo~ aos propridnrio~. 

Para eoneessiio tlt' ~l'llltJlhantt~ snppri1nenb, o l'rcsitlente da 
provineia matularú, por editang, intimar os proprietarios para, 
dentro do prazo razoayel t(llll marcar, apresentarnm os Jlloti
vos de sua opposi\:.ão e rertuer!H'Nil o t[LW julgarem nereso;ariu 
a lwm tlt~ gen dit·nito. 

III. 

O Pr,~sidentc tln ll'ovineia conct>ilnrá on negar:\ o suppri
mentu re<Jileridn ú vista <las rnzõe.~ tJX(ltliH!itlas ptlltB proprin
tario~. ou ú revelia destes, dnl'larantlo os funtlanwntos tl<' sua 
tler·isão, da qual potlerão os intm·,~.;satlos l't\tOtTer para u Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Ouras l'niJiicas. E'te 
rceurso, jHJrt.'lll, súmente scr~t reet•hiilo no e!Teito tlevolntivo. 

Ir. 

Delihrrnda .1 r·oncc.~'~o rlo supprim(•nlrJ tb licmv·n, Jlrocr
r]Pr-se-ha immr•rlialaluentr) ;·, a\·aliaç;io da fla11r.~u dt: qnr• trata 
.1 elausnla 2." ''11 da inrlr:uJJtiz:u.~~IJ •ho; prr•jHizq•; :diP~:u)q·.; 
J!dr,.• proprir~brif!~ l'''r 111<dfl dr• :JriJilro<> rrur: 'er;;,, IIIJIIJ<•:tdiJ•, 
dous j!l'lor·,,nr·•·-; . .;ínnariro r· <I'"' I'"''" prn;•rít:!aritb. Si ,,,,rJver 
PlllJ•IIte. ~._.ra dcddid., por 11111 :; . .. ar;,itro. JJIHIW:r<h p,.[,, l're· 
~jr)PlJ!I~ f);j flr<Jrirwi:J. Si IH t<•ffCfi'J' rwrt ~IJf:l•fl•lrJ :)•) E'it:JIII) 
IJ !j.'• :trJJílf'J <I~!';Í IJIFIJI;:JrJIJ jJid'J JtiÍl. d•: JJÍfi•ÍftJ. 

J'u,f·•ritl,, r, f:~•rr)l} '' f:-Jnr;v<itm<JrÍ'• <t~r:i ••l•ri:•:••l•! :r t:/f.:t.;.Lll:r1' 
li•) fJf:JZ'J rJ~ I(Í[IJ rJj;,< f) I[PJifJ'Íf'J 1)a (Í'!fl'•:) IJIJ (J:J:f;tr~ÍIJ •f:J 
iu_JP'•rt;<nd~ "lll rpt~_ f•ir ~r!Jitra:Ja a inrJ.:rnniz·,~:,,,, ~··1n ()··!'' · 
u:•l} Ih·~ s~ra roneedrtlo o suppl'lln!Jnh tl:t licrJn•;:c 
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v. 
A indc:mnização de que trata a clausula preecdcnle scr;i de

vida ainda quando as cxplor:u:ões forem feitas em terrenos do 
propricdado do concessionario ou do Estado, uma vez I[Ue della 
possa provir damno ou prPjuizo aos proprictarios confrou
tantcs. 

VI. 

Seni igualmente obrigado a rcstalJI'.!~enr ú sua.eusta o curso · 
natural tias aguas IJlte tiver dP. desviar tle seu leito pnl:~!liJI~e:;
sidade flos trahalhos da minPrariin. Si o drsvio dcs~as aguas 
pi·rjudicar a Lcrcl\iru, não JIOI!eril faznr Sillll lictllll_'.a dfl~Le, lfliD 
lJOilerá ser suppritla mediante intlt'llliiÍZarüo ua fórma l'~tabe
lcdda na clausula ~.a 

\UI. 

Si dos trabalhos da explor:t~.ão resultar-a formação <lc pan
tanos ou estagnuçfío de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da eircnmviziulwnça, o coneessionario será 
obrigado a desecar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas ue minas por mnio d1' c:wa~, poços ou galerias 
no territorio desta concessão uiío terão Ioga r: 

:l. • Sob edificios r. n iã metros de circumfcrenci:t, salvo, na 
ultim:tltypothcsr., sómcnte com consentimento expresso e por 
Pscripto do respectivo propriet:trio. Este consentimento não 
podl':rá ser suppfido pela Presidencia da Província ; 

2. • Nos caminhos e estradns llllhlicas e n10 metros ue cadu 
lado delles ; 

3. 0 Nas povoat .. l.ões. 't~· 

IX. 

O concessionario farà levantar plantas geolo!l'ic:ts e topog-ra, 
phicas dos terrr.nos explorados, com pcrlis IJUe demonstrem; 
tanto quanto permittirem os trabalhos que til er feito, a super
posi~:ão das camadas mineraes, e remettcrit as ditas plantas, 
por intermedio do PresirlPntn da província, :í mencionada Se
cretari:~ acompanhad:ts: i. o de arnostr11s dos mrsntos miner:~rs 
e daR variedades uas camadas de terras; 2." de uma dcscrip~iio 
minuciosa da possan(~a déls minas, dos terrenos de domínio 
publico P. particular nrecssarios :í mineração, com rlcsignt~ção 
dos propriel<~rios, das edilicaçõcs nellcs existentes e do uso 
ou emprego a qnc siio destinados. Outrosim, indicará qual o 
meio mais apro)lriaclo para o transporte dos productos da mi
neração, e lfUal a distancia entre cada uma das minas e os po
voados mais proximos. 
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X. 

Satisreitas as clausulas <leste 'decreto, s<1r-lh<1-ha concr.dida 
autorização para lavrar as minas por elle!desco!Jertas nos lo
g-are~ degignados, de accórdo com as leis e rondit~líes qn~ o 
Governo julgar conveniente estabelecer no acto da concessão, 
no interesse da minera1~fio e r.m henelicio do Estado e dos par-
ticulares. • 

Palacio do Rio de Janeiro em o L" de junho dol878.- Joiio 
Lins Vieira Cansansão de Sinim/Jú. 

DECfiETO N. li922- DO 1." DE JUNHO DF. l878. 

Determina que os 10cumos de .. Agrimonsorcs de terras pu!Jlicas srjam pres
tados na Escola Polytcchnica e Í10 Curso ele lnfantMia e C~<vallaJ'ia da Pro
lincia. elo S. Pedro do lUo Grande <lo Sul c <piO por a•plclla se Cli•cr;:un os 
rospnctivos litulos. 

Convindo r.-gulari~ar melhor as provas de habilitação dos 
AgTimcnsores til' tf•rras pnbliea,;, JIPi vor hem deerel ar o st·· 
guinle: 

Ar!. i. o o~ exames para o exerci cio das funcções de Agri
mensor, exigidas nas lnstrucçõns approvadas pelo Decreto 
n." :H98 de i6 de Dezembro de 1863, serão prestados na Es-" 
eola Polytt•chnica e no Curso dn Infantaria c Cavallaria da 
Provineia de S. Pedro do Bio Grande do Sul, ficando re
vogada a llispo~ão do art. '~-o das me~mas instrucçües. 

Art. 2." Emquanto não f,',r ercado o curso acces~orio de 
quo trata o art. H9 elos estatutos annexos ao Decreto n." titiOO 
de 2ti de Abril de :l874, ohservar-sn-ha nos ditos cxamrs o 
pro~ramma adoplado pela Portaria n." ti55 tlc 2í de DrZI'fll· 
l11·o de :l8ti3. 

Art. :J.• Na ultima scssi'io lk cada anno leetivo a COJlgre
gnção da Escola Pulytechnica e o conselho escolar do Curso de 
Infantaria e CavallaJ'ia da Província de S. Pedm do Hio Grande 
do Snl lixarão os períodos em t{IW deverão n·alizar-sc estes 
PXallli'S. 

Art. 4." O titulo de Agrimensor será expedido sónwnte pela 
Escola Polytcchniea, á qual será enviada pelo Commandante 
do indicado Cmso de Infantaria e Cavallaria a rclneão dos 
candidatos ao mesmo titulo que tiverem si<lo atlmiÜidns a 
exames eom a declaração do gráo de approncão, rnvogado, 
para este Hm, o art. 7. • das instrucçõe~. • c 
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.João JJins Vieira Cansansiio de Sinimlni, do :\leu Con~clho, 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de 1\linü;tros, Mi
nistro c Secretario do Estado dos Ncg·ocios da Agrienltma, 
Commercio e Obms Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palaeio do Rio de Janeiro em o i. o de Junho de !878, 
;j7. o lia Indcpcndcncia c do Im JIPrio. 

Com a rubrica <k Sua !\Iage:;tado o Imperador. 

Jario Lins Vieim Cansansrio de Sinimbú. 

DECflETO N. ô!l2:J- no L o DE JP:\JTO nB tRi8. 

Concede autorizarão no Jlachar~l Luiz r.onzr,ga tlc Sonza Jlastoil e Fretle
rico Augusto Dnvol para. oxplorart'm can ito 1lt' p~tlra r~ outros mincrncs na. 
Prorineia. tlo Rio c;ranue tio Sul. 

Attendendo ao qnc l\[P requereram o Baelwrcl Lniz Gon
zaga lle Sunza Ba~to~ n Fred,~rico A Ltgmto Uuvel, Hei JJOr lwm 
concf\dcr-llws autorização para P.xplornrl'lll jazidas de rarvão 
de pctlrae outros miueraes na comarca !IHBagé, ProvincialleS. 
l1erl!·o do Rio Grande do Sul, St'gnrnlo a~ clausulas que com este 
lmix:am assignadas por Jo:io Lin~ Vieira Cansansiio de Sinimllú, 
do Mnu Conselho, nenador do Imperio, Presidente do Conselho 
de Ministros, l\Iinbtro e Secretario de Estauo dos Nc•gocios da 
Agricultura, Commcrcio e Ohras Jltlhlicas, que assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio tle Janeiro em o i. o 
tle .Junho uc 1878, 57. o 1la fndnpcnrlPneia <' do Imperio. 

Com a rnhri<~a tln Sna ~f~gestaue o Impcratlor. 

Jotio Li os Vieira Cansansti'o de Sinimblí. 

Clnusu.Jns o que se reCere o Decret-o n.o 00~3 
dest.u dutu. 

I. 

E' eonceditlo o prazo de dons annos, contados dr.sta data ao 
Bacharel Luiz Gonzaga ?c ~ouza Bast~s c Frederico Augtlsto 
Duvel para explorarem .JUZHl:ts de carvao de Jlctlra 1l outros mi
nera,~s na <~omarca de Bag''• l'rovincia de S. Pedro do Hio 
llrnnde tlu Sul, sem prrjuizo tle direitos dP terreiro, 
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11. 

As exploraçõeg poderão ser feitas por qualquer dos modos 
reconimendaltos pela sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terrenos possuídos por meio de sondagens, cavas, poços, ga
lerias subterraneas ou a c1\o aberto não poderão ser exeeutadas 
sem autorização escripta dos proprietarios. 

Si esta, porém, lhes for negada, poderá ser supprida pela 
Prcsidencia da provinda, me1liante liança prestada pelos con
ces~ionarios que responderão pela indpmnizar;~o de todos os 
prejuízos, penlas e damnos cau,;ad.os aos v.roprietarios ... 

Para a concessão de semelhante supprunento o Pt·es1den to 
da província, por editaes, intimar;i os proprietario:; \111.ra dentm 
do prazo razoavol que marcar apresentarem os motivos de sua 
opposição e requererem o que julgarem neccssario a hem clll 
seu direito. 

I!I. 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mcnto rcqncritlo ú vista das razões ex pendidas pelos proprie
tarios ou á revelia drstes, tlr.clarando os fundamentos de sna 
dceisão, da qual poderão os interessados recorrer para o Mi
uisterio da Agricultura, Commorcio c Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómonto será recebido no c[eito de· 
volutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimcnto da licença, procs
der-se-hn immelliatam~nte ú avaliar.ão da fiança de que trata 
a clausula 2. • ou da indomnização dos prejuizos allegados 
pelos proprictarios por meio rle arhitros IJUe serão nomeados, 
dons pelos concessionarios e dous pelos proprietarios. Si 
houver empate, será decidido por um 5. o arbitro, nomeado 
pelo Presidente da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o 5. o arbitro será ,no· 
meado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, os concessio
narios serão obrigados a ell'ectuar no prazo do oito dias o de
posito da fiança ou pagamento da importancia, em que fôr ar
bitrada a il).demnização, sem o que não lhes será concedido o 
supprimento da licenva. 

v. 

A indemnização de que trata a clausula precedente será 
devida ainda quando as explorações forem feitas em terren.os ----
de propriedade dos concesssionarios ou do Estado -arna·v~z · - ---
que dellas possa provir darnno ou prejuízo aos. Ji(opriel<-fribsi' 1. f~ ·1,:' · 
confrontantes. (· · r' 
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v r. 
Os concesgionarios são obrigados a restabelec~r á sna custn 

o Clli'RO natural das <tguas !fUB tiverem de ucsviar de snn leito 
pela w•cessidade dos tralJalhus da t)Xplunu;iio. Si, porém, este 
tlesvio prejudicar a terceiro não lhos será pennittido olfec
tual-o sr.m licew:a deste, a qual poderá ser supprida metliantc 
ÍllliCII1llÍZa~.ãO na fórma estafJC!PCida IHI dt~USUJa {j,, a 

VII. 

Si dos trabalhos <la explornt:ão rr~ulfar a fo~m~t;ão ur. pnn
tnnos ou cstagnat;ã~ df> agu~s que pos,;a Jll'('.JU.dJCnr. a sanQr. 
dog moradores ua etrcumviztnhant·a, os eonees~aonanus serao 
obrigados a deseccar os terrenos ··alngauos, restituimlo-ns a 
sen antigo estado. 

VIII. 

As pesquizns de minas por mrio dn eavas, JWI.)Os on g-alerin~ 
nos tPrreno:o:. desta concessão nito tt~r:io loga1· : 

L• Soh o~ edifícios c a Hi metrn5 tln ~na cirenm fercncia, 
salvo na ultima hypothesr, súmcnto com consentimento wc
)tresso e poreseripto do fl'spcetivo prnprietario. Este <·ousen
timento não poderi1 ser snpprido pela l'residl'nt~ia da p•·u
vim·ia; 

2. o Nos rmninhos c e~tratlns puhlira:; o a 10 nwtros ue r a da 
lado delles ; 

:~.o Nas povoações. 

IX. 

Os llOllCI'~siouarios f<Jriio lt>\"nlll:lr phnfns groln)!.ÍI':l~ !' lopn
gTaphi<-as dos trrronos explor:u]os et.m JIPrfis qtw drnHms
trrlll, tanto quanto pr,rmiuit·rlll os tr:·fmlhos t(IIC tin•rom 
feito, a sn)wrposição uas camadas minPrars, r pot· intcrnwdio 
do Presidente da provineia, rrmetter:io :í mencionatla Serre
faria as rcfol'itlns plantas, ncortiJI<lllhadas : 

1." De amostras dos 111 iHPt':ws n d<~s vnriouadt~~ das camn
rlas de terras ; 

2." De uma dcserip~~ãu minneiosa dn possanr.a tlns minns, 
dos terrt•nos de domínio Jmblico c parlieular, · nct~essarios :í 
minera(·ão, com design:u;ão dos seus proprietarios, dns rd ifi
car.ões ncllcs existPntos, e tlo nso ou cmprrgo a quo são des
tinauo~. 

Out!'usim, inuicarão tjtwl o Jneto mai~ apropriado 11ara o 
transporte <.los productos da minural_'ilo e qual a distancia entre 
cada uma das minas c os}lovoados Iuais proximos. 
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X. 

Satisfeita~ as clausulas deste decreto, ser-lhes-ha concedida 
autoriznção para lavrar as minas po1· clles descobertas no~ 
Jogares d~.si:.pwdus, de ~ccuruo com as leis e condiçõe~ que o 
tiovcrno JUlg-ar conventcnte cstaheleeer no aclo ua eoncesgão, 
no intnre~sc ua mincr:u;ão, c em hcnelieio tlo Estado e uus par
ticnlai·es. 

Palacio tlo Hio de .Janeiro em o Lo de Junho de i878.- J01io 
Lius Vieira Canscmsiio de Sinimb1í. 

DECHETO N. 692~- DO L" DE JVNIIO DE 1878. 

Conr~do anl.oriza~ão n .Jon~nim no.lriguc< •le Moraes Goyano pnf:t 
l''tjõi<H':ll' llliJICI'<IPS na Prnrin,·i;t tlj\ :\linas I:PI'aP"-. 

Atlcnucndo ao que Me rc<]LH'nm .Joa<tnim Hodrignrs dn 
Moraes Goyano, 1\ni por hem cont:cdcr-lhc autorização para 
nxplorar Jninm·aps no rio das Yelhas t•nlre o rihnirão rla Cor
tez ia l' a caehooira do Jlf'mtovi, l'roviucia de :Minas linraPs. 
SPgumlo as clauwlas queeom este haix:un assignadas [lOr .João 
Lins Vieira Cansan~ão do Sinimbú. do !\leu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro o 
Sccmtario do Estado dos Nogocios tla Agricultnra, Com
mcroio o UIJrns Publicas, quo assim o tonlw entendido o façn 
executar. Palacio do Hio do .Jnncim em o l." tln .Tnnho tlt~ 
H!78, 57." da lmlopendenl'ia e do hnporio. 

Com a rubrica do Sua i\Iagostado o Im1wraunr. 

Joi!o Lin!J Vieira Cnnsan.wio de Sinimbli. 

Clnusuln .. n CJne se ref"ere o Dec••eto n." O!l~~ 
cle!itn dnln. 

I. 

E' conco!litlo o 11razo de dons annos, contados desta dnla, a 
.Tonquim Hodrig-up,s do Moraes Goyano para, sem prcjuizo do 
tlircitos do tnrcoiro, explorar mineracs no rio dag VP!has, t•n
tre o ribeirão da Corlezia o a carhoeira do llr.mtevi, na Pro
víncia do Minas Geraes. 

r. u, !8i8 38 
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li. 

As r,xplur:•c;ões poderão sr,r fnitas por qnalqw:w dos modos 
rr•c·mnmcml:ido~ pt.•la seicneia. As cpw se tiverem de fazer Pm 
ti'ITr.nos possuidos, por uwio de sunrlagens, cavas, poços, gil
lerias subterranca:-; on 3 ct'n alwrto n5o poderão ser executa
das ~em aat01·ização escripta do~ propril'larios. Si esta, porém, 
lhe ftir ll<\'!:atla, podcriÍ ~cr supprida pela Presidencia da pro
víncia, mediante fiant.)a JH'Pstmla pelo eoncessionario, f(Ufl res
pontler:í pPia indcumiza~ão de todos o~ pn~juizm:, [l!'rd~ts P 
damno.-: cansados aos proprictat·ios. 

Para eonct·ssão do ~Pmnlhan!P supprinwnto, n Prrsidentc 
da provincta m:mrlarit, JtOr l'ditacs, intimar o~ proprictarios 
para, dentro do prazo razoavel que marcnr, npreo:enlarern o;; 
motivos de ~na oppo~ição c rccptererem o que julgarem nct'()S
::::II·io a JJcm dr, scn direito. 

III. 

O Presidcntr, tln provincia conc()dcní ou negará o suppri
nwnlo rccJUcrido, ú vi~!a das rnõcs cxpcnllidas pdos proprir
lnrios, ou á I'evdin tlt-~ll'~. tlnt~lar:mtlo o.-; fundnmcn!M de 1"1la 
dHei~ão, da qualpotlt~rão os interessado~ n•eorrPI'Jl:tra o Minis
tcrio da Agricnlt ura, Commcreio o Oh r as Publicas. E~> to rc
t:urso, porém, sómente scrú rccdJido no cffcito devolutivo. 

IV. 

nelibrradn a concessão tlo supprimrnto cln licença, procc· 
drw-se-ha immcdiatamcntn :í nvalinção da fiança de que trata 
n elansula 2. •, ou da inllcmnização dos prcjnizo~ allegndos 
Jlclos propril'tarios, por meio de arbitro~, que o:crão nomcn<los, 
dons pPio coneessionnrio, r• dons pelos proprictarios. Si hou
ver empate, Sl'r;'t decidido por um 5." nrbitro, nnmeado pelo 
Presidente da pt ovincit~. Si os terrenos pcrtcneerem ao Esta
do o l'i. o arbifm scr:'t nomen•lo Jwlo Juiz de Dirnito. 

Proferido o !ando, os concc~sionarios ~erão obrigrulos a cll'ec
tunr, no prt~zo de oito dias, o deposito da llança on pt~gamcnto 
da import::mcia Pm que Cllr arbitrada a indcmni:mçào, sem n 
fJUe não lhes será conccrlido o snpprimcnto dnlicença. 

\'. 

A intlcmnização de que trata fi elansnla precedente scrú de
vidt~, ainda quando ns explomções forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado , uma vez 
que della possa provir d:unno ou prejuízo aos proprictarios 
confrontantcs. 

VI. 

Será igualmente obrigt~do a l'PStt~belecer á sua custa o curso 
nntur11l das aguas que tivPr tlc desviar de seu leito, pela ne
l:essidade dos traiJalhos lla exr,loração. Si o desvio dessas 
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::urnas prejudicar n terceiro. não podcrfto fazer srm licrn~n 
deste, que poder:'t st'l" wpprida mediante indemnização, na 
fôrma estabelecida na clausula !J,. • 

VII. 

Si dos trabalhos da exploração resnltnr n fo_rnlf_tçiio dn pan
t:mos ou estngna~ão de nguas que possam ]ll'eJmltear a 'nudc 
dos morndorcs da eireumvizi11hnnra. os conccgsionarios st•riío 
oltriga<los a <lcsecear os tPrrt•nos' alng-ndo.<, resliluindo-os n 
~rn anl i:;n (•St:tdn. 

Ylll. 

As pt!'ttnizns de minns por meio de cavas, po~os ou gnltTins, , 
no tnrritorio desta concessão, 11ão terão log-nr: 

l." Sob os e!lilieios. e a Ui metros de rire um fnrr·ncin, snlvo 
na ultima hypothose, · sômentc com consPntimento n:pressn n 
por escripto do respectivo proprietario; 

Este consentimento não podcrú ser supprido ]i ela Pt'Psi
dPncia da JlfOV incia. 

2." Nos caminhos c cstrntlas puhlirns I' n 10 mrt.ros tlt• 
1•ada lado tlellcs ; 

:1." Nas JHli'Oaçücs. 

IX. 

O conecssionarin fnr:'t le\anlar plantns genlng-ien e topn
graphica dos terrenos t~xplorados, com Jll't'lis q LLIJ tlPilllltlsln·lll, 
tanto IJUanto pm·tnittirem os tmhalhos que ti\·cr ff'ilo, a 
SLlJHTJIO"iÇ~O dns cnma!las mineraes, e remeltt•rft as ditas 
plantas, por inlcrmcdio do l'rP,illcniP da província. :í mcn
eionnda ~oerelaria, at:om pan hatlas: i.", de amostras tlo.-; llli'S

mos mi nt•rans l' d:ts varÍI!llatle' das earn:11las tlt• terra<; 2. ", 
!In uma dcseripção minuciosa da possnrtça das minas dos ter
renos de tlominio publieo ~~ pnrt icular, nccc~sarios {t mine
rnção, eom ilcsign:tçito dos proprielarios. das cdilieaçõcs nPIIPs 
t~xtsli'ntes I' do uso ou emprego n qw· são destinndns. 

Outrosim indicaní qu;ll o nwio mais nproprüulo p.1ra o 
transportn tios productos da mim·ração e qual a distancia 
nnh·c cada uma das minas n os povoados mais pmxinws. 

X. 

Satisfeitas as clansulas tlcslc tlecreto, scr-lhc-ha t:oncctlitla 
nutorização para lnvrar as minas por elle !lcsenlwrtas nos 
lo~nres dcs!gnados, de a?côrdo com as ll'is n condiçüt's IJIW 
o Governo Julgar con rcmentr~ e~tahrlceer no aeto da concf•s-
>:ão, no inlcre~:;c da mineração c emlwncficio do Estatlo c..~Wll .... --
]'articulares. . ·- -::: ·· . 
l Pnlacio do Rio de .Janeiro em o L" dr Junho ~lfl18v~:l1''' (' 1,1t / 
.l(){To Lin.~ Vieim Crmsanstio de Siuimlní. · · 
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DECRETO N. (]9~1)- DO L 0 DE JUNHO DB 1878. 

l'roroga o prazo marcado no Decreto n. 0 6{70 de i5 de Ahril tle tl!7G 1111· 

Lol'izandn Lw~as .Josü Yidra ~"'••rraz para r~plorar miucracs no munidpio 
J" JJnrra ~fansa, ['rovind;~o t{!l Hin th~ Jau('iro. 

Attewlemlu ao que Me requereu Lncas José Vieira Ferraz, 
Hei por hrm prurogar, por nm anno, o prazo fixado na clau
snla 1." da~ qttt\ haixaram eom o Drcrcto n." 6170 
tlc Ui de Abril d11 i876, t'lll virtude da qual foi autorizatlo 
para explorar mincrans no muuidpio tia Barra Mansa, Pro· 
vinda do Hio do .Janeiro. 

João l;ins ViPira Cansansão dt· Sinimhú, do Meu Conselho, 
Senador do Impnrio, l'rcsitlcntc do Conselho tln 1\Iinistros, Mi· 
ni8tro e Secretario de Estmlo dos NPgcll'ios da AgTicttltura, 
Commercio c Obras Puhlieas, assim o tenha entendido c faça 
t'Xt'cutar. Pnlaeio do Hio llc Janeiro l'l!l o i. o de Junho llc tR78, 
m. o da IndepenúcMia c tlo llll[ll'l'iO. 

Com a rubrica Lln SLta Magostadll o llllJICmdor. 

JoiiQ Lins Vieira Cansnnscw de Sinhnb!Í. 

DECni~TO N. G921i- DF. 8 DF. Jl!NIIO DF. 1878. 

Poroga porJnm anno, a contar da dnta em que cxpit·ar, o prazo marra1lo 
n:t c1au!-õula 7.J. das anncxa~ ~w Dl'crelo n.o 67'.G llc 17 de Novcmhro 
de i877. 

Altrndentlo no que Me rcqn11ren a Companhia Grrat Wl\slern 
of Jlrazil Railway, Limitcd, HPi por ht'lll promgnr por tílrí 
armo, contado da dafa Pm tJno expirar, o prazo marcatlo 11:1 
elau;\ula 7. a das ::mnoxa~ ao Decrl'lo 11." 67Mi do :1.7 de No
vembro rlr i877, para levantar a lftWta do capital nutorizatlo 
na clnusula 5.• e prosel!nir na~ oln·a~ da parte Jll'ineipal da 
Pstrada de ferro do HPeifo no Limtwiro . 

.João Lins Vieira Cnn~an~ão Lltl Sinimhú, do Mfm Con;;dhn, 
Ronador do Impl·rio, l'rn~itlPntc <lo Cnn~l'llto de Mi nisl ro~, 
Miui;;tro e SecrPtario dll Estado do;; NPfWcio;; da AgTienltura, 
CommPrciu c Ohras Puhliea~. a'sim o lt·Hha ententlidn t' faPa 
PXPcutar. l'alacio tlo Hio dP Janeiro lllll 8 tln Junho tln 1H7H, 
ii7." da InLI<lpenclPncia tl Lln Itll(ll'rin. 

f:om a rnhrica t.k Sun Mag-r~tau1~ o TmpPrador. 

Jotio Lins Fit'ÍI'It CansanscTo de SinimlnL 
~ 
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DECRETO N. 6927 -DE 8 DE JUNHO l'JE 1878. 

eollc~thil permis8àO a r.omc-~ FrAirn tiA AntlraUc Tavnrcs Jlrlt'll 11 Iplorar 
minn~ anrHr.ras ~m divP.rsa~ paro<'hias do munidpio tlr S. Paulo tlc ~ltt
rialtt', na Prolinda tl~ !\finag f;.f•rat'S. 

AttmHlontlu ao que Me fCIJUnreu Gomes Freit·e de Andrade 
T:warc~, Hei por bem coJH'Cder-lhc tJermi~~~o para explorar 
minas :mriferns nas parochias tlc S. Seb:Jsti;lo 1ln Cachoeira 
Al<·gTI', Nossa Senhora 1lo Patnwinio 1ln 1\Iuriah···, S. SPha:;li~o 
tla 1\lall.a n S. Franeiseo de Assis 1lo Capi1 ar:1, lll'l'l.l~lli'Oilll's an 
lllllllieipio d11 S. Paulo dn Mnrialu~, na l'rovineia 11<• Minas 
Gi~r:~es, sob as' clausnl:~s que r.u111 PStP. IJ:Ji\:am, assig-n:11las 
1101' .lo~u Lins ViPirn Can~am~o de Sini111lni, 1lo M(•u Cuns1Jlho, 
SIJII:ld.IH' do !Jnpnrio, PrPsid,•ntn tlo Con:;elho d1~ l\JillisLros, 
Ministro e Seerntario 11!• Est:ulo dos Nego1·ios da Agrieultnra, 
CunmH·reio e Obras Publicas, IJUe 11ssim o tenha enl!nHlitlu c 
fa~~a L\XOI~ntar. Palado 1lo lHo de Janeiro em 1:1 de Junho t.le 
1878, 57." da hulqJCnllPncia e <lo Imperio. 

Com a rubrica de Hua l\Iagestalle u lmperutlor. 

Joiio Lins Vieim Canscmsii:o de Sinimúti. 

Clnusulns u •Jue se ret"cr•e o Decreto n. 0 6U~')' 

desta datn. 

I. 

E' I'Onel'dillo o pmzo de dons :umos, contados desta dat11, a 
Gomes Frriro de An1lra1l11 Tavlll'I~S para, sem prejnizo 1los di
reitos de terePiro, e.\:plornr 111inas :lllrift•ras nas Jtarorhias de 
S. SPha~tiào da Cnehoeira AlegT1•, Nossa Senhora do Patro
einio de Muriahé, S. Sebasti~o ila Matta e S. Francisco de Assis 
do Capivar11, tod:~s pPrteneentcs 110 nnmieipio de S. Paulo tlc 
Muriahéj na Provinda de Minas GPraPs. 

11. 

As exp!Ol'ações podrr~o ser fPitas por qual<Jncr dos moll (JS 
I'I'Commcridatlos peln sdenria. 

As que se ti \·e rem dP faz1'!' l'lll tPrnmo~ )'o"nidos por nwiu 
tln sondag-ens, eavns, poro~, gaiPrias snhli~JTanl'as ou a 1·éo 
abnrto, não ]IOLll'r:lu ser 1'\PI'Utadas Sl'lll :ntlnriza~.:àn I'SI•ripta 
1los propriet:Jrios. 

Si esta, JIOI'ÚIII, llw ft'tr nng:ula, po1lerú ~Pl' snppricl:t pela 
Prosideneia rla provincia, mediante liança prestada pelo con
L'e~sionllrio, que rcsponderú pela in!lernnizaç~o de todos os 
prejuízos, perdas e damnos causado~ ao~ proprietnrio~. 
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i'Ma Colll'n~s;to <In ~enH•!ltan!t~ SHJlprinwnlo, o Presidente da 
}11'11\'ÍIIeia lJl;ll!darÚ, j)Of e(l[t:tCS, intÍtllaf OS tJfUJ)l'ÍdllfÍOS par:t, 
d•·utro do pr·ar-o rnoavel cpwmarcar, apre~cntar os motivos de 
Sita OJtpusil;:'to e WIJUCrnrerH o tjlte julgan>m ue~:essario a JJeltl 
de 'eu direito. 

Ilf. 

O Prl'siclt•nte tla provinda eoncerler;·, •w ne'.(arit o snppri • 
mtmlo r11querido ú vista elas razõ11.:> nxtwnuida' pelos [lt'!l!ll'inla· 
rim~, ott á n'.v('tia dest1:s, !lni:.Jar<l!ldo os fundalllf'Hios dn sua 
det'i~i'H>, da qual poderão os int•T<>ss;ulos t'Pi>OtTI'I' para 11 Mi
nisterio da Agricultura, Cummt•t-cio o Ollrm; Ptthlkas. Estn 
rocur.'o, pon•m, súmente srrú n•cellit!u nu l'll'eilo dc\·olutivo. 

IY. 

llf'!iltcrada a ronccssiio do snpprimento da lieenra, JH'O<'f'fil•r· 
sc•-!1:1 immndiatnmnntn ;í 3\':tlinl:iiD 1la fiança de qnc trata a 
da11'11la ~-"·nu tia ind~>IIIIIÍWI,'ào do . ..; pn'.)llizos alfl>g·atlos pnlos 
pmpridarios, poi' nu•io d1· arltitros IJIII\ seriio llllllllmtlos, 
dou~ pelo conecs~ionario, ~~ dn11s {H'I"' proprintario~. 

Sí houver empate ~cr;í decidido po;· lllll :i.'' arbitn1, llllllll'ado 
jH•Io Presidi•Jtte I! a pro v incin. 

Si os terrenos pnrtcneemtn ao Estado o Ü." arlJitro scrú no
llll':lllo pf'!o .Iuiz de Direito. l'rnfr•rido o laado, n concessiona
rio scrú oht•ig:ulo a dl't1Cttwr no prazo1ln oito dias o dnposito 
da Jiança ou pngamento da impnrtall<'.ia em IJLW f\• L' nrhitr;uln a 
iudr.>runiz:u~iio, st•m u !flle n:'io llie s1rú euJll'elliLio o suppri· 
mcnto tia liceura. 

Y. 

A imlemuiza~·iio tlf) qno trata a dausula pn•ce1knte ~crú il1•
vit!a ainda quando as f.\Xplor:u:lics rort~lll feitas m11 tcncnos do 
propriedat!c do cotwcssionario olt do Estado, nll\a wz IJLW de !la 
pvssa !Jrovir tlatnnu on JH'Pj uizo a11s propricla t'io> ennfrou
tantcs. 

n. 
S1n·a ignaluwnte oiJrig·ado a rt·~laiJI'll'l'l'l', ú snn eusla. o 

CUJ'so natural tlas aguas lflll' tivl'l' 1!1~ tlesvinr <le scn leito 
)lt~la nnei'>'Sid:tdl~ UIJS trah:dlto~ tia <·xplonu;ito. Si o <ll•svio 
flc;;sas aguas prejllfliear a !Pfl·l~iro, u:iu poderü fazer sem li
Ce!H;a dnste, que poderá SPr supprida mediante indemnizariio, 
IW for111a cstabeledt!a na clausula !1." • 

YII. 

Si dos t1·ahalhos da c-xplrtnlf,'iío rrsnltar a fornwrão d1) pan· 
t;JIW:; IJll e"lagmll;~•o llc <Jg'Ltas <Jl!l' P'J"~<Illl prl'judicar a sanllc 
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dos moradurc•~ da eircnmvizinlwnr,a, u concessionario scrú 
ohl'igatlo a deseccar o> tcrn•nos alag-atlus, reotituint!o-os a 
seu antigo estado. 

V UI. 

)._~ pcsquizas dn mina~ por meio de l"aya~, poço,: ou gale
rias no territorio desta ctmec~~innfío teriio lo.~·ar : 

i." Sob os edilkins e a i::i lltelros tlll sua cil'l'lllllfet·ent•i;t, 
sal\·o na ult.ima hypotlrese, sómcnle com ronsl'ntinwnto ex
prP~so e JlOI' I)SI'l'ipto do n•specti\·o JH'Opril'lario. Est1• l•onsPn
tinwnto niio pollerú sPr suppritlo pl'!a l'rnsilleuda lLi pro
víncia; 

2." Nos caminhos e estrauas pniJ!iras e a 10 melros de caua 
lado uel!!'S; 

3.• Nas ponHtt;ÕI's. 

rx. 

(I r•o1wrs~innarin far;í li'yantar plantas g·1•ologit:as I' topngT;I
pliit•:ts dos tenenos I"Jllttr:ulo.-, r·out perlis qnt• dPIIltlllc;l.l't'ttt, 
tanto quanto perrnittil'l'lll os tntl.Jalhos l[lle li11'1' ff'ilo, a 
snpnl'Jlosir:io das enmadns minet·nes, ,. remntlt•r:'l! as ditns 
plantas por intl'l'lllCtlio tio Presidenl1~ ria Jll'OYincia ú 11\PJH'io
nada Serrt;taria, :tcomp:mlntlns : i .0 til' atltoslra:.; dos mesmos 
mincrae' c das ,-nriPtlaucs 1la8 e:unatlas dl' lt•rras; 2." de nnw 
doscripção minueiosa da possm11:a das miuas dos terrenos ~le 
domínio puiJlico e particular, nreessario~ ú minet·arão, rom 
deRignarão 1los proprietarios, das edificações nellcs existen
tes e tio uso Oll nHtprng-o a IJHC ~ão t!Pstinatlos. Outrosim, in
dinmi l[nal o meio mais aproprin1lo para o tran~portc 1los pro
duetos da mineração c qual a di:;tanda cnlre e:ula n111a das 
minas c os povoados mais proximus. 

X. 

Satisl'eitas as tlausnlas t!Pste tleerelo, scr-llw-ha en11redi1h 
:mtorizt~ção para lavrar ns minas por elle t!Pseollcrtas nos lo
garn~ de~ignadns, de aceúrdo ~~orn aR leis I' condições IJLW o 
Governo julgar eonvcniPntr, estabelpccr .no :wto dncotwt·s~'ào 
no intr,resse da miucrariio, e nn1 lwnclll'io do Estado,. dos par
tknlare-;. 

Palado do Hio de Janeiro nm 8 de .Junho 
Lins Vieira Cansansi'fo de SinimiJli. 

' L -' 
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DECHETO N. 6928- DE 8 DE lUNI!O DE i878. 

Conce{Jc prirltrgio a li. r. Gttilhcrnw Hohr para fahricar cst·mte::. 
girato rias tlc ~u:.t iHYC'Hf.:ln. 

Atft~JldPllilO ao qnn ~[p JWfliCI'I'II n' F' Guilherme Hülil', e 
dn t'ouformitladt~ com o pamccr do Cow;ellwiro Procurador 
da Corúa, Fazm11la ,, Sohcrania ~aeional, IIPi por IJCm COIH~P
der-lht'JH'ivi!Pgio por 1lez annos para fabricar, ynndcr ,. t'X· 
JIO!'fal' l'~fanfp;; gira!nria~ dP ~11:1 ÍIIYPIH,'ÍÍO, Sl'g'UlltiO O i!P~I'llllO 
l(llt' aprt·seliton c fil-a .11Thi\-:Hio t·om a pPt.irão inil'inl. 

.João Lius Yidra Can~amão tln Sinintht'l. do l\fPII Con~Pilw, 
St•nador do Itnpi'I'in, Prt•sidcntt' 1!11 ComwliJo ,,,.Ministros, Mi
Jtislrn o Sl'l'.relario ''" Estado do~ Neg·ocios da Agricultura, 
Commercio I' Obras Publicas, assi111 o tPniJ:t Pllkndido e f:u~a 
t'xcentar. l'alacio 1!0 Hio de Jancim rm 8 de Junho tk 1878, 
117. o tla IntlcpciHlt•Jtcia e do Imperio. 

Com a rubril':t tlt• Sua i\Iag-<'~lade o fmpcrauur. 

Juila Lins l'il'im Cansa11silo de Sinimuú. 

l>ECUETO N. 692\.l- DE 8 DE lU:\110 DE 1878. 

1•roroga o prazo r.oncotli•lo ao Trnrni•,-Corond !Jcnto .José Ahc• Pcrrira c 
outro para. a uprcswnl.a<:fi'o llas planl.1~ gro1ogica c to(JOgraphir~L de l{ttO 

Ira la a clau,ula i," 1lo J)perC'Io n. 0 5i:i3 •I" ~:\ ''" Sctemhro tle l.Si I. 

Al.INHientlo ao fJITI) j\f,, l't'tjllPI'Pl':llllll Tt·neniP-Coronf'! nnnio 
:losr'\ Alves Pereira P Antonio .Tn:11ptillt ,\lvt•s Co,;la, lki por 
brm prorogar fiO!' um annn, I'Oiltatlo tl1•sta d:tt:1, o prazo csti
J!Ulatlo na clrm~ula L" tlas IJilt\ haix:tram com o Decreto 
lL o ;j7f):l dr 2:3 de St'!t•!lluro dt• 1HH par:t a :lpi'I\SC!ltat:ão das 
llfantas w•.n(ogit:n I' topographiea dos t!'ITl'llOS minrraes, llfl 
Provinda de S. 1':mlo, cuja 1'\]llorat:~o foi Jll'l'IHitlid:t aos 
~npplieantr~ jwlo citado dPt'J'dn . 

. Jnão Lins ViPira 1:an~:nt~~o tln Sinintl11'1, tlo ~It·n Conselhli, 
Senador do llliJJPl'io, l'reo<idr•nl!' do C11HSI'lho tle Ministro,;, Mi
nistro o Socrctnrio úe Eslndo do~ l\t•goeios da Agricnltma, 
Cummcrcio e Obrn~ l'ul!lit~a~, :N.:im o lt>nha cutenditlo e 
fa1;a "~ccutar. Pal:wio do Hio 1!1~ .lmwiro t'lll H t!P .Tnnlw de 
um~, 5?." da lmlepl'llllt•ltc'i:l I' tfn llll[ll'l'io' 

Com a rubrica il" Suét Magt·~latle o lllllJl'l'adur . 

.Jurw Lins Ficim Can.sansüo de Sinimbú, 
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DECRETO N. 6930- DE 8 DE JUNHO DE i878. 

Concede permissão a Pedro Pinheiro Paes Lemo o seu irmão Brrnartlu 
l'inhoiro Paes Leme para explorarem ouro no munieipio tlc Saula Luzia. 
"" Província de (ioyaz. 

Atlendendo ao que Mn l'nf[IWI'Crnm Pctlm Pinheiro Paes 
Leme e scn irmão Brrn;trtlo l'i nheiro l'ncs Lt•Htc, HPi por IJmn 
t'Oilel'tler-lltc-; permissão pnra explornl'l'lll minas de ouro no 
município dn Snntn Luzia, na l'rovinci;~ dt~ Goynz, solJ ;~s 
clausulas que com cstr IJaixmn assignadas por João Lins 
Vieira Cansansão til' SinimiJú, do Mnn ConsPIIto, St•nnllor do 
Imperio, Prr1sitlnnte do CunsPIIIO tlt~ Ministros, Ministro D s~~
ndariu de Estado dos Ncgoeios da Agricultura, Cummcrcio 
e OIJras Publicas, que assim o tenha cntrndillo c faça exe
cutar, Palacio do Hio de .Janmro em 8 de Junho de !878, 57. o 
da Independeucia e tio llllllt~rio. 

Com a ruiJril'a de Sua 1\lagestade o Imperador. 

J!Jiio Lins Vieira CansausüiJ de Sinimbú. 

Clnusulns n que se rerere o Decreto n.0 OD30 
del!lta. dntn. 

I. 

E' concedido o prazo de dons annog, contados desta data, 
a l't,tlro Pinheiro Paes Leme c llernardo Pinheiro Paes Leme 
p;~ra, sem prejuízo dos direitos dt~ terreiro, explorarem minas 
de ouro no município de Santa Luzia, Província de Goyaz. 

I. 

As r·xpluraçõt•s poderão srr feita~ por qualqnrr dos modos 
rccnmmmHlados pela sciel11'ia. 

As que st~ tiverem de fazer em terrenos (IOssuidos por 
meio dt~ sondagens, caYns, poros, galerias suhtrrraneas ou 
a Ct)o _aherto n1io poderão ser 1!"\t•eutarlas sem atllurização dos 
]H'npnetarim:. Si estn, porétn, lhes fúr 11Pgada, potler:í ser 
~npprida pela Prt•sitlencia tia província, mcdiautr lian~~a 
pre~t::ttla pelos cuncessionarios que responderão Jlela indem
nização de todos os JH'ej uizo.-, pPrdas n <iam nos e a usados nos 
propril•tarios. 

Para concessão tle seml'!llanle snpprimento, o Presidente 
da província mandará, por Ptli!acs, intimar os proprietarios 
para, dPnlrn do prazo razonyi'l que marear, apn·sentarcm os 
moti\'Os de sna opposiç:io e rnrtucrercm o r[ne julgarem 
nere,sario a hem de ~cu direito. 

1'. 11. 18i8 3\J 
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UI. 

O PresiLlcntc da provincir~ concmlPr:í on nrg·:mí o su ppri
monto requerido, a ví~la tias raz<•c~ C\penclidns [lf'lo~ pro
pril'larios, ou ú l'l'Velia dPslc~, ucd;~raJulo os fundanwnlos tle 
sua tlPeisão, da qual podcriio os iuterc~sado~ reeorrcr para u 
.Ministerio da AgTicultura, Commcreio e Ohr;~s l'tllllieas. 
Este recurso, vorém, ~ómen te ser[t recehillo no cll'eilo de· 
volutivo. 

I\'. 

Deliberada a conccss~o do l'nppl'imeulo da lict'IH:a, proee
dcr-se-ha immcdiat:t111ente :í avali:H;:·,o tia lian~a de CJIW traia 
a elausnla 2.•, ou da iJHlemnizaçiío dos pn·juizos allt•g-:ulos 
pelos jll'Oprietarios, por meio dt• :trhitms, tple st•r;'w nomeados, 
dous pelos coneessionarios c dum: twlos proprktarios. Si 
h ou vPr empate, serú decidido por nm a." nrbitro, nomeado 
pelo l'rHsir!Pnte 1la pmvi neia. Si o~ terrenos pPrtmlcen!m au 
Estado, o ti. o ar h i tro st•r;i JlOllli·ado pnlo .In iz til\ Di rei lo. 

Proferido o laudo, os eoncr•ssionarios ser:'10 ohrig-:ulu:; a 
cffeetuar, no prazo de oito d1ns, o tlqHl»ilo da Jiunça ou 
Jlagamcnto da importaneia e111 t(Ue fôr arbitt·ada a indcm
nizaçãu, sem o que não lhes serú eoncetlillo o supprimcuto da 
licença. 

\". 

A indemnizagão de qnc lr::~t~ a d:msul::~ Jli'CCr!tlcnte scrú 
devida, ainda quando as cxplorat;ões forem foi tas em I cr
rcnos de pt'OJWicdatlc tlus eoncessionarios on tio Estado, uma 
vez que dclla possa provir damno ott prt•j uizo aos pruprictarios 
coufrontantes. 

VI. 

Serão igualmente obrigados a re~tabelcrct· á sna eusta o 
curso natural das ag·uas <Jnc tiverem tln desviar de SPll leito 
pela necessidade tios trabalhos da ex.ploração. Si o dPsrio 
dessas aguas prejudicar a tert:ciro não o po<lcrão fazer sem 
licença dc~te, que podnrú ser snpprida mediante indemni
zação na fórma estabt'lcciua na clausula 1,. • 

VII. 

Si dos trabalhos da cxploraçiío resullar a formação de pau· 
tanos ou estagnação de agua~ que po~sam prejudicar a saudc 
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uos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obri~ado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou ga· 
lerias, no tcr!"ilorio desta concessão, não teriio Jogar : 

i. o Soh o.; edilicios, c a 15 m1~lros de sua circumferencia, 
~alvo na ultima ltypothesc, súmente com consrntimentn ex
presso e por Psct·iplo 1!0 rcspecti v o proprietariu. E~tc eon
~ontimento não pouerü s1~r Sllflllritlo pela l'rcsillencia da pro
víncia: 

~.o Nos caminhos c estradas pul.tlicas e a lO metros de cada 
lado dclles ; 

3. 0 Nas poYoa~ões. 

IX. 

Os conccs~ionarios fariio l1'vantar plantas g•'ologicas c topo· 
graphil":ts dos tnrrcnus I~Xplora!los, eorn perfis IJIIC dcmons
trnm, tanto quanto prmniltircm os trai.Jalhos que ti verem 
feito, a superposição tias camadas mineraes, c remctterão as 
ditas plantas por interrnedio do Presidente t.la )lrovincia á 
mencionada Secretaria, :•companh::11las : 

I." De amostras 1los mesmos mincraes e das variedades 
tl:Js camat.las t.las terras ; 

~.o De uma dcscripÇão minuciosa da possança t.las minas, 
dos terrenos t.le dominio [mblieo c particular, nccessarios a 
mineração, com designação dos proprietarios, das edificações 
nelles cxbtcntcs n !lo uso ou emprego a qtw são dcstinat.los. 

Outrosim, indil'arão qual o lll<"io mais apru·•riat.lo para o 
transporte dos produetns da minemção c qual a dist:mcia 
entre cada uma t.la~ mina . .; e os poroados mais prox.imos. 

X. 

Satisfeitas as cl:msnlas deste tlecreto, ser-lhcs-ha concedida 
nulorizarão para lavrar :ts minas por cllcs descobertas nos 
Jogares designados, rlc" accurrlo eom as leis e condições que 
o Governo jul~ar 1~011 1 en i ente eslabelcccr no a c to da conces· 
llão, no interesse da miucra~iío c em bcnclicio tlo Estado c 
dos particulares. 

Palacio do 1\io fi,. Jandro em 8 de Junho de 1878.-João 
Lins Vieim Cansansiw de Sinimbú. 
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DECRETO N. 6931 -DE 8 DE lUNIIO DE !878. 

Concede privilegio a Eugenio Voisirc para introduzir no lmpcrio fornos 
destinados a derreter ferro, 

Attcndendo ao que Me requereu Eu~enio Voisirc, c de con • 
formidade com o parecer do Conselheiro l 1rncnr:11lor da Corôa, 
Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem eone()(ler-lhc 
privilegio para introduzir no Imperio fornos para derreter 
ferro, durante o mesmo prazo da patente que alle~a tL·r obtido 
na Inglaterra para o fabrico daqnelles fornos, não podendo, 
porém, exccdt1r datJnnllc prazo a Jli'I)SI'nle concPs~ão, IJUe 
íiea dependente da approvação Llo l'otlcr Legislativo. 

Ioão Lins Vieira Cansansão dt• Sinimbú, do Meu Conse
lho, Senador do Imperio, Presidente tio Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios da AgTicullma, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro ern 8 de Junho de !878, 
57. • da lndcpcndcncia c tio Imperio. 

Com a mbriea de Sua ~lagestade o Imperador. 

Joii:o Lins Vieim Cansansiio de Sinimlni. 

DECRETO N. 6932- DE 8 DE JUNHO DE !878. 

Appro•a, com aHcra~õcs, os estatutos da Companhia .Manufactora de 
Cigarros c cunccdu-lhu autrnüarão [tara l"uuccionar. 

Attendendo ao que Me rccJuercu a Companhia Manufactora 
de Cigarros, da Bahia, devidamente representada, c de con· 
formidade com o parecer da ~ecção dos Ncgoeios do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em consulta de iO de Abril 
ultimo, Hei por bem approvar os estatutos da mc~ma eom
panhia e autorizai-a para funceionar, clfcctuando nclles as 
alterações, que com este baixam, assignadas por João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbú, do !\leu Conselho, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho tlc Ministros1 Ministro o 
Secretario de Estado dos Ncgocios tia Agricultura, Commcrcio 
c OIJras Publicas, que assim o tenha r,ntcndido e faça cxe· 
cutar. Palacio do Hio de .Janeiro em 8 de Junho de !878, 
57. o da Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a rtthricll t.lo Sna i\l:Jgrstade o Imperador. 

Jo(iu Lius Vieim Cansansüó do Sinimbtí. 
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Alterações a que se ref"ere o Decreto n, 0 603~ 

desta data. 

I. 

Esta sociedade denominar-so-ha-Companhia Manufaclora 
de arte factos do fumo, sabão, v rias n d islilla~ão do li•Iuidos 
alcoholicos. 

Poderá, entretanto, acrescentar a esta denominação qual
quer titulo honorifico, que lhe fôr concedido pelo Governo 
Imperial. 

TI. 

O paragrapho uni co do nrt. 2." fica nssim redigido: 
Além das citadas industri<1s, poderá exercer a do sabão, 

velas c distillação de liquidos :l!coholicos, c terá taml1em a fa
culdade do montar outras fabricas na mesma província, com 
autoriznção da assembléa geral dos accionistas. 

JII. 

Acrc~ccnlo-so ao nrl. 3. 0-c com approvnção do Governo 
Jmporinl. 

IV. 

O art. H fica assim alterndo : 
No dia 3i do Dezembro será fechado o balanco definitini da 

companhia; mas semcstrnlmento com approva"çüo do conselho 
fiscal, se farão dividendos dos lucros líquidos pl'Ovenientes 
de operações effectivamente concluídas, separando-se antes de 
tndu a porcentagem eorrespondonte a iO "/o ao anno 11ara o 
fundo de reserva, o qunl será convertido, como melhor con
vier aos interPsses da companhia, em apolices da divida pu
lllica gPral, ou provincial, que tenham os mesmos privilegios 
daquellas, em bilhetes do ThesouroNacionnl, on em letras hy
pothecarias garantidas pelo Governo Imperial. 

v. 
No art. f9 supprimam-se as palavras finacs-ou transferi

das. 

VT. 

Ao art. 25, § L", depois das palavras-augmento de capital, 
acrescentem-se : c a liquida~ão yoluntaria da companhia. 
(O mais como está.) 

VII. 

No § 2.0 do sobredito nrtigo supprima-se a palavra-relativa, 
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VITI. 

No nrt. 26, em vezdr-um qunrto-llig-a·~f': um quinto. 

IX. 

O ll :3." do nrt. 31 licn a:<siln altcratlu : 
A ántorizar o gPrrnte JHtra t•ontrahir emprrstimos tlep~n

donte~ tle :tp{JfllY<JÇão Hnaltln mesmo yonsPllw. <pwndo. ~~Sll!l 
o mdgirem as urgencias tltt eompanlna.sPIII ulti·apa,:-:ar .J:tlll:lls 
os u)eios de que possa tl ispor para o Jl:lg"ttllWHIO o tlantlo do 
tudo minuciosa conta á usscmhléa geral em sua Jtrimeira rcn
nifio. 

X. 
Snpprima-sc o~ 8." do art. :11. 

XI. 

Aen'srrntn-se o scgninlr, pnr:tgrapho ao mesmo artig-o : 
o genmtnt!BVI'f:Í po:-:suir iO :wrõ,•s da •·otnpanhia, :ts quaPs 

ficarão llt\po~itrHla~ :tli'~ a final npprovariío das l'I'SJlcelil:ts 
contas. 

Palacio 1lo I\io de Janeiro em 8 Lle Jnnho tk 1878.-.Toiio 
Lins Vieim Ccmsttnsiio du Sinimfní. 

Estatutos da Companhia Manufactom {le cigal'l'os, tabacos, 
rapé, artcfactos de fumo, sahão, velas c distillacao de 
lic1uidos alcoholicos. 

CAPITULO I. 

DA C01.1PANHI.'-, SUA ~ÍlDE, FDL DIJUAÇÃO E DI~SOLITÇÃO. 

Art. i." A sociedatlr. em comman<lita organiza1ln nesta 
cidnde em 30 1h1 Hetl'mhro de HI71L sob a Hnua de CP!'IJUCira 
& Comp., fica conslituitla em soeictlaue anouyma com a tlcno
minação de- Companhia Imperial-, I' passam para c! la lodo,; 
os encargos c direito;; da extincta commanlli!a. 

Art. 2. 0 Os sens llns ~ão os lllt:!'lllos <rnc tinha n :-orictlnllc 
anterior, i>:to é, a eonlinua~·ão tltJ fahrko tk t:igarro,, ntJH; n 
chanltos, umplimlos 1~0111 a Hwnuf:wlura tli• l[ll:te'tJ\11'1' onlros 
artl'faetos de tabaco e tamht'lll o fa!Jrieo dP saiJão: tutlo movitl~ 
por machinas a 'apor nos pn·L!io.' us. á ma da .Mungangn, 
porto do Noviciado, nesta cidade. 
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Pnrngrnpho uniro. Podrr:í tmuhcm montnr nn rrferidn fn
hrien 011 i'lll ontrns locnlidadrs, ontrns indnst.rias ntt>is ao 
consumo do paiz. com autorização da asscmblt;a geral dos 
accionista~. 

Art. 3.0 A sétln da companhia ser:i nesta t•itl:ulc, mas poderá 
estender sua intlnstria a outras províncias do lmpnrio, si a 
a!'sPmhléa geral dos accionistas assim o resolver. 

Art. r.,_ .. A companhia dnrarú o tempo qtw rstava mnrcado 
para a StH'.iP<lmlo antPrior, enjo prazo finrla-so cm 27 tll' Junho 
tln HHll. . 

Art. li." Logo IJIW nstnjnm pret·nchitlas lotlas as l'omwlitla
des legaes e realizados setenta c dnco por cento do capital, 
annuneiará a companhia o conwço de suas operações. 

Art. 6.0 A companhia potlmá ser dissolvida no caso dn prc
jnizo dt• nm krço tln SI'U eapit:tl, si o fundo de restJrva niio 
ft'tr snffieicnte para ilHlcmnizar o mesmo prejuízo, e o será 
nos casos dos~§ L", 2." e 3." do art. 2!l5 do Codigo Conunercial 
n tambcm poderá ser dissolvida antes do prnzo fixado por 
deliiJPraçiio rla assemblén g-orai dos accionistns. 

Art. 7." Dnlihr1rada a dissolnriio da enmpanhin antes dn 
prazo Psl:ilwleeido, ou Jinrlo pste :-:i niio fúr n:nnvado, Yl'll
dl'r-se-lw t'III leiliio mercantil on parli<~illanw:nte todos os 
lwns c matPrians pnrtenecntes a ella; e ~atisft:itas as ohriga
!:ÜPS a qne m;tpja ath;lricta, o liquitlo será pnrtilhaflo entre os 
aeeionistas na proiHll'('iio tlo capit;ll tle r·.ada 11111. Fnila n t•.om
lllllllirarla a IÍIIIIÍtl:H_'~O n <~Pili'OI'iltla a propoo;la tln partilh;r, 
rwnhum accionista lerú mais u direito dn n•clamar. 

1\rt. H." A liq nidariio t!P rtnP tratrr o artig-o anlt>rior, será 
commissionada a Ires aeeionistas designados pclrr asscmlJit\a 
geral. e esta marcará rtuanto deverão clles rccci.Jcr por semc
llw 11 te i IICUIIIIJellCia. 

CAPITULO li. 

DO CAriTAL, SUA REALIZAÇÃO, FUNDO DE RESERVA E DIVIDENDO~. 

Art. 9.• O capit:rl tln comp:mhia eontinnarú sondo dn 
200:000BOO (como o nrn o da sociedade CenJIII'Íra & Comp.), 
dividido em aeçücs de 2501$000 cada uma, podt•mlo, porém, 
ser elevado a q00: 000;5000 si a assnm!Jlt"·n gnral dos :11:cionistas 
a~sim o resolver c com approvação do Governo Imperial. 

Art 10. Votado o augmcnto do capital, serão as acçürs fjUP 
so honvcrPm dn l'lllillir distrihnidas entrn os aceionistas na 
prnporrão rio eapital de cada um. No 1·a~o tln algum ar·cin
uistn não at,citar as que lht~ viPrcm a ealwr, sl'r:io Pslas dis
lrilmidas de prl'fcrr~ucia entre os dema1s, e si guardada a 
disposiçã? do art. i3 produzirem taes acçües algum agiu, será 
este apphcado ao fundo de l'CSel'va. 
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Art.. il. A distl'ibuicão das nO\·as nrcõcs drYitlas á rlcn
\:ão do cnpitnl dcver:í niitar ronrlnida no "prazo tle doze mPzes 
eontados tia resolução da asscmiJ!I"•a dos aedonblas. 

Art. 12. As chanwdns do capilnl das novns acçõcs serão 
fdtns 11n rnzão de vinte c cinto por cento do valor de cada 
uma, segundo ns nccrssidadcs dr rada uma : os accionistas 
srrão conddados por annuncios pu!Jlicados nos jornacs tln 
maior circulncão, com anttJrPdeneia de quinze dias, dtwcnrlo 
lta,·cr tmtre Úma c outra clwmada um iut1•rvallo pelo mcnns 
dr sessenta dias. 

Art. ta. A':'. novas acrõt•':'. niin serão lll'gnrinveis sPm rpw 
rstpja renlizado um tl'rço do ~nn Ytllor. 

Art. H. No dia :H tlc DczPmlu·n tle cada ::mno. scrú frl'lwtln 
o l~al:mç.o tln cmnpanhin, r <los tncros tiqnitlos Yrrilicntlos 
provrnicnws tle opcrnçõrs pffcrtivnnwntr• eonrtnidns, di•tlu
zir-sn-hn pnra fundn du rl'scrva tlcz pnr cento. n o mais scrú 
tlistribuiilo nos accionistas nn rnzão tln enpitnl de cnda um. 
Os <lividmHlos sPrão feitos SI'IIII'StratmPHI<', r com npprovarão 
tln t•.onsetho lisenl. 

Art. 15. C!'sRar:.í a di'dncç.ão para fundo tle resrrvnlni!O que 
nstP :1tl ingiJ' a vintl' r einco por ennlo tln capitnl rrnlizn1lo. 

Art. iti. Não se Jlflllcr:i fnZI'l' dividl'llllns de lucros em
quanto o capital social, desfatca<lo por ,-irtutle tln prejuízo~, 
não fôr integralmente rnstnbeiPcitlo. 

Art. !7. O fundo tle rcsnrva ú axclusivmnentc destinndo a 
faznr face aos prejuízos e tlamnos fJIW son·n·t· ·n compnnhin o 
totlos os ohjectos, lJlW, r;omo aecnssmios lizrrPm parte inlr•
grnnte delln; c bem assim para reparar as perdas do capital 
e mesmo substituil-o. 

C:\PITl 'LO IJI. 

DOS ACCIOX\STA.s. 

Art. 18. São aecinnistns dl'sta eompnnhia totlns ns pessoas on 
cnlitla(les mora os fJ.tH' sullst·re,·errm on ad(Jll irirrm tegnlltH•nln 
acções tlclta. 

Art. i9. Os accinnistas sü são rcsvons:1Yeis pl'lo Y:tlor <las 
ncçõcs que lhes fon·m distrilmidas. 

Art. 20. O accionista que não effPctuar n entrnda no dia 
mnrcndo incorrerá nns tlisposirões: do nrt. 280 do Codigo Com
mereial. 

Paragrapho unico. A imporlancin das acções que callirPm 
i'lll commisso será apvlieada no fnntlo tle n·serYn. 

Art. 21. As acçlles da companhia serão nominativas c lrans
ferivcis, segundo ns regras (]p din·ito, e o novo accionista só
mente reconhecido contO tal, depois tlc t'az1~J'em as V1wbas o 
de serem assig-nados os emnpct.enli'S lemtos de tmnsrcreneia 
nos livros da companhia, podendo tomar llnrtc nas delibera
ções da nssembléa geral 60 dias depois do po,;suir ns neçlle~, 
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A r!. 22. (;a da ac:ção ü indivisível em relação :i romJ•nnh ia 
e não podl'rá Sl'l' n~pre,enln!la ~euão por mrw pe>soa, s1·jam 
IJHaes forem os coutraetos de que haja sido objr·elo. 

Art. 2:!. No caso lle perda ou extra do de ac~·õcs, o gerenlP, 
tomanuo as cautelas tio est.ylo, rmittirá outr:1s cru r as su!Jsti
tuam. 

C:APITL'LO TY. 

Art. 2TJ,. A rrnn1:10 1lo~ accionislas inscriptos l'nmo laes 
nos li\Tos iln rompauhin, 1> o 1(111' eonslitlll' n assi'Jilblt'n g·cral. 

Art. 2:i. Parn hnynr ses;:iio será indis]wnsavl'l a fll"l'>l'llÇa 
dn lautos arciouislas ctnantos n•prnsf•nll'lllllnm: t1•n;os du ea
pital. Si, pnr1'Jil, conrocada mna sessão por anlllllWios l'I'JII'
ticlos por cinco YI'ZI's, deixar l'lla d•• ter Jogar. far-sc-h:1 nova 
c•on yoeação ]li' la mcsmn frírnw, o Hl'sla sPg-Uncla l'l'llll iiío f li IH'

einnará a assern!Jl<"·a eom o numero qtw fôr presenll'. 
§ i. • Esta disposição não comprehrnde a hypolhl·so de tr~

tar-se da reforma elos estntutos. nem para o :mgm•~nlo d•~ c:t)JJ· 
tal, porque pnrn isso ser:í condição ossoncinl a pr!'sc·nça elo nm 
JllllllOro de aceionisl:ts IJIW n·pn•snnte pl'lo llli'IIIJ . .; Jlll'lad1• do 
•~npilnl dn companhia. 

§ 2. o As rc·soluçõcs da assemblé:t serão tomadas por mnio
ria relatiYa e lançadas em liiTo r.spccial rulJric:Jdo par:1 rsll' 
fim pl'!o presidente. 

Art. 2ti. A assemhléa grral se rPunirú uma HZ por :mno: 
rounir-se-ha por•im cx~raordinari:uneuln quando o !!·crPulo o 
julgar Jll't'Ciso, ou com'oenl-a ú rl'quisição do conselho fi~eal, 
ou rln nm nuuwru de aecionislas IJIW rclH'I'SI'Hii·m pPio llli'Hos 
um quarto do capital n•nlizado. 

Art. 27. As sessõ!'S snrão pn•sitl.iilas pelo accionisla JII'I'Sr·nle 
que possuir maior numl'ro de acções, ou 1pclo IJIW se lhe 
seg·nir, e assim portl.iantr\ si ellc não sr. prestar. eomlanto •pw 
não seja o grrmte on qualquer dos memhros !lo eonsl'!ho 
fiscal. 

O presidPnle tlrsignar:í na occasião dons aceion i~las para 
srryirrm de secretarias. 

Art. 28. Stí terão yotos os accionislas presrmtPs r que pos
~mirem cineo ou mais acções nns conrliçõrs elo final do :1rl. 21; 
romtndo os de menor numero poderão assistir aos lraballw~. 
Os votos serão cont:~dos do modo sPguinlP: l'inco acÇÕL'S um 
yoto, por 10 dous Yolos, por !5 Ires votos, augmentan1lo-se 
assim mais um voto por caua dnco acções, mas nenhum ac
cionista terú mais d1\ lO votos, seja qual fút' n numero de ac
ções que possuir. 

Não :~e :ulmittirão votos por procur~ção para a ••lcição da 
g"l'l'I'HCJa nem do conselho fiscal. 

r. n. t87S ~o 
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Art. 2!}. Compele :í as~rmhlt"·n grrnl, nJ,:·m tino; nllribuiçõr,; 
jú intlicn!las: 

§ Lo Elcgnr o grrcntc da companhia c uma commissão fiscnl 
ue' trPs membros, gnnrdndo o 11isposto no nrt. 30. 

§ 2.° Cassar-lhes o mandato IJlWntlo o~ cldtos não cumpri
l'Plll hl'm os seus dPveres. 

§ 3." Approvar as contas apt'est•nl:ulas pelo gtlren!e. . 
~ 'L" ! .t•solvcr ~olll'l~ tpt!H'~IJLH'I' IH'opo~la~ sniJmNtlllns a snn 

tlt•l'isiio. 
~ ii." Tonwr qnnlqncr tleliiH·raçiio on mPtliLla ntil ú compa

nhia dt'ntro dos limi tcs tr:tçatlos IJ<Jr t•stf's estatutos. 
~li." Hcl'ormal-os qn:mdo as twen~sitl:ulr~; assim o acon~nlha

rPm , mas qualquer altPraçiio ou rerorma súmente potlerú ser 
JHtsta em excenç:lo Llnpois lle approrada pelo t;o,·erno Imperial. 

CAPlTPLO V. 

DA ADMINISTflAI)ÀO. 

Art. :30. A tlirPcr,iio tios neg·ocios tia com113nhia ,·! confimla 
a um g·pn•ntt• l'lt'ito por cinco aunos pela assemhlt;a grral dos 
:•ceionistas. Para a primeira gert•Jleia pm·,;m flcn destlo j:í lto
InP:-ttlo o aeeionista .Joüo Jost; da ~ilvcira Axila pelo mesmo 
prazo a contar <la data da approv:u:.ão tle~te~ estatuto;; pelo Go
u•rno Imperial. Os get·c·Hti's potlrrão ser rccluitoo;. 

l'aragrapho nnico. O soeio g·prcntc não poderá alienar a:;; 
acções que possuir da compaultia,emquanto não fôr npproyatla 
JIC!a asst•mb!t;a geral a ultima conta <lP sua p:ercncia. 

Art. :a. Ao gerente eull!JH.'tc, tthJm lias 1lemais attrihuições 
exaradas nestes estatutos: 

§ L" Fazer os contraclos c operações nceessarias ao manejo 
n desenvolvimento dos neg-oeios da companhia, sendo com 
autorização do conselho fisc:tl as operações de credito. 

§ 2." Comprar para n fabrica c fornecer-lhe tudo quanto 
ftlr necossario para seu lim; promo\·cr a vrnda de seus pro
duetos, receber, pngar, r rlar quitação em nome da companhia. 
pratiear emtlm todos os netos de tHlmini;;lraç~o que digam res
wito aos interc;;ses c Jl!'O~jll'l'i!lrult~ tlclla. Não voderit port'·m 
gravnr os hcns d:t I'Olllpanhia eom eoutrncto~ onet·osos sem 
antoriz:tçiio espeei:ll tlo t:tlllsdho liscal .: >'i o lizer, ~!'ra súmento 
o gen~uto o rcspon~avl'l por taPs euntr:wto'. 

~3. 0 Hcprcscntnr a t~ompanhin em juizo oufúradr,llo P fa
zer valer os direitos Lia mesma eompanhia em todas as alçaLlas 
por si ou seu procurador. 
~'L •· Nomear e domittit· os cmpre~a!los tla companhia, mar

cnr-lhes os vencimentos e !lar-lhes instnH·t·õrs para o eum-
ltrimento tle sew; tlevcres. · 

~ ii." Assignar as cautelns, litulos e :H'çõcs da companhia, 
inclusive as que se emittirem ou ti\·ercm Llc substituir as per
didas, c as transfercncias de acçõcs no livro de regist1·o. 
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§ 6. o Fazer as chamadas do cnpitnl votado 11 aug-mrnto 
delle. 

§ 7. • Proceder á distribuição dos dividendos. 
~ 8. • Amortizar acçõcs de qt~alqner aceionisla que dellns 

rrueira di;;pôr a troco de rnptí, sendo o lncro rcsullunlc des
tinado ao fundo de resena. 

§ !J. • Ucnovar o contracto com o actual administt·ador da fa
hriea José E1lnardo Mendrs. rPspr,itando-sn os 1!ircitos wlqui
ridos prlo conlraeto eclrhrmlo t'Olll a SOI~il·llad1• ~~OIIIIII311d it.aria 
CP!'IJIWira & Companhia. n dr, :wetn·do entll o I'OIIselho liseal. 

§ 10. TrazPr 0111 !lia a cscriptura~·ão dn tudo l[l!P diz n·s
prito á t~ompanhia. 

§ 11. Convocar as rennilíPs ordinarias da 1tssrmJI),;a r no
mear COI'I'CS(IOJHICUtCS nas difJ'!'l'Clll!~S prat•as () 1'111 onlrosern-
1 r os t'Oillllll'l"!~iam;. 

~ 12. Apresentar á assemLM·a gtwal dos :weionislas um rr
lalorio circumstanciado dos nrgol'ios commettidos :'1 stw gr
rcncin, sn!Jmctten!l.o tambcm it approvat•ão della as contas r 
halnnro do nnno soci:~l findo. 

§ t:L Provitlrrlf'iar de :~crtll·do rom o consrlho fi.-:cal sobrr 
flll:ti!Jilf'l' llll'llitl:t ll!'l-.!'f'llll) f'lll !':l~OS Hão Jll'PVÍS[o-; llf'S(f'S I'S[:t
lntnS,f]IWJll[O não possa incontinpulc snr onvitla :t ;!SSI'lllllh;a, :i 
qn:d d:~rú contas f'Jll nta primeira reunião. 
~H. Assistir ús reuniões do eonsdlto fh;cal, :to tpwl pr1'S· 

lnrú tmlo,; os r~elarneiB)()Htos c inform:tçõcs qtw lhe Pxigir. 
Art. :12. Nos seus impedimentos lrmporarios, Sl'r:'t o geren

tn snhslitnido por pcsson !In sna t•onlinnça. e >Oh sna rl'spon
~nhil idade, scieutilieawlo :10 conselho lise:ll. D:tJltlo-sr ponim 
ÍlllJW!l.imcnto ahsolnto. a assemblé:l g-ernl elcg~•t ú llo\·o g·,~n·JJte 
f[UI' servirá p!'lo tmnpo fJUC ai mia rostny:~ impossibilit:~do, JIO
!lendo ser rcelei to. 

CAPITULO VI. 

DO CONSELHO FISCAL. 

Art. 3:L O conselho fiscal será coinposto dr trcs accionistm; 
eleitos l)()[a :~ssemiMa ger:~l em sn:~ primeir:~ n·nni:io d" crula 
anno. 

Ar!. ::1. Ao conselho Jlseal, aJ,;m ll:~s altrihniçut•s jú inllif~.n
!l::ts, lllCillllfiC: 

~ 1." Hcnnir-~e pelo me11os uma vez JlOI' mr.z no cseriptorio 
da companhia. pnra examinar os Hegnl'ios da IIIO~ma c sempre 
IJLtn fi'~ r rCtjuisi t;:do {leio g-erentl': vcrilic:tr os trabalhos na 
f:~ltrira, Sl'llllli'C que IIIC f,)r possivnl e pmvrr de n·me!l.io, de 
nccilriln t•om n g-erent.n nos easos omissos e !'lll qnt• rt~r tlillieil 
l"t'IIHÍJ' de prowplo a assetHIJII;<I. 

~ 2." Conn)('ar rxtraordinarianwntr :1 :~sst•ml!l!"•:~ gn:~l dos 
acdouistas nos casos l'lll fJLW sej:~ Ill'!'Pssario P o g·ereule ouão 
tizer. 



3Hi ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

§ :l. o Autorizar o gerente n contrnhir emprr~timo ~cmprc 
qnc o Pxigirem ns urgencias da eompanhia sem nltrnpassar os 
:-cus rceur,os naturaes. 
~L" Apresentar nas sessões nrdinarias da nssemhlt;a um re

latorio t'lll que interponha seu parcenr sobre as contas do gc
rcnl<'. 

§ 5. 0 Antoriznr o gr'r<'nle n fazr.r a distribuição dos divi
dendos. 

~ 6." Escolher de aecôrdo com o gerente o loeal par:t depo
sito dos produetos da fabrica c para o cseriplorio da compa
nhia. 

§ 7. o Lançar snas tlclihcraçuPs em um livro cspccinl de ne
las que serão lambem ns:;ignadas pelo gerente. 

Art. ati. Nocnso de auseneia prolongada on impedimento 
nhsoluto de nlgum dos membros do conselho fiscnl, será suh
stitnido pelo immediato em votos. 

])ISI'OS!ÇUES GEU.\ES. 

1. o O gerente pcrcchcrú o ordcnndo mensal dr, '100b000 c 
mais lO "/n dos lucros liquidos verificados durantr, o tempo de 
sua gPstão, sendo esta porcentagem paga logo que sejam aJl
lH'ovadas suas contas :mnuacs. 

2." Haverá um livro tlc rPgistro dn :wrurs para os elTcitos do 
art. 2H7 do Co digo Commcrcial. 

:3. o ApJlrOV!ldos pelo Governo Imperial e~tes rstatntos, con
vocar-se- ha uma reunião da nssembl•"·a geral para llroCellt'r ü 
Pleição do conselho lisc~l. 

~ .• o A pnrccntag-Pm f!Ur. o grrrnte tPm dr tJcrcrbcr sohre os 
lucros, só lná Ioga r qnanilo os nu~~ mos lum·os. feita a drduc
ção dessa porcentagem, não flqnem rP1\nzidos a meno~ de 
iO"/n do capital que estiver realiznrlo. ou sPjam para dividen
dos ou para rPparar prejuízos nn hypothe>'C uo nrt. ili. 

Nús abaixo assignado~, ~oeios dn sociedade commandilaria 
estalwleeida ne,ta praça, com fahriea de Ci!.rarros, charutos e 
rapó. sob a firma d · Ccrq1wira & Cnmtlanhia, tcmo5 rr~o\vido 
convertPr a mesma socirdadc Pm companhia anonyma, c para 
l1warmos a ctfl~ito c:;ta nossa rcsolnrão, mandamos elnhorar 
estes cstntutos, com os qnacs nos éonformamos, nfim ilr se
rem snhmcttidos á approvaçãn do Governo Imprrial, e nos su
jeitamos ás disposições dos mesmos estatutos na fórma da lei, e 
autorizamos o nosso consocio Antonio Joaquim Vieira de Car
valho, residente na Côrte, a aceitar as nlteraçlics que o mes
mo Governo tiver por conveniente fazer. 

Bahia, 25de Junho de 1877. (Seguem-se as assignaturas.) 
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DECHETO N. 6933 -DE 8 DE JUNHO DE i878. 

AjJJH01·a a reforma <los estatutos da Companhia das Docas de D. Pedro 11. 

Atlnndtmdo ao que Me requereu a Companhia das Docas de 
D. Pedro li, devidamente representada, r. de conformidade com 
o parccrr da Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de 
J<~~tarlo, exarado em consulta de 8 de 1\laio ullimo, Il!'i por 
bem approvar a rPforma tio art. 3. o tios t•sl;~tulos da rnl"eritla 
companhia, o qual lica assim couccbitlo: «O c:tpilal da l'olll
llanhia serft 1le :1.0.000:000~000, rcprPst•nla«lo porijO.OOO ar·t;Õr\S 
dt• 2001)000 cada uma, as tJUacs serão em ittitlas por 'cries, 
preeedcndu dcliboração da assPmbléa g-eral dos ae«:ioui~!as: :.t~ 
acçües j:í emittidas na imporlaneia das pn·slar;í'ír's n•;~l iz:tdas 
eonslil uiriio a priuwira snri«'. 

«Este capital poderú srr au~uH·ntado ]Jor rlPlilJl'ração <la 
asscml!léa geral dos aecioni,las, wh proposta tia direeloria 
e com approvação do Gon·mo lm pcrial. " 

João Lins Vieira Cans:msão tle Siniml!ú, do l\Ieu Cousollto, 
Sonmlot· du ltnjJcrio, Presidente tlo Conselho tle l\linistros, 
Ministro c Secretario de Est::ulo dos NPgocios da AgTicullnra, 
Conunercio c Obras Ptthlicas, assim o lenha rntnll!litlo e faça 
executar. Palacio do Hio dn Janeiro t'Ht 8 tle Junho tk 1878, 
ü7. o da Indcpcndencia e du Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~Iages ta de o Imperador. 

Joi'io Lins Vitira Cansansi!o de Sinimúü. 

DECBETU N. 6!)3~-DE 8 DE JUNIIU DE f878. 

Rcgtlla a compctcnria dos Tribunaes c a foirma tio processo 11os crime> 
commcttidos em paiz estrangeiro contra o Brazil c os hrazilciros. 

Hei por bem, Usando da altribuição que l\le confere o 
art. 6." da Lei n. o 26Hi de 4 de Agosto de f 87ü, c JW!'a a boa 
execução da mesma lei, Decretar u seguinte: 

CAPITULO I. 

DOS DELINQUENTES QUE PODEM SER PROCESSADOS E JULGADOS NO 
(IMPERJO, POR CRIMES COl'tlMETTIDOS Ell TEIIRITORIO ESTIIANGElllO. 

Art. i. o Podem ser processados, até a pronuncia inclusivl', 
os brazileiros que, em territorio t•strangciro, perpetrarem 
algum dos crimes previstos pelo Cotligo Criminal: 

i." Contra a indepcndcncia, intcgl'idatle ~~ dig·niuadc .d~· 
nação; (Arts. 68 a 78 do citado CodigoCriminal.) -~ _. ·' · 
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2. o Contra a Constituição uo lmpPrio, e fúrma O. c governo. 
(Arts. 85 e 86.) 

3." Contra o Chefe llo E~laun. (Arts. 87 c 89.) 
t~." J\loetla faba c falsiliear;ão tio títulos pnhiicos ou bi

llwlt's du]Banen atttol'iza1lo~ t•Pio Govemo. 
Ar I. :2." AIJUclles dditHJlli'Hlt·s, porém, não poderão st~r 

definitivamente julgados senão IJUatulo presentes no Imperio, 
ou por virtudt\ de extradicção, on por haverem voluntaria
mente rq~ressatlo. 

Art. :1." Pmlerão snr proct'O<~atlns P defini I ivamcnlc jnl
gauos no lmp,,rio, súnwntt• IJll:lntlo a r\llt\ viPn·m, ou por 
cxtratlicção oiJtida para t•sto lim, on por delilwra~'ãn propria, 
os estrangeiro:< IJllll, ftirn <lo Bmzil, comnwllcrem qualipl!~l' 
dos crimes enumerados no arl. i." deste dt·crcto. 

Art. r~." l'od1•rão st'r igualnwntc proces~ailos e de !In i li\-a
menle julgados no hnperio, <tnarulo a cllc c~pontanPamentc 
voltarem, os braziloiros tflll', em LPI'l'itorio estrangeiro, per
putrarcm contra !Jrazih•iros ou estrangeiros os crillll$ 1lo 
falsida•k, Jll'l'jnrio, eslcllionato ou <tnal<Jller outro delicio 
i naflanravPI. 

Art. ~." .'In,; ~uhr•·tliio,; ea'o: C:l'l':in applieayeis a~ penas tbs 
leis erimiJJ:tt·s hrazill'ir:1". 

Art. !i." Os Pstrnngeiros IJil•', <'lll paiz c,.:trangt,iro, perpn
tran~m contra !Jrazilciros nlgmn dos crimes rderi<los 110 
art. !b o n vicrPm ao lmJII'l'in, st'l'fío <'ntrPgnes por extradieção, 
sewlo reclamallo,,, ou expulsos 1lo lerritorio !Jrazilciro, ou flLL
uidos confonne a lei hrazikira. 

Para este ultimo caso, por<'·m, é necl'~sario lJUC vrccuila 
qudxa ou tll'nunein nutorizadns pelo Governo, c qutl as lPis 
tio paiz do dl'!intruent:•~ cstnlwiPçam punição em caso Si'llli'· 
Ihantc contra t•strangl'lro,;. 

Art. 7 ." Fica salvo aos ofT,•n1litlos o direito 1lc intentarem 
as acr;õr.,; civcis t[HC for,;m enmpPicnt•·s pam satisfaçiio do 
dalllllO J'I'SIIil:trlte dC il••lictos t:tllllllWltido,; l'lll!l:liZ I'Sll'illlg't'il'fl 
por qualquer individuo resitlnnt" no lmpt•rio, ainda rpt:uulo 
tae:; ddiclos não Sl'jam tios <tnr podem Sl'r proces:;ados e jul
gados no Drazil. 

CAPITULO li. 

DO FÔRO ClL\IPETE:\TE. 

Art. 8." São compctuntPs cnmulatiYanwnle Jlara a formnção 
da cnltm e para o jnlgamontq nos ca,:os ilo art. L": 

§ L" As antorilladt•s I' .iu~ti~a~ criminal'~ tla capital do 
Im pPrio. 

~ 2." Asnutoritlatlcs r) justiça:> eriminat•s da caJ1ilal da pro
víncia, onde o ddinquenl•! ó llomieiliatlu, un ont1•! L<!V<! o seu 
ultimo domieilio no llrazil. 

Art. 9." E' exclusiva a comtHJleneia da~ autoridades e ju,.;
tiças criminaes d•J município ou comarca fronteira, quando o 
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dr·linqtwntr. é ahi tlomiciliatlo ou lnvn o seu ultimo tlomieilio 
no Imporio, c commetteu n crime 110 paiz conll nau te. 

Art. 10. São applicaveis aos casos do artigo antecetlcuto as 
disposições do art. 93 da Lni n." 2lil de :J !le Dezembro de 18H, 
e do art. 17 § 6," da Ld n.o 203:.l tiP 20 rk Sdr·mbro dn 1871, vc
rilie:llhts· ns oecurn·Iwias provistas t'lll t:ws tlispo.-;i{'tH•s. 
· Art. H. Si os eriminnsos; d1\ CJILC I rala o arl. 1. ", vol
tarem au Hruzil antes tia culpa funn:11la, scrilu eulllpt:lt'Hlcs 
para instaurai-a r• [Iara o julgamento as autorirladt·s do lugar 
onde vit'l'l'lll rt•sielir ou 0111le fon'Hl t•m·unl rados. 

Art. 12. Quando o:; eri!IH'S llii'IH\ion:ulos no arl. L" fon·rn 
conHt'\JJs com tl<:liclo:.; tia Jllt•srna uatlll't'7.a t'-Olllllll'ltirlos no 
Impt•rio, [H't•vall'cerú para o procPs:.;o I' julg·amr•rtlo rlatJ11dl1:s 
erimcs a competeucia das auloritlarks a IJlll'lll ineruniJI' u eu
uhecimcnto elestt's ultimos dl'l ictos. 

Art. 13. Para proet'ssar u jul~ar os tll'liHIJllt'llll's rk fJilll 
fazt'Jil lllt'llf;iio us arls. :!.", ;;." ~~ti.", ~erão eompl'.lf'llf,\!i as 
anloritlatl1•s t' j nsl i(;ns c rim i11aes do lugar untln ullt•s residi rem, 
uu fon·m encontrados. 

Art. J!J,. A:; aulorid::Hlt•s f! .J usliças erirninw·s, a fJIW so 
referem os artigos antPceclcntes, silo as nll'srnas IJUIJ pela le
gi:-d:u,ão vigr•nln têm jmisrlicção para prof!l's~ar e jul~ar os 
attlon•s o cumplicl's tios crimes acima meucionados, tJllallllu 
cummetlidos nu Impcrio. 

CAPITULO III. 

DA FÓUMA DO PUOCESSO. 

Arl. Ui. O GoyPrno communicarú :\s :mtoriflarl1·~ enllll· 
IWl'S COIII)Ielf•Jl!t•s OS esr,Jareeilll1'11IOS, iH fol'lllaÇÕI'S, tlO!!Illlli'lliOS 
e f}ttar.stjiii'L' provas l[liiJ lenha ohlitl~, :'11wn·a da 1'\islt'H<:Ía 
elos tlclietos n rlc qm·m sPjam os tldiriiJlll'nlt-s. 

Art. Hi. Na formação da culpa o 110 julgamento se obser
varão as !Pis n dncrl'tos vigentes t(ltn l'f'glllarn estes )JI'O
ees:.;os lJilando os 1111\smos criuws silo Jll'l'fll'lrarlos nu lmpt,rio. 

Art. 17. A formação da culpa JHlderú SI'!' inir:iafla intle
pendcntt•mt•ntn tlt• inrJucrilu policial. (.\ris. :!8 a% do .Jli'erl'lo 
n." !182!1 fl1• 22 ele NoHmbro tle 1871.) 

Art. 18. Os .Juizr·s solicitaríio tio Gorpr·no Imperial, ]JOt' 
intermetlio do Mini~terio ela .Justiça, o l'llt[ll't'go dos rnnios 
diplomatiros cOIIVI'IIÍI'ntt·s para haveri'IH os corpos de deliclo 
e ~t\ cumpril'l'Ill as cartas rogatorins dl' irHJlliriçiio dt.: kste
munhas, dP PXDIIH'S, vistorias f' !Jlla!'SI[III'I' outras diligl'llcias 
para o dl·seobrillll'IIIO da VP!'tlad1'. 

Art, 19. Si as cartas rogai o rias não podcn•Jn Sl'l' expedidas 
ou si não forem cumpridas pelas autorielaelcs tlu paiz cslran
çciro, a autoridade consular do llrazil poelerá, mediante or
ttcm do Governo, inquirir, sob juramento, a respeito do faelo 
eriminoso, não só os brazilciros que ali i furem encontrado~, e 
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houverem testemunhado o mesmo facto, mas tambem os es
trang-eiros que se prestarem voluntariamente a dar o seu de
poimento; e rednzmdo a inquirição a escri(Jto, assignado por 
cllc e pPios deJIOcntes, a enviará para ser junta ao respectivo 
procrs~o. 

Art. 20. Sempre qne o pnrmittirPm as il'is ou os estylos do 
paiz, o Consul, em Vl'Z de proceder na fórma do artigo ante
rior, requererú a inquirição das li'stemunhas perante a auto
ridnde 1:ompotcnto do Jogar, c rcmcllcrà no GovPrno os nulos 
originan~ ou cópia autlienlica. 

Art. 21. Na eonlrnriedmlc ao li helio ae1~nsatori'l é licito :uJ 
réu I'I'I(Uercr a nxpetliçãu til' cartas rog:1torias para a iw(uiri
ção de testemunhas 1la defe~a reshknles L' til paiz estrangeiro. 

Neste caso o Juiz marcarú para o cumpriJJwuto de taes roga
to rias atú o ma"imo de quatro mcz,·s. Findo n prazo couce
didn. apresl'ntaua ou não a rugai o ria, Plllrarú a eau,;a em jnl
gamenlo. 

Art. 22. Ntío seruo [ll'OCessadns (' li11Vanwntnjnlg-adosos dc
linquenli'R tlu l(llC 'trat:1 c~tl' tlntTel11, ~i provarem que pl'lo 
me;: mo rrim1) furam nhsol Y idos, p11nidos on (lertloados em paiz 
l'strang-eiro. 

Fica l'nlendiuo ctnc a simples fornwr;iio de culpa, e ainda a 
condr'mn:lrun tll'liniliva por 'l'rihnnaes e;dmng-1•it·os ú pnna llP
pendl'ntc de Pxecução não cxcJn,•m a j nrisdicção dos Tribu- · 
nacs hrazileiros para tomar conh eeimnnto <lo 1a-imc. 

Art. 2:l. C<·ssurú tumbcm o procedimento, ainda quando co
meçado, logo 1J ue se mconhl'Ça <Jue o <~rime ou a pena está 
prcscripta, segundo a lei mais favoravel, -ou a do Braz i I, ou 
a tlo Estado <'til que <'lle podt.•ria Sl'l' ptlnitlo. 

Lafayett,~ HourignPs Pm·,·ira. l!n ~reu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Neg-ocios da Justiça, assim o tenha 
fmtcndido e f;~ça W\.eC11Iar. Palacio !lo H in de Jandro em 8 de 
Junh'l do 1878, ü7." lia IudeJiendcttcia e llo lmJlorio. 

Com a rubrica de Sua l\lagostado u lmJlorauor. 

Lafü!}ctte llotlrignes Pereim. 

DECUETO N. G03:i _..DE l:J llE Jlj;\[1(0 IJE 1878' 

ConrD<lC !Hidlcgio a Fcrnan.Jcs & Irmão> para o fabrico <111 carros de sl1J 
iuYenç;1o . 

. AtteiHll'ndo ao que Me reiJUereram Fernandes & Irmãos, e 
Tendo ouvido o Conselheiro Prucurmlor da Corôa, Soberania e 
Fazemla Nacional, Hei vur !Jem concellcr-Jhes privilegio vor 
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dez annos, para fabricarem ~~ vcndcrmn earros d~ ::ua in
venrão, Llc confonnitladc com o dl'senho e descnp~·ao que 
lican1 archi,·ados. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimfJú, do Meu Conselho, 
Senador dó Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estatlo dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas, assim o hmha entendido c faça 
C'{ecntar. Palar.io do Hio de .Janeiro ('lll u; dr .Junho de 1878, 
57." da lndcprmlencia c do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Juitu Li11s Vieira Cwwtn.stiu de Sinimbú. 

DECHE ro ~. 6\l:.lli- u~; w 1m wx11o DE l!m:!. 

ConcPolc a Snas Altezas Imperial c 1\eal a Princeza D. IzahPI c o t:orulc ti"Eu 
p<·rmis:;:"io para c-.:::plorarC'tn f'. laYrarcm mineraPs n4o1s terras qne l'Onstitucm 
:->t'll patrimouio. 

Atlew.lendo ao que Me reprt~senlou o Mordomo de Suas 
Altezas Imperial e Heal a Princeza D. Izahel e o Conde d'Eu : 
llci por hem Conceder-lhes permissão para explorarem e 
lavrarem mineraes, JIOI' si, ou por uwio Llc companhias, 
~o~;iet.l:u.ICS Oll CIIlJII'BZaS que organizarem, nas terras que 
eon~lituem o seLt patrimonio, na conformidade das clausulas 
'1 ue eom t•sle IJaix~m . assignallas por Jofio Lins Vieira 
Cansansãn lle Sinimhú, Llél MPn Conselho, Senador do lmperio 
Presidente do Com;elho dn Ministros, Ministro c Secretario d~ 
Estado dos Ncgocios tla Agricultura. Commercio ~~ Obras PLt
IJliea~, que assim o tenha entendido c fat;a executar. Palacio 
do Hio dn Janeiro eut Hi de .Junltu •lc 18i8, 57. o da Indepcn
deneia e do Impcrio. 

Com a ruhriea tl•· Sua ~!agt>slad·~ u I111perador. 

Juâu Lins Vieim Cnnsansâo d~ Sinimbú. 

C~lnu .. ulí, .. a •1n•· ,..,. ref"..,rp, o D•• .. ••et.n n.• nn:u; 
destn dotn. 

I. 

Fira roncet.lidn a S.S. A.A. Imperial P Rral a Princeza 
n. Jzabel e o Condn d'En permissão para, por si ou por mrio 
t!e eompanhias, sor.icdades ou l'IllJH·ezas, explorar c lavntr a:'\ 
minas que existirem nas terras de seu patrinwnio, com e.\.eC· 
pçãn das minas Lle diamantes. 

r. "• l.R78 4-l 
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li. 

E~ ta concessão durar[t ind·•flnidamentl', podendo ~úmc ntc 
ser cassada nas hypolheses adiante declaradas. 

III. 

Si as minas c:dstent1'S nas mencionadas terras os tenderem
~e além tla respeeliva linha divisoria, Suas Altezas 011 seus 
rept·e~entant1•s não as poderão lavrar fúm desta linha, sem 
nora autorizarão llo Governo Imperial. 

IY. 

Fi1·am nwrcados : o pr:~zo tlc tlPz annns (10;, cont;ulo da 
d~ta t'lll tJIIP terminar a mndiçiul e dmw•rcaç.ào das rnftiridas 
terras, p;tra cumct;o !l;ts explor;l\'iiPs das minas, c o tll' cineo 
anuus (5), rm ~cguitla ú trrmina~·;iu do primeiro prazo, para a 
inaugur;u:ão tios trnballws tia Jarra. 

Y. 

As explora1;ôes srrãn feitas segundo os prccritos rla seirn
ria, ficando entendido que as ~on<lagcns, t·avas, poços c ga
lerias snblernmcas, ou a céo abrrto, n~o poder;io sPr I P-itas 11m 
terrenos possuídos, sem autoriza~ão escripta dos proprietario~. 

Si esta anlorizat:ão fôr negada aos t:onct·s~iotutrtos, o Pre
sidrnte da província poderá su pprrl-a, prestando os mesmos 
concrssionarios fiança [H'IÍ\ ia, tJUC re,:ponda pela iu!lcmniza
~ão. dos prejuízos, penl~s c tlamnos cau~atlos aos propric
tanos. 

n. 
Anlrs da concessão tio snpprimcnto da Iiccnt'a, o l'resitlcntc 

da província fará intimar, por rditac,;, afiixados nos Jogares 
convenientes, c ;mnmwios nas g-azt•t;ts de maior circula~ão, os 
propril'larios para, tlrntro dr, prazo r:.zoavnl, apresentarem 
os motiros de sua opposiçüo e n·qurrrrem a bem tle seus di
reitos, dedaramlo-Jhrs qtw, <'x.pinulo o prazo, prucrtlcr:í ;i 
revelia tiPiles. 

Yll. 

Concetlitlo o supprimentu tle licent;a. pruct tlrr-,;e-ha im
mediatmnPnte it aYaliat'ão da fianr:a ou da indrumiza\:ão dos 
prrjnizos alleg:ulo:; pelos prowiPtarios. Esta :1\-aliarúo srní 
fdta por arhilros IIOilH'atlo~. tlons pelos t"oJtet)ssiouarios, 
tlons pelos propril'larios, P o quiulo. qtw SI.IIIIPll!P intervir<'t 
t'lll r:tso de t'III[Wie, ~~ eujn tkl'i!'fto .<1'1'oi tlcfinitira, pelo Presi
dente da proviucia. Si o propril'lario for o Estado, o quinto 
arbitro sPr;í nomP;ulo prln Jniz tle .llireilu ria t·ontarrD, 1'111 tJHC 
e.-;ti\cr ~iluatla ;, milw. 

l'roferitlo u lautlu, os •·uuce,~ionarios seriiu obrigados ú 
ell"t•ctuar, no prazo de oito dia~, o tleposito da ttttantia, ou a 
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prn:.;lat· JiaJH;a idOJH'a. pat·a o pa~·amento. da indetnJ~iza~·ão 
m·hitr:tda, sem o IJllll lhes nftu sera concedtdo o snppnmeutu 
de licen~a. 

YIII. 

A indrmHizat;ito, de !JlW trata a l'!ausnla precedente, será 
devida ainda quando as exploraçiíes forem feitas em terrenos 
tlc propriodade dos coneessionnrios, uma vez que dellas possa 
prodr rlamno ou tn·Pjuizo nos proprietarios eonrrontantes. 

IX. 

Serão ig-ualrnt•nle uhrig-ndos a n~sta!Jeleet•r· :'t sua ~~ltsla u 
rurso natural das aguas tptc tli'S\'ian~lll dn seu lt•ito ]Jal'a os 
trabalhos tle explora~ão. Si o dt•s\'Ío das aguas prejudit·ar a 
terceiro, não lhe será permittido ell'l•e!ual-o sem licew:a dcstl', 
quo potlerit ~cr snppritla, lltr.lli:mtn as 1nesmas r·:mtclas I'Sta
helnl'iclns nas Pl:wsnlas au!cwim·!'~. 

X. 
Si dos trabalhos rla rxploraçftn resultar a formação de Jlan

tanns ou a nstagnar;iio Ull ag-nas, que possa prejudicar a 
saudn dos moradores rla eircnm\·izinhauç:t, os eonccssionarios 
srriio obrigados a I'JtXHg:tr os letTt'llos al:tgados. 

XI. 

As pesrJuizas de minas por meio tlc c·ava~, poços ou galerias 
não tcriio Jogar : 
. I." 8oh os Pllilicios n a lii metros tle sua ein~umfcrPneia, 
salvo, na ultima hypothcsn com o eonst•ntimcnto expre~~o t' por 
eseriplo do rcspccti v o {ll'llJll'ietario. Estn consentimento 11üo 
potlerú ser supprillo pela l'residcneia da provincin ; 

2." Nos caminhos e estradas publicas~~ a 10 melros de ~uas 
margens; 

:1." Na~ poro:tçiíes. 

XII. 

1\f't:nnhccida a e\blPneia da mina, os eonccssionarios 
fariio medi 1-a r: tlt•lnarcal-a, t: lm :miar plantas gt:ologica o 
lopographiea tlos t~'.rrenos explorados, com perJi-; l(lle uo
monstn·rn. tanto quanto o twrmittin•m os trabalhos !J\:ecu
latlns, a SllJH1rposiçiio das c·a11wdas minPr:u•s, e por inlt•nul'din 
do :-rnsirltmle da Jli'o\·iiH~i:t, l't'lllt'tlcriio :í StJcr·ctaria tlP Estarlo 
dos NPgocins tl:t Agrienlt.ur:t, Commt•rcio I' Ohras Pnhliras, 
as ui tas plantas at•ompcmliauas : i. o, ue amostras tio-; mesmos 
minerars e das diiTerentes camauas de terra da mina explo
.rada; ~. 0 , da descripção lllilliiCÍf)Sa da (IOS:.;anÇ:l dn lllÍIW, e ue 
sua tlirecção, dos terrenos tle tlominio particular neccssarios 
:í minerarão, com os nomPs dos respecti\'O~ proprietarios, da~ 
eclilicaçiícs existentes nestt>s trrr<'nos, ~~ do nso ou empreg-o a 
qnn forem destinados; 3.", rleclar:tção da disl.aneia aproximada 
entre a mina e os povoados v iziuho$, c dos meios ue tran~pQrlu.- ·--- · · ....... 
para os produ elos da lavra. . . , . : , 11: , , 
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XIII. 

Os concessionarios ficam obrigaLlo~ : . 
i." A submcller á approvação 1lo Govcruo Impcnal a 

}llanta das obras, que tiverem de fazer para a lavra: 
Esta planta será levantada por Engenheiro Lle minas ou 110r 

pessoa reconhecidamente habilita !la neste gcnero Lle trabalhos. 
As disposições da clausula H.' regularão lambem estes 

trabalhos ; . 
2. o A ter sempre na direcção destes trabalhos Engcnheu·o 

de minas ou pessoa l13bilitada, cuja uu111eação scrú conlir
maLla pelo Miuisterio da Agricultura, Commcrcio e Obras 
Publicas; 

3. o A niio alterar o plano dos trabalhos, uma wz appro-
vados pelo Governo, sem autorização dnstc ; . 

~.o A cumprir as instrucções c regulamentos expedidos pelo 
Governo ou pelo Ministerio da Agrintltnra, Conunerl'io e 
Obras Publicas para a policia das minas ; • 

l)." A indemnizar os prejuizos causados pelos trabalhos da 
lavra, que provierem de culpa ou inobscrvancia dos preceitos 
da sciencia e da pratica. 

A indcmnização consistirú no pagamento da som ma arbitra
da por peritos norncatlos Jiclo l'rt>sidcnte da provincia, ou na 
construcção das obras, que forem considcraLlas neccssarias 
para remover ou remediar o mal eausado, e finalmente na 
obrig-ação de provr!r á suhsistcncia dos individnos r1ue ~e 
inutilisarem para o trabalho, c (l;l~ familias dos que perece
rem por essas causas ; 

6. o A dar conveniente direcção :'is aguas empregada~ no 
serviço da lavra, on que brotarem !las minas, de modo que 
não liiiUl'lll estagnadas nem jlrejudi1111em a terceiro. 

Si o desvio destas aguas eama1· ou poder causar damno a 
tereeiro os concessionarios tr:llari'io dP obter previamente o con
sentimento 1lesto, o qual si for 1wgado, será supprido na con
formidatln do IJIIC cstabcl1H:eram :ts 1·lansnlas 5.", 6.•, 7 .• c 8."; 

7. • A remPtlcr scmesLr:tlmente ;i Seeret:ti'i<t tle Estndn 1lo:; 
Ncgoeios da Agricullura, Comml·rcio e Obras Publicas, por 
intennedio do Presidente tia provincia, rr.latorio rircnntstan
eiado dos trabalhos conclui dos c em execução, e dos resultados 
da lavra. 

Além tlestes relatorios ser~ o obriga, los a prestar, em qual
fJUer tempo, os Psclarerimentos IJUil lhes forem exigidos pelo 
Presidente da provincia, on por seus tldegados, sobre os f;wtos 
relativos :i htn'a; 

8." A renwttcr para a mesma SPcrclaria amostras de qu:ll'~
fiUet' outros mincraes, que descobrirem nos trabalhos da lavra 
e os fosseis que forem encontrado~ na mina: 

9." A pagar annualmente cinco reis (ií rs.) pnr braça qua
drada (4,84 metros quadrados) do terreno mineral, c a entrar, 
lambem annualmente, para o Thesouro Nacional com a quan
tia correspondente a dous por cento ( 2 %) do ptodurto 
liquido da lavra, de eonfm'IIlirlatle t·.om o di~posto Hu art. 23 
da Lei 11." iii07 de 26 de Setembro de 1867. 
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XIY. 

O Governo Imperial mandará, sempt·e que julA·ar convr•
niente, examinar o seniço da minrração, ~~o modo como são 
eumpridas as presente~ rlausnlas. Os l'oncessionarios pres
tar·ào aos que forem im·umiJidos deste I'Xanw os PSI~Iarl'ci
mentos e informações 11recisas para o hom IIPscmpenho da 
conunissão, facilitando-lhes totlos os meios de estudo c fran
IJUeantlo-lhes o ingresso nas minas, nas otlicinas on em 'lnal
qnrr ontl'O logm· tle trabalho 1la min,•ração. 

XV. 
Os eoncessionarios não poderão, sem permissão do Governo 

Jll1Jiflrial, dividir as minas qtw descobrirem. Estl' (ll'l'l'cilo I'S
tl'llde-se ao~ cessionarios 1las mesmas minns. 

X\'1. 

f:adnca esta concessão, si os Lr·ahalhos rlo oxp!Ol'ação, e dr, 
lavra não eomeçarl'm nos prazo~ lixados, e nm rr,ferencia a 
1~nda nmn 1las minas 1leseobertas: 

l." Não sendo trabalha1la a mina por mais de ll·rs mezes, 
sem causa de força mnior devidamente provada. 

Heconhecida a força maior, o Governo Imperial. marcará 
prazo razoavel para, retllovidas as causas que a til'erem pro
duzido, recomrçarem os serviços da lavra; 

2." Heincidintlo o eonccssionario em infracção de qualquf\r 
destas clausulas, punida com multa·; 

:1." No caso de infracção das clausulas 11.•, 13." §§L", 2.", 
3.", lJ.. 0

, 1!. 0
, 6. 0 , e:l5.•; 

4. o Si os concessionarios não wmprirem o disposto na 
clausula llJ.. n 

XVII. 

Os concessionarios incorrerão na multa de com a um conto 
de n'is pela não ex:rcução do disposto na clausula :J." ~~ 7 .o n 8." 

XY:JI. 

Os concessionarios poderão transferir esta concessão ou 
pnrte della a terceiro ou a comp,anhias organizadas dentro ou 
füra do Imperio, que ficarão ipso facto subrogados em todos os 
direitos e devm·es que lhes competem. 

XIX. 

Si a companhia fôr organizada fó,·a do Impcrio, será PUa obri
gada a ter no Brazil um representante com todos os poderes 
Iwressarios para resolvnr as crucstões que possam suscitar-se 
entre a mesma companhia e o Governo Imperial, ficando es
tahelrcido que, no caso de se não chegar a accôrclo, serão de li
nitivamente decididas por arbitros. 



.\t:ToS ll!l POilEH E\E!:t'T: ·"· 

As IJHr,;tõe~ entre a eompauhia r o~ partieulat'l$ serão 
tliSI'Ulillas ll tlcllniti\ anwnte rcsulvillas pelos Tribunaes rlo 
lmJlerio d.H I'Onformil1ril1e com as I'I'Sllecti\·as h•gislação, ~i os 
interessados não prrfcnrem o juizo arbitral. 

XX. 

A decisão arbitral snr;í pl'Uferitla por um sú Juiz, ~i as 
partPs interessadas coneordarem no mesmo individuo ; no 
ea~o contrario cada pat·te IIOIIII':mí seu arhitro, sendo o ,,.,._ 
I'Piro, 1~11jo \'oto l'WI'Ú llL•.eisivo 110 ea~o de mnpatc 1los dous 
JH'imeiros, uomeatlo di' aeciH·do rom rstm; arhitros. Não ~cudn 
p~sivcl chegar a acl'ôrdo, a sortn d1•eitlirú qual sL·t·ü o tcr
l'l'iro arl1itt·o. 

XXI. 

Esta eonenssiíu 1lc llt•nhuma ftírma pml•·rú prt•jmlicar direi
tos de tcre1•iro, n•gulannentc V11rilil'ados. 

Palacio do Hio dl' Janeiro Pm t:i d.c Junho 11ü 1878. - .Jniio 
/,ins Vieira Cansanst7o de Sinimúli. 

llECHETO N. li\l:li - DE t:i llR JlTNIIII DE t878. 

Eleva a 20 annos o prazo de tO marr:ul• no Jlet·roto n .• lilil<íl de f! tle 
Setcmbl'n de t877 par:1 Scn~rino Lourenço da Co~tn. Loito usar o up
pliear ai industria fahril a~ libras texti~ eitrullida's do" dfllÍ~ l~LdPcontt1 S 
" mulpixhiat'(~os. 

Altcndeui.lo ao IJUC MP rPtpltH'l'll SeYeriuu Louren<:o da 
Costa L1dte, e de conformidade com o parccrt· do Consellteim 
Procurador da Corôa, Solwrania c Fazend.a Nacional, llei por 
hem elevar a 20 auno:-: o pt·azo d.o 10 marl'ado no Decreto 
n." li68::! de i2 de Setembro de i8í7, em virtnd11 110 'lnal llw 
Icira concedido pririlegio para usar c applicur :i industria fa
bril as librtl~ lt'.~tis e.\trnhidas dos ciptís laett•eeutP~ e mal
pighiaeeos . 

.To1ío Lins Vieira Cansansãu dt• Sinimhú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente tln Conselho ile Ministros, 
Ministro e Secretario de Est:ulo dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras PnlJ!icas, assim o tenha entend.ido r faça 
executnr. Palaeio do !tio de Janlliro em 15 de Junho Llt) 1878, 
57." 11a Independeueia e do Impcrio. 

Com a rubrica d.e Sua :\lagestade o Imprra1lor . 

.Joiio Lins Vi.-ira Cansansiio ele Sinimbzi. 
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llEf:HETO N. li\1:18- DE fii lll~ JUl\"110 DR 1H7R. 

CntH~cjlf! Jlrid!Pgio :t DonH'IIico 'f(_1SOuriP.I'C, l\lar(JUCz Tuppnti, para iutro .. 
tluzi1· no Impcrio romhnstorr:' dn gaz ap~.·rfci~·oa<los. 

Attenllnmlo ao tJlW Mt• rütJlHlren Domcnieo Tü~onl"iere, 1\lar
qnez Tnppnti, e de confumthl:Hlc eom u parecct· do Conse
llwiro l'ruenrador da Corúa, Soberania e Fazenda Nadonal, 
Hei por brm conceder-lhe pridlegio para introduzir no Im
pnrio com!Ju~tct·es dt• gaz :tpcrfei~·oados, segundo o dt•scnho 
n dn~t•t·ipriio tJUC c\hiliiu c fil'aru arl'hir:ulo:;, não potlt•ntlo n 
tempo úti tncsmo privilegio excctlcr o que derlara ter obtido 
na Europa para semelhante iuvcnrão. Esta concessão fica dn
prmtlente da approvação da Assernblt'·a Gernl Leg-islativa. 

João Lins Vieim Camam:ão de SinimiJú. tlo Meu Consnlho, 
Sen:dor do Imprrio, l'n·~idl'ntc do Conselho de Ministros, 
Ministro n Sncretario de Estndo dos Neg-ocios da Agl'ienltura, 
CommfH·cio c Obras Publicas, assim o t•~nha entendido n faça 
I'Xrcntar. Pnlacio do Hio de .Janeiro crrt I ti de Junho tln 187H, 
rií. o da Indepcndencia e tio Imperio. 

Com a ruhl'iea de Stw Magcstade o Impt·ratlor. 

DECRETO N. 6939 -DE W DE JUXHO DE 1878. 

Dctrrmina quo o correamo hranco, Ue '[ne nsam os corpos c companhias 
iiolatlas (lo ~~xtrt'ito, st>ja snhstitnitlo pfllo dt~ rour•l pl'oto. 

Hei por hem determinar 'tJUe o cotTPamc branco, de que 
usam os corpos e eOlllllllllhias isulat!as do Exercito, seja sub
stituído pelo de conro.tlrelo para as praças de prt>t, e de couro 
da l\ussia para os Ollicüll's, e qnc se supprima nos talins a pasta 
que delles faz parte; ficando deste modo alterado o plano de 
uniforme~, approvado pelo Decreto n." 10:29 de 7 de Agosto 
de 185~. 

O Marechal de Exercito graduado Marquez do Herval, do 
Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Guerra, assim o tenha entendido e 
raça executar. Palacio do Rio de Janeim em 15 de Junho do 
1878, 57." da JndependPncia e do l!llperio. 

Com a rubrica de Sua~MagcstadP o JmpPrador. 

Marque:; llo- IIÚI'lll. 

~ 
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DECRETO N. 694,0--: DE Hl DE lllNHO ))E 187R. 

Declara ser estrada geral para o serviro do Estado a. via ferrea de r.amossim 
a Sobral e autoriza os esttt~os o coustrncrão das respertiras obras. 

Hei por bem declarar ser estrada geral para o serviço do 
Estado, nos termos do § 2. • do art. L o do Regulamento que 
acompanha o Decreto n. o 5561 de 28 de Fe,·crciro de 187ll. a 
via ferrea do porto de Camm:sim á cidade de Sobral, na Pro
víncia do Ceará; e bem assim autorizar tJUe ~e proceda, por 
conta do Estado, ao~ rstudos e ron~lt·Hct:ão da mesma via 
ferrea para a bitola de um mf'lro rntre trilho~. 

João Lins Vieira Camamão dr Sinimhú, tln l\len Cun~clho, 
Senador do Imperio, !'residente do Conselho tlc .Mini~lro~. t: 
Ministro e Secretario de Estado dos ~egoeios da Agricultnr:t, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha cntl'ndido e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em Hl de Junho de 
1878, 57.• da Indrpcnrlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sna Mag-c~lmlr. o Imprr:Hlor. 

Jolio Lins Vieirn Crm.wn.wTn dP Sinimblí. 

DECHETO N. fi!l'd-nE 1\IJ,E m:mn nR 1R7R. 

Autoriza os ~slu•los •lrf1nilivo~ r. e1l11slrncf.:io Ua r.~tr:ula 1le ferro de Panlo 
Affon~o, n:H~ Províncias tlf' .\la.!!ila~ c PPrnnmhuco. 

Hei por hem nutorizar que se proceda, por contn do Estado, 
aos estudos definitivos e construccão, pnra a bitola de um 
melro entre trilhos, da estrada de JÚro de Paulo Affonso. nns 
Províncias de Alngôns c Pernmuhnen, desde o porto de'Í'ira
nhas ate Jatobá. 

João Lins Vieira Cnnsansão de Sinimbú, do 1\len Conselho, 
Senador do Imperio, l1 residente do Conselho de Ministros, 
1\linistro e Secretario de Estauo dos Negocias da Agriculturn 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido ~ 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em f9 de .Tnnho dn 
1878, n7. • da Independencin e do Imperio. 

Com a rnbl'ica 1!11 Sua ~lag•·st:ul•• o Inquq·n•lnr. 

João Lins Vieira Canwnúto de Sinim/1'/Í. 
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DECRETO N. fl9~2 -DE 22 DE JTJNHO DE 1878. 

ApproTa, com alterações, os estatutos da Companhia Manufnrtora 1ln P•in, 
e autoriza-a a funrr,ionnr. 

Attendendo ao que Me requel'CU n Companhia M:mnractora 
de Pão, devidamente represrntada, e de conrormidat.le com 
o parecer da Secção dos Negocio~ do Imprrio do Conselho <ln 
Estado, exarado em consulta de ~ de Maio ultimo, IIPi por 
bem approvar os seus estatutos <' nntol'izal-a a funccionar 
<'Om as alterações que com estn baixam, assignad:~s JHll' João 
Lins Vieira Cansansão I[C SinimlnL do '1\Irn Conselho, sr~nador 
do ImpPrio. Presidrntc do Conselho rlc ;\linistros, Ministro P 

Secretario de Est:ulo dos Nrg-ocio,; 1la Ag-rienllura, ComHHlJ'
eio n Obras PuiJlicas, que assim o tl·nha cnte11dido 11 f:u;a <'XI'
cutar. Palacio do Hio de Janniro em 22 de Junho tln Ul78, m ." 
da Independencia c do Im per i o. 

Com a ruhrira de Sna Magcsta1ln o ImJlrr:ulor. 

Jocio Un.~ Vicim Cansrmsão de Sinimb1i. 

i\.lte••ac_:,ões n que se ref'e••e o Deereto n, 0 60--l~ 

cleMtn dntn. 

I. 

No nrt. l." depois da palavra -prazo- acresceutP-sr
cnm approvaçiio rlo Governo Imperial. (0 nwb como c!<l:í.) 

II. 

No fim do art. 2." acrescente-se - organizndn Jlnla di
ro>ctorin. 

III. 

No§ L" do art. 4." substitnam-sn as pnlavras-no jornal de 
maior circulação da Côrtc, pelns seguintes--- nns g-nzetas on 
periodicos de maior circulação da Ctirtr. (O mais cómo rstá.) 

IV. 

~o ~rt. 7." _ndditc~se o s~gninlr paragrapho: 
~ 8. -A dn·cctona renmr-se-ha, pelo menos, uma yrz por 

mez. 
v. 

;'\o art. 13,_ stÍI!stitu:un-se as palavras- r. servirú pnra snp
pnr, ele. ate ohm-)lelas seguintes- será rx:clusi\•ameute 
destinado Jl3ra fawr f:we :ís Jll~!'llas do ~~apitai soei a 1 1111 para 
substitui l-o. 

r, 11. t878 ~:! 
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VI. 

No m·t. 14,, em vez de- Dos lucros litJUidns vel'ificatlos 
annualrnente- lêa-se- Dos luct·os liquidos VPrillcados se
mestralmente (o mais como estú), atltliciouando-se no ·um u 
seguinte : 

O fundo de reserva serú empregado em :trwlices da divitla 
publica f(eral ou provincial, que tiverem g·arautia do Governo 
on em IJilhetes do Thesouro Nacional e rmletras hypotlwca
rias de estabelecimentos b:mcarios tJUe tPnhant a mesma 
gat·autia, a juizo da directoria. 

VII. 

No§ L" do art. :l.ti, em vez das palavrns- puhlic;ttlos nos 
jornaPs da Ct'trte- dign-sP - 11as gnzt~lns 011 puriodicos dr 
nwinr eirenlnrão tln Ct·n·te. (O mais rom PSt<í.) 

O § :1. o fica snlJstituiUo pt>lo st•gui 11 tn : 
Si, porém, uma hora tlPpois da nwt·cada para a sessão não 

se achar constituída a assetnl.Jlt;a geral, nos terlllos do para
grapho auteccdPntn, far-sc-ha 11ova coJL ,·ocação pela fúrma JH'I'· 
sct·ipta no§ L", deelnraudo-se nos annuneius da SPgunda con
vocação, que, visto não ter comparceido na primeira numero 
sullicientc de accionif;tas, a asscmbléa geral constituir-se-ha, 
e comrçar:í seus tralJalhos meia hora dt•pois tia indit·ada nos 
respectivos annuncios, qualtllll'l' que >:cja o numero dr 
accionistas que comparecer. 

vm. 
No art. 17, in fine-em VPZ de- terça partr do capitnl 

realizado- diga-se- dons terços do c:tpital. 

IX. 

O§ 3." do art. 19, llca substitnido pnlo seguinte : 
Alterar ou rerormar os presentes estatutos, prt•cNlendo pa

rt>eer da directoria. 

X. 

O art. :28 fica substituído pelo segnintP : 
O accionista da extineta Companhia Cooperatin Consumo 

de Pão, IJUC so quizer in~crevnr nesta ussociação, gozarú de 
todos os direitos tJUe aos desta t~ompetem e são garantidos 
por estes estututos, uma vez que contribúa com as entradas 
4JUe deixaram de realizar naquella, de conformidade eom o 
fJUC determina o art. lJ,," dos presentes estatntos, com as st>
guintes restricções : 

L• O dividendo dos lucro,; sociaes ser-lhc-ha calculado 
na razão das quantias, com que tin·r rll'ectivamente t•ntraclo 
}Jara esta associaçào, c scr-Ihc-ha creditndo nos livros della 
até que se complete }JOI" cstt• lllO!ln n tntal !lo yalor nominal 
ti f' cada acção subscripta. 
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2." No •~aso uc tlissolução e liquidarão desta associação, 
não tt•.t·;\ direito na divisão e partilhas tio eapital social senão 
na rnão lias l'OIIHnas eom •rnc tiver effecth·amentc Clltl'allo 
)lal'a esta associação. 

Palacio do Rio de Janeiro t'lll 2:! dt• Junho ue i878.- Joiio 
Li11s Vieim Cansanstw de Sinimbtí. 

Estatutos lht Compitnhia ~htnufactor;t 1\c Püo. 

C.\PITGLO J. 

Art. 1.0 Soh a denominne:io-~Iannfactorn uc pão-liea rsta
hcleci•ln nma ;;:ocit•dade ai~nnyma cu.ia dura•:ão se~·:í de trinta 
anuos a eontar tio tlia tio sna installar:io, podendo ir alt'·m 
d!•sse prno, si :tsSilll Cllll\'Íür aos :tssoei:u.lus, Ull uissull ()('·Se 
antes de sna expim{'ão, tlauo o casu de perila ua mt>tatle do 
capital, ou de vt•rilkar-se qualtJUOl' lias hy110lht'sl's do art. 3i.í 
tio Decreto n." 27H tle 1\1 lle Dewmhro de 18!i0. eomiJi11nda~ 
t·om o disposto no art. 2!1ii do Cotligo Cotunwreial. 

Ar!. 2." A companhia cstaiJelecerft não só nesta Cúrt•• (on•lt• 
tet·:'t sua slide) como tarnhem em todo o lmperio, logo t[llC n~ 
t•ir·cmnstancias o pnrrnitt:un, fnhricns e tlepo~itos de pão e li~> 
ontro~ produetos ~imilares ; empregando para tnl mistl'l' fa
rinhas de superior qtwlidadr, melhornndo o •1nanto possivrl 
o systema de faiJrica~·iio de sens [H'oductos, que seriio ven
rlidns ú peso uãn só aos seus aeeionistas como tambem ao pn
blien em geral, gozando os primeiros tlc um abatimento so
hrr o prero •1ne fôr estaiJcleeido para o uwsmo publico tltl ae
eôrdo com a taiJdla. 

CAPITULO 11. 

DO CAPITAL E SUA AI'I'LICAt./ÃO. 

Art. :l." O C;lpital social na importanria dn MO: 000,5000, 
ser;\ dividido em il.OOO acções de 1001~000 cada uma, as tjuaes 
serão emittidns em duas ~erie~ de 2.il00 cada nma; snndo res
ponsavcis pelo valor dellas os accionistas a tpwm forem dis
tribuídas. 

Paragrapho nnico. O capital JtOderá ser augmentado por 
uelibcraçi:io da assembléa geral e aJtprovação do Go,·e!'lw Im-
)lt'rial. -

Art. 4:." O v:tlor dns acções snrit realizado em prnst::tções 
mensaes, sendn a printPira lin 20 ";., ( 211 1~000) pnt• a•·•:iio t> as 
st•gui n trs de JO "/o. 
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§ L o As r h :una das srrão frita~ por :mnnndos puhlirados 
no jornal do maior circulação da Ct'H'te, com fO dias de :mtoce
dencia do marcado para realiza~·ão das entradns. 

§ 2. o A cru issiio r las ncçõrs 1la segunda ser ir, podrrá ter 
log·ar logo qur, as da priuwit·a Si' nchom 1listl'ibnill:ts e com ns 
l'lltradas roulizatlas. 

§ :1." O accionista quo tll'i'!:ar de f<~zt•r as rntr:1das de suas 
acr;ões nas épocas determinadas, i ncnrl'l!l'Ú at[• :10 r! ias postr.
rioms na multa UI' 10 "/o do ntlot· da mesma entrada que ser:'t 
l1wada :i conta do fundo 1b rcs1•rva. Finrln Pste prno con~i
drrnr-se-ha IPr renunciado o tlirl'ilo :ís mesmas :u·.rões, IJLW ipso 
facto serão consid1•radas om CIJ'IIIItisso: 1'1'\'l't'fmltlo as 1'11-
tradas feitas em benelicio do ml'smo fundo r!e rescn·a. 

§ ~." D:1s nrções cnhitlas ent eonunisso se f:u·;i nora nntissiio, 
a ar·!Jitrio dn diredol'ia." si Pllns olllin·rPrn agio snrü l'sle 
tnmlwm levado no fundo de reserva. 

~ ;i," A companhia não rer~onhrce nenhuma transferenda 
de :1cr:õ<~s que não seja feita nr11 seus lirros r• na frínna dn lr>i. 
nssignando o resprwtiyo trrmo as pnrlt's intrressadas e o sP
cretario da companhia. 

§ 6." NPnhnma ncl'iio scr:í tran,:fnr·itla senão depois de rea. 
lizado 20 "/o de sua eritrada. 

Art. ti. o Do capital sor~ial jümais sPní distrahida qnantia 
nlgmna jJ:trn outro Jim qualquer que 11~0 SPjam os espreili
cados no :rrtigo segundo dos prPsentes f'stat utos I' a rt•slrieta· 
mente indispeusayel em rl'lação ú mareha c manntenr:ão da 
r:ompanhia. 

C.\PfTifLO IH. 

D.-1. Amii:>!ISTRAÇ.\o, SEUS DlllEITM B ORRIO:\.ÇÕES, 

Art. 6." A compnnhin ser:"1 ailministnula por nma dirertoria 
de lms memlJros eleitos arrnnalmentf' pela assemlJil>a gcrnl 
rios arcionistas; n primeira port'·m fnBI'eionarú por um qnin
fJncnnio a contar da data de sua inst,dlação o serit r:omposta 
dos ineorporadon•s <]Lle são os Srs. José Jonqnim Ferreira 
Margarirlo, Joaqnirn .Jo~r; Mon·ira .Monteiro o Antonio Ign:wio 
Pereir:1. 

§ L ° Cada um dos mc1nhro> da ui redor ia terá o honorario 
que for lixado pela asseml.Jléa geral na sua primeira reunião, 
dPpois que forem apprO\'ados estes estatn tos; e perce!Jcriio 
cnda um ainda dos lucros da eompanhia. depois de deduzidas 
todas as desprzas, 6 °/0 , rJlwndo os lucros ehegarem para dis
trilmir dividrndos dp, 1:2 "lo do capit(d I'f'l'Iizado. 

~ 2." A meleição é Jll'l'Illitlida. 
Art. 7. o A' directoria t'OrtlJWic : 
~ 1." A rlirecção de todus os negocios da eompanhin. 
~ 2. o Hept·esental-a em juizo on r~·n·n tll·lle. para o que lhr 

são eonrcdidos todos os poderes r·m dtrf'itn permittidos. 
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~ 3." Nomear os empregados que forem necessario.'>, eou
lractando com os mcsmosos sons serl'iros por tempo convon
eional, marcar-lhes orden::tdos, gratificando-os por servir;os 
extraordinarios on relnvantes e domittinlio-os lfLwndo se veri
liquem faltas no Pxereieio dcl ~nas ftmcrõrs. 

~r~,. o Formular os r·rgnlarlli'Hios 'l'Ie st• fiznrPIII prec~isos 
para a hoa utare!Ja l1.o servi~o. 

§ 5." Convocar a assemblc'a g.~ral ordinaria nas épocas 
determinadas, e Pxtraordinariamentc Slllll[lrc 1111e o rntcnder 
neees~ariu, ou quando lhe seja re:(lli'I'Íila por acdouislas 11 ue 
repre:-;enlem um sexto elo capital n·alizado. 

~ 6. o Apresentar annualmente ú assembléa geral ordinaria, 
circmnstanciado rolatorio sobre o estado da companhia c o 
mspoetivo balanco geral. 

~ 7." Designar: o Bnncn que clere ser depositario !los 
dinlreir••s da comp:mhia. 

Art. 8. o Por aCCÔI'IIO entre os Ires direelorcs, ser:í lllll dellc~ 
designado Jlara pmsidente da llircetoria, outro para thcsort
rPiro c o tm·cciro servirú dt~ s<·cretario. 

Art. !1." Daelo o caso ele nnsencia por tnai,; de tres nwzes, 
morte orr outro qttali[!Wr itllpeelimeuto t~tn :tlgum elos llte!ll
IJI'os d;,t directorin, sP-rú a falta [S!LJI[Jl'Ít.la pelo acciunista qtw 
fór escolhido pelos dous restantes dirrdores. srrvindo o de
signado ah·~ a primeira reunião ela assemlJ!éa geral a <J!Lelll 
eumpclirú pro,·iclenciar cotJto fúr d<' rlircitu. 

Art. :lO. ~IÍ put.lr.r:l.11 fawr part1• 1la directorin os <ll'<~ionisl:ts 
<[Ut' possuírem dPz ou ttwis :u•,;õPs, n l]tW ua c;poca da eleiçà11 
conletll 111ais de 60 dias ele inscripto accionista. 

CAPITULO I\". 

liA 1\Ef:EITA, DESI'EZA, FUXDO DE 1\ESEfi\',\ E fJJ\'lDE."I'DO. 

Art. H. E' rt>ceita da cowpanhia : 
§ i. o O IJile sB ;qmrar pela Yenda elo seus pmelnct11s. 
~ 2." O~jmos t.las <JIWJLtias que fun·m reculhid;ts ao llatH'II 

deposi tari11. 
~ :1." U pnJ\eHienlr. dos descontos por jJagamcnlos antiei

pados do~ geueros qtw se eompran•tJt. 
~ }. " A i11tportaneia das <'lll.rada~ das ;u:c;i,t:~ q lW rah irt'llt 

c111 eommissu c suas multns. 
~ iL" As nmltas em que por 'Pillnra Ílli~OtT<IIllfiS 1'111('1'!'

g:Hlos, ~eg-nndo os rrgul:uuentos I(IIP forelll eslaiJeiPcido~. 
Art. 12. As despezas da eompanhia serão cla·;~illcauas e111 

-prel i tuinares-ordinarias-e extraordi na rias : 
~ 1." Prr.liminares são todas as indispensayeis para a frm

<laçào dos estabeleeiml'ntos que tiHreHt de tuuccionar. 
~ 2." Conto ortlinarias serão consideradas as conceruentl)3 

a hononwios da dirnctoria, a de alimrntac:ão ele opnrario~. 
aiugncis de easas, lieenças, irupostos <' tmlas lfLWntas se __ .- .. -. :·-:»-
rderirrm ao l~m·.tei~ l!:ts f<tbl'il'a'; c eseriplorio jlal'<l ele~ITI: r ,, t {' l 
p:•nho de sua~ luneçoes. . .. 'I • r'· . ' 

\(\ 
',\·I 
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§ :l." l'ot· extraordinarias ~erão Pntendidas todas a~ IJUr, 
não ~endo previstas, ou definidas, puderem sobrevir na 
marcha da companhia, contando esta a tal respeito com zelo e 
criterio de sua dirertoria. 

Art. i:l. Jlayerá um fundo UI\ re~rna n cstr serú I'Ollsti
tuido pelas quotas marcadas ncstl'~ estatutos, e considerar
se-Ita preenchido IJHando rcpresPnte a qunrta parte. do ca
pital realizado, c smTirá para snpprir a conta do capital prlo~ 
Jlrrj nizos «JUe por ventura Bclln ~~· !lPrl'm. 

Art. H. Dos lucros liiJUidos. 'erifkados nmmalniCntl', 
~~l tlcduziriio !i "/., para J'I\IIIUJlet'al;iio a cada um dos di
rcctorrs, 1U "/o p:~ra rumlo tltl rcsf•n·a ,. o n·stante ~" 
1lividirú prlos aetionbtas, I'OIItlnnlo fJliP os <liYi«lPndos não 
l'~el'darn a 1:2 "/n ao anno tio rapital l'P;diz:ulo, rc,·erii'H
rlo o ~x:ccsso de J'Pnda ú !lli'SIIl<l cnn ta til' fundo dt• rcsPrva 
at1;. 1•crfazcr um qunrto 1lo capital l'Palizmlo coHfnrrrw o dis
posto 110 arl. 13. Sú depois de rstar ~ssim tn·e,.nchido o fumlo 
tk l'I'SI'l'Ya SI' augmentarãn os lliridr~ndos. 

Paragraplto nnieo. Dando-~1' pre,jnizos, rJllll dPsfaiiFH!lll o 
e:tpilal, não serão distrihuidos tlividPIHlo~ IJIIHJUanto arJuclle 
uào fúr re~LaiJcleeillo. 

r:.\PITilUl Y. 

D.\ .\S~EMBLIÜ t;J·:n.\ L. 

Art. :Hi. A assemhh'•a g"l'l'<ll t\ a l't'lllli<IO dos ae1~ionistas n 
'er;í presidida por 11111 d'cntrl' os me~mns qrw flir eleito ou :u:
d;l!nado, «~ompetindo a este a est·olha ort drsignat•ào de dons 
outros aeeinnistas para Sl~t·vir·•·m de sfwretarios. 

l'aragrapho nnko. :'\üo (HH!t·r;·, raz,.r partn lia mesa nrnhum 
tlus membros «l:t dircl'toria. 

Art. iti. A assPmhléa geral fnnceiona ortlin:tria " t·~tr;t•ll'
LiinariamPnte, no primeiro t•aso suas H'ssõe;; terão Jogar t'lll 
cada anno nos llH'ZCS de .Jnllrl', A.~ostu c sendo a primeira para 
a apresPnla«.:iio do halaru:o g-Pral quo scr;í l'llet•JTatlo l'lll :10 de 
Jnuho, hem l'olllo tio rclatorio da tlin!clorla e JtOIIICanào da 
I'OIIllllissüo p:tra o rrspeelinJ 1':-came, na ~P).ntlllla para tli;cus~iio 
do pareePr da con1mbsão p, julg-amento 1la" mrsntas eonta" t' o 
111:1is I[IIC l't'i!'l't'lativo aos int"rn"'''!~ tia eornpanhia. :\'o sog-mulo 
caso, sua~ I'!'UIIÍÕI'S sü !Pr;io Jogar por dl"nilo dr ronro1·aç;lo da 
1lin·c1nria para lim dPtrnninad" ,. e.\(ll't'ssallr''IIIP lll'l'laradu no 
:tiiiiiiiH'iO l(llf' .1 !'011\'llt'al'. 

~ J ." A conYOL'al_'ào da asc:f•mhka. IJH···r ordinaria ont•xtraor
dinari:t, serú ~-CinJ•I'f' prct·cdida d1\ trc~ annnneios ~eguidus que 
desig-IH'IIt Jogar, dia ,. hora da renuião c puhlif':tflos no jonwl 
da C!Jrtc «JIIC l'ôr de maior eirclll<u;ãn 1'0111 ui to dias llP antct·e
!lt'IIf:ia do marcalln para a s1•ssão. 

~ 2." A assemlJié~t geral consitlcrar-sc-ha cuustituida achan
do-se reunidos accionistas em numero IJUC l'Cfll'escutc uma 
'luarta Jlartc dtJ fundo ~ocial rc~lizadu. 
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~ :l." Si porém uma hora depoi~ da marcada para a sessão nàu 
se achar constituída a a~~embléageral nos termos doparagra]tho 
antecedente, far-se-ha nova convocaç}o pela fórma prtscripto 
no~ i.", n então, seja ttnal f!Jr o nn11wro dos accionistas qna 
haja cornparccillo, scra j nlgada constitnida, começando os 
seus trabalhos log-o qnn meia hora ~c tenha passado depois 
da indic:tda no annuneio da coiwocação. 

Art. :l7. Tratando-sn de n·forma tios pre!'cntes estatntos 
ou da liquidarão da companhia a :ts~emhlt;a geral se consli
tuirá sempre enm acdnni~tas Ptll nnmt>rn a rrpn•s11ntar pelo 
mruos a terça Jl:Ute llo eaflilal n•.a Irzado. 

Art. 18. As dcliheraçõcs da ao<semhlt;a geral serão tomallas 
por m:tioria dos votos presentes. 

Paragrapho unico. O accio11ista possnitlor de nma a cinco 
acções ter:\ um voto; o qne possuir de s11is a dP:r., terú dons \O
tos; e ll'ahi Jlara eima nw i~ um Y11to por c:Hla c-inco acções, n:io 
p11dcndo, porém, excmlt•r ao nnmero dt' cinco ,·otos sPja tjual 
ftir o numero da~ ae~ões lftle possuir. 

Art. i!l. São attrilmi~·õcs tia assemblt··a geral : 
S i. o Proceder :·t eleição annnal da direetoria, Jogo IJlle haja 

ex.piratlo o prilllciro rJuin•Jucnnin da cxistencia da companhia. 
~ ~-" Jnlgat· das contas que annnalmente lhe rorcrn pr('s

tadas pela di rectoria, cleg-Pndo para o cxatne tlellas uma com
missão de trt•s tnembros tirados de sen seio. 

~ 3. o Alterar ou reformar os pn·sl'ntes estatutos por prn
Jtostas da directoria. 

§ 4,. '' Resolver so!Jre o mudo de Pll"eetnar-se a liquidação 
tia companhia, isto quando se Yeriliqne qualquer dos ra~os 
previstos no art. 1." llos Jn·est•ntcs Pstatutns. 

Art. 20. A eomm i~são deita pela assemhlt~a gornl para 
ex:am·~ das cont:~s prestadas pela tlirectori:~, tlerer:í :~prescntar 
o seu parecer dentro tio prazo de :Jo dias. 

Art. 21. A approv:1çiio tl:ls contas •la dirPctoria pela as
~rmbléa gcn1l importa qnit:w~o plrna ü tneslna tlircctoria r111 

mlação ú sna gestão durante u annu a IJIW ~c rderir as JJJCst11:1s 
contas. 

Art. 22 . .\":ts as~emblóas gcraes t•xtraonli narias niío se po
der:\ tratar tlc assnmplo tfnaltJUt•r e:xtranho ú sua convocação. 

CAPITULo YI. 

Art. 23. Não srrão admittitlo:; yotos por Jlroctnação nos 
c:~.so.~ de P!Cil_'ão da directoria, julg:unento de coutas e litJUi
thtt;:lo tia companhia. 

Art. 2ft .. As duvidas suscitadas uacumpauhia seriio qtwnto 
possivl'! resolvidas pela direcluria ou Jlur meio de arlli trus si 
ni:;su conviei'ctu os dis:;iuentes. 
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Art. ~;;, Totla c l)llalqurr ttlleraçiio ao~ )lrt.'.'\tmtes estatutos 
n~o poder:'t vigorar sem qne seja sanccionada pelo Governo 
l111perial. 

Art. ~6. A companhia po1let'Ú contrahir emprestimos, g-a
rantil-os com seu,; haveres, setHlo 11ara isso OU\'Ílla a assembl(~a 
geral. 

Art. 2i. No aeto 1la suhscripção das aeções serão apresen
tatlos aos suhseriptores os presentes estatutos; licnndo assim 
:tJifH'OYados pelos accionistas <lllC Ho.nciaJH desde já a 1." Lli
rectoria <la eoHtpaHhia Ll1~ t•onfonHi<la<lc I'Olll a ultima pal'ln 
do art. li." uos presentes estatutos para todo,; os cll'eitos 11'
gacs, sujeitando-se os Jllcsmos a%ociados ús Cllll'UUas ou cor
ri·q~;io que ao GnHrno ImpPrinl apt'llllVCr. 

Art. ~H. Os aecioJIÍstas da t•x.linl'la Co111panhia de Consumo 
11!\ pilo 1fll1.'. SI'· <JllÍZI'rem insnen·r na Assol'ia{'iio Manufactora 
<IP pão gozarão de todos os direitos dos acl'ionistas desta, 
CtflleorreJHio co·n a~ Pnlr:11las t{lle resta\-atn a fazer Ila<{Uella, 
d1\ Cllllfonnithllln 1:n111 o tlispo,;to no~ 3." do art. ~. 0 , excepto, 
poré111, no <Jill' for cunecrncnte ao <livitlcnllo dos lucro:;, ou 
retirada dos <:apitacs (dada a circum~tancia de li<Juidaçào da 
soeie1ladt>) pOI'Iflte em aniiJOs os ea:;os só terão tlireito :í parto 
<tnc lhe~ tul'ar na razão das l)ltantias com que ti\·erern cn
traLio. 

l'arag-raplw uni<'O. Os aceioni~las de I{Uü trata este artigo 
não l'<'l',ciJerüo os di \'illellllos q nr I h1•s l'oulier, f'llllfUan to o 
'alo r de suas acções não fúr ig-ualado ao 1lo~ outros acrionistas, 
sendo-lhes creuitados o~ <liYitlcndos ató pt:rl'azerem o valor 
nominal das mes11tas ar<;õPs. 

C.\l'l'l'ül ,() VII. 

Art. 2\J. Os auaÍ\.11 assignado,, snbseriptores de al.'\'lH'S ria 
l'umpauhia IJUe se trata de i nt·nrporat· nesta Cúrte soiJ a deno
minarão .i\lanufactora Lll' pãu, arlherillllo inleiramenle ao plan'' 
<los respectivos estatutos IJlln Yâ:t a~signatlns pelos fnJlllatlnrcs 
da dita t·ompnnhia os Srs .. Jqs(, .Jo;Hptim Ferreira ~l;irgarillo, 
.Joaquim .los,·: ~lorl'it·a Montdro e ,\ Jtl'lnin lg-nacio Pereira, os 
a11Lorizam a iHIJit•tnn· 1l11 (;0\'1'1'110 Jlll[ll'l'ial a ~na approv:H'<'to 
t•.om plrno:; poul'rrs dP at'l'i lar tJlial''lflil'l' ali LI i I:HtH~nlu~ ou allr
ração tJIH' o mc"ano GoH•ruo entPuLler Fazer. 

Rio LieJauriro em i1:í de Abril de 18i8. (Se,::uem-~e a" as-
.«ignaturas.) -
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DECRETO N. 69&.3 -DE 22 DB JUNHO DB 1878. 

Concede permissão a Benedicto !lo Almeida Torres para lanar jazidas !I e · 
ouro e outros mincracs no municipio da Campanha, da ProTiucia de 
Minas Gcraes. 

Attendendo ao que Me requereu Benedicto de Almeida 
Torres, Hei por bem concedi• r-lhe }JCrmissão para lavrar ouro 
c outros mineraes nas loealitl:ules, a <Jlle se referem os Dtwretos 
n. "" 6505 c 6767 de 1 de l\larço e Hi de ])ezemhro dn 1877, tlo 
munieipio da Campanha, I>rovincia tlc Minas Gcraus, so!J :ts 
elausulas <JlW com este baixam assignatlas por João Lins ViPira 
Cansansão de Sinim!Jú, do Meu Conselho, Smwdor dó lmperio, 
Presidente <lo Conselho <lo Mi uistros, 1\Iinislro c Snt·rctario du 
Est:ulo dos Ncgocios da AgTieultura, Conuncrc.io ~~ O!Jras l•u
hlicas, que assim o tenha ententlitlo c faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em 22 de Junho de Hl78, 57 .o da llHIP)Jun
dcncia e do Impcrio. 

Com a ru!Jriea de Snu Magcstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú. 

Clausulas u: que se ••crere o Decreto u.0 6U~3 

desta data. 

I. 

Ficam concedidas á Benedicto de Almeida Toncs eineoonta 
untas mineraos de :I.{J,t,750 braças quadrac.l:ts (606,070 metros 
IJUadrarlos) nas localidades do município da Campanha, Pru
vincia de Minas Gcracs, a qtw se referem os Decretos n. "' G:illti 
e 6767 de i de Março e :1.5 de Dezembro de :1.877, par11 a lavra <le 
jazidas de ouro c outros mineraes, tlurantc o prazo de dn
cocnta annos. 

11. 

Dentro do prazo de t•.inco :umos, eontados ,J,•:;ta 1lala, 
o eonecssionariu f a ni nwtlir l~ demarcar os rd1~1'idas t\;J[;Js, e 
apresentará a respcetiva planta ao Presidente <la província, <JUC 
mandará verilicar a exaetidãolpor En~enheiro de sua eonlian<:a, 
eorrcndo as llcspezas rlc medição, dcmarca~:~o c a~ 1le vcrili
cação por conta do concessionario. 

m. 
A nwrli<,:Tío n 1lomarraçTíu rlo tmTI'IIO rnnr,•rlillu, nímia 1lepnis 

<le verilicaua, uão <larú dirdto ao eonrt•ssioHariu para lavrat· as 
minas, emquanto não provar perante o Go~·nrno ler empregnuo 
eficctivamcnte o capital correspondente a iO: 000~000 por data 
minem!. 

r. li. !878 4o3 
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IV. 

Findo o prazo de cinco annos, contados da presente data, si 
o ('Oneessionario não tiver emprog:ulo a sommaeorrcspondente 
a 10:000;~000 por data mineral, prHderá o dii·eito a tantas datas 
quantas forem as p::trcellas igual'!; a rssa rJuantia rJtW fallarnm 
Jlara perfaze!- a. 

v. 
Na fórma do Dect'elo H." 3231i rio 21 dt~ Mar~o tlc 18!ifj,, será 

eonsidm·ada oll"eetivanwnlr~ Drnprcg·arJa, n po1·tanto incluída na 
quantia proporcional, tio rJUC trata n dnnsuta 3.•, a importanda 
das despezas tias seguintes verlJas: 

1. • Das exfllorações e tralJalhos prclimittal't'S para o desco
hrinwnto ou reronhedmtmto das minas; 

2 ." Do ensto dos trahalhos da medit~i'lO o dnruarc:~ç:ío dlls tor
renos, levantamento da respecti r a plantn e stw verificação pelo 
Goyorno · 

::J.a Da ~ompra do teneno omqno demorarem as datas mi
neracs; 

lJ,. a Da aCIJUisição, transporte r collocação de instrumentos 
e maehiuas tiestinados ::~os trah::tlhos da mineração; 

ri. a Do lr::tnSJlOrtg do EngPniH•iros, empr·egndos c trabalha
dores· 

Ficd entendido que nesta vorba nfío ~P comprehenderão as 
dcspezas provenientes das viagens diarias regulares e eon
stantes das minas pnra qunlqner povoar,.;lo, ou vice-versa, que 
nstes indivíduos fizerem logo rpw estejam concluídos os cdi
fieios para sua residcncia no log;~ t' da rniner::tçiio. 

6.• Das obras feitas em vista d•1s tr::tbalhos da minernção, 
tendentes a facilitar o transporte dos prodnctos, e hem assim 
as casas dn morada, arnwzr~ns, otneinas e outros edilicios in
dispensavnis :í cmprcza ; 

7." Da ael(ltisirão rle animaPs, lwrcos, carroças, e quarsqucr 
outros vchiculos cmpregatlos 11os tralHtlhos das mina~ e no 
lransportr•. de snns Jll'Odnetos; 

8.• Do custo dos tralwlhos .exncutados para a lavra, ou de 
qualtjuer despeza feita bona fide, para realizar definitivamente 
a miiwração; ncando entendido IJHe o custo das plantações 
feitas pelo concessionario não serú lerado á conta do capital. 

v r. 
As provas das hypothcscs da clausula anterior serão atlmit

tidas bana {id~, mas o :trlilieio ernpre:~ado p::tra i Iludir n Go
vcrn:> 11 seus m::tndatarios, logo qun filr descoberto, fará ca
tluc:~r a presente conce~são, perrlemlo o concessionario ou 
rJUt'm o rrpresentar qualqum· rlir,•ito ú indemnizarão. 

VIl. 

O ron!·esswnario fica ohri~:tdo: 
i. • A apresentar á approvà1.:ão LI o G",-crno a planta das obras 

lHll'a a lavr:t, •JUe tiver do fazer. Esta planta dever:\ ser Ievan-
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t:ula por Engcnheit'o de mina,; ou por p!lssoa reconhecidamente 
lwhilitada neste Ç(Cllt'rn 1!:\ LrniJalhos; 

Fi1~a nntentlitló IJLW o eonees:-;iunarin não podürú faz1T cavas, 
po•; ~,, un galc\l'ias pnt·a a lavra tio:: JlliJJI\!':tl\; de sua conecssão, 
sniJ ~~~ l'tlilidu> l'artic.ulare.;, e :1 1;; llll'll'l•s 1\n t~ii't'llJllfl'l'I\Dt'.Í(I 
dnlll's, tll'lll su!J os eaminhos c eslra1las puhliea,; n aiO metros 
d:1 :;ua; marg·•ms. 

2. o A eolluear e conscr·v:~r na dirt\eçãn <lm trabalhos <la mi
JJn:u;:,o Ew~·pnfwit·o h:11iilita<ln. on fll'I'ito, cn.ia l!Oilw:u;ào ~crá 
tlon!innada pl'!n Ministerio da Agrieullura, ComJHcrcio c Ohras 
l'ahlica.;; 

:3." A 1wgar annualnwnle ei11eo n;is por brat:.a quadrada 
(T1,0!1 metros q uatlratln;.;) do krrcno milwral, na fúrma tlo •rue 
t!ispõ1\ o 11. 0 1, §L" tlo art. 23 da L:-i B." 1507 de 26 de Sntembro 
tl1• 1Hü7. na entrar totln . .; os aHJII'' para o Thosouro Naeinnal 
t~O!IJ a tjttanlia rorrt•sponllnnle ú ::l "/o do produeto liquido th 
miJLer~6io ; 

IL o A snjeitar-sn <is im:tt·tw~ões e rt•gulamcnlos t{UC forem 
t::qwditlo~: para a policia da:.; 111inas; 

r;." A indt\lllllizar os prej 11izos causados pelos trabalhoH da 
miHerat.·.ão, t{llC provierem de culpa ou ino!Jservaneia dos 
]'l'l'l'eitos da sciencia c da pratiea; 

!•:sta intlemnização eon~istirá na 1111antia IJUC fúr arbitrada 
1wlos writos do Govnrno, ou em traiJalhos que forem indi
e:lllos para remoi-e!' nu l'l'l!lediar o mal eaw::11lo, e na oh ri
gar;~o de provct· ú suiJsistPneia tl11s intlivitluos IJUC se inutili
za r •m para o trabalho c tlas fanJi lias dos que fali c corem 1~111 
IJiialiJner tlos t~asos acima rl'fei·idos. 

!i." A dar eollVI\Hiente dir1~t·ção ús agnas c~nalisatlas 11ara 
os trai talhos tias lavras, ou <IW\ IJrotaretn da-; minas e galerias, 
dt\ JJ!Oilo que n:ío fiquem estagnadas nem pr1\judi quem a tcr
Ciliro. ~i o desdo dessas agnas prt•judicar a terceiro, o con
t:l~ssionariu petlit':Í previallleHte o s1~n eonslmtillwBto. 

Si Pstnl!Jn f1\r ncg-atlo, n·querer:i ao PrC'siden!t• da proYineia 
o lll'l'":::::ario stlpJli'illwn!o, llll'dianle fian~·a prestada pelo 
mnt·•·:-:-:ionario, lJlll~ re.:pondt~rú pl'los prl'juiw~. [ll:rdas c 
tia 111 ltc>s c:IUsadps :'1 propt·iedatl•· a:hcia. Para t'I!IH~cssão tle 
settll'lli:mte supprinwnto o l'rnsitlente da prní·ineia mantlarú, 
]lO i" C ti itat•.s, intilllal' O.i ]lt'O[l!'illtarios para, uel!t!'O do prazo 
razoa1·1'l que marear, ''!, .. ,.,;~•nt:~re!ll o,; JltOtivcH de sua oppo
sil):io P l'i'l[llt'!'l'rt:JIJ o l{llll julgart:lll Jll'l'l\ssario :1 iJI'l!l tli: SPU 
dirl'ilo. 

() J'r:·:;itll'llli\ 1h1 {ll'IJ\ ineia 1\IIIJCI:Lllot'Ú l!ll llC.~';t[';'t O Sll]IJli'Í· 
lllt~nto retJUC'fillO, ú vista das razões exp1m1lida.; pl'los fll'IJ
]II'idario::, ou ú l'OVelia tle:;lns, Ut\t'larandu o.; fttmbtJUI:n!os tl1: 
SJI:I d••ei:;~••, tia qu:1l pot!Priio os iB!IH'I's::ados nwot·rei' para o 
r.Jinisll:rio da A~Tit•nltill':l, CtJIIlllli'J'(\io () ()I)J':JS Pltillic:Js. Estll 
i'l't'lll':<o por,··nJ ~~·•1111'1111' S:\J':·, fl'l't•l•ido 110 ••il'<•ilo tli'YolntiYII. 
J).·!i'·,•:·;o,t.l :1 I'IIIW •:;;.;;'111 il:• ·llljlj!l'i 1111'11111 d:o Jit'l'll'''l, Jll'f11'1\ 
tl1·r-::n-!i:J i 111111"" i:~l:llllt:lil" ú :l\ :tli:l~·.:-111 dn IJ I te Lr<tla a l'l<t ll:illla 
'i.", on tl:t iHil1'll1JJizat:~o tloo; JH'Pjniws allL•gadus p1·1t'' pro
priet:tJ'itl:' p111' 111nio ill' :il'hilros, tflW ~t'l'iio JIIJII\t'<lll"~• duus 
]ll'!o t'Uilf'l':;:<iotwrio n dou:; pl'los Jll"ilJII'iet<tl'io:;. t;i houver 
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empate será decidido por um 5. 0 arbitro nomeado pelo 
Presidente da província. Si os terrenos pertencerem ao Estado 
o 5. o arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido 
o laudo, o concessionnrio será obrigado a effectuar no prazo 
de oito dias o deposito da fiança, ou pagamento da impor
tancia em que fôr arbitrada a mdemnização, som o que não 
lhe serit concedido o supprimento da licença ; 

7. o A remetter semestralmente ao Governo Imperial, por 
intermedio do Engenhmro Fisc3l c do Presidente da província, 
um relatorio circumstanciado do5 trabalhos em cxecueão ou 
já concluídos e dos rcsult3dos obtidos na mincr3ção. · 

A inob~crvanci3 do que fica 11xposto nos §§ :l." e 2. • da 
presente elausula será punid3 com as penas de diminuição do 
pr3zo da concessão por um, dons ou tres annos, a arbítrio do 
Governo, e pagamento do dobro da quantia devida, c com a da 
caducidade da mesma concessão, dad3 a rcincidencia, o que 
tambem será applicavcl á inobservancia do !JIIe se cstatue nos 
§§ 3. o e 4." Nos outros casos o Governo poderá impôr multas 
tle 2008000 a 2:0001)000. 

8.• A remetter ao Governo amostrns de ouro ou de qualquer 
outro miner11.l de cada camada que descobrir e das diversas 
qualidades que possam ser eneontradas na mesrn3 carnad3 e 
quaesquer fosseis quo oucontr3rem n3s explorações. 

VIII. 

O Governo mandará, sempre que julgnr eonvoniente, cxami
nar os trabalhos da mineracão, tlc que se trata, e inspeccionar 
o modo por qu~ são cumpridas as clausul3s desta concessão. 

O concessionario !lerá ohrigndo a prestar aos commissarios 
nomeados para aquelle fim os escl:uccimentos do desempenho 
de sua commissão e bem as:;im a franquear-lhos o ingresso 
em todas as olliciuas c logare~ de trai.Jalho. 

IX. 

Srm permi~ão llo Gon~rno n~o potlaá o eom·,·~::iLlnario di
vidir :1~ data~ minerar::: que lhe ~ã·) Cl•u,:.•dida::: r pt>r ma 
11\(lrtr ~.>us representank; ;,·r~•) t'l!ri!:a•J•l" a t'l.•'•·ut;•r ri;·•r _•:'3-
I:.··n~ tc:'ta d::m;:ula. ;._.i. I··:'.~: .~ .. J•r-l..t oj·, e•:n····:'--~·). 

T~unlr.::..:J. n~.o ~--~-:r-; ~a-.r~r · _--. r~-:- -·-. __ i:__:·! -·::.J. ,-.:.-
:=::.::·r:!_ t~; =~~:--~- __ 1_; --;-•-- • ·.-

.- ... ~:J_,..•i.f ::-:..t•, r:·_,:-:r· .;;,: ... -,-.: 

(_: l~'i'\:m·~:. ,J.,. ":x.-····:t:r ·-~ :r:.t-:!1: ~ JrJpr:.! ·ri·:.>,, d-• 
minera(:~O e:'perifir~uo:•, 113:' 1 re-<'n1•':' clan,:u!:1;: d·:nlr<• d•l 
t•r!lzo Lle ciucu annos c<on\:ttÍ•h •l·:~b data; 

~.o Por abandono da mina : 
3.0 Deixando de lavrar a mina JIOr mnis de trinta llias, 

sem causa de fort;a maior devidamente Jlrovada; 
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Nesta ultima hypothcsc a suspensão dos trabalhos não exce
dcr:í o prazo que for marcado pelo Governo para a remoção 
das causas que a tiverem determinado. 

~- • No caso de reincidencia de infracção a que esteja im
posta pena pecuniaria. 

XI. 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual não 
se tenha estabelecido pena especial, será punida com a multa 
de 200#000 a 2:000#000. 

XII. 

O concessionario poder1í transferir esta concessão a uma so
ciedade ou companhia, organizada dentro ou fóra do Imperio, 
a qual ficará ipso facto subrogada mn todos os direitos c deveres 
fJlHl lhe competirem. 

Fóra desta hypothcse, só por successão Ingitima, por testa
mento ou adjudicação para pagamento de credores, poderá 
ser transmittida a outro individuo, precedendo, porém, per
missão do Governo, que a negará, si os novos concessionarios 
não possuírem os meios precisos para a lavra da mina. 

XIII. 

Si a companhia fôr organizada fóra do Impr,rio, sflrá obri
gada a constituir no Brazil pessoa habilitndn para rr,prr,sental·a 
aetiva e passivamente em juizo ou fóra dellc, Jicando estabe
lecido que as questões suscitadas entre ella c o Governo serão 
resolvidas no llrazil por arbitros, e as que se suscitarem entre 
ella c os particulares serão discutidas e definitivamente resol
vidas nos Tribunaes do Imperio, de conformidade com a rrs
pcctiva ll~gislacão, si os interessados não preferirem o juizo 
arbitral. · 

XIV. 

A decisão arbitral será dada por um só Juiz, si as partes 
accordarcm no mesmo individuo ; no caso contrario, porém, 
cada uma nomeará seu arbitro, sendo o tercr.iro, cujo voto será 
decisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não ha
vendo accôrdo, o Governo apresentará um e o concessionario 
outro nome de pessoas reconhecidamente qualificadas e a sorte 
decidirá entre ellas . . 

XV. 

Ficam resalvados os direitos de terceiro, qnér se derivem da 
propriedade da superficie do só lo, quér da prioridade da expio=---· 11 ração ou lavra dos mineraes ~os Iogares que forem de~gnad()S '',' r ' 
ao concessionario, e de concessões anteriormente feitas pelo 
Governo. 
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No 1." cnw, o proprintario cln snpnrfiein <lo :;úlo ~cí poclPr:\ 
ser clnlln prh :ulo nwrlia n IP imll' 111 n izar:.ãn. sn ti~l't• i la p!•.lo c:nn
CI'ssionarin amigavd ou jnclil'ialnli'llli\, 

No 2. o l':tso, sc:'iiO nwntillos os dit't•itos provrnkntl's ele rx
plor:wík~ n eoi!CI's.:õp:; nn t1~rim·e:.:, lll'o\ :uHlo o in ti'TI~s~ntlo qtw 
t'Xl~c:utou os trnlJalho'i em ...-irtnclc\ tlt\ autoriz:triio lln Gov<•mo. 

Palncio do Rio de Janeiro l'IH 22 cle Junho de 1H78.- Jo1To 
. Lins Vieira Cansan.srio tle Sinimbl't. 

Scnhor.-Aprí'srnt:llldo n Vossa ft!a;:c,;t:uk hn]lerial um tll'
crcto que autoriza a ::dJl'rfura llo cr.·dilos :-<llp(lll'llllllllan•:; :'!,: 
vcrhas- Arsc·nacs, Forr:a Naval n Evl'nlu:tcs- do orçamento 
da l\larinlta, o Uinislc\rio rcc·nnlil't:e o ill'HT e a ll<'<'c~::;iclade de 
justificar a sua llcliltcrar:ão, ~''Plllldll :t:i eitTtllnsi:llleins tlllt\ 
impcrio~::tml'ntc a dl'tenninar<~rn. 

Quando Vossa Mn.~<·stadt• rmperinl, l10nranuo-nos com n sua 
conlianrn. eomllll'L1 e a- nos a di rceciio <los Jlt•c;oeios do Estado, 
ae!tava-·se lindo o 1." s211ll'"tn• do ,:·d·rc·kio linaneciro corrc·ntn 
de -IH77 a 1878, Cllj:JS tlt'S[II'Z:IS lor;\111 df'lt'I'IIIÍII:ul:tS 1'111 1'011-

fOI'IIlid:llin eom <1 Lei do 0\1~1·eicio :1n:erior, pnr clisposic:iio da 
Lei n." ~707 lle 31 de Mnio <lt) 1Ni7. tp!c• a nwndúra YÍ"Itl·ar 
nesse s•·meslrc, emqnanlo nil11 se [tromul~a~:sc <1 que tinha cl!-
o reger prnpriamcnto. 

E"a lei, mamlacla aRsirn vig·orar provismhmrntc, n." 2Gi0 
de 20 de Oul.uiJro uc um;, havi::t CIJJl('(~tli<lo ús lllt'IH'ÍUll:tllas 
VPrhas crPditos superiores aos que• ••sl<~s obtiveram llcpoh: na 
Lei n." 27!!2 de 20 <le Outnhro de 1H77, a qual, como n ~na ela ta 
o cst:\ mostrando, eneontrnu o I." :;cmeslre do ex<~n~il;io j:\ 
muito adiantndo. 

Assim foram consignados : 

Pnla Lei de :lR7ii. Pcl<~ Lo i uc 1877. 

Arscnaes... . 3. o:Ja: Oii:i8282 :Ui07: :J01fil7ii 
F ore<~ N<~val. 2. 701i: Hi7:$í0'~ 2. :Jiíí: IHiir)220 
E vcittuacs. . . íOO: 000:)000 2ii0: OUU;>OOO 

Além rla discordancia entre o pl:mo <ln Lei de 1877 c o outro 
provisori<~mcnlc nntorizado rl<~ ll'i antPrior, r~mnpn)-nos lllais 
l'Xpt'tr a Vossa Ma c esl a de inlj:crial, qw· ainda tomando-sn por 
ponto de rartitla a Lei llc Wiii, mais g<~nerosa na dotarão 
dn<tnellas verbas, jú nos crcdilos correspondentes se ha\·ia 
cxcl'dido da metade, quando comer:ou a no;;~a gestão, segundo 
rlcmonstr::tm os :;eg·nintes !lados da Conlndoria dn 1\larinlta. 

Arscnac·s. 

Despczn no primeiro semestre .......... . 
Metade do credito !'O la Lei llc um; ...... . 

ExrPssn de clospcza .................... . 

2. 702: 270-~2()!) 
1 . !Hiti: ;;:l7;~wü 
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Força Naval. 

Dcspeza do primeiro semestre. 
Metade do credito pela Lei 

de :1.875 ................. . 

Excesso de despeza ..•... 

Evenlnar~. 

De~peza no primeiro semestre. 
Metade do credito pela Lei 

de :1.875 .................. . 

Ex1~rsso do dl'spr•za ..... . 

3"-3 

2.209:956fil79 

:1..353:078~702 

85ü:877#'J,77 

238:631#915 

200:000$000 

Si sn fizer a comparação com a metade do crrdito votndo pela 
Lei 1ln 1877, que rednzin o 1ln 187.), o~ excessos de <IPspez:• s1: 
apn•sentam mais cltJvados <kste mntlu : 

Arsenar~. 

Despcza no primeiro .oemestre. 
Meta1l11 do m·edito pela Lei 

!li' 1877 .................. . 

Excesso de desprza ..... . 

Força Narnl. 

Desp<•za no primeiro semestre. 
Metade do cr<'dito pda Lei 

do :1.877 ................. . 

Excesso de des11eza ..... 

EvPntnacs. 

Dcspeza no primeiro semestre. 
Metade do credito tJela Lei 

de 1877 ................ .. 

Excesso de despcza ..... . 

2. 702: 270,-~209 

I . KO:I: (i;;o,~:i87 

898 : {j 1 !1/;\622 

2 . 20\l: \l:iG!:Il7!l 

l.i77:0\l2;5610 

238:631{.1\lHi 

12ti: 0001)000 

Com osles dados Vossa Mag-csla!le fica inteirado das razões 
pPlas quaes o segundo semostm rio r:xereieio l'l'fJllPr nnvos 
creditos. 

Usou-se da Lei de 1875 sem se ter em attl•nçfio q1w o pen
samento, já então predominante uns Camaras, era o dn rcdncção 
dns dcs[I!'Zas JtUblicns. f:onscc!uintcrncnle qnnndn ~n pro
mulgou a lei Pspecial do c~erdrio, jú es~a ki não podia ser 
C\:t'!~ntmla. o L" semPslr<' linha eou:-:nmidn graudn pari!\ 1!1! 
dotaçõt•s do segundo. · 

Para se conhccnr o que restava para csll' 2." ,;pnwslrr•, npre
sentamos a Vossa Magestadc, em face dos crcditos cnnecdi<los 
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pela Lei !le 1877, a desprza do L" smnm;tre, em grande parte 
conhecida, completando-se coma provavcl, segundo os calculos 
da Contadoria da Marinha. 

Arscnaes. 

Despcza ao i." semestre ................. . 
Credito petn Loi dn 1877 ................. . 

Crc!lito que pnssou para o 2. • semestre ... 

Força Naval. 

Despeza no i." scnwstre ................. . 
Credito pela Lei de 1877 ................. . 

Credito IJUe passou para o 2." semestre .. . 

Eventuaes. 

Despeza no L" semestre ............ · ..... . 
Credito p11la Lei do 1877 ................. . 

Credito qnc JHISSou p:wn o 2." scnws!ro ... 

2.702:2706209 
a.M7:30t/.!17a 

905:030~966 

2.209:95GM79 
2.3M:185~220 

238:631$915 
250:000~000 

11:3G8{,\08ü 
Tnos silo os recursos que ao ~linistcrio dn Mnrinha cou

IJCram !la LI' i do orç,amanto para oecorrer :"ls tlospczas das !rPs 
verbas. 

Agora snbmcttcmos no conhccimrnto de Vossa Mages!adc os 
trabalhos da referida Contadoria, que expõem minuciosamente 
a despeza conhecida, ealculam a provavel e demonstram a 
imporlaneia dos deficils. Delles se colhem, em resumo, os s!•
guin!Ps dados : 

Arscnacs. 

L" scmcstr1~. 2.• scmestrr. 

Despcza effcctiva. 

9G3:fTJ,9~5H 

DespL•za provavcl. 

223:457$846 821:434~TJ,83 

2.702:270{,\209 1.784:584{,\024 
Total...... 4.TJ,8G:854$233 

Drspeza a annullar. . . . . . . . . . . . 12: 42!t,f$27:5 

Despnza liquida ............... . 
Credito pda Lei de 1877 ....... . 

Dcflcit ............... . 

f1.fl7f1: TJ,29;$9i)8 
:u.io7: :JOI/>i7a 

81i7: 128/5783 
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Força Naval. 

L" semestre. 2." semestre. 
Despeza ell'ectiva. 

2.083:333~37TJ, 743:578~88:1 

Despeza provavel. 
i26:622/j805 549:0366798 

2. 209: 956#179 

Total ..... . 
i. 292: 615~679' 

3.502:571~858 
Despeza a annullar ............ . 

Despr•za liquida ............... . 
Credito }leia Lei de i877 ....... . 

s:;: 40'ifl903 

3.417:1666955 
2.354:1856220 

Deficit. . . . . . . . . . . . . . . . L 06~: 98!/>735 

Eventuaes. 
L o semestre. 2.o semestre. 

Dcspeza elfectiva. 
2m;: 127 ~03!) 

Dcsprza provavrl. 
33:ti0l,#876 :l8: 588~643 

238:631!>915 !lO:!l5f~8:l6 

Total ......... 329:0836781 
Despcza a annullar. . . . . . . . .. . . . . . . i: 6966l,35 

Dita liquida...................... 327:387/S316 
Credito pela Lei de 1.877. . . . . . . . . . . 250: 000~000 

Deficit.................... .77:3871$316 
Como ficou dito, comparada a despeza do f. o semestre com os 

creditos votados pela Lei de 1877 para todo o exercicio, res
taram desses creditos para as despezas do 2. o semllslro as se
guintes importancias: 

Arsenaos....................... 905:030b966 
Força Naval.................... :14,l,:22960U 
Evcntuacs. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . H: 368~085 

Si, porém, feita regularmente a distribuição, restasse para 
o 2. o semestre metade do total do cada um dos crcditos vota
dos pela Lei de i877, ter-sc-hia : 

Arsenaes. 
Mr.tadc do credito...................... . 
DL•spcndido c a despender no 2." semestre .. 

A favor do credito ............... . 
P. n. 1878 

i.803:6501)ti87 
i . 78Hj8TJ,I)02TJ, 

19:066/>563 
4i 
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Força Naval. 

Metade do credito ....................... . 
Despendido c a despender no 2." semestre .. 

Excesso de dcspeza .............. . 

EVI~ntuaes. 

Metade do credito ....................... . 
Despendido e a despender no 2. o semestre .. 

A favor do credito ............... . 

1.177:092~610 
1.292:615#679 

115:523#069 

125:000~000 
90:!J,51{,\836 

O excesso dr despcza reconhecido na vcrba_.:..Força Naval
seria eliminado, na fúrma da lei, Jwla transf1Toncia das duas 
sobras quo llcam i nu i cada~, na iiHJlOitancia de a3: 6Ir.,87::l7, c de 
mais 11uinze em otllras ver1K1s ( IIH :flH'í-~126) eonforrne o mappa 
g1~ral do estado dos creditos, perfazendo o lotai de 172:0\lB{,\1:!:>3, 
e sobrando ii6:ti7a;~7HTJ, para cobri r IH'qucnos delicits ttttn JI!'O· 
vavt'lmPnte têm de apparecer até o lim do exercício. 

Mas não foram l'Sias as cirenmslancias em que se achou o 
actual Ministro da ~larinlw, ao t'Ut;Piar a administraçiío. En
controu apenas frat·ções da llll'lade tio t'['(~tlilo eom que devia 
contar, c não obstante realizar·st: considt~rarl'l economia, in
clusin~ a de i. 983: 20üB71iTJ, nas trcs referidas YtThas, em 
relação ádespeza do f. o snmeslrc, sendo: 

Arsen<lCS ........................... . 
Força Navnl ........................ . 
Evt~ntuans ........................... . 

!)17:686~181) 
917 : 3liOMiOO 
H8: 1 H0{,\07!1 

ainda assim vê-~e o Ministerio obrigado a respeitosamente 
suhmnltnr ú approvaçiío o assignatura do Vossa Mag-estadc Im
perial um ucereto que autoriza aherlura de eredilos supple· 
mentarcs na importancia total de 2. 007 :497#82!J,. 

Esta quantia parece suflicientc em vista dos dados que pos
sue actualmente a Contadoria de 1\larinha. Si, porém, com os 
balancetes a receber daR Thcsoural'ias das províncias e da De· 
Icgacia do Thcsouro em tontlrcs. ~~ n•conhccida toda a despcza 
com a corn~la JJaltimw em viagem do instrucção, verille:Jr-se 
a iusufliciPncia das quantias ora pedidas, o Governo, com a 
franqueza dn qne ns:1, exporá as eircumstancias n pedir:í á 
Asscmbléa Geral, já então reunida, as necessarias providencias. 

O 1\Iinistcrio não estú conveneitlo d<• que os creLlitos, a que 
se refere, possam ser autorizados t'lll condiçõPs de perfeita 
kgalidade. 

Ao credito dr. 867: 1281)783 para a verba- Arsenacs -, 
provrmientt• de dcspt•z:Js J!al'<l st·rviços prt·vislos no orçamento, 
não se deve :1tlrihuir a qnalilicação de exlraordinario, nos· 
tcrlllos do§ 2." ar I. 2fi da Lei n." 27\J::l do :w dl' Ontu bro 1l1• 18i7. 
lllaS odTll a dC Sll(ljiit'llil'll(:t:·, [1'11 :1 da llii~SJlla !Pi. 

A ki pcnnitle que polo 1\lini:<tt·rio da l\!arinila possa o 
Govemo abrir credilos supplt'mPnt:n·,·s, :'ls v1•rhas- Forç::t 
Nav:Jl-r.-Eventuacs. 
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Os r.rctlilos, porém, que para essas verbas são ncccssarios, 
1lo L 062 :981B725 ú prinwira, n de 77: :1871~316 ú se.~-nmda, h~m 
por fim satisfazer não só despezas, que tle facto aulorizam sua 
abnrtura, mas, c principalmente, outras, como sejam venci
mentos de rnarinhagem, fomecimenlos uo munições navaes 
e de guerra, combuslivel, ele., não comprnhendid~1s no 
art. 29 lalwlla C da f_.ei vigente do orçamento. Jslo quanto ú 
-Força Naval. 

Helativamentc á verha-Eventuaes-, dão-:<c as mesmas 
circnmstancias, porque, além das tlespczas indica1las no citado 
arl. 2\l tabella C, concorrem muitas outra:< de denominar,ão 
quo al\i não Wm eahimcnto, romo sejam as g-ratitir:u:õl's 
1'\lranhas ao orçamenlo, n qno dm;dc o principio do 2." 
srmeslrn foram sendo snpprimidas, trntln cnlrelanlo sido 
ai tonel idas no primeiro. -

O l\linislcrio prefere assumir inteira responsabilidade do seu 
aeto a considl'rar rc;rnlarrs n•eursos 1·nja justiti1~:H:iin n1'ío cr-ja 
leal c I'X(Irt•ssamenle tlelluzilla da autorizaç1'ío emwe1lida pela 
lni. 

As dc~pczas cslão feitas ; o eram inevitavcis ; o~ crctlorcs 
do Ef'tado in>tam por scn pag-amento, c a AsscmiJléa (;l'rn I Ln
g·io;lal!va sú pollerú n•nnir-~n 1'111 Ot'ZI'lllllro. 

E111 lans eirctlJIJsi;IIH~ias, o Minislf~rio, ti'JH]o em vi;;la o ITC· 
di lo tlo E~lado, lança mão do mt•io proposlo c opportunaliH'IIle 
."olicitará do Poder LPg-islntivo ,sua approrarfío. 

Tle Vossa Mng-cstado Irnpt•rial, snhdilw; r'''"rt•nt<'~: 

.J01io Lins ViPim Can.wmsão rir 8ini11il11í _ 
Carlos Leoncio de Carvalho. 
La{ayette Rodrigues Pet·eira. 
Barão rle Villa-TJella. 
Cltspm· Silrfira Alm·tins. 
Marquez do Hcr-cnl. 
Ed11ardo de Andrwlt• Pinto. 

Ahrr crrililos ~urplcmcnlan~s na irnporlaucia. tl,~ 2.007:'•Ui;)R~~- p:tr::. :1" drs
pczas do i\lini-;trrio ~a .~LtrinhíJ.. sctulo HGi:t2R:~7R1 para a y,•rlu-;\r:;n .. 
naf's-, 1.0G2:9RLK72:i parn averha-Fol'ca Naval---e 77::\Fr;.,,:lfi t•:tr:l a 
vcrha--1~\·cntu~ws -1lo rxerdcio tlr 1R77.a1HíR. 

Sendo insnllicil'nlcs as quantins votadas no ar!. ;j." tl:-~ Lri 
n." 27!!2 do 20 tlc Onluhl'O llc i877 para d<'S}Jeza~ 1lo Polinislllrio 
da Marinha m1s ruhril'.as -Ar~cnaes, For~.:a i\nval ,. EHn
tunc~-. llri por lwm, T!·ndo om·ido o Coml'll!o ,,,. Minislrns, 
:iiJrir I~J'I)Ilitos ê:uppl<'mt•nlat't•s ús n•rl~i·itl:-~s yerbas, snndo 1':11 a 
-Arsenat·s-H07:t28~7H:J, para-Forra Naval -i. 0(i2 :!iHl 1)72i) ___ _ 
c par:-~- Evenlnaes- 77::3~7.~:Jl(i, IH'rfazenllo o tolal-~.ô • ~-~--. 
2.0oi:r,.!J7ll82~. . _\'.--(',r- ,,. r. (I~, 

,(', ', \.\ 
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Deste augmcnlo de despr.za dar-ge-ha conta ít Asscmbhia 
Grral Legislativa 11ara os fins convenientes. 

Eduardo de Andrade Pinto, do Mr.u Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Nr·;.:oeios da Marinha, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro em !!5 
de Junho de f8.78, 57.• da Indcpcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Edunrdo de Andrade Pinto. 

DECRETO N. 69!J:5 - DE 25 DE JUNHO DE f878. 

Revoga o Decreto n. 0 6753 do 2.~ do Novembro do IR77, quo adiou a 
cloição de um Senador J>ela Prorincia do Ceará. 

Não convinuo em face do art. 41 da Constituição do Impc
rio, que contintw o adiamento intlcfini1lo 1la eleição a que sr. 
devo proceder na Província do Ct~ará, para' preenchimento da 
vaga deixada no Senado pelo fallecido Senador Thomaz Pom
peu de Souza Brazil, visto que ficaria suspensa a garantia 
constitucjonal da rrpresentação completa da dita Província 
na Camara Vitalícia, Hei por bem revogar o Decreto n.• 6755 
de 24, de Novembro de Hl77, que mandou adiar a referida 
eleição ; dando-se deste acto conhecimento á Asscmbléa Geral 
c m sua proxima reunião. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho , do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do l\io de Janeiro 
em 25 de Junho de i878, 57 .• da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Gados Leoncio de Carvalho. 

DECRETO N- 69lJ,6 - DE 25 DE JUNHO DE 1878. 

Promulga o tra\aclo de extradição ele crimino>os cclchrado entre o Braz i! 
e a Allemanha em li do Sctcml•ro de !8ii. 

Tendo-se concluído c assirmndo nesta Côrte aos 17 dias llo 
mPz de Setembro do anno Jn·oximo Jlassado entre o Braz i! e 
o Imperio da Allemanha um tratado de extradição de crimi
nosos ; c tendo sido esse tratado mutuamente ratificado, tro-
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cando-sc as ratificações aqui aos j 8 dias do corrente mez de 
Junho; Hei por bem fJUe seja observado c cumprido tão in
teiramente como nelle se contém. 

O Barão de Villa Bclla, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Est11do dos Negocias Estrangeiros, assim o tenha 
entendido c faça executar, expedindo os dcspnchos IH'ccs
sarios. Palacio do Uio de Janeiro em 25 de Junho de :1.!-178, 
57.0 da Indcpcndencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Banio de Villn JJella. 

Nós a Princeza Imperial, herdeira presumptiva da Coroa, 
Hegente em Nome de Sua Magestade o Senhor D. Pedro li, 
por Graça dn Dons e Unanime Acclamação dos Povos, Impe
rador Constitucional e Defensor Perpetuo tio Braz i!, etc. 

Fazemos ~aber a lotios os tJUC a presente Carta de confirma
ção, approvação e ratilicação virem, t{Ue aos i7 dias tio cor
rente mez do Setrmbro concluiu-se c assignou-se nesta Cúrte, 
entre Nós e Sua Magcstadc o Imperador da Allcmanha e Hei 
da Prussia, mn Nome do hll)H~rio Allnrnão, pdos respedivos 
Plenipotcnciarios, munitios dos compclcnl<~;; plenos lHHIPres, 
um tratado de extradição de criminosos do thcor scguiuto: 

Sua Alteza a Princeza Imperial do Brazil, Uegentc em Nome 
de Sua Magcstade o Imperador o Senhor H. Pedro IJ, c Sua Ma
gostado o Imperador da Allmn:mha c llei tia l'russia em nome 
do Impcrio Allcmão, tendo concordado nm rcg·ular por meio 
de um tratado a extradição reciproca de criminosos, nomea
ram para este fim seus Plcnipotcnciarios, a sabnr: 

Sua Alteza a Princeza Imperial Hegentc do llrazil, ao Sr. 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuqul'rfJLW, do Conselho de Sua 
Mag-l'stade o Imperador, Senador do Impcrio, Commendador da 
Ordem de Christo, Grã-Cruz da Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição da Villa Viçosa de Portugal, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias Estrangeiros, etc., etc., etc. 

E Sua Magcstadc o Imperador da Allcmanha e Hei da Prus
sia, ao Sr .Michclet von Fr:mtzius, seu Consl'lhciro tlc J,crraciio, 
condecorado com a Heal Cruz de Ft•tTo Prussiana â7· f'ita 
Branca, e com a H<•al Cruz dn 1\lerilo llavara de Hl70-i87 J, 
Cavallciro da Hcal Ordem Saxonia de Alberto, e Encarre"atlo 
de Ncgocios interino do Imperio Allemão, etc., de., etc."' 

Os quacs, depois de se terem reciprocamente communicado 
seus plenos poderes, que foram achados em IJoa e devida lürma, 
convil'ram nos artigos seguintes: 

Art. f. o As altas parll's coutract:mtes ohrig:nn-sn ú rl'eiproea 
entrega de todos os indivíduos que, nos casos pmvbtos pelas 
clausulas do presente trntarlo, tivPrem sido, no tcnitorio 1la 
pari<~ reclamante, condcmnados on pronunciados, ou contra os 
quaes houver mandado de prisão expedido por autoridade com
petente, como a.utorcs ou comiJiiccs de algum dos crimes ou 
dclictos abaixo indicados. 
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Eslcs crimes ~~ ucli~tos são : 
1." llomi~idio volnnlario, ou as~assinalo (Totllscltlag unu 

I\Jord) ; infanli~idio (KiiHkrrnonl) ; 
:!." Polygamia; rapto, violação ou estupro; ~il.JOrlo llfO\'O

catlo; 
:J." Parto suppos!o, snhstitni1}ão, furto, oc~ulla~ão ou aban

tluno deeriauça l'lll Pstatlo 1(110 a prh·n dt• Lodo o so~eorro; 
~-" Altcntatlo contra o pudor ~olll dolt:ncia on ameaças, nos 

casos pn~\·islos JlPla legü<hição tlos dons paizt•s; 
i)." Sl'IJUCslração ille:;al c voluntaria tla li!J,~rdade natural 

do !ionwm; 
li." Ll'sões ou ferinwntos \'oluni;I!'Ín:<, dos quan;: rPsllllt: t:n

fcnnill<Hie lfllt~ pan•<;a ineur:l\ 1'!, ineap;l('.itlatle pt'nllatwul.f) 
para o lraha!ll(l, :.:ravc in~omln:Hlu tle sanlle por mais de um 
mez, privação llo uso absoluto tle al.·!·um meml•ro on orgão, 
llllliilar,ão graYe, on a morte st:Jn inlnnção dn eansal-a; 

7.'' QnaltJlter aclo Jllmirel como rottho conforme a lcg·is
lação lm,zilcira, n eonfonne a legislação allemã como Raub, on 
comu /Jie!Jstahlquanlio este rúr eomnll'tlido llenlro de nm edi
fieio, ottlogar fp~fladu por meio de Yioleucia ús cousas ou por 
nwio dt· chavt:s falsas; 

H." 1•:'\.tor<io, ··~it·lliuna!u ou artilit'io fr:mduiL'Ulo, nos 1:;1sos 
e111 qLltl eslt•s acl11s pela It-:·hd:11::1o do~ dous paizes são puui
YI'ÍS 1~omo llrime ou delieto; l•ancamla fraudulenta; 

!l." Pmjurio nu utateria eriminal, suborno de teste
munhas; 

1.0. Falsificação t!t: t•scripl.ur:t.', ou títulos, n 1ln llt•spachos 
telegi·aphicos <lOIIl inlt·uç~lll fratululi-ut.a o a com o Jim lle !nsar, 
assim eouw o usu ll" dt·spaeltos l.!'lcgrapllieo,;, de escriplnras 
OU filulos l"a)sos llll l"a[silit-:tdu.s, ldl11 t:lllll Cllllill•eÍIIWIIIU ll Clllll 

inlt:u\.•ão fraudulenta, 1111 l:mu 11 lim de lt•sar; 
11. Allernção ou falsili<<aç~lu l[t: sollos, cunhos 011 carimbos 

com o Jim d1• mal -os e o mo \-,.,·,[adt•i ros, ll uso, feito com eo
nheeinwnlo, dtlScllos, eu11.!Jus ou carimbos alterados ou falsi
Jie:Hlos ; 

i:!. Falsilieaçãu 011 allcr;u:iio tk liiiJCUa, inlrotlueção ou 
emis,i"w frautlulenla tle mo.·da falsa on alll'ra<la; 

Fal~ificneão ou allt•rariiu tlolosa de títulos dt: renda ou llc 
obri:~nç.ões "t•miltidos peio E,;fadu, dt: títulos, acçõcs e hilhctes 
emiti idos eom autorizar;ão do Esi:Hlo, por Banco,; on soeictlatles 
anonymas; inlrothter;iiu ;• nso tlr•s-.:t•s I i tu los I' !l;ipt~is r:dsili
l'ado,; ; 

l:J. Dt!stn1i~•iio, damnililla~'iio ou supprcssão, voluularia e 
illn.'!;al, tlc escripturas publieas e particulares, commellilia eom 
o lim de ll'sar; 

J1,. lneewlio voluntario ; 
f:i. Apmprinr;iio iiJPg-nl rlf1 consns alllf•ias que se tenham 

I'Ill pn-.:::n (111 Plll ~·narda ll :thi!Sil dl' I'OIIIi:tiH':l. 1111> l'aSoS )11"1'
Visios -imullaul':llllrnl,; fi"l:t l•·:~i-.:!:11::-,., d:" dtla-.: p;ll·it•s 1"1111-

t raei:IIIII·s; 
fü. Concussão commeltida por <'lltprt·gado publico e su

!Jonw ou corrupção •lo mnpregatlo pulJliw eom o llm dt~ fazel-o 
violar os lll'vercs do st:u t·ar::'J ; 
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:17. Os seguintes actos punivris, praticados por Comman-
dantcs ou pessoas tia eqnipngem l~m navios (auf Seeschifl'cn): 

J>estruição volunlaria c illegal de navio. 
Encalhacão voluntaria de navio. 
Coacção "pm· meio de violencin, ameaças on recusa de lra

balho, para que o Connnandante ou aqnd!P qtw o substitua 
JlfalifJlW on tlci""fl de Jlratil~ar qnalqner :H~Io JH'rlPnc,•nlf~ ao 
ext•rcicio uc suas fnneçõcs, assim como J'f'>i~tl'llflia ao Com
mand:mte ou a qucm o substitua, por lllf'io tlll vioJ,·ncin, anwa
ças ou assalto ao mesmo, sendo estes a elos pn~viamenle aj us
tados e commellidos por duas ou mais pcssoDs da Cf[Uipagcm. 

QualfJllf'l' oulro acto f(lHtliJkado pp)a Leg-isl:1ção llrazildra 
como piralaria- sendo o mesmo puni rei Lamlwm pela legis
lação do Imperio Allcmão ; 

:18. Damno voluntario e illegal causndo em caminhos de 
f1~rro, machinas a vnpor on nppnrolhos Lcle~rnphieos; 

:19. 'fcnlntiva dos e rimes dm;ignauos nos u. "' i e :12 do 
presente artigo. 

ParagTapho unico. Quando o crime oli dclicto, que dér 
motivo ao pedido de extradição, tiver sido eommettido fóra 
do lcrrilorio da parte rl·clamanli~. poder-se-Ira dar :mrlamnnlo 
ao Jtf'tlido, si a lc~islação do paiz l'llfJIICJ'ido aulorizar, mu 
caso semelhante, o julg-amento desse crime ou llelicto, fJll:tndo 
conuneltido fóra do seu tcnitorio. 

Art. 2. o Nenhum suhdito hrazilciro scrú entrc~ue pelo 
Govrrno do Brazil a um dos L;ovemo~ tio Imp,•rio Allf'm:io, e 
por )larle destes Governos nenhum sulJ,Jilo allemüo serú en
tregue no GoYemo llrazilciro. 

Enlrntanlo as alias parlt~s contracl:mlt·~ se obrigam a fazer 
Jli'Ol'cssar e julgar os s•.•us n·speclivos naeiouaos, IJLW livormu 
eomnl!dlillo lpl:ilfJUI~r dos erimcs ou delit:los l'llllllll'l'aflos no 
art. L" :·d a lcg-islnção do paiz l'n!Jilt'!'ido :JIIlorizar, em 
caso,scmelhaute, o jul~amenlo !lesse crime ou del iclo, q uaudo 
comnwllido vor seus naeionacs l'úra !lo seu lerrilorio. 

O JIPdiflo snrú feito por via diplomaliea c acompanhado do 
eorpo d1• delicto, de lo1los os oltjPclos quo o instrlll'lll, rlc 
quaesq twr doeunwnlos e das informações neccssarias, devendo 
as nutoridades 110 tmiz reclamante proceuer como si ellas 
mesmas tivessem <11· fornwr a culpn. Neste easo todos os actos 
n doeumentos serão Pxpell!das gratuitamente. 

Arl. :1." Qnamlo o individuo reclamaflo não l'ltr llL'Ill IJrn
ziloiro, nem allemão, o Governo que ten lla de eonct•dpr a 
cxlrnllição poderá inrormar o do paiz ao fJUal ello pertencer 
do JHJdido lle extradição, e si este ultimo reelmnar u cnlpaflo 
pnra o manllar julgar JlOr Sf'llS Trihunnes, o GoYernn, que 
tin~r !'f'CI'bidn a instanria, f'lltregal-o-lta n ~f'll nrhitrio :í 
11:u:~n 1'111 t~njo tcrrilorio hmn I' I' sido t~ollillil'll.ido o f'l'Íllll' 1111 
dl'lieto, on :ÍfJUC!Ia tle fJllf'lll o intlivillrw f1ir snlHlilo. 

Art. ~-" Si o individuo reelnnwllo, cuja extradição uma 
das altas partes eontractantes pedir, fôr igualmente reclamado 
por oulro ou outros Governos, em consef{Ucucia de r rimes ou 
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dclictos commettidos nos respectivos territorios, observar
se-lia o seguinte: 
~ Si fôr subdito de uma das altas partes contractantes, a ella 
se fará entrega; no caso contrario terá preferencia o Governo 
fJLW primeiro houver feito o pedido. 

Art. 5." A extradição não se efl'ectnará si a pessoa, recla
mada pelo Governo Brazileiro ou por um dos Governos da 
Allemanha, já houver sido processada e despronunciada ou 
absolvida, ou si estiver sendo processada, on jú tiver sido 
1mnida no paiz do Governo requerido, em eonscr1uencia do 
aclo punível, pelo qual se pede a extradição. Si a dita pessoa 
estiver sendo processada (JOl' outro qualr1uer crime, a sua 
extradição serú demorada até á eonclusão do processo c cum
primento da pena, quando esta lhe tenha sido imposta. 

Art. 6." As disposições do presente tratado não são ap(lli
cnveis aos crimes ou delictos polilicos, ou aos factos con11cxos 
com elles. 

Não se considera crime ou delicio polilico nem facto con
nexo com clle o attentado contra o chefe de um Governo es
trangeiro ou fJUalrtner membro da sua familia, quando este 
attcntado constituir o crime de homicídio yoluntario, ou 
assassinato. 

O individuo entregue por motivo de algum dos crimes ou 
delictos mencionados no art. L" não poderá júmais ser pro
cessado e punido no Estado, ao qual hottver sitio concedidn a 
extradição, por nenhum crime ou ddicto polilico anterior á 
extradição, nem por qualquer facto eonncxo com tal crime ou 
dclicto. Tambem não poderá ser processado nem condemnado 
por crime ou dclicto não previsto pelo presente tratado. 

Art. 7." A extradição não terá lambem Jogar si, dnpois da 
perpetração do crime, ou do ultimo acto praticado pelo Juiz 
no processo criminal ou da sentença condomnatoria, tivPr o 
individuo reclamado adquiritlo por meio da prescripção, se
gundo as leis do paiz, no qual cite se acha no momento do 
pedido de extradição, a isenção da accusação ou da punição. 

Art. 8." A extradição não deixará de ser concedida, ainda 
que por esse facto fique impedido o cumprimento de obriga
ções contrahidas pelo individuo reclamado com pessoas parti
culares; estns, JlOrém, poderão snstl'nlar seus direitos p!'ranlc 
ns nutoridadt's compctpntes. 

Art. 9." A extradição será pedida por um dos dons l~uver
nos ao outro por intermedio dL• sctl respectivo Agente Diplo
mnlico, c S<"rá concedida ú vista de sentença dP condcmnação 
ou de pronuncia, de mandado de prisão C\pcdido segundo as 
formulas prcscriplas pela lei do pniz qnc pede a extradição, 
onde rrualqucr onlro acto quo lcnl1a tanta força como esse 
mandado e imlittnc igualm1~nll' a nntJll'I'Za c gravitl:)(le tlos 
factos pnrseguidos, a sua (Jt"nalidadc, hl'm como a nacionali
darle do individuo rccl:unatlo. 

Os documentos judiciarios aprrscnlados de conformiúade 
com o presente artigo serão expedidos em orig"inal, ou por 
cópias authcnticas, pelas autoridades competentes do paiz 
que pede a extradição. 
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O ~eu conteúdo terá inteira f1í. 
o prdillo tle extn11lição llPverá ser acompanhado dos sig-nat\S 

do individuo reclamado, ~~ tlf' tJualquer outra indicação IJUe 
sin·a par:1 se veriJ1car a identidade da sua pPssoa, c bem assim 
de uma cópia ria lei appliea\'el ao crime ou delicio imputado. 

A cormspolllkncia c as ll!'gociaçõcs mo ti v atlas pl'!o pedido 
de extradição poderão, sc~;umlo as convcniencias do caso es
pecial, n•alizar-se llirPctamente entre o 1;overno do Brazil 
e os Govemos que pcrtencNcm nn Impcrio "\llemão e se acha
rem interes,atlos na cxtratlieão. 

Art. 10. Em casos mgeu!t's I' principalmente qnmulo 
houver perig-o tle t•vasão, cad;1 nm tios n•sJwetivos t:oVI'rnos, 
fundnndo-se na exisiencia dn uma scnLI'll\:a de ctmtlenmação 
011 de pronuncin, 011 de nm mandntlu dn prisão, porlerú pelo 
meio mais prompto c lllll>lllo JICio telt1grapho pedir c ul!ltT a 
Jlrbão do pronunci:ulo ou cmllll'llllt:Jtlu, com a condi~~ào tk 
aprt'SI'ntar no mais lm~ve prazo. tJilC não PX.CCtkrú tle \JO dias, 
o documento cuja rxist'PIH~ia hotiVPI' sido indicatla. 

Art. H. o~ ohjcetos i'OIIhallo:; Oll snbtrithitlos, os instm
mcntos nos utcnsis l[llt•.linnvernn sPrVitlo para a pcrpetra\;iío 
do crime ontll'iicto, I' os ulJj,•elos que llcllt~ l'on~m comprobato
rios c t)UC tenham sido appn·ll!'nditlos ao intlivitlno rcdamado, 
serão restitui dos na mesma oecasiâo Pm que se dl"cctnar a sua 
cntrc;!n, n ontrosim no c:tso em 1p1r a cxtratli\;ão, tlepois de 
eoncetlitla, não "~ pos~a n·alizar t'lll cnnsPtJllt'lleia da 11wrtt\ ou 
fuga tlo criminoso. 

Ficam todavia rPsah'adns os direitos de tcreriro sobre os 
mencionados objcctos, I{IH' serão devolvidos sem drspeza algu
ma, apenas h'fmint• o jnlgamento. 

Art. 12. Lo~ o «JUC sPja cnncPtlitla a cxtradir,ão do individtw 
rPc!amado, ell"ectuar-se-ha o scn transporte ~olJ a escolta de 
a~wntcs do Governo re«!llCl'Ído, l'nrrendo as despezas por con
ta do Governo reelamante desde o momento em «{LW o drlin
tJUente ftir posto a Lonlo. 

Art. 13. As despezas tlc prb;ão, sustento n transporte de 
individnos euja extradição lwnvPr sido concctlida, assim como 
as de consL• nação c transporte dos ob,jectos <I ue, nos termos 
do artigo prcc!'tlcntP, dPvem sPr restitui«los 011 entrcgnes, 
licarão a cargo de cada uma tlns altas partPs t•ontractan!Ps nos 
limi!t•s <lo seus resprctivos lt•rritorios. 

As drsprzas <Ir transportl' r outras no lt'ITilorio dos Est;ulos 
intennediarios lil'arão a eargo da parte n•elaman!c. 

Art. H. Qnantlo. no sPgnimcuto de uma eansa crime por 
aetos rpw eonstituem t~1·iuws ou tll'lit'tos politieos, uma tias 
altas partes eontractantes julgar JWccssaria a int[nirit:ão du 
1t~strmnnhas rcsitlrntes nn tt•1Titnrio da nutra, ou qualqlll'l' 
outm acto de instrnet;:ío jntlieiaria. sPr:í Cll\ ialln para Pssr. 
lim por via tliplomatica rarta precatoria, ú qual se dar;í 
r.mnprimcnto, ob~crvanllo-~=c a if'gislação do paiz rm IJIII' tlcvo 
ter Jogar a audi(.'ãu tias testemunhas 011 o acto llll'lleionadn. 

A exccu\:ão da carta precatori11 podcrú ser rrcnsada. si o 
prorr.sso houvtw sido instaurado eont1 a stt htlito do Estado 1'1'

«Jlteritlo, IJIIC ainda não se aehc lll'eso pela uu!oridatle de 
r. n. i8i8 o~,;; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

quem provier a mesma carta, ou si o processo versar sobro 
acto não sujeito a pena, segundo as leis do Estado ao qual 
fôr dirigida a commissão rogatoria. 

Os Governos contractantes renunciam a qualquer reclamação 
f{Ue tenha por objecto a restituição das despezas resultantes 
do cumprimento da commissão rogatoria, uma vez que não 
se trate de exames criminaes, commerciaes ou medico-legaes. 

Art. !5. Si n'um processo por crimes ou delictos não 
politicos, o comparecimento pessoal de uma testemunha for 
julgado indispensavel, o Governo do paiz, em que residir a 
testemunha, lhe communicará o condte que para esse fim 
lhe houver dirigido o outro Governo. 

Si as testemunhas rer{uisitadas consentirem em partir, os 
respectivos Governos lixarão 1le commum accordo a indemni
zação que lhes deverá dar o Estado interessado pelos gastos da 
viagem e de estada, assim como pelo incommouo pessoal c 
pela perua de tempo. 

Essas testemunhas não pouerão em caso algum ser presas 
ou molestauas, por facto anterior ao pedido de compareci
mento, 1lm·antc a sua cstaua forçada no Jogar onde tiverem de 
ser ouvidas, nem durante a viagem, quér de iua quér de volta. 

Art. 16. Si n'um proecsso por crimes ou delictos não 
Jloliticos, for Jtnct•ssario Jll'twcder ü :warl'ação do processado 
com delinqnenll's dcliuos ua oulra ua~'ão, ou adtJUirir provas 
de convicção ou documentos jutliciaes que l'lla possua, o JIC
dido será feito por via diplomatica. 

Uever-se-ha acceder ao pedido, quando considerações espe
ciacs o não estorvem, sob condição de sl'rcm devolvidos no 
mais curto espaço possível ao seu paiz os indivíduos c docu
mentos reclamados. 

As desvezas de conducção de um Estado para outro dos in
divíduos, e dos objectos acima indicados serão pagas pelo Go
verno que dirigir o pedido. 

Art. i7. As partt•s contraclantcs promellcm notificar uma 
á outra as sentenças sobre os crimPs ou delictos de toda cs
]teeio proferidas pelos Trilnm:w:> de um dos dons paizes contra 
og tl:H'Íllll:lt'g tio ontru. E~la t'ommnnit·:u:ão ~l' fnrú. renwth·n
thHt' por via tliplomatil'a a inlt•f!ra ou t•x:traetu tia ~enten~a 
tll'linili\·a anGnn•rnotlt'tJIH'lliO n'o fú1· ~uhtlilo. 

Art. 18. O prt·~ente trnlatlo pt•rnwnt•eer:í em \igor- a contnr 
do dia da sua publicação na fúnna prescriptn pela legislação 
de eada uma das altas pnrlrs contrnctantes, até que uma destas 
lwja deelarado ú outra gna intt•nção de fazl'i-o cessar, mas ainda 
então vigorará por seis It1l'Zes eontado~ do dia de talnotilicação. 

Este tratado será ratilicado e as ratificações trocadas na ci
dade do Bio de Janeiro. 

Em fé do que os dous l'lenipotenciarios assig·naram em dupli
cata o presente tratado c o scllm·am com o sellu de suas armas. 

Feito no Rio de Janeiro aos 17 dias do mez de Setembro do 
anno de i877. 

(L. S.) Diogo Vellw Cavalcanti de Albuquerque. 
(L. S.) Michelet von Fmnt.zitts. 
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E sendo-Nos presente o mesmo tratado, cujo theor fica 
:~cima inserido, e bem visto, considerado e examinado por 
Nós tudo o que nelle se eontém, o approvamos, ratificamos e 
confirmamos, assim no todo como em cada um dos seus ar
tigos e estipulações, e pela jll'rsente o damos por firme e 
valioso para os seus devidos efreitos, promettendo em fé e pa
lavra imperial ouserval-o e cumpril-o inviolnvelrnente, o 
faze l-o cumprir e observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos pa,sar a presente 
carta, por N{Js assignadn, selladn com o sello grande das :~nuas 
do Imperio e referendatla pelo Ministro e Secretario de Estado 
ahaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos ~2 dias do mez de 
Setemuro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de i877. 

IZABEL, PHINCEZA IMPElUAL UEGENTE. 

Duque de Caxias. 

Senhor. -As despezas já effectuadas, da verba do§ a."
Exlraordinarins no exterior- do art. !.1. 0 da Lei do orÇamento 
mn vigOr 110 exercício liHanceiru de 1877- :lH78, imporiam 
em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti6: 822n7!i0 
e as determinadas, cujo pagamento ainda não 
consta, em.................................. 12:3358!,87 

Sommando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79: 15882!, 7 
Acrescentando, porém, a essa somma as des-

JlPzas e\·entuaes até o fim do P:xcrcicio, que foram 
orçadas em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 956;5187 

teremos a despeza total, presumiYel de ........ . 
Concedendo a Lei o credito de ............. . 

82: lll,t)!,3!, 
7!,:0006000 

dar-se-ha um deficit, cujo maximo 'c calcula em 8: Hl,f5'-"3"= 

que póde ~er sUJlprido com o transporte de sobras, importando 
as tJUe exi~tem nas verbas dos§§ 1. 0

, 2.", 3.", "'·"e 6." do re
ferido art. '-"·o, em mais de 72:000#000. 

l1ara esse lim tenho a honra de submfltler á approvação e 
assi;.pwtura de Vossa 1\la~·eslade Imperial, de conformidade. 
com o fJUe dispõo o art.13 Lia Lei n." H77 de 9 de Setembro de 
:18ti2, o Decreto junto qtw manda tirar das sobras de !,1:0008 
da verba do§ 4. 0 - Ajudas de casto-, a fJtJantia de8:tHn'-"3~ 
par~ ser applicatla ás despezas da verba do § !'L"- Extraor
dinarias no exterior- no exercicio Hnanceiro de 1877- 1878. 

Sou, Senhor, de Vossa Magesladc Imperial o mais reverente 
subdilo.-Barãa de Villa Bella. 
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DECRETO N. 69~7- DE 25 DE JUNHO DE i878. 

Autoriza o Ministro c Secretario de Estado dos Nogocios Estrangeiros a ap
plicar ás despezas da verba -l!:xtraordinarias no exterior- no ciercicio 
de t877- t878 a quantia de 8:H4~~3~. tirada da vcrha- Ajndas de custo 
- do mcsiiiõ cxercicio. 

Sendo insufficiente a quantia yotatla no§ 5." do art. ~-" da 
Lei 11." 2692 de 20 ele Outubro ele 1877 para as de:;peza~ -Ex
traordinarias no exterior- no exerci cio linancr.iro de 1877 -
i878, Hei por bem, Tendo ouvido o Comcllw de ~.!inistros, e 
na conformidade do art. 13 da Lei n." H77 de 9 de Setembro 
de 1862, autorizar o Ministro r. Secretario de Estado tios Ne
gocios Estrangeiros, para applicar ao pagamento tias refe
ridas despezas a quantia de 8:H~61-3~, tirada tlas sohras tla 
verba- Ajudas de custo-, do nwsmo cxcrcicio, obsrn·au
do-se as formalidades prf'scriplas no mencionado art. 1:1. 

O Barão de Villa Bella, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha en
tendido e faça executar, expedindo os despachos ncccssa
rios. Palacio do IUo de Janeiro em 25 de Junho de i878; 57." 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica tle Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de Villa Bell(l. 

Senhor.- Estando esgotada a consignação marcada na Lei 
do orçamento em vigor pnra a Yerba -Conducção, su~tento 
c curativo de presos-, 1101' terem avullatlo no actual exer
cício as des:pezas coiu o transporte de presos de umas para 
outras provmcia~, as quaes excederam á previsão ordinari<~, 
e havendo ainda pagamentos a fnzer por conta da verba, na 
importancia provavel tle 20:000~000, cumpre providenciar a 
respeito dos mesmos. 

O Governo de Vossa Magcstatlc Imperial, attendt•ntlo a CjlW 

na verba -Guarda Urbana-, a dcs]wza Iiqnidadn. t' a qnc 
se tem de se pagar não nbsorverão a cifra lixada de 502:13õ$750, 
e ao contrnrio dcixarú grande saldo, prefm·e usar da fnculdade 
conferida pl'lo art. 1a dn Lei n." H77 de 9 de Setembro de i862 
e art. 25 da de n. o 2792 de 20 de Outubro de 1877. 

Para isto tenho a honra de snbmnttcr á assignatnrn de Vossa 
Magcstade Imperinl o inelnso dPereto autoriznntlo o f ransporte 
de 20: 000R000 desta pnra aCjll!' 1!11 H riJa. 

Sou, Senhor, com o mais profundo rt!~pcito- De Vossa 
Magestadc Imperial sub dito fiel t• reverente. 

La,{ayette Rodrigues Pereira. 
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DECRETO N. 69~8 - DE 25 DE JUNHO DE t 878, 

.lntodza o Ministro c Secretario <lo Estado tlos Ncgocios <la Justiça n trans
ferir da 1·orha -Guarda UI'IJana-para a verba --Conducção, sustento c 
cnralil'o de presos- uo exercício de i8777 i878 a •pwnlia do 20:000800Q, 

Sendo insufilciente o credito votado no § 9." do art. 3. • da 
Lei n." 2792 de 20 de Outubro de :1.877, para as despezas da 
verha -Conducção, sustento e curatiro de presos-, no cor
rente nxercicio, Hei por )Jl)Jn, de conformidade com o mt. t:J 
tia Lei n." H77 de 9 de ~Membro do 1862 e art. 25 daquclla 
lei, o Ti•ndo ouvido o Conselho de 1\linistros, autorizar o 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça para 
applicar ao pagamento das referidas despezas a quantia de 
20:0008000, tirada das sobras verificadas na nrba -Guarda 
Urb:ma- dando conta opportunamcnte deste acto á Assem
bll;a Ger11l Legislativa }Jara st•r definitivamente approvado. 

Lafayette Hotlt·igues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do IUo 1le Janeiro em 25 
de Junho de 1878, 57." da Indcpendcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 69!~9-DE 28 DE JUNHO DE !878 • 

.Altera a organização da Guarda Nacional das comarcas da capital e da 
Serra, na Província do Espírito Santo. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Província 
do Espírito Santo, Hei por bem decretar o seguinte : 

Art. 1." O CommandoSuperior de Guardas Nacionacs, creado 
por Decreto n. • 6810 de 29 de Dezembro do anno findo, nas 
comarcas da capital e da Serra, na Província do Espírito Santo, 
será formado de um batalhão de infantaria de seis companhias 
com a designação de :l.", duas secções de batalhão de infanta
ria do quatro companhias cada uma, com as de i." c 2.• do ser
viço activo, e outra, tambem do 11uatro companhias, eom a dn 
L• da reserva. • 

Art. 2." O L • batalhão terá por districto as freguozias do 
Nossa Senhora da Victoria, S. João de Cat·iacica, S. João de 
Carapina, c villa do Espírito Santo; a L a secção de batalhão 
da activa as do Nossa Senhora de Viannn, Santa Izabcl c Santa 
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Leopoluiria; a 2. • as de Nossa Senhora da Conceição da Serra 
c S. José tle Queimado ; c a set·ç~o de Jmtal h~o da reserva as 
da capital, Carapina, Cariaeiea, E~pirilo Santo, Santa Lcopol
dina, Vianna, e Santa Izabel. 

Art. 3" Fica derogarlo nesta parte o d•wrcto acima citatlo. 
Lafayctte Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro c 

Secretario de Estado rios Ne[!oeios da .Justiça, assim o tenha 
entcnditlo e faça executar. Palaeio do l\io de Janeiro Pm 28 de 
Junho de 1878,57.0 da lnllcpendt•neia I\ tio lmpPrio. 

Com a rubrica dn Sua Mngr~tadc o Imperador. 

DECRETO N. 6950- DE 28 DE JTJ:'ITIO DE 1878. 

Abre ao Ministorio dos Negocios do Imperio mai< um crcclito extrao•·clinario 
n'a importaneia do 10.000:0001$000, dcsti•Hulo espccialrncnto par~ oceorrer 
ao pagamento das despezas urgentes já feitas e 'lue se continuam a fazer 
com soceorros ás provindas flagelladas pela sêcca. 

Estando verificada a insuffici<•nria do rredito extraordinario 
de 4.000:000b000, aberto pelo Dl)t'r!'lo n." 6871 de 20 dt~ 
Março do corrente :mno, dPstinado Pspecialml'nte :w pa'!a
mento das desp<•zas urgentes {jlle se •·stão fazendo c têm de 
ser continuadas com soecorros ús províncias flagelladas pl'la 
sêcca, Hiíi por bem, Ouvido o Consl'lho de Ministros e dn 
conformidade com o disposto no art. 25, § 2." da LPi n." 279:2 
de 20 de Outubro de 1877, combina1lo com o art. 4. 0 , § 3. 0 da 
de n. • 589 de 9 de Setembro de 1.8~0. abrir mais um en'dito 
extraordinario na import:meia de 10.Ó00:000,5000 pnra cobrir 
as despczas já feitas pot· sPnwlhant•J moti\·o até a presente 
data, e as que de proximo forem oeeorrendo. 

O Dr. Carlos Leoncio dP Carvalho, do M1~u Conselho, Mi
nistro e Secretario dn Estado dos NPgocios do Impcrio, assim 
o tenha. entendido e faça exeeutar. Palacio do Rio de Janeiro 
l'nt ~8 de Junho de !8i8, 57." da lndcpend<'ncin c do hnpPrio. 

Com a rubrica d1J Sua Magestade o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
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SENHOR.- O projecto de Lei de fixação de forças do terra para 
o proximo exerci cio de 1878 a 1879 votado na sessão leg-islativa 
do anno passado pela Camara dos Senhores Deputados ficou em 
ultima discussão no Senado, e por falta de tempo não pôde 
ser convertido em lei. Para manutenção dessas forças foram 
todavia votados os meios nccessarios da Lei de orçamento que 
vai ter vigor neste mesmo cxercicio. 

Não permiltindo a segurança c defesa do Imperio, nem as 
convcnieneias do Estado, qm~ deixe de subsistir a força pu
Jllica, porquo dessa falta resultaria g-rave responsabilidade ao 
Poder Executivo, os Ministros de Vossa Ma~estade lmpl'rial 
julgam qne nestas circumstancias é dever indeclinavel provi
denciar acerca do caso, vi>to como só em 15 de Dezembro fu
tum se eiTt•ctuará a reunião da As•'!•mhléa Gr,ml. 

Portanto, de conformidade com o que fiea exposto, vêm 
ellos reverentemente snbmettet· á Alta Approvaç~o do Vossa 
1\Iag-estade Imperial o llPcrcto junto, no qunl se determina 
que continuem em vigor as disposições da Lei n. o 27-06 de 31 
de Maio do anno pnssado, até ulterior resolução do Poder 
I.rgislativo, a cujo conhecimento e deliberaç;lo Sl:rá levado 
O!JliOrtunamente este acto. 

Somos, Senhor, com o mais profundo respeito e acatamento 
de Vossa Magestade Imperial, subdito~ muito reverentes. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
Carlos Leoncio de Carvalho. 
Lafayette Rodrigues Pereira. 
Barão de Villa Bell(!,, 
G. Silveira Martins. 
Marquez do Herval. 
Edual'do de Andrade Pinto. 

DECRETO N. 6951 -DE 28 DE JUNHO DE 1878. 

Determina que para o ex11rcido do 1.878 a 1.879 continuem cmJvigor as dis· 
posições da Lei n.• 2706 do 31 de Maio tio anno proximo passado. 

Não havendo Lei de fixação de forças de terra para o exer
ci cio de 1878 a l879, Hei por bem decretar, Tendo ouvido o 
Conselho de ~linistros, que para o referido exercício conti
nuem em vigor ns disposições da Lei n. o 2706 de 31 de Maio 
do anno prox:imo passado até que haja resolução do Poder 
Legislativo, a cuja approvação será submettido opportuna
mente este acto. 

O Marechal de Exercito grarluado l\f11rquez do Hcrval, do 
Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da G11erra, assim o tmtha entendido e 
ex11eça os despachos necessarios. l'alacio tlo Hio de Janeiro 
em 28 de Junho de 1878, 57. o da Independencia e do Imperio. 

---

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador; _ (' l, 
1
,, C \ , f, 1 . 

_.- I 

Marquez do Herval. . , · 
.-J'-\AFI:P~ 
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SENnon. -A Lei n." 27\l2 1lr• 20 1le Ontnbro de 1877, que 
lixou a dt'S[H~za gl'ral do ImpPrio para o PXI'l'Cicio dP J 877:-1878, 
prorisorianH'ntc regido até rupwlla !lata pPia Lei n." :2670 lln 
20 1lP Onl uhro de i87li, 1'111 \ irttule tio disposto ua dP H." 2707 
d1: 31 d1: Maio daqnello anuo. eonsigllllll para os sl'rviços 
das spg·nintes ruJH·ieas tlo art. 7." o ere1lilo tlP i.7!)6:077S088, 
assim 1listrihuidu: 

9.- Illuminação Publica,...................... 700:077~08S 
11..- Estrada de ferro o. Pedro JI .............. 4.500:uoonooo 
H.- Telegraphos, iuclusivc iS:ooonooo p1ra a 

cou<;Lrucção da linha lelegrapliica nutro a eidado 
de Sant'Anna do Livralllenlo e a Yilla 1lo Jlo. 
sario, na Proviucia de S. Pedro do Hiu Grande 
do Sul....................... .. .. .... .. .. .. .. . 760:000,)000 

tü.- Terras Publicas c Colouisar;ão... ... . •. . . . .. 1.836:uoonooo 

· Sr•nwlhantes consignaçiks, insnllieil'nles para despezas a 
que forçosamente tinham !lc altt'JHlPr, !'oram excedidas, apeznr 
das n·dueções qw·, Sl'lll flpsorgaHiza(.'ão dos st•rviços, ltn sitio 
JIOssivel n•alizar. Nem outra row'a ~~ra de prever quando, a 
lera r em conta as despczas pa;.ras ,. as IJUC apenas depcndimn 
de litJUidação, jú em come!)O tio seg-uutlo st·mcstJ'O se achava 
hem manifestada a insnflieil'neia 1la' rt•rhas. prineipahHI'ntn 
da do- Terras Publicas n Colonba~:io -, posto IJlln a rsse 
tempo não se pud1;ra avaliar sobre b:~se um tanto scgnr:~ o 
inevita\·c[ excesso dos gastos do excrciciu sobre os cn·tlitos 
yotados. 

Ainda agora, Senhor, não obstante a lliJig·encia fPila p:H·a 
colligir as informações Jweessarias ao computo lle todos o;; 
encargos do exercício, illlJIOssinl foi olJtel-as tão comph'tns 
como seria para desejnr. A distancia em que se acham da 
sédc da contabilidade g-eral das despezas publicas algumas 
ThPsourarias de Fazenda, a natnreza de alguns serviços, o 
outras causas analog:~s, avenas pcnniltem JIOI' l'mquanlo ruo
ceder por estimativa ao calculo das despPz:Js do exercício. 

Sórnrnte no fim do semestre atldicioual é que a liiJUidação 
JllÍde dar a conhecer de modo definitivo o estado dos crc
ditos. Por esta rnzão sómcntP I'U n1pre providenciar :i cerca 
dnquelles cujo deficit é manifl'sto c cousideravcl; qnantll a 
outro~, nos quaes apPnas ~e podcrú verificar alguma insulliciPn· 
cia ou sobra, efl'Pcluar-se-lw a transpm•ição, autorizada pelo 
art. 13 lia Lei n." 1177 de 9 de Setembro do 1862, logo qur: 
forem conltecidns todns as dcspezas de cada rubricn, lwvendo 
aliús fundauwnto para presumir que as economias apuraLlns 
n'algumas verbas serão superiores ao exrPsso da despt•za de 
outrns. 

Por este mcthodo, unico ao alcance do Governo para que 
possa obcdrccr ao~ preceitos IPgaes, !) licito contar que a liqui
daçã? do exerci cio pat~nteie, de modo mui apmximado á impor
t:mcta em que os nvaha, os cxc1·~~os de dcspeza que aindn uma 
v~z viem~ perturbar a vr.evisã? ~cgislatiya.! !'~!que, força é 
lltzcl-o, suo sobretudo dendos a mtpcrfetçan do orçamento, 
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que não nttcndeu n imprescindíveis necessidades ct·rndfis prln 
t•xt·cução tlr contrnctos c fi ontrfis rpw dt~\'ifim nalnmlmentc 
provir !lo dt•st•nvolviuu·nto LlL' varios sPrviços. 

A;.:,im: 
§ !l." ILLUMI~AÇÃO PUDLICA.-l'ela tlfiUSUia XIX do COII· 

trncto de H Ut\ Março de 18;)1 foi estipulado o llfigauwntn 
sogumln o pfidrãn mouctario til~ fte:)OOO pot· oitava !lu ouro 
dt\ 22 rtnilates. 

E', mais ou nwnos, d1\ /)0:000,5000 a tlifTt•rcnça. moti\·fidn 
pnlas tluctnaçõPs do Cfilllhin, entre a tli'''III'Za 01'\:<ula" a f[LW 
tnn si !lo e ainda tem dn se1· sa tisfeilfi. 

§ il. ESTRADA DI~ FERRO ll. PEDRO ll.-l'm dos prilllCÍL'OS 
netos !lo Ministro tia A!;ricultura, ao a;.:sumir a administração. 
foi exigir dcmonstraçucs da dr~spPza, feita c por fazer duranto 
o cxt\rcicio, qnn tlrssum a eonh•·cnr. o mais aproximadamente, 
o estado dos creditos o a margnm !JlW tlcixa\':tlll para futuros 
t•ncargos. . 

U calculo rPiati\·o ao lrafpgo da Estr:Hla de forro D. Pt!dro li, 
tomando por base a méuia tla dt•speza realizada em cinco 
mezes n comprehendido o pa~mnento dt\ :t ü2.000 por conta 
da n ncomuwnda de trilhos e pertenças ~1j ustada t~Oill fi com· 
vanllia Terre Noire e orçada em ;t i8Tte.OOO, ffiria e~pel'3r 
o excesso dt~ ü83:490~100 sobre o cn·dito votado, si a 
d!'S(H'Za com a conservação da Yia pennaw•ntc não tcndt•ssc 
,, diminuir por j:í sn achar exceui:Hia a maior parte\ tlos rne
lltoramentos de qnt· e:m~eia a linha e st.•r apenas nPem:saria a 
suu~tituição dos trilhos, a qnul, a juizo tia ])irectori:t, podia 
sPr cJTectuada lentamente. 

Feitas as reducçõcs que· o estado do serviço comportava, 
nlío excederá de 500: 0001)000 o deficit de~ ta Yt'l'ba. 

§ ifte. TELEGRArHos.-A despeza desta rnhl'ica, orçada em 
L 060:0001}000 pela tauclla explicativa do orçauwnto, foi fi
xada pela Lei em 760:000~000: quantia esta tiO' todo o ponto 
deficiente para occorrer, apczar de toda a economia, ao vaga
nwnto do pessoal, aetJUisição tle matN'ial, eon~ervaçlío n re
construcção de linhas, e conslrucçiio de outras P do t~slaçõcs. 

As obt·as em andamento não podnriam ser sustadas sem grave 
lrfinstorno do serviço e considcravcl prejuizo, que remltaria 
para os cofres publicas, já da diminuição da recnita dos teh\
grapltos, que no actual exercício se elevarú u mais de 500:000#, 
jú da perda de valioso capital Cllllll't•gado. l'or outro J:ulo, o 
prolongamento du rêde tdcgraphira tornúra inevila\'PI o 
~ugmcnto do custeio. 

l'or n~tus razões, cujfi importancia nwlhor se nvitlcncia
ní da opportuna cxpo~ição dos trabalhos Pxccntados du
rante o cxercieio neste ramo rla administração, a rlcs]lcza 
paga c por Jtagar, dentro c fúra do Impcrio, excndcr:í nu im
portfincia ue 700: OOOBOUO a consignação da lei. 

IleleYa observar que embora o pes~oal, segundo o Jlarecer 
da Dircetoria Gcrnl, esteja úqucm das nccessida!lcs dPstc 
importante serviço, sú o das i25 estações custa annual
mente 401 :l100BOOO e o de couscrvução da rêdc tclcgraphica 
iH2: 000~000. O orçmnento da dcspeza que foi apresentado 

r. n. 1878 46 
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pela Directoria para servir de b:~se á proposta que teria de 
ser sujeita :í AssPmhléa Geral, I'! eva-se a L 109:000#000, 
não comprehenditlo o cretlilo m•ees~ario ú acquisiç:ío tle 
apparelhos para 20 t•staçõt•s, de fio n isolatlorcs vara rccon
strucção do linhas c construcção dP outras. 

Em tacs circumstancias era inevilavel o excesso da vrrba. 
§ 15. TERRAS PUBLICAS E COLONISAÇÃO.- Quanto é possível 

avaliar nesta occasião, terá tle l'le,·ar-so a ft..lOO:OOOBOOO o 
excesso da dt>sprza, paga o por pagar. l'obrn a votada para 
os variados serviços classificados llPsla rubrica. 

Para pôr em relevo a dnliciencia da quantia votada, basta 
considerar que a do 290:0006000, fixada na tabclla explica
tiva para exPcução dos conlraetos cr!Phrados e auxilio :i 
introdncção de immigrantc• por conta de particnlarPs ou dn 
associaçõPs, mosl.ron-sP st>is v<'ZI's inft•rinr ao só paganwnto 
tias suhvPnçõt•s estipuladas, <rnaPS as <rue ainda t•m parte são 
devidas, já ao rmprczario .loa<rnim C:wtauo Pinto Junior, já 
ú Companhia t!e Na,·ngação Transatlantica. 

Tam bem a quantia de 19ft.: 0001~000, distri buida pPia mPsma 
tabella para os trahalhos de nlfldição, demarcação e diserimi
nação de terras publicas e Jegitinwção das possuitlas, e assim 
a de 980:00015000 para as de,;ppzas da administração e todas 
as outras das fft. colonias alli mencionadas, estão longe de 
corresponder ás immediatas necessidndes <lo serviço. 

Não pre\'iu de certo a lei, que a mór parte dos :H.OOO 
immigrantes entrados no exercício de !876-1877 ainda devia 
pesar sobre o orçamento do Estado- porque não é tudo re
ceber o immigrante e pagar a subvenção correspondente, 
senão que a maior despcza é d'ahi quo começa,- nem que no 
actual exercício teriam de chegar aos portos do Impcrio ct'\rca 
de 33.000, dos quaes :1.6.4:94: por conta do emprezario acima 
mencionado, fJ-.085 de conta da Companhia de Navegação 
Transatlantica; 2.:1.\J!J expedidos por Lobcdanz &Comp. e 13.3:J!J 
cspontanros. 

Toda a verba do orçamento não chegaria para pagar no 
menos as subvenções. 

Cumpria, porém, não sómente manter os estabelecimentos 
existentes, um só dos quaos, o de l'orto-Heal, custou no pri
meiroscmestre 123:2616221 e no segundo cêrca d<' 120: 000t5000, 
como lambem agasalhar, sustentar e transportar a seu des
tino a maior parte dos rocem-ehPgados, e a estes n a muitos 
outros distribuir tl'rras medidas e demarcadas, auxiliai-os 
fJelo modo prt\Scripto no Reg-nlamcnto de t9 de Janeiro de 
1867 e conceder-lhes ainda outros favores que, não raro, as 
eircumstancias tornam indispensaveis. 

E' intuitivo, e de sobejo o ha dl'monstrarlo a cxperirncia, 
que a esta larga srrie de provideneias administrativas não 
hast:íra um credito quo, ainda mesmo )Jara as que no actual 
systema de colonisação se podt·m eh:nnar dt·spt~zas {JI'I'lll:l
nentl's, fiearia inferior as necessitlatlcs. 

Para occorrer, Senhor, ao r·xcesso pn'sumido das verbas 
9, H e 14, autoriza o art. 29 da vigente Lei de orçamento a 
abertura de credito supplemcntar. 
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Quanto á verba Ui. •,. tem sido por meio de credito 
cxtrnnrdinario que, em vario~ exercicios e ainda nos flous 
ultimos, se ha provido no excesso da dcspeza votada, c é 
tamhem deste meio que usará np:ora o l\linisterio na falta 
absoluta de outro com quo possa satisfaur emprmhos contrn
hidos pela administrnçiio public.n e dcspczas que se não evi
tnriam nem adinriam sem saci'Ífieio d1~ valiosíssimos interesses. 

Não desconhecPmos, Senhor, que a restrictn intelligencia do 
art. 4. o, § ;J, ", Ja Lei n. o 589 de 9 de Setembro de i &'50, mti
licada pefo nrt. 2S, § 2. 0 da que regula o :tetual exereicio, se 
oppõc a que despezns, que estavam no easn 1k SIW prPvistns 
e em parte o foram, sejmn satisfeitas por ml'io de ercditn da
quella natureza. 

Na alternativa, porém, de violar a fé dos contraetos e desor
ganizar serviços qnc tanto têm custado :í nação, ou de tomar a 
responsabilidade de um acto l!'lC o .Ministerio r'1 o Jll'irneiro a 
reeonhccer menos regular, não lwsilou na Pscolha quando 
com outro modo de proceder não deparava em que os pre
ceitos leg-aes pudessem ser rigorosamente observados. 

São r~stes, Senhor, os fundamentos com que trmos a honra 
de suhmPttcr á Approvação e Assignatura de Vossa Mag1•stade 
Imperial os dons decretos juntos, um dos qnaes abre credito 
snpp lement ar de L 250: 00015000 e outro, crt>dit o cxtraordi na rio 
ac 4. fOO: oooaooo, ambos para o actual exerci cio. 

Somos, Senhor, com o mais profnn1lo re~pdto r· ncatamrnto: 

De Vossa Magestade Imperial: 
Subditos fieis e reverentes 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
Carlos Leoncio de Carvalho. 
La{ayette Rodrigues Pereira. 
Bal'ifo de V illa Bella. 
G. Silveira Martins. 
llfarquez do Jlerval. 
Edzumlo de Andrade Pinto. 
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DECRETO N. 6952 - DE 28 DE JU;';HO DF. 1878. 

:\!Jro un ~Iinisll'rio elos Ncgocios el:t Agl'icnltlll'n, Gommrrcio c Obras Pu
hlicas um cro1lito cdraonliuario tla qnanti:L flo L2:.i0:001l!~OOO para tlrspoza~ 
tias verbas .:_IIIuminnr.ão publica- Estrada ele forro ll. Pedro li-e
Telcgraphos- no oxcrcicio elo :1877- 1.878. 

Snndo insufficirntes as (ltHmlias consignadas na~ rubt·icas 
9, H e H do art. 7." da Lei 11." 27U2 (ln 20 dt> Outubro de 
1877, que fixou a despeza e orçou a receita geral do Imperio 
para o exercício de 1877-1871-l; llt>i por bem, Tendo ouvido 
o Meu Collsclho de Ministros, c na conformidade do art. 13 
da Lei n." H77 de!l de OnllliJI'O dn 1Hfi2 ('arts. 2~). §~L" c :J.o, 
e 29 da de H." 2792, acima cilada, abrir ao l\liuislcrio dos 
Negocias da AgTicultura, Commorcio c Obras Publicas um 
cmdilo supplcmcnlar da quantia dn 1.250:000!5000 para, ele 
accõrdo com a labella junta, occOJTPr üs despczas com os 
serviços das vcrbas-llluminação lllllJlica-Estrada de fl'ITO 
D. Pedro II- P -Telegraphos- no rcfcritlo exercício de 
1877-!878: devendo est(• credito ser incluído na proposta 
qu<', nos termos da lei, tem tln sPr apn•sentada oi Assembléa 
Geral ua proxima reunião. 

João Lins Vieira Cansansão de SinimlHi, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, !'residente do Conselho de l\linistros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido o faca 
r,xpcutar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho do 1878, 
Ui.• da Independoncia o do ImtJerio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Tabella a IIUC se refere o Decreto n.• 6952 dcsla datà, 
Lei n.• 2.,'92 de Outubro de I8')'.,·~ n•·t. ')',• 

9. 0 - IJ.Lt:MINAÇÃO pttULICA. 

Credito votado.................................. i00:07i,)088 
Dc•pcza par,a c por pagar, calculada, na 

fórma do conlracto do H de ~farr.o 
de l85i, pelo p~tdrão monotari<J de 
48000 a oitava de ouro de 22 <Juilale<.............. i~0:077,)088 

Drfirit calculado ........................................... . 
H.- ESTRADA IIB FERRO D. i'BDHO 11. 

CreditrJ ·rolado ......... , ....••....•............. 4.500:000h001J 
nc,pcxa: 

Healiza<la ató o fim tlr Dc1.cmbro ultimo. l.8'.:i:Oti!l,~tr,o 
» pela. Dclt'gacia do Tlu~souro 

em Londreo no L<> se mostre......... !!7:802~\l~li 
Calculalla para. supprimcnto do comhus~ 

tlvel nf.ti an fim do oxPrcicin.. I~O:OOO,)OUO 
• para fornecimento de trilhos 

P- pertenças nos termos Uo ajusto cu-
lot•r<~do com a Companhht TriTC Noirr. ti:il: llRbUUO 

DcRper.a do ~. 0 !'cmcst.re, calr.nlatla em 
.Janoiro na impoo·tancia lle ~.5i\1:50U1), 
segundo a média elos mezcs antcriort's, 
o ora avaliada, altcnta a diminuirão 
do trabalho, ""'· ..................... 2.396:009683~ 

----- 5.000:0008000 
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Defl,cit calwlado............................. ... . . . . . .. .. . .. 500:0006000 
14.- TELEGIIAPIIO~. 

Credito votado.................................. i6U:OOO~OOO 

Desper.ll paga, a sabor: 
Pessoal, tio Julho de 1877 a Abril de l878. 
Construcçüos o reconstruc~.õcs ole linhas 

no mesmo periodo .................. . 
Material c eonservarão no mesmo pc-

riotlo .....•.•...• : • .............. , .•. 

Despcza Jlroccssada: 
De Outubro ........................... . 
~ Novernbro ....... ........ o ••••••••• o 

• Dezembro ......................... . 
~ Janeiro ........................... o 

~ Fevereiro....... . . . . . . . . . . . . . o. o •• 

• Afar~o ............................. . 
• Abril. .•............................ 

Dcsp~za calculaua, mas ainda mio 
liquidada: 

Contas rclati\':t~ aos sele primciios mc
zcs do cxcrdcio ... o o ...• o ....•..• o .• 

De F c,·crf' i r o o ..•........ o ...... o ...•..• 
• .Març,o ...................... · · · · · • · · 
• Abril ....................... · .. ····• 
• Maio ............................ ··· 
» Junho ............ o ••••••••••••••••• 

Drspeza realiz;tlla em Londres co111 a 
at•qnisic:lo de IH<Ltt•rial, lumautlo-~H· 1101: 
ktSt! tio ralt-ulo o <'tBin na fabricao 

~~8: 7858505 

H8:800tl90:! 

li8:22l§6~~ 

5:lj:8ll,)OGI 

28:39M~GG 
5t): 981 ,)R:I.l 
!i't.:8i2MiJH 
í~: IJUG,)6fi'Z 
2~:478,)11H 

i90$:12U 
32: 471 ,)669 

26i :OOO,):ilo 

77: 61R5'.2!J 
HO: 000,~01~ I 

iOil:OUO,)OUU 
l 00: 000,5000 
!lU: OOlJ!iO!MI 
IIU 000,)0011 

m:ãiO,)IIOU 
------ I.Wil:llliO,)OIIO 

Veficit calclllado................................................ 700:000,)000 

Vrficit lotai ela< verbas 9, 11 c H ................................. L2JO:OIXWJUU 
!'alado du 1\io tlt' Janeiro Clll 21> tlc JunhL• tiC U;ii;.-JOáV LiiiS l'ieira t:1111• 

sniiSilll dr Silliml•IÍ. 
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DECHETO N. 695:1-DE 28 DE JUNHO DE 1878. 

Abre ao Ministerio dos Negocias <la ,\gricnltlll"a, Commcrcio o Obras 
Publicas un1 cretlito cxlraordinario tle 4.100:000,)000 para occorrer ás 
dcspcias com o serviço da verba- Terras Publicas c Colonisação- no 
cxercicio de 1.877-1878. 

Sendo insufficiente a quanlia de 1.8:16:0006000, consignada 
no § Ui do art. 7. o da Ld u. o 279:2 de 20 de Outubro de 1877, 
que fixou a desveza e orçou a n·et•ifa gPral do ImpL•rio para 
o exercício de 1877-1878, lld por bl'lll, Tendo ouvido o Meu 
Conselho de .Ministro~, e na cunformidatlt~ do§ 3.". art. 4.", da 
Lei n." 589 dtJ 9 ele Setembro de 18ii0 P §§ 2.0 L' 3." do art. 25 
daquella Lei, Abrir ao Ministerio da Agricultura, CommPrcio 
c Obras Publicas um cn:dito extraordiuario de 4.100:0001$000 
para, na fórma da tabella junta, occorrPr ás despezas da verba 
-Terras Publicas e Coloni~ação-no mencionado exercício 
de 1877-1878: devendo o mesmo credito ser incluído na 
proposta que, nos termos da lei, tem de ser apresentada á 
Assernhléa Geral na proxima n~uniãu. 

João Lins Vieira Cansausão dP Sinimbü, rlo Meu Conselho, 
Senador do Imperio, l'resilleniL~ do Cousl'lho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da Ap·icultma, 
Commercio e Obras Publicas, assim o ll'nha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho de 1878, 
57 .o da Independeucia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Tu beiJa a que se ••eCere o Decreto n. 0 60~3 

desta datu. 

EXEI\CICIO Dll !877-!878. 

Lei n. 0 2792 de 20 de Outubro de !877, art. 7 o · 

!5.-TEURAS PUBLICAS ll COLONISAÇÃO: 

Credito votado •••••••••.••••.••••••••••••. "..... !..836:0005000 

Despeza paga e por pagar : 

Credito distribuido ás provincias. 
" distribuitlo á Delegacia do 

Thesouro em Londres ••. 
n abertos pelas Prcsidencias 

Subvenção á Sociedade Colonisa
dora de Hamburgo, na fórma 
do seu contracto ...••..•....•. 

Colonia de Porto-Real : 

Despeza do L o semestre 
do 2. 0 

123:26lti221 
f.20:000f!OOO 

A Joal{Uim Caetano l'into Junior: 

Pago.................. 83!:500i)OOO 

60:000HOOO 
t.633:050H7üo 

7o:oooaooo 

2~3:261~22! 

A pagar ............... !.150:000f1000 
---- L!J8!:5001~000 

A' Companhia de Navegação Transatlantica: 
Pago................... 7~:57üf)OOO 

A pagar ................ too:ooonooo 
---- t7~:57oaooo 

Inspectoria das Terras e Colonisação; 

hospedaria; transporte de immi-
grante.s entre portos do Imperio; 
e varias outras despezas pagas e por 
pagar............................. 522:268,~687 5. !J36:000fl000 ---------

Deficit calculado...... ~.l.OO:OOOf!OOO 

Palacio do Rio de Janeiro em.28 de Junho de !878.- Joâo Lins 
Vieira Cansanst!O de Sinimbú. 
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DECIIETO ?\. li!):i'l-DE 2H DE JIJ:\"110 DE 1878. 

C'Jil•'t'·h· pri,ilc::io a E1ia:; J·)~·' :Xun·~~ ,h ~ih·:-~ e·nulr•_)s plra ('XI't.narL~m t' 

,.,,trahir··m t·ro•lnct•)..; Jnt·tra . .; r ::1 t, lt ·' ~·'ti .'i:.) c :on,pr~!~·~n·li·lt ··ntrt> as 
r·ri·:H~ira~ {_;lrh(JdT-1~ Ia~· ri ·r·~ ' ~~; .. Xi·;.:: lJ"' J•,-,·-:!. i.• ,, Par:l.. 

Allr~n·len•lo ao que r•·•J'll'r·ralll Eli;,.:c .J.,.,·. :\mh'" •la 
Sil\":1. Jo,:ti Lt•oca,Jiu •k ~OJliZ::, :\li!::u..J •la Cnnl1~ l'o•naliJi'r. 
Domingo,; Soan•,: Ferro·irn l'en1w, J"'"JII;III .l•J''~ •I·· .\.;:-:i,: e .!o,:,·· 
Jo:trpüm :\um·,: ~l•ltla ._. ··un\ :1J·I•• l'~"'!l"\···r '·' ;.,,.,,\···it;HII• nto 
da~ ri,turza~ natnr~·p;-:. ,f;;:-:. P ,_~yin··i:t' d•_l PaLt ,. )1at•' l;: ,,~~~-). 
Iil'i l'••r l•em l't)ll•:···l··r-1'1·' l·:·iYikc::i·• , . .,. •. ·Jn'i\,) I" h• l•lllt••• •I•• 
:!0 fllllll"' J·~ra por ,i Wl ]"•:· m··;,, ,·,. r••mp;•nlli~ "n • lll\•r••za 
qu•• organiz~r'-'m. t.'X]•lorar·~lll ,. · xtr;.l!irem "" ]'r"·!nl'\o- na.tn· 
r:<~'S •·xi-t•·nt··• n:~ p.·l'l·· .\ .. ·.-:.11·· oi" ]ti .. :\ill!Ú. , ... ,ll!•l'f~;l'.,Pii•la 
o'llll't• a,: priiurira;; o·;whu .. \ra,.; do IW''lll" riu na l'roriuria 
do Parú ,. stw~ Iwse•·nl>',; na tl:l )lato G,·o,-so, ,;uh "' rlan
~ulas tflle com .. ,tP IJ;Iix:•m a.,>i.!:!nr~tl:ts JIOI' .João Lins \'il'ira 
C:m~llll'~O tlt~ Sinilnhú, do .\!t'll Cons,•lho, S••n:ulor tlo lill]'t'l'ÍO, 
Pn•,illf'ntP tlo Cumf'!ho d•· J"iubtro~:. Mini,;lro f' SPCI'Ptario dl' 
Estado dos ::'\e~ocios tb ,\gl'irnltnr:l, Comllll'l't'Ío I' Obra,; l'u
blicns, t]lll' assim o ll'uha t'lllt'!Hlido c f;u:a e'\Prntar. P:dal'iu 
tlo Hio de J:m\'iro, 28 de .Jnuho ti•• 18i8, fii." d;~ lndo•pPnueneia 
c LI o lmJJPriu. 

Com a rubrica rJ,• Sua )lageslatlt\ o llliJIPI'<Jdor. 

Joiio Lins Vieim Cansruw7o de Sinimbü. 

Clausulas u fJUC se J•eJ"el"e o DecJ•cto n.• OO:i~ 
desta doln. 

r. 

Fit:a t•ouePditlo a Eli:1s .Jos1·· Xlllll'~ da Sil\':1 . .Jos1' Ll'o:·:otliu 
de Souza, MiguPIIIa Cunha I'••Jwllwr, Dolllillgos So:u·ps FPr
rdra l'\'nnn . .Joatplillt .José tlt• Assis n Ju:.;,·· .lo:HtlliJII .\'nnrs 
1\Iotta, privill'gio I'Xt'lnsivu para cxplorarnnt 1' t•xtr:•hirerll 
Arotluetos llrtllll'at•s 1'.'\.istt•nto·s 11:1 park tlo rnlll' tlo rio Xi11git 
t~omprehentliclo f'llll'•• :1s e:wl!tu•ir:os iuf••rion•s dt'gtn rio na 
provinda do l'<mí t• srws ll:l~t·•·ntt·s nn )f:;to r;n•sso: c• iJI'JII 
;Jssim para a linha tl•· 11:1\·r·g-:~t;i'H• 1'"1' Y:•pttr 1]111' l'~l:lht•kt't'l'l'lll 
I' JII:IIIIÍI-I'I't'll! na S!'rc.:iio tlo lllt'>ll_lo rio. '"I" l'ior :'J-.; llll'llt'Ícl· 
11:1tlas t•:whol'li'a,, dn ··nd,, o st·n '''" dt•:;f:lllllila t'llllll'l':ll' '""" '\ll'' l's!Pj:lllll'tllll'lllidos '" lr:•lt:clllo> d:ll'illl··ll'llo'l;;lo d:l'o··;fr:•d 1 
tI' tfllt' Lclla 01 1'1:111~111a ~1'/:IIÍIII<'. 
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Os t•oncrssionarios poderão tr:msfcrir rsta concPssão com 
:IJIJII'OVação Jll'i;Via do Gu~·nrno l111perial, <Í companhia ou so
eiPdallt\ que formarmu, ou a qualtjtH'l' companhia ou soeit•dade 
existente ; c neste caso aos conccssionarios competirão os cu
cargos estabelecidos nesta concessão. 

11. 

Os roncrsKionarios obrig:n·-sc-hão por tPrmo : 
i .0 A estahdPt'f'l'CIIl I) mantf'l'lllll dt•ntro do pt':IZO tlc duus 

:mnus por JllPÍO df' lwrt·os tln YI'I<J, uma linha tl1• navl'g·açãu no 
rio Xingú quo fir:l!'Ú soh a in;.:pe·e·t;ãu do Ministro da AgTil·ul
tura, CollJJIIPre·io e Olm1s Puhlk:Js, o qual opportunalltl'llt<' I)X
fJI'dirú as 1m·cisas imtt·nec;ues par:~ sua regularidade ejuér dest:1, 
tjlll'l' da nan-gação a v:Jfli!l'. 

2." A con~trnirem dt·Htro do prno dP riw~o :Jmw,; HIIW l'S
tl'ada de rodag-nm na lltal'g"l'll\ da se•t·ção e•neaehoeirnda tio rio, 
sendo porrnittido nos concessionarios e·olmn·rm, pnlo uso dt·ssa 
estrada, o IWdag-io que dn aet•t)rtlo corn l'!lt•s filr 1:stabekeidu 
pl'!o Ministro da Agrie·nltm:1, Comnwreio e OIH'IlS l'u!J!ie:ls. 

A planta dt•sta l'Str·adn, In·antada na l'8eala de\ I :~.000 e os 
JH•rJis long-iturlinnes 11:1 t!seala tk f: li.OOO pai' a as distanl'ias lw
risontal~s o i :liOO para w; rc·rtie·.;u~s ~wrão suiJindticlos :'i :IJI(ll'fl
vação do mes\llo Ministro, a fJlllll considPrar-sP-ha e:oJwe
dida, si dentro do pr:1zo de quatro mezPs, contado da data 
dn apresentação destes t•studos ao Presidente dn {lrovineia, não 
forem nltl'rat.los pelo Governo. 

3." A começarem os trahalhos dn eonstrul'ção ela e•str:ula dt•n
tro do prazo de dons annos c a conelnil-os no de eineo muws. 

li. o A apresrntarem ao Ministerio da Agricultura, Commt·n·.io 
c Obras Pnblieas relntorio st•nwstral da exrlor:íção n trnbalhos, 
l'SfWeiJ1cando nellPs a qtwntidadt•, qualidade I' natnrPZa dos 
protlnctos qtw nxtr:illii'nm. 

5. o A f('IIH'ttnrcm para o Museu N:~cifJ!lal toe los os rosse•is ejlW 
Pnt·outran•m, os minnr:ll's, vt•get.ae•s c anirna1•s, ou tii'Sf'onlw
ridos ou pone·o vnlgarPs, eJUC JllHlt•t·t~m obter, gniando-se tllll 
sua preparação c ;u:ondit'ionamcnto pelns instt'tli'ÇÕt'S eJlle Jlw 
S~"rão enviatlns pPlo Dirndor GI'J'<il do Jnf'smo :\frtSI'll. 

O tr:msportt• de•stl's ohjt•e·tos I'OI'I't'r:Í jiiJl' I'Onta tio Esl:11l<J. 
6." A s;rti~fnzl'l'nrn :rs elnspe•zas fJilC o GOVI'I'HO Inl[wrial fizer 

com a eatcehe~'.f' f'. eivilbnção elo' indios do \':1lln do Xingú, 
ficando l'll!Pndido qun {'Stas nüo l'Xt:ederão :rnnu:ilml'nle do 
10:0005000 (dt·z contos de réis). 

7." A não emprog:rrern os snrviços dos intlios nos lralmllws 
da l'lll)ln'za, senão mediante eontraeto com elles feito, c appro
vado pelo encarregado da eatf'ehesc. 

I 11. 

i\ lil\'1'11 tliiH 11111111~1 tlt• 11111'11, )1111111 11 1111)1'11~1 llll'l:lt"l fll"l' 

rht•ill'\ t' t(ll~l llllllt'I':II'S, 1'11111 11\l'l'lil:;\11 du·: tll:tlll:tllli•·:. l)lli' 1\'. 

,., 11, 11'17i'l \~ 
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concessionarios descobrirem, lhes ~erú concedida sob as clau· 
suJas do estylo, desde que mostrarem-se habilitados para 
manterem os respectivos serviços na conveniente escala. 

IV. 

As tabellas dos frelt's e passa~em. na linha da naYel!a~ão a 
cargo da em preza. e !:>em a'-'im a t.la~ taxa.;; para o pella;io 
r·.,,_h'r~lL' ~-.'r t'\.· ... ~u~~1JJ~ r··:-.i~._,:.:.~ ... ~.':l~' \','':.\~-.:~·-':·i:,\-::.\ \t\\ 

~,:~;~~~\:; .:~·\.L~:·.~:::::\· :·:::~---: ::.- -_,- /~- ~~, n: ::~:, -:~~ .. ~~-~:: 
~ ... ·!·~·-" !.'.t~ :.~--~ . .!'.~ ~-- .~: .. , \ ,' :·. :'. ' •.. ' .~~:--; ~".: ,:":"- ~-.-.~: :.·~~"'~.\~ 

\' . 

O JII'IVII••f!lo tllll'ulit ·~11 1111111111, t'OIIfutlu·t tht ''"'" tln Hllll 
IIJIJtfUVU~/111 JIP)u A .,.,·utftl•··• lkJul, 1l IJIIul l'.t'lltiiJtJtltffllll/1· 
1111'" '" l:fllllllt'flltlll' 

\'I 

11!1 I'I'IIW•t Jl\llllt•• 1111'' JII'Pt'Pilt•llll'!tl'ltlll"·lll:l'l •1Piilllt'ttlll111lllij 
tia 1111 1'4111:1 ll:ll:t tia 111'1'1111 :1( 111 J,·~:hl:tth :1. 

l'altll'h'l"' I\ h''"' Jau,·ir•• 1'\ll ':!S "'' .htnh'' 1h• t~:~. · -· J1~l11 
I. i tis \"í,·it\1 1.\I'ISil'/S,i.• tf: ,,1'11!11:·:). 

' \ \ \ \ '.... \ \·" 
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Porlanlo, do conformidade com o que fica exposto, vêm olles 
rcvcrrntcmonte subnwltnr ;í Alta Approvação de Vossa ~lages
lado Imperial o de~;reto junto, no qual se determina que ~;on
tinuem em vigor as disposições da Lei n. u 2718 de 27 de Junho 
do anno pnssado, atti ulttlrior resolução do Poder Legislativo, 
a cujo conhncimcnto c dl'libcração scrú levado opportun'll
mente este acto. 

,,,,,I. 

Jnfi,, l.in.~ l"icira t:all.(flll.~âo dt• Siuim/1/i. 
c,rrfn~ /.!'1111,.;,, d,· Ctll'l'tlllro. 
l.•lfii!J!'IIt' 1/lldl',!/111'$ f•,.,.,.;,.,,. 
llo 1'11•1 ,,, I lll•t 1/dl~t. 

f}. Si{l;,~ir';, Ml),tlirH. 
JftJ.I'fl//~?: 1!tJ 1/~tVlf. 
lA•JIIrd,, f/,: .1 "''' ''"': /'i~<'''· 

- ,,,, 

' • , ~ ', J I • , 
'f,' 

·. /.' 

I I 
' 

. J I ,,,. f• r,. r/ ,r, r , •. ,r., '• •·.1r:r· 
ft;~IJ ~,'JVI'Iji(J /lt' t?,,I.I~IJ ' I I ' I •'(t 

j · 1 1.,.,., f''";lr JJ• 1 1,,,1 ,,, 111 rf,, ,, r,,, I 1'11tl, 1111 n J' 
, ,.,, I,, f, 'J 11 

'I ' ' . (I 
I' '. ·11 I "'' \lllli IIIJ·~ ,,,,~ ,,;,;, 11 tdt·f'JIII j·JI<fl/11'1'1 I',. 

H Jt I·' li ."; .• , . IIÍ ·,,~, ÍI'IJI' da l,t·í Jl.'' '271fl tf,, t.7 tlll 
llrtUr•UI • 111 I r, " • . : . I·. ,. J. t'a f'l''·'''''''"ll 11/J ellilllll llllll'l ftllt'•llll'l jl:t ,ttlfl, ,fi. IJU l·fl ff'J lfJ.If'· 
'"' I • ' • • ,., 'I . " JIIJl'' 11 ,, fJ I 'J 

'l'f f,/'l(l"l:tiJ',IJ, ;, I llj·l :'flftliJ,.JI,:.tll ' 

... ,. •• ,,,. I ·I•· ;,, ,,, ' ' ' 

, Mu~r•l•r ,1,! A,,,,, .. ,,. l'í"''\ ~~,, ~·~'';",,.,' ··~;',;~;:~~;~; ~~',:';',:,.:: 
'f ····1/11'111 lfl' J•: cf;ltfll IJIJ' , I'V,II, I , • ·, , f'. j,, J'IIJI'ÍJ'(} 

' 

I I J , fll"l 1 , 1,1. 11 [I! f J•;,J;ti'JII I li oi II I • ' · . 
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DECRETO N. 6956 -DE 6 DE JULHO DE 1878. 

Extingue a segunda vara civcl <lo Ouro Preto o providencia sobro as 
rcspcclius funcrõcs. 

Ílci por bem, para cxccn~ão tlo art. 3.•, parngrnpho unico, 
n.• i, da Lei n.• 2692 de 20 de Outubro do anuo passado, 
decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica cxtincta a segunda vara civd de Ouro 
Preto, pàssando as rrspeetivns funcçõcs n ser exercidas pelo 
Juiz de Direito da outra vara cível, a fJUal perdcr:i a de
!!ignação de primeira, revog-ados nesta parte os arts. 3. • do 
Decreto n.• 5Mi8 de 7 ele Novembro tle t.873 c Ullico do De· 
ereto n." 6206 llc 3 de Junho de :1876. 

Lnfaycttn Hodrigues Pt•reirn, do .rtku Conselho, Ministro e 
Secrctnrio de Estado dos Neg·odos da Justit;a, assim o tenha 
entPndido c f:u~a executar. Palaeio do Hio de Jnnciro em 6 
de Julho tle 1878, 57." da Iutlcpcntlencia c tio Imperio. 

Com a rubrica li e Sua 1\lagestatlc o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 6957 -DE 6 DE JULHO DE i878. 

Concede privilegio a Eclu:mlo Baptista Ro<]nctlc Franco Jlara fabricar a· 
machina tlc sua invcn~ão tlcstin:-ula a brunir café. 

Attentlendo ao que 1\lc reqnerw Eduardo Baptista Hor{llCtle 
Franco, e de conformidade com o part.•t'nr do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Sober:mia c Fazenda Nacional, Hei 110r 
bem conceder-lhe privilegio por 10 annos para fabricar e 
vender a machina que denomina • Brnnidor noquette •, c 
drclara ter inventado a fim de brunir o café, segundo o 
desenho IJUe apre~entou com a re~pcetiva deserip~ão. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\leu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Comelho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em 6 de Julho de 1878, 
57. o da lndcpcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.· 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimbli. 
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DECRETO N. 6958- DE 6 DE JULHO DE 1878. 

Concede privilegio a José Ribeiro da SilYa para usar do melhoramento 
iu!rOtlnzido Í1ã- machina de dcs~ascar cafc, ora denominada - Cou~assor 
aperfeiçoado. 

Attendendo ao que Me requereu Jo~é Hibciro da Silva, e 
de conformidade com o parccc•r do Conselheiro Procurador 
d:t Corí'w, Soherania c Fazenda Nacional, Hei por bem con
ceder-lhe privilegio por fO annog, para usar do melhora
mento de sua invencão introduzido na machina de descascar 
n preparar o café, a· que se refere o Decreto n." 6020 de :10 
de Outubro de :1.875, e que ora dcnomina-Concassor aper
fr•içoado-, segundo o dt•scnho c a descripção depositados no 
Arellivo Publico. 

Jo:io Uns Vieira Cansansão dn SinimiJú, do Meu Conselho, 
Senador do lmpr.rio, !'residente do Conselho de Minbtros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commereio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janoiro em ti de .Julho d1~ :1.878, 
57." da Indcpcndeneia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joiio Lins Vieil'a Cansansiio de Sinimlní. 

DECRETO N. 6959 - DE 6 DE JULHO DF. !878. 

Concc<le pririlcgio a Domingos Carlos •lo Saboia para fabricar carros do 
sua invenç-ão. 

Attendcndo ao que Me requereu Domingos Carlos de Saboia, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem conce
!lcr-lhc privilegio por fO annos, para fabricar ~ vender 
carros de sua invenção, !-lcgundo a !lese ri peão c moilnlo que 
:tpresentou c ficam archiva!los. • 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario tlc Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comnwrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Itio de Janeiro em ti de Julho de :1.878, 
57. o da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l'tlagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de SinimlJií. 

~ 
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DECRETO N. 6960- DE 6 DE JULHO DE 1878. 
f 

Concede privilegio a Rohc & Irmãos para o fahrico de carros tlc•tinados 
ao servir-o 1las ostra da!'; tlc ferro nrha.nas~ 

Attendendo ao que Me requereram Hnhe & Irmãos, o dt\ 
conformidade com o parecer do Conselltt•ir·o l'roeuradot· da Co
rôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem eoneedcr-lhes 
privilegio, por lO annos, afim de fabricarem c venderem 
carros, que declaram ter inventado. para o ~ervit,:n das cstra
das de ferro urbana~, segmulo a tli'SITÍllrüo e dPsenlw flUO 
depositaram no Archivo l'ublieu. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinirnbú, tlo l\Icu ConsPlho, 
Senador do Imperio, Presidente tlo Conselho tle Minií'tros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha cntcn1lido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Julho de t.878, 
57. o da Independcncia c tlo Imperio. 

Com a rnbriea dn Sua .Ma~estadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbli. 

DECRETO N. 6961- DE 6 DE JULHO DE 1878. 

Concede privilegio a Lucicn A. Tartié!'O para os melhoramentos introduzido!! 
- no 

1
:ipparnlho r! c se cear café. 

Attendenilo ao que Me rcqnenm Lnciml A. Tnrticre, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem eonccder
lhe privilegio, por iO annos, lJal'a o;;; melhoramentos intro
duzidos no apparelho de seccar café, de sua invenção. de que 
trata o Decreto n. o 6288 de 9 de Agosto de i876, segundo 0 
desenho e descripção que exhibiu e ficam archivados. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do :Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Con~elho de Ministros 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura' 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faç~ 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 6 de Julho de i878 
57. o da Independencia e do Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinitnbli .. 
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DECRETO N. 6962 -DE 6 DE JULIIO DE !878. 

Concedo permissão a João Baptista Rodocanachi e Guilherme Francisco 
Jones, para explorarem: jazidas do· cobre e outros mineraes na Provin· 
cia de Mato Grosso. ' 

Attcndendo ao que Me requereram João Baptista Rodoca
nachi e Guilherme Francisco Jones, Hei por hem conceder-lhes 
permissão para explorarem jazidas de cobre e outros minc
rar,s nas margens do rio Jaurú, Província de .Mato Grosso, sob 
as clausulas que com este baixam. a~signadas por João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimlní, do Meu Conselho, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e fa{~a executar. 
Palacio ào Rio de .Janeiro em 6 de Julho de 1878, 57. • da In
dependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o J mpcrador. · 

João Lins Vieira Cnn.mnstio de Sinimb/4. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto u.0 696~ 

flesta data. 

I. 

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta data, 
a João Baptista Rodocanachi c Guilherme Francisco Jones 
para, sem prejuízo dos direitos de lflrceiro, explorarem ja
zidas de cobre e outros mincrars no rio Jaurú, desde suns 
nascentes nos campos dos Paricú na latitude 14", 42'S á 
longitude 319°, 13', até a latitude i5 ",45'S c mais duzentos 
vinte e quatro kilometros para o lado de SO até o rio Pa
raguay, na latitude 16 °,14'8, quarenta c seis kilometros dis
tante de Villa Maria na Província de Mato Grosso. 

11. 

As explorações poderão ser feitns por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuídos, por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias subterraneas ou a céo aberto, não poderão ser exe
cutadas sem autorização escripta dos proprictarios. Si esta, 
porém, lhes fôr negada, poderá ser supprída pela Presidencia 
da província, mediante fiança prestada pelos concessionarios, 
que responderão pela indemnização de todos os prejuízos, 
perdas c damnos causados aos proprietarios. 
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Parn concessão de semelhante supprimento, o Pre~identn 
da província mandará, por editaes, intimar os proprintarios 
para, dentro de prazo razoavel qne marear, aprese{ltarem os 
motivos de sua opposição e rei{Uererem o que julgarem ne
~~~·s~ario a seu direito. 

111. 

O Presidente da lH'OVincia concnder:í ou negará o suppri
mcnto fl'lllWrido, :í vi~ta das razões P\)ll~llllidas pelos pro
Jlrietarios, ou :'t rnvdia destes, deetaranuo os fundamentos 
tie sua decisão, da qual po1leriío os interessados recorrer 
para o Ministerio da Agriwltnra, Commercio e .Obt·as Pu
blicas. Este recurso, jlorém, ~úmente será recebido no elreito 
tlcyoJuti v o. 

TV. 

Deliheralla a concnssão do supprimento da liocn(_)a, pro
ccllcr-~c-ha imnwdiatamcntc r. nvr~liacão da fianr:a de f[UH 
trata a clausula 2.", ou da ind,•rnnizarilo dos prPjuizos alie
gados pnlos proprietarios, por nwio dP :1rbitros, que serão 
nomeados, dons pelos concessionarios, o dons pelos proprie
tarios. Si houver empate, ~crú decidido por um 5.0 arbitro, 
nomeado 11elo Prrsillcnte da província. Si os terrenos pnr
tencerem an Estado, o fi." arbitro sPrá nomeauo pelo .Tttiz do 
])in~ i to. 

Proferido o laUilo, os concessionarios serão obrigados a 
e.fl'ectuar, no prazo de oito dias, o deposito da fiança ou 
pagamento da importancia em quo fõr arbitrada a indemni
zação, ~em o que não lhes Sl't'Ú coneodido o supprimento da 
licença. 

v. 

A indcmnização de IJUO trata a clausula preceuentc será 
devida, ninrla quando as explorações forem feitas mn ter
renos do propriedade dos coneessionarios ou do Estado, uma 
vn~ que 1lr•tla possa pro\'ir damno ou preju izo :1os vroprie
tanos confrontantcs. 

VI. 

Serão igualmente obrigados a restabelecer, :í sua custa 0 
curso natuml das aguas que ti verem de ilesviar de seu lelto 
flcla necessidade dos trabalhos da Pxplorarão. Si o desvio 
!~essas agnas IJrejudicar a terceiro, 11ão pÕderão fazer som 
hconça drste, quo poder:í ser SllJifH'Íila mediante indemniza
ção, na fórma establ'lecida na elausula ~. • 
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VII. 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam vrcjudicar a saudc 
dos moradorPs da eircumvizinh:m~.a, os concnssionariMl serão 
obrigallos a uesect·ar os ltH'n•nos alagados, restituindo-os a 
seu antigo estado. 

VIII. 

As pesqnizas da minas por mnio de eavas, 11nços on gale
rias no territorio desta conces~ão não terão lugar : 

:1.. o Sob os edilicios e a :lã metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese, só mente com consentimento ex
presso e por escripto do respectivo proprietario. Este consen
timento não poderá ser supprido pela l'residencia da pro
víncia; 

. ~.o Nos caminhos e estradas publicas e a !O metros de cada 
I a do delles ; 

3. 0 Nas povoações. 

IX. 

Os concessionarios farão levantar plantas geologica o topo, 
graphica dos terrenos explorados, com perlls que dernonslrt>m
tanto <ruanto pcrmittirmn os tr·abalhns que tivcrern fPilo, a 
snperposição das camadas minoraes, c rcrnetlnrão as ditas 
Jllantas por intnrmedio do President<' lia proyin<~ia :í S(•cretaria 
de Estado do mencionado Minislerio acompanhada~ : L n de 
amostras dos mesmos rnineraes n das variedades das cam:tdas 
de terras; 2. • de uma descripr,ão urinuriosa da pos~anca das 
minfts dos termnos dll domínio puLlico n p:trliettl<tr, ue'ePS~a
rios á mineração, com designaçuo dos proprictarios, das cdili
cações nellns existentes e do uso ou empreg-o a (]ue são des
tinados. Outrosim, indicarão f)Ual o meio. mais apropriado 
para o transporte dos productos da mineração, c <tnal a dis
t:mcia entre cada uma das minas c os povoados mais lii'O
ximos. 

X. 

Satisfci tas as clausulas drste decrrto, ser-lhcs-ha concedida 
autorização para lavrar as minas por elles descobertas nos 
Jogares designados, de accôrdo com as leis e condirões que 
o Governo julgar conveniente estabelecer no actô da con
cessão, no interesse da mineração e em beneficio do Estado e 
dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de .Julho de 1878.-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

r. n. t8i8 
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DECRETO N. 6963 - DE fi DE JULHO DE iR78. 

Annulla as concessões feitas a Jamcs Johnson o Ignacio Jos•; Ferreira 
do Moura para a lavra <I e carvão de podra nos municipios de S. J cronymo 
c tio Triumpho, da l'roYincia 1le S. PP-<Iro. 

Tendo-se verificado aiJypothesc prevista na clausula i9.• do 
Decreto n. o :17 i5 de 6 de Outubro de 1!166, Hei por bem, nos 
termos da mesma clnnsnla, dc!'larar nnlla'> as <'Onec~sões para 
lavrar carvão dt\ pP<l!'a no:; llllllli<·ipim tle S . .Jcwnymo c do 
Triumpho, da Pl'O\'Íneia de S. Pedi'O, feitas pelo snpm1~itadn 
Decreto c o de n. o 4/180 de i8 de Fevereiro de 1870 a James 
Johnson e Ignacio Jos1' Ferreira de Monra e por elles transFe
ridas ú cxtineta Companhia • Imperial Bn1zilian Collicrics, 
limiteLI. • 

João Lins Vieira Cansamiio <lo Sinimbú, rio Meu Conselho, 
Senador do l111perio, Presi<lenlc do Conselho de Ministros, 
Ministro c SccrPtario do E,;tado dos Ncgoeios do AgrJcultura, 
Commercio c Obras Pulllil'a,, nssim o tenha entrnrliilo c 
faça cxPeutar. Pahwio 1lo H in dr .Janeiro em () llc Julho dn 
f.878, ti7." da Iudcw·n,lcn<'ia e 1lo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gostado o Imprrador. 

J01io Lins Vieira Cansansiio de Sinimblí. 

DECRETO N. 696!l - DE 6 DB lUI.IIO DE f.878. 

Concede permisaão a [Holtzweissig & Comp. para a lavra 1le carvão •lo 
pedra nos municipios de S. J1•ronymo c do Triumpho, <la Provinda 
de S. Pedro. 

Attendendo ao que Me requereram Holtzweissig & Comp., 
actuaes possuidores do material empregado pela extincta Com
panhia « Imperial Brazilian Collieries, Iimited, • nas minas 
de carvão de pedra do Arroio dos natos, na Província de S. 
Pedro, Hei por bem conceder-lhes privilegio por 30 annos 
para a lavra daquellas minas e quaesquer outras jazidas car
boniferas existentes nos municipios de S. Jeronymo e do 
Tri umpho, da Província de S. l'edro, nos termos dos Decre
tos n. •• 37i5 de 6 de Outubro de f.866 e 6,.\80 de i8 de Fo
vereiro de !870, 8 sob as clausulas que baixaram com o 
primeiro destes decretos ; devendo recomeçar os trabalhos 
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rrg-ulnres das rcfrridns minns dentro do 11razo do rlou~ annol\ 
contados desta datn_; sob pena de nullidade da prcscntn con
eess~o. 

João Lin~ Vieira Cansansão de Sinimbü, rlo Mr>n Conselho, 
Senador do Jmperio, l'rc~idenlc do Con~rllw de M in i~lros, 
}linistro c Secrctnrio de Esla<ln dos Ncgocios <la 1\c-rklii!:Jr:J, 
Commcrcio c Obras Pnhlicas, n~sim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em G de J nlhn de 1~78, 
ii7. o da Indcp;mdencia e do Impcl'io. 

Com n ruhriea ue Sn11 M;~gest:Jilc o Irnprrndor. 

Joü:o Lins Vil'im Cansansifo dt~ SinimiJü. 

rmcnEro N. G!lG:J- nE G nE wr.no nE 1878. 

Approvu. a reforma t1o yarios nrti~os 1lo~ regnlamPntos tio !\Tonl,n Pio 
Geral tl<~ Economia tlos Senidon'-; do E:-li!dtl. 

Attcndcndo ao que representou a Dircetorin do Monte Pio 
Geral de Economia dos Scrvi<lorcs do Estarln P tk eonfonni
dade com a Minha Immediata (lr,olnt,~o dn iH dn .11111 li o li n
do, tomada solJre Jl:trecer da S<w<.;f,o <l,i's 1'1n.~1wios do IIIIIH~rio 
do Conselho de Estado, nxarado em Consulta de 1~l dn M;1rço 
ultimo, Hei por hem approvar a reforma de Yal'io~ artigos 
dos rcgulamentQ,r do meneionado l\ltmte Pio. 

Quaesqucr alterações que se lizercm no~ est:ltnto~ não se
rão JlOstas em execução sem prtivia nppro\-al:iío do 1;o\ l'l'llo 
lm per ia!. 

O Dr. Carlos J,eoneio de Carvalho, tlo l\Ieu Conselho, :Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocias elo Impnrio, nssim o 
tenha entendido o fal'a exe1:ntar. Pnlndo do Rio dn .laneiro 
em (j de Julho de f87S, ri7." da liHlopendeneia n uo Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 

neror~na de vnrlos art;igos dos regula~nenros 
do Monl;e Pio Ge•·al de EconoJDia dÓs Servi~ 
dores do Estado, 

Art. i. o Aos empregados publicos, que não puderem satis
fazer de prompto a importancia dajoia e da primeira annui
dndc, será permittido pagai-as, com o augmento de 3 % so
bre a respectiva somma, por meio de prestações mcnsaes, den
tro do primeiro anno contado do primeiro dia do mcz, em <Jne 
pela directoria fôr concedida a permissão. 
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§ :l. o As ditas prcstações,que nunca serão menores da:duo
decima parto do valor da joia c annuidade com aquellc aug
mcnto de 3 "/,, deverão ser pagas nos primeiros dez dias de 
cada mez, incorrendo os que o não fizerem na multa de 3 °/0 

sobre a importancia da prestação ou prestações vencidas. 
§ 2." Não se expedirá ao empregado titulo de contribuinte 

senão depois que a directoria determinar a sua inscripção: e 
esta não poder:i effectuar-se sem que o mesmo empregado es
tc,ja quite para com o estabelecimento. 

§ 3." O empregado, que, findo o anuo, não tiver pago inte
gralmente o valor das prestações, perdcrú (~~direito a ser in
scripto, c lhe serão restituídas st'Jmentc as duas terças partes 
das quantias eom tJUO houver entrado para os cofres do 
Monte Pio. 

§ li." Falleeendo o empregado antes de completo o prazo de 
um anuo, contado do dia em que houver Jmgo a primeira pres
taçiío, será restituída il sua familia on herdeiros a som ma com 
que tiver contribuído, nos termos do art. ti." do Decreto de :l:l 
de 1\farco de f8'l4. 

Arl. 2." Fica entendido que a disposição do artigo antece
dente não t\ npplicavel nos casos de remissão, nem aos 1lc adian
tamentos concedidos nos mnpregados provinciacs por leis das 
respectivas assemhlt;as legislativas. 

Art. 3.0 Nenhuma inseripciio Jlodcrú exceder de 4:8001,000, 
devendo remir-se a que exe"cdcr de 3:000l!OOO no todo, ou 
sómcntc pelo excesso, ú vontade do contribuinte. 

Art. 4." Na hypothcsc de ser a remissão posterior :í matri
cula do contribuinte, ella se effcctuar:í por meio do adian
tamento do numero de annuidades, que marear a respectiva 
tabclla, columna n, em relação ú idade actual do mesmo con
tribuinte. 

Esta disposiruo é applicavel sómente ás remissões, que se 
realizarem d'ora em diante. 

Art. 5.0 A disposiçiio tio art. :l6 do Decreto de 18 de Feve
reiro de f870 é extensiva ao empregado que fallecer antes 
de completar o anno de espera, a que se refere a ultima parte 
do art. 12 do mesmo decreto. 

Art. 6." Fica revogado o art. 22 do citado Decreto de 
:l870. 

Art. 7.0 A directori.a ~crú composta de nove membros, a 
saber : presidente, vice- pre~idente, secretario, sccretano 
adjunto c cinco dircetorcs. 

Art. 8." A retribuição dos metlicos das eommissÕt'S de sani
dade das províncias, quando não se prestarem a servir gra
tuitamente, serú pnga pelo cnndidato á matricula, o qtwl 
para esse 11m dc•;erú previamente depositar na Thesonraria de 
Fnzenda a quantia necessaria, que nunca excederá, em rela
ção a cada medico, do honorario que esti\'er estabelecido 
para uma visita 'egundo o eostume do Jogar. 

Art. 9.° Ficam rt\VOgadas as disposições da ultima parte do 
art. 6." do Decreto de f3 de Março de i8(J.!J, e do paragrapho unico 
do art. 7. o do Decreto de 18 de Fevereiro de f870, sendo os eon .. 
trihuintcs rctardatarius dispensados do onus da inspecção 
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medica, e apenas sujeitos :is multas estabelecidas no referido 
art. 6. 0 , á eliminaçlio no ultimo dia do decimo quartel de sua 
divida de annuidad1·s, c á dcduccão das quotas ae pensão nas 
hypotheses de que trata o art: 7." do referido Decreto de 
!844. 

Art. i O. A assembléa geral julgar-se- h a constitui da logo tJUe 
se achem presentes 50 contribuintes na primeira convocação, 
40 na segunda c 25 na terceira, precedendo os comprtcntes 
annuncios na fórma prescripta pelo art. :H do Decreto de i8 
de Fevereiro de :1.870. 

Art. i:l. A commissão de contas submcttl•rú dentro de 50 
dias, quando muito, o seu parec1•r ú appro\·a•;ão da assemiJ!éa 
geral, que para f'ssc lim dercr:'t srr convocada. 

Art. i2. Os empregados do :Monto Pio. que eonlarnm mais 
de 30 annos de bons serviços c se invalidarem, a .i uizo tia 
mesa plena, c soiJrc proposta da direclori<~, podnrão s1•r dis· 
}Jensados do comparecimento na respectiva repartição, per
cebendo os ordenados que lhes competirem ; o os que, nas 
mesmas condições, contarem mais de 25 annos, poderão 
ter dous tcrt·os do ordenado. 

Art. i:J. Fica extincta a classe dos amanucnses, crcada 
pelo regimento interno de 30 de Ahril de :1.872, pass:m1lo os 
dons actuaes scrventuarios para a dos escripturarios.- O Jlre· 
sidente do Monte Pio, Visconde do llio Bml]co. 

DECRETO N. 6966- DE 8 DE JULIIO DE f878. 

Allora o Ilcgulamonlo D)lprovado pelo Dcerclo 11. 0 4R:JG do L" do Dozom· 
!Jro do H7i, quanto ao prazo cslaholecido para as tlcclarar.õos quo são 
obrigadas a fazer, perante os encarregados da(mat~icula especial tlos\es
eravos, as pessoas designadas no art. 3.o do mrf-mO l'cgulamcnlo. 

1Iavcn1lo a r'xpcriPJWia demonstrado lfll'~ s!JmPHll~ t•m vir
tude da estrdteza do prazo conc1•dido para as d•~clara~ões, 
que são obrigadas a fazer 1wrantc os encarreg-ados da ma
tricula especial dos escravos as pessoas dl'sig-nadas no art. 3." 
do Hcgulamcnto approvado pf'lo DPcrcto n." '183:i do 1." de De
ZPmhro de i87:l, tem dnixado de Sl'l' sal isfdla l'lll graudo nnnw
ro de casos a disposição do art. 2:1. d.o mesmo regulamento, prin
cipalmente nos municipios do interior, onde são longas as 
distancias c difficcis as communicaçõPs; 

Tendo chegado ao Meu conhecimento varias rcclama.ções , . 
á cerca da insufficicncia daquellc prazo ; o .. • ~ 

Convindo evitar que a Lei n. • 20~0 de 28 de Setembro 111' 
1871 se torne vexatoria em sua execução: 
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Hei por br·m, Usan<lo da attrihnição que Me confere o § U 
do art. !02 da Constituição.l'olitica do Imperio, decretar : 

Artigo unico. Fica elevado ao dobro o prazo de tres mezcs 
dentro do qual são obrigadas as pessoas desirmadas no art. 3.• 
do Regulamento approvado pelo Decreto n.• 4835 do L" de De
zembrod,e l87i a fazer perante os encarregados da matricula 
especial dos escravos as declarações a que se refere o art. 2i 
da mesmo regulamento. 

João Lins Vieira Cansansão !le Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Conmcrcio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Julho de 1878, 
57. • da Independcncia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Ccmsansiio ilt Sitlimb!í. 

DECRETO N. 6967 - DE 8 D:B JULIIO DE i878. 

Allcra os Regulamentos approva•Jos pelos Decretos n."·' 483a do L• uc Do
zcmhro d" t8il> c 513:; de f3 uc l'ioYCmhro do t872 c assim o Decreto n. 0 

49GO de 8 <lo Maio d~ l8i~. IJnanto ao prazo para a !!l_atricula dos 1ilho., 
livre~ Llc mulher rscrara c rc~peclira~ aYcrhaçúc:-;. 

Havendo a expcricncia dt•monslrado que ~úmcntc em Yir
tude da estreiteza do prazo concedido para a matricnla dos 
filhos livres dn mulher escnJYa c respect,ivas averbações, têm 
deixado de ser satisfeitos Pm grandl', numero de casos, prin
cipalmente nos municípios 1lo ínterim· onde são longas as dis
tancias e difiiceis as eommttnie:u;õe;:, os Ili'CCPitos n•gulamen
tarcs ; 

Tendo chegado ao :Mrn conhecimento yarias reclamações 
áccrca da insullicirncia daquP!Ie prazo; e . 

Convindo t•vitar que a Lei n. o 2010 de 28 de Setembro de 
!871 se torne Yexatoria rm sua ext'cução : 

Hei por hmu, usando da attrilmição I(Ue l\le t•onfere o§ t2 
do art. i02 da Constituição Política do llllpl'rio, lln<Tctar : 

Artigo unico. Fic.a cle\·ado ao dobro o prazo de lres mezcg 
que, na conformidade dos Regulamentos ap]Jrovados pelos 
Decretos 11. "' 183ti do L" de Dezembro de 1871 e 5135 de :1.3 de 
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Novembro de !87~, e bem assim do Decreto n. o 4960 de 8 de 
Maio de !872, é concedido para a matricula dos filhos livres de 
mulher escrava e averbações que lhes são relativas. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
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 8 de Julho de !878, 
57. o da Independencia e do Imperio . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansir{) de Sinimbtí. 

DECRETO N. 6968- DB f3 DB JULHO DB !878. 

Cassa a autorização concedida á Companhia-Garantia dos Propriotarios
para funccionar. 

Attendendo' ao que representaram alguns accionistas da 
Companhia-Garantia dos Proprietarios-, c considerando que 
do exame feito por ordem do Governo Imperial nos livros da 
mesma companhia Hcou provado: L 0 achar-se a escriptu
ração desses livros por tal fórnla incorrecta e defeituosa que 
era difficil conhecer si das O}Jerações da companhia tinham 
resultado lucros ou prejuízos, o que annulla a disposicão sa
lutar da lei, que tornou obrigatoria a disso! nção das· socie
dades anonymas, cujas perdas absorvam dous tcrros do capi
tal social (art. 295 do Codigo do Commercio c art. 3t> do 
Decreto n.o 27H de !9 de Dezembro de i8ü0); 2. 0 conti· 
nuar a companhia em deficit permanente; :J." ter distrahido, 
para pagamento de juros sohrc o valor realizado das aceões, 
parte do seu capital, inhabilitantlo-sc por esta fórma pni·a a 
realização do seu 1hn social, com manifesta violarão !los 
seus estatutos e a lei (§ 8." do art. L o da Lei n. o 1083 do 22 de 
Ago~to de !860); consulerando ainda qnc a resposta da dirce
toda ás graves accusa~ões feitas no rclatorio apresentado 
pelo Commissario do Governo Francisco Emy~dio Soares da 
Cmnara, longe de combater, confirma os factos nclle expostos 
não colhendo as cscuzas c ~tllegações produzidas pela men
cionada directnria ; Hei por bem, de conformidade com o 
parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional, e nos termos do art. :i6 do ~~itado Decreto 
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n.• 27H de 19 de Dezembro de !860, cassar a autorização 
para funccionar concedida á mesma companhia por Decreto 
n.• 5789 de H de Novembro de i87!J,. 

João Lins Vieira Cansansão de Siuimhtí, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Presidente do Con?clho de :1\~iuistros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Nc~ocws da Agncullura, 
Conuncrcio e Obras Publicas, nssim o tcnhn entendido e fara 
executar, Palacio do Uio de Jnnciro em 13 de Julho de 1878, 
57." da Indepcndcncin c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Joiio Lins Vieira Cansansiio de Sinim/Jú. 

DECllETO N. G\J6\l-DE t:l TlE JULHO DE 1878. 

Concede prhilegio a Morri~ N. Kohn, para o melhoramento dos carros 
de~tina.tlos ao f'Cftiro t.la"' linhas forrca~ urhanas. -r-""-·~ .. 

Atlcndcndo ao que Me re<pwreu Morris N. Kolm, n tlc eon
formidadc com o parecer do Conselheiro Procurador da Corf)a, 
Soberania c Fazenda N:teional, Hei 110r hem comcdPr·lltn pl"i· 
vilcgio, por cinco annos, para o melhoramento, que diz ter 
introduzido no systcma dos carro~ desti11ados ao ~erviço das 
linhas ferrcas urbanas, ~cgumlo o dl'senho c dcslTÍllÇâo <tne 
exhibiu c ficam archindos. 

João Lins Vieira Cansans:10 de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Snnador do Impcrio, Presidente do Consrlho dr Ministros, 
Ministro t~ Seerl"lario de E~tado dos Negocius da Agrienllnra, 
Commercio c Obras l'ublica~, :1ssim o tenha entendido c faç:-. 
executar. l'alacio do Hio llP J:uwiru em 1:1 de Julho de !878, 
57. • da Indepcndcncia e do lmpel'io. 

Com a ruhri1~a do Sua l\lagcstade o ImperaLlOt'. 

João Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú. 
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DECRETO N. 6970- DE 13 DE JULHO DE 1878. 

Marra o vcncimcnt~ annual tlos Promotores l'ublicos tias comarcas de 
Mat]niné c Rio tlos Sinos, na Provinda ilc S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. 

Hei vur hem decretar o segninl!\: 
Artigo unieo. Os Prontolon•s Puhlicos da-; eomareas dt\ Ma

t(tlilll; e Hio dos Sinos, na Provinda Lle S. l't·tlro do Hiu 1;randc 
du Snl, terão o Ycncinwnto annual de 1 :200,)000, ~eudo H007~ 
de ordenado e 11007SOOO de grt1Lilicarão. 

Lal'ayette llodrig-ucs l't'l'l'ira, tlo lllon Clllm\lho, l\liHislro n 
St:eretal'io de Estado dos Nt•got•.ios da .lnstka, as~illl o lt•nha 
entendido e fat·a exPenlar. l'alat:io do Hio tle .l:mPiro 1'111 t:l tln 
Julho de U!78,' 57." tia lmlependt·ueia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imporallor. 

La{ayette llod1'igue:; Pcreim. 

>.!I':' I.:./·,'):\_:,. :•.,_:,'·• :{ \.piY~ 

DECHETO N. {)971- ))E 13 DE lULJIO DE 187R. 

Dc..:l:'na a entrancia. das comarcas tlc ~lôlcjuiné c Rio do:; Sino~, H<L 
Provinda de S. Pedro tio llio Gran,lc Llo Sul. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artig·o uni co. São declaratlas de segunda cn traneia a eo

mat'ca de Maquiné c de primeira a do Rio dos Sino~. ercadas 
na Pro\-incia de S. Petlro do Hio Grande do Sul JICla Lei tla 
n·spc.ctil'a As~em!Jl<;a n." I 152 dt: 21 1!1~ :\[aio do t'utTcnle 
a uno. 

Lafayntle Hodrignrs l'l'rPira, do .Meu Consdl;o, :\linislru ,. 
Scerelario de Estado dos NPgoeios da Justir,a, ns~im o IPn h a 
enteJHlitlo c fa1·a executar. l'alaein do Hio dn .law•iro 1'111 -1:1 
de Julho l!e 1878, m." da Indcpendcnci:l ,. dn l!IIJII'I'io. 

Com a rubrica do Sua l\fag<.''d:ule o Imp·~r:1dnr. 

Lafayette Rodrigues Pl'reira. 

r. 11. 1878 .j\) 
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DECRETO N. 6972 -DE 20 DE JULIIO DE f.878. 

!\lauda cassar o decreto que pcrmittiu a incorporação de uma companhia 
destinada a segurar os bilhetes •las loterias do Estado, c revogar o IJUC 

autorziou a mesma compauhi<t a funceiona1·, appronmdo ~cus cstatutof'. 

Considerando que o seguro, pela lei I fite rege este contracto, 
não é para o segurado senão o meio dt\ indemnizar-se tle uma 
perda e\ cntual, e nunca o nwio de obter um lucro, r, por
tanto, que não póde ser objecto de seguro senão aquillo que 
corre risco de perder-sl' ; 

Considemnuo que o impo~to a qne l'stão sujeitos os 111:l'· 
mios da loteria é uma obriga<;iío legal, que não está sujeita 
ás contigencias, que constituem risco para ser garantido por 
contracto de seguro; 

Considerando, que pelo Codigo do Commercio, art. 667 e 
seus paragraphos, o conlraeto de srgnro tem formalidades cs
senciaes, que niio são nem podem ser eumpriuas nas garantias 
de pagamento intPgrnl do~ prcrnio.q dalote1·ia; 

Consiucranuo que p~sas garantias outra co usa não silo mais 
do que verd;Jdeiras loterias cnvrtadas na loteria uo Estado, e 
em prejuízo desta, I'Ollll'a a n:pn•ssa disposiçiio ua Lei 11." iO!l9 
de 18 de 8el01nLro de i81i0, lfLW a,; tfllali!ica de crime, c coino 
tacs pune os seus autores : 

Hei por bem cassm· o Decreto n. o 23801 ue 20 de Ag·o.-;to ue 
!870, que autorizoLl Joiio FernanuPs Valuez c Bnnto Julio 
Vnlucz a ineorpor:n·e111 wna eoiiiiWHhia de~tiuada a sc.!.[urnr 
bilhetes ua loteria do Esl:1do, e rcrogar o Decn·to n." 56~8 de 
9 de Maio de 1874, que pPrmillin funceionar n mesma com
panhia, npprovando seus pstatntos, e o de n. o 57fJ,9 ue 23 ue 
SetPmbro deste mesmo anno, que lh'os alterou. 

Gaspar Silveira :Martins, do l\Ien Conselho , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente uo 
Tribunal do 'l'hesouro Naeional, assim tenha entendido e o 
faça executar. Palaeio do Hio de .Janeiro em 20 de Julho de 1878, 
57. o da lndependcneia e do lmperio. 

Cum a ruhrica de Sua .Mageslade o llllJICI'ador. 

Gaopar Sitveim illartins. 

DECHETO N. 6973 -DE 2U DE JUL!IU D.E 1878. 

Rcvn~a o dncreto i(HC autorizou a ~nhtliri·;.ão :1h~. viges.imos do~ hilhcle~ 

das loteria" jb r,,)rtc. 

Consiuerando que a subdi\·isiío tle bilhetes da loteria em vi
gesimos tende a suLstitnir entro as elas~es mais desfavorecidas 
da fortuna os habitos do traLalltu honesto e paciente economia, 
que fazem a felicidade das f<nnilias e a riqueza dos Estados, 
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pela paixão do jogo, que allul.lina o espírito e estimula a dissi
pação, que produz quasi sllmpre o crime, Hei por bem re
vogar o DPcrcto n .-" 62715 de 2 de Agosto de i8i6, que autorizou 
a subdivisão até vigcsimos tios bilhetes das loterias dl Côrte. 

Gaspm· Silveira Martins, do Men ConsPlho, Ministro e Sccr~
fario de Est:Jdo dos Negocios da Fazenda c Presidente do Tn
lmnal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido e o faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de :1.878, 
ri7." da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o ltnperadot'. 

Gaspar Silveim Martins. 

DF.:CRETO N. G\!7!.1- DE 20 DE JULIIO DE t8i8. 

Prnroga o prazo ronceditlo :L .los~~ Fl't'l'l'ira da Silro1 pjnto para U\plorar ja
zida~ miucrans nn mnnicipio 1lc Ouro Prrl0, da PrnYincia tlc Minas 

Gerars. 

Attrndmtdn :w qun Mn rccpu•rcu .lo~é Ferreira tia Silva 
Pinto, llci por bem prorogar JIOI' um anno, ~~ontado d1•sta 
data, o prazo marcado na clausula i." tio DcerPio n." 62M~ 
de 12 tle Julho de i87ü para a cxplora1;ão tlc jazidas de ouro, 
ferro c outros mineracs no município de Ouro Preto, da Pro
víncia de Minas Geraes. 

João Lins Vicim Gan~ausão tlc Sinimhú, do Mcn Consellw, 
Senador do Impcrio, Presidente tio Cow;clho tl1~ Mini~tros, 
Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios da AgTicullma, 
Commercio c Obras Publi eas, assim o tPnha entnndido c fa.;a 
executar. Palacio do Ilio de Jannit·o l'lll 20 d1· .Tu lho de 1878, 
57. o da ludcprndeneia c do Im per i o. 

Com a rubrira de Sua l\fagestatll' o Tmtwratlor. 

J01io Lin.ç Vieira Cmmms1To rle Sinilnbú. 
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DECRETO N. 697;) -DE 20 DE JULHO DE 1878. 

Proroga por um anno o prazo lixado :i Companhia Catharincnsc de Nnc-· 
gaçào a V:.tpor para a upn'srnta.l:<io do um novo Yapor. 

Attendendo ao quo Me requereu a Companhia Catharinrnso 
de Navegação a Vapor, dovitlamento representada, Hei por 
hem pro rogar por nm anuo o prazo lixado na ela nsula 2. • lias 
annoxas ao Decreto 11. o 5901 do 17 tio Abril tle l87ii, para a 
apmsentação de UHI novo vapor. 

João Lins Vieira C:msansão de Sinimbú, do !\leu Conselho, 
SPnador do Impnrio, l'rrsirtnnt1~ tio' CllllSPIIto de Ministros, 
Ministro e Seen~tario dt• Estado dos Negocios tla Agrí~ultura, 
Commercio e Ohras Pnltlicas. assi111 o tenha mtt.lmditln c faça 
executar. Palaeio 1!0 Hio 1le . .J:ull'í ro em ~O de Julho tle i878, 
57. o da Indepentlenda e !lo l1nperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagnstatle o Impl"ratlor. 

Jocio Lins Vieim Cansans1io de Sinimbú. 

<AA:F\:f\:f\:f\:f'V> 

DECRETO N. 6976 -DE 20 DE JULHO DE 1878. 

Proroga o prazo concedido a Manoel de Assis Drnmmond c outro para a 
exploração 1lc azougue Ha Provincia tlo 11aranú. 

Attende.ndo ao IJlW Me reqnnreram l\Ianocl de Assis Drnm
mond c Bernardo Pinto de Oliveira, Hei por hem prorog-ar por 
um anuo, contado tlestn data, o prazo lixado na clausula pri
Btcira elas que baixaram eom o Dect·P!o n." 62í6 de :12 de .Julho 
tle 1876, para a explontção tle minas tle azougue na villa da 
P:~lmeim, da Provinda tio l'aran:í. 

João Lins Vieira Cansausiio de Sínimbü, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, PrPsidont" rio ComPlho de Ministros, Mi
nistro e Seeretario de .Est:~do tios Neg-ocíos da Ag-rieultura, 
Commcrcio c Ohras Pu!Jlicas, assim o tenha entendido e faça 
Pxecutar. Palaeío llo Hío de Janeiro 1'111 20 de Julho de 1878, 
fj7. 11 <ia Jndepeni!tJilt'Ía 1\ 1!0 liiiJWI"ill. 

Com a rubrica do Sua 1\Ia~estadc o Imperatlor. 

Jutlo Lins V ici m. Cans1msiio de Sinimbú. 
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DECilETO N. 6977- DE 20 DE JULHO DE 1878. 

Approvn, com alterações, os estatutos •la Companhia •In Estrada de fr,rro 
•lo Oeste e c,ntoriza•:t para funccionar. 

Attenurmdo ao que Me IWJUerrn a Companhia da Estrada 
de ferro do Oe~te, na Província de Minng G•~rae~. devidamen
tn repre~enlada, o de confo1·midado com o parecer da Srcç:io 
do~ NPgocins do Jmperio do Cnn~ellw de E~tatlo. <''\amtln em 
consulta de 10 deJnlhn COITI\llll', lloi por hem npprovar snn,:; 
estntutos c autorizal-n n funccionnr, com as alternçiil's que com 
este hnixarn assignadas por .Jo;io Lins Vieira Can,am:i1o de 
Sinimbú. do Meu Conselho, Scn:tdor do Imperio, Presi•lentc 
do Conselho dn Ministros, 1\Iinistro r, Senetario de Estado dos 
Nngoeios da AgTicnltnra, Commercio n Obras Pnhlir·a~. que 
assim o tenha entnndido e faca nxecular. Palacio do Hin de 
Janeiro 1•m 20 de Julho de i8iH. ti7." da Independcneia c do 
Impt>rio., 

Com a rubrica de Sna Magr,stade o Impcrndor. 

João Linl Vieira Cansansão ele Sinimbú. 

AIC.<"rnçc1es a que se ref'ere o Decreto n. 0 097'')" 
desta data. 

I. 

O art. 4. o fica redigido •la sr•gnintc fúrma : 
U eapital da companhia 'crá de 1.200:00011!000, divilli•los 

em seis mil acçõcs de 2008000; fieando a companhia autori
zatla a tomar por emprestimo qnalrpwr quantia, em i l.tiwJo 
obl'igaçõos (úl'hlntures) garantidas pelas prestações da subven
c:ão provineial. 

11. 

Supprima-se o art. 5. o por ocioso, visto estar subscriplo 
mais da metatle do capital nominal. 

IIT. 

No art. 7.0 em vez de- Os accionist~s são responsaveis 
pelo valor das acções f{Ue tiverem subscripto,- diga-se : Os 
accionistas são responsaveis pelo valor das af'çõcs qne lhes 
forem distribui das- o mais como está. 
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IV. 

O art. U. fica redigido da seguinte fórma: 
Têm voto na assembléa geral não só para deliberar, mas pnra 

eleger a dircctoria e a !'ommissão fiscal, os inventm·inntes, 
pais, tutores, ou curadores, maridos, c os administradoras 
geraes de quaesquer firmas sociaes ou corporações, si os re
presentados estiverem no caso uo art. 10. 

v. 
Ao art. !8 acrescente-se no fim - e os empregndos da 

companhia. 

VI. 

Ao art. 2i.i, § :;." acrescente-se -os dinheiros recebidos 
peln directoria sú poderão set· depositados em Bancos publicas 
ou particulares com antoriz~u:iiu expressa da assemblúa geral, 
que os designará. 

VII. 

No art: 30 supprimam-se as palavrns- c ao reparo das 
obras ua companhia- f\ 1lepois das palavras- em npolices 
geraes - acrescente-se - e provinciaes IJUC tenhnm os 
mesmos privilegias daquellas, em bilhetes do Thesouro Na
cionnl ou em letrns hypothecarias gnrantidas pelo Governo 
Jmperinl. 

VIII. 

No art. 31 em vrz de - as nceões que tiverem cahido em 
commisso- diga-se- o eapitnl das aceões cabidas em com
missa.· 

IX. 

No art. 32 depois das pnlanas- npolicos geraes- ncres
centc-se- c provinciacs q nc tenhmn os megmos privilegias 
da1Juellas, em bilhetes do Thcsouro Nacional, on em letras 
hypothecarias garnntidas pelo Govrrno Irnperial. O mais segue 
como está. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1878.- João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbií. 
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Estatutos da Companhia Estrada de ferro do Oeste. 

CAPITULO I. 

DO FIM E CAPITAL DA COI\IPANliiA. 

Art. L" A Companhia da Estrada de ferro do Oe~te em 
Minas Geraes tem JiOr fim executar o contracto cr.lebrarlo a 
30 de Abi'il de f.87:l com a administração da província na 
fórma das Leis mincirns n. 0 ' Hll4 de Hl dr. .Jn lho de 1872 c 
f.!l82 de i 1 de Novembro de 1872 com a modificação da Lei 
n. o 23!l8 de ri de Novembro de f.877, para comtt'Ueçãn da i. a 

secção da referida estrada, entre S . .Jnf1o d'EI-Hei e a Estrada 
de ferro D. Pedro 11 nas vertentes do Hio das Mortes, lonwndo 
a si, por accôrdo com o conccssiunario incorporntlor, todas as 
clausulas, favores, onus e obrignÇÕI)S do referido contraeto, 
que a esta companhia concede o necessario privilegio e nuto
rização. 

Art. 2. o A séde da companhia scr:í na cidadn de S . .To~ o 
d'El-1\ci. 

Art. 3. o A duração da companhia scrú de 50 :mnos, po
dendo ser prorogada por tempo determinado, sob resolução 
da assembléa geral e obtida do Governo Imperial a neccssari11. 
approvação, uma vez que sejam restituídas á província as 
quantias recebidas por subvenção. 

Art. t~. o O capitnl da eorupanhia ser:í do L 200:0006000 
sendo dividido em duas snrics <ln 6~:000~000 cada uma, c 
distribuirlo em acções dn 200!5000, litanrlo a companhia, por 
intermedio da dircctoria, autorizada a tomar de emprestimo 
qualquer r1uantia, emittindo obrigações (debr•nturcs) ou outros 
titulo:;, desde que fiquem reserv:1das aeções equiv:llentes, ns 
quacs só poderão ser e111ittid:1s para pagamento do debito 
assim contrahido. 

Art. ü. o A companhia poderá funecionar, Jogo que esteja 
subscripto pelo menos um quarto do seu capital e approvados 
os seus estatutos pelo Governo Imperial. 

Art. 6. o O capital da companhia, representado por acções, 
será realizado por meio de chamadas de i O o 1 o no maximo e 
com intervallo nuncn menor de 60 dias, annunciadas tres 
vezes nos jornaes de maior circulação da Côrtc e ('lll um da 
provincia, com um mrz pelo menos de anlici pll~;ãu. 

Art. 7." Os accionistas são responsaveis pelo valor· das 
acções que tiverem subscripto, e os que nos prazos marcados 
não fizerem suas entradas perderão, em benelicio da .compa
nhin, as quantias que já houverem pago, assim como o ,di~~~to 
:ís aeções, as quaes por esse facto cabem em cori\niisso. 
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Exncptuam-sc os rasos de forp maior jnstiflcndos, dentro de 
:lll dias. perante a dircetoria, que, JJP-!'ta hypothese poder:i rll
lnvar n f:dta.mcdiante o pn,!.K<lJIH'IIIo dos juros pela móra, mo
ti \'an !lo ~'111 :tetas laes tlcl ilJcnu~õcs. 

Art. li." No enso de comlltis:,o rmittit·-sc-hão novns 3cçõcs 
rrn nuiJltro etJUivnientc. 

Ar I. U." As nr~•:ões só potleriío srr transrerillag, depois de 
reali.zado um quarto de seu capital rnctlianlc a eompetante 
averbação nos rPg-istros da compnnhia, com :JS assignnturas 
das parias contr;~etanles ou de seus t'SJH't~iaes procur:Hlorcs. 

C.\ l'lT li LO JT. 

Art. tO. A nssrmhléa geral rompôr-sc-hn do1: arcionistas 
]Jossnitlon's di' eitwo nu mais nr·çõt~s, inscriptas nos registros 
d<ll'OIIIJl:mhi:J !10 di:1s.pdo menos antes dn reunião. 

Art. 11. A assPntlJ!t'·n gt•r;~l pó de dPlibPrnr, estando pre
sentes ;l('eionistas qun I'I'Jll'PSI'Illem pPio mrnos um quarto 
do eapital. Si, pcm'·m, 11;11, t'l!llllil'-~1' Pstc numero, far-sc
ha SPgunda coHvoeaç~o pda imprt•nsa com o Jll'<IZO !Ir Hi dias, 
drliberandn-sn eom o num1•ro de neeionisb,s que então se reu
nirem, SPndo obrigatorias para os ansentPs quaesquer tklibe
ruções q llP H essa occm:iiio sn tnmrm, salvos os casos de pro
rog-a~:ão da tlnrat:ão da eompnnhia ou sun dissolu~ão, 
angmento de eapi tnl, rdorma dos t'statntos c arrPtHlamcnto 
011 ;llicnnçiio da cstmdn. 

Al't. 1~. Os ynto . .; sPriio contndos dn manPit'a st•guinlc: 
eada eiw·o aeçõrs d;\ tlirl'ilo num volo; nrnhmn aedonistn, 
Jlor(·m, tcr:'1 mai' de 20 rotos, qualqw·r que seju o numero 
de SIWS :JI'CÕes. 

Art. t::." Exreptc•· pnm n eleição dn 1lircctoria e dn rom
missiin fiscal, 1' JU•rmittido ;~o aceioni~la rolar por proeurndor 
tJIH' seja tmnbcm accionista; e ~1s socic•dadt~s ou cnmpnnhins 
J~Ot' suns act:ÕL'S ser;io reprcsent;Jdas <I pena~ por um dos !;;ocios 
ou legitimo proenrmlor. 

Art. H. Se.•·iio admittitlos :'i a'scmlJic'a geral, si os repre
sent:Jdos f'.stivPrem llO caso do art. to: os invtmtnriantes, 
)Jais, tutorPs ou I'Uradorcs, maritlos c os administentlores 
grnws tle IJUnlqucr firma ou corporação. 

Art. Ui. H:t\"Prá reunião dn nssemblra geral todo~ os 
mmos no mez de Junho, em dia r hora marcndos pela dire
ctoria, pnra tomar-se !'Onliccimcnto do >eu relntorio, balan
(;os, deliher:ir sobre o pan·cl'l' da commissiio fiscal e {Iara 
elt>i..:ão dos rcspertivos lllntciotwrios. 

Art. :lü. Alt'•m deste !'am, poder:'1 ser com·ocada cxtrnor
tlinarimucnte n assemhlt'•a geral JlPin d irpctorin, por dl'iilJe
rnção propria ou requisiç:'111 da t'otnmissão fiscal ou de accio
l!islas qtw n•pt't'snnlnrn pl'!o !ll''nos lllll qunrto dns acções 
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cmittidns. NPstas rruniÕPS não se tratará de as~umptos 
alheios aos declarados na convocarão. 

Art. f7. As eonvo!'a(;ões para 3, rrmniucs, quér ordina
rias, quór extraorrliuariaô, serão annunciadns tírlo modo 
preseripto no art. G." com aatr~cedenda de. t5 dias. 

Art. :1.8. A assembléa i!Cral serú presididn fJOr um accío
nii.;ta eleito por acclamação ou escrutínio, servindo de secre
tarios dons nccionistas por designação do presidente. Não 
podem fazer partn ll<•sta JJwsa os mnmbros da din•ctorta ou 
cou1missão liscal. 

Art. i9. Compele á asscmbléa geral deliberar- sobre todos 
os assuutptos rtue connnhmn ú companhia e lhe disserl'm 
resppilo, n privativamnntr sobre :nTendaml'nto ou aliena~ão 
da estrada, IH'orugaç;lo <la dnra(;ão 011 dissoluçilo da <"0111-
)lanhia, augmento dn capit:1l n rd"orma dus e,;talulos com 
appt·uvação do Governo Imperial, e bem assim eleger a 
din·etoria c commissão liscal, tomar conk'ls á directoria, au
torizar a restlccti v a quitação, c conhecer dos relato rios e pare
erres da commissão fiscal. 

CAPITULO III. 

nA AOMINISTIL~ÇÃO DA CO!\IPANIIIA. 

Art. 20. A companhia serú administrada por uma <lircctori7 
composta de tres membros, dei tos annualmente pela assemblr"•..t 
geral d'entre os accionistas que tum voto. A L• directoria que 
Jlor eleição fica composta dos aecionistas-José da Co~ta1Ho
<lri~ucs, Antonio José Dias Bastos c Dr. Aureliano Martins de 
Canalho Mourão, e co1no tal U!'Si '"na estes, exercerá suas func
çõcs at<' a inauguração do Ira r. go da estr<Hla, cuja consrrncç'io 
'c rm•põe, salvo o caso de drstitui ão pela a~semblr"•a geral, ou 
de veritic.,rcm-sc as hypothesPs do artigo seguinte. 

Art. 21. Além tios casos naturaes, considerar-~e-ha tambem 
vago o logar do director qnc ausentar-se por mais de seis 
mezes sem causa justificada, ou que deixar de possuir as acções 
preeisas vara ser elegivel. 

Art. 22. A falta de qualquer director será sempre supprida 
por escolha dos demais directores, d'entre os aecionistas rrue 
o possam ser. 

Art. 2:3. Os dircctores designarão d'entre si um presidente, 
um secretario e um tlwsoureiro, estabelecendo ~uas r<'spec
tivas fnnceões. 

Art. 2'L Á dircctoria reuni1·-se-ha ordinariamente uma vez 
JlOt' mez, c extraordinariamente quando o exijam os llf'g"<wios 
<la companhia. 

Art. 215. N directoria incumhe : 
1.. o Executar e fazer executar as delibcracões da nsscmhlóa 

gPral; · 
p, I!. !878 . ;jO 
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2. 0 Estabelecer regulamentos de organização para explo
ração, construcção e custeio da estrada ; 

:J.~ Fixar o numero, categoria, funcções e ordenados dos 
empregados, nomeal·os e demittil-os.; 

4." Organizar o balanro, contas e relatorios que devem ser 
apresentados á assembléa geral ; 

5. • Resolver sobre as chamadas !lt~ capital e rncebel-o, bem 
como as subvcncões a que a companhia tiver direito; 

6. o Decretar oú relevar o commisso na flirma do art. 7. 0 
; 

7." Approvar as informações, tabellas, trabalhos technicos e 
tarifas que têm de ser apresentadas ao Governo Provincial ; 

8. o Emittir títulos de nbriga<'õcs na fúrma do art. 4. o; 
9." Distribuir os dividendos"; 
t.O. Convocar a a~scmhll'a geral, ordinaria e extraordina

riamente; 
H. Celebrar todos e quaesquer contraclos com a administra

ção publica e com os particulares, e fazer todos os pagamentos; 
12. Prestar á assembif'a geral e commissào fiscal todos os es

clarecimentos que forem 11edidos, franqueando a esta toda a 
escripturação ; 

t.:J. Velat' pela fiel execur:ão do contracto a que se refere o 
art. L" e pratil·ar todos os :.u~ws que interes~arrm ú comll3Hhia 
e que não forem da privativa competoncia da assembléa g-eral. 

Art. 26. Para os fins do artigo antecedente são concedidos 
á directoria amplos poderes, inclusive os de demandar o ser 
demandada, e constituir procurador. 

Art. 27. Em retribuiç:lo dos seus trabalhos os membros da 
directoria perceberão, cada um, a annuidade de lJ,:OOO~OOO. 

CAPITULO IV. 

DA CüliMISSÃO FISCAL. 

Art. 28. Haverá uma commissão fiscal eleita annualmento 
pela assernhléa geral o compo,ta de trcs membros lJUC ton ham 
voto. Esta l~ommis~iío !1ão ser:\ retribuida c incumbe· lho exa
minar a cscripturaç:1n da companhia sob ns pontos de vista 
da receita c despeza, apresentando á assembléa geral parecer 
ácerca das contas c gestão da directoria, e quaesquer negocias 
que forem a bem da companhia. 

Art. 29. A vaga ou impedimento de qualquer de seus mem
bros será supprida pela mesma fôrma que a dos directores. 

CAPITULO V. 

DO FUNDO DE RESERVA E DIVIDENDOS. 

Art. 30. Da renda liquida de cada semestre deduzir-se-hão 
5 "/o exclusivamente applicados a fazer face ás perdas doca
pital ,;ocial ou a substitui! ·o, r ao n'paro das obras da com· 
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panhin, devendo ser tacs quantias convertidas em npolicrs 
geraes constituindo fundo de r<'serva que não I'Xcedcrú de 
1100: 000#000. 

Art. :H. Farão parte do fundo de reserva as ncções que ti
verem cahi<.lo em cornrni,'fJ, hem r:omo o agi o rlas rtur~ fllrem 
emiltida~. 

Art. :l2. Da me~ma renda liquida deJuzir·~e·IIiio mab ;j ''/, .. 
connwtidos inuucdiatamPntc em apolier<' gl'r:~r,;. para fnrmar 
nm fundo de reserva especial dc~timdo a ltalJilitar a ~~ompa
nhia a restituir opportunamente ao Thesonro Provincial o que, 
pela optada subvenção kilometrica, tiver ella recebido. rlesde 
que prefira remir a estrada a •levolvel-:~ ao domínio 1la pro
vinda, findo o prazo do privilegio, como lhe é racultaLio por 
seu contracto, cessando esta dcducção logo que attinja ú •tnan
tia sufficiente c podendo a assembléa geral augmcntar o 
quantum a deduzir-se annualmente, quando srja neces~ario. 

Art. 33. Os juros das apolices, que eon~tituem os fundos 
de reserva, farão parte da receita geral •la companhia. 

Art. 3~. Feitas estas deducções, serit o restante U.a renda 
liquida distribuído pelos aecionistas porporeionalntente ao 
IllliiiCro U.e acções tio cada um, não se podendo fazer distri
buição de dividenuo emqu:mto o capital social, de~falcado en1 
virtude de perdas, não fúr inlPgralmente recomposto. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 35. A companhia sómente será dissolviua nos casos 
marcados no art. :m do Decreto n." 2711 U.c 19 de Dezr·mbro 
de HlüO, ou quando tenha perdido 50 °/0 do e:1pital social e 
não prellra a companhia rccompol-o, procedendo-se em sna 
liljuidnção como fôr U.eterminatlo em assemiJida geral, rln eon
forlllidade com as leis conuncreiaes. 

Art. :!li. Nns casos omissos nnste-; nstatutos regulnrão os 
nsos o praticas comutercütes r~m emprezas senwliiautes, su
jeitanuo-se a companhia a todas as leis o regulanwntos em 
vigor, como se delles fizesse expressa meiH:ão, e :1 todas as 
clausulas do respectivo contracto. 

Art. 37. Fica a directoria autorizada a aceitnr as modifica
ções que o Governo Impel'inl entenda di\Vnr fazer nest<'s es-

"tatutos, e bem assim a ter na capiWl da provineia e onuc 
eonvier agentes muniuos de neccssarios podcrns pnra rppre
scntal-n, e igualmente a pagar aos accionistas, proporcional
mente f1s entradas feitas, os juros de 7 o /o ao anuo tluranw a 
construcção da estrada, salvo :í assembléa geral o direito de 
resolver o contrario. (Seguem-se as assignaturas.) 
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Senhot· .-Sendo insuficiente o credito de 30:0006000 con
cedido ;í verba- Navios desarmados- ex:ercicio de 1877 a 
i878, pelo art. ti." da Lei n." 27\12 de 20 de Outubro de i877, 
tenho a honra de rPspcitosamcntr. gnbrnetter á appt'o\·nção de 
Vossa Mage~tade Imperial o decrt'!o junto, que autoriza a 
trnnsferencia da irnportancia de 12:7 !J,I($699, deduzida das 
sobras rcconhecidns nas verbas -Conselho Naval- Quartet
Genernl- e -Contadoria -.para saldar o lleficit da dita verba 
-Navios desarmados-. A totalidade das ~obras, drmonstra
da pcl:l Contadoria, com rcferencia a quinze verbas do mi
nisterio da Marinha, monta em UH:l.,8~8126, incluitlos 
23:8761)956, que pertencem á~ Ires verbas mpramencionadas. 
O excesso de despcza de que se trata, consta da drmonstração 
annex11, c resume-se do st>g-nintl' llltHlo: 

l. • seme;;tre. 
21: 7i81,R7G 

~ l : 7i8fl871i 

DPspeza a annullar. 

Despeza liquida .. . 
Credito ........ . 

Deficit ......... . 

DPspeza ptl{fll. 

nespeza a pa!Jar. 

Tntaf. 
!J,2: 81198279 

i07b580 

'12:7Mi$699 
30:0006000 

2." semestre. 
l7:719:W•9 

3:M08963 

Este deflcit justifica-se, na fúrma da lei, pelo lic~arma
me~Jto dos eineo navios a vapo;· Vassimon, Inltaúma, LI'O]JOl
dina. Beúeribe e Belnwnte. em ccmdições de innavegabilitlatl~. 
além dos qnatro jú desannadns, e attendidos na tahella n." Hi 
tio orçamento. 

De Vossa M~gcstade Imperial, snhdilo reverente.- Eduardo 
de 1lndrade Pinto. 

DECHE'l'O No 6!liH - DE 20 DE JULHO llE i878. 

Autoriza o l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha a 
transferir no exercício de 1877-1878, das verbas-Conselho Naml
- Qnartcl-Gcneral- c Contadoria- sohras, m importancia de 12:7H,)699, 
para a verba --:'\avim.: drsarm:vln~. 

Sendo insufficiente o crerlito concedido no nrt. 5. • da Lei 
n. o 2i9! de 20 de Outubro de 1877, para as despezas da Yerba 
-Navios desarmados-, no exercício de i877-t.878 ; Hei por 
bem, na ft'trma do art. 1:1 dn Lei n." H 77 de 9 de Setembro 
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de 1862, c Tendo ouvido o Conselho de Ministro~, autorizar 
a transferencia para a dita verba, da somma de 12: 7UI$699 
que deverá ser deduzida das sobras rcconhcddas nas verbas 
-Couselho Naval- -Quartel-General- e -Contadoria-, c 
distribuída pelo modo indioado na tabclla que com cstr. baixa, 
assignnda por Eduardo de Andrade Pinto, do Men Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios tb Marinha, 
que assim o tenha entendido e faça executar. l'alaeio do lliu 
de Janeiro em 20 de Julho de 1878, 57. o da Indcpendeneia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc u Imperador. 

Eductnlo de Audmde Pinto. 

Tabella a que se reCere o Decreto 11, 0 6D7S 
desta data. 

Para a rubrica -Navios desar-
mados-................... . 

IJo § 2. o- Conselho Nuval-. 
• » 3. • -Quartel-General-. 
• » 5. o- Contadot·ia - ..... 

ti:00015000 
2: 7~Ji$ti!l\l 
5:0001$000 

12:Hli5G9!1 

12:7HI$699 

Palacio do Rio de Jan~iro em 20 uc Julho ue 1878.- Eduardo 
de ~lndrade Pinto. 
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Bmnonslra~ão do credito ucccssm'io i verba -

Credito votado pela Lei n." 2792, de 20 de Outubro de i877 .. 

Despeza. 

Tlwsouro Nacional, segundo os prucc~sos remettidos atG esta 
data : 

Munições de bocca ..................................... . 
Combustível ............................................ . 
Expctlicutc ............................................. . 

l'agacloria da Marinha, até Junho de 1878 : 

Yencimento dos Officiaes e ela~ses anncxas ................ . 
Soldo da marinhage111 ................................... . 
MuniríJes de boera ...................................... . 

Addieiona-se a tlcsp1•Za a ÜIZ!'r-se alé o encerramento do C\.<'1'-
eieio ................................................. . 

Despcza a annullar ...................................... . 

Dclicit no fim do e..:ereicio ............................... . 

Recapitulaçilo. 

L" semestre 2." semestre 

Despcza t•frecti r a. 

21:718~867 

Despcza pruravcl. 

21:7:18t)!-lü7 21::130~H2 
ll<'~Jl<'Za a annullar ...................................... . 

Cre1lito ................................................ . 

LJd1ci t. ....................... - - - ......... · . · · · - · - · · · · · · 

1." ;;ecr;ão da eontadori~ 1la marinha em Vi dr, J nlho de !RiS. 
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Navios desarmados- no excrcicio de 1877 -1878. 

. . . . . . . . . . . . ....... ; . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 30: ooonooo 

L o semestre 2. o semrstre 

2:8968!00 
'1:9778000 

7:873~!00 

8:1278260 
5:1898207 

5298300 

!12: 8lJ,96279 
i078580 

~2:74,1#699 
:10:0008000 

2:71:J82~2 
~:2568790 

:J7{>290 

7:0078322 1~:880#122 

6:6568638 
3:5::J98865 
515#62~ 

3:ql08963 3:~108963 q2:8~9$279 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107$580 ~2: ntB699 

................................ 12:7H8699 

-0 Chefe J. Leal.-0 1.0 Escripturario Fl'ancisco José Fnnim. 
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DECRETO N. 6979-nE 20 DE wwo DE 'uns. 

Approra os estatutos do ~cmio Dramalico Familiar S. João Baptista. 

Atlendentlo áo <rue re<(Ucreu u Dircctol'ia <lo Grcmio Dra
matico Familiae S. .loiio Baptista, c Tendo ouvi<lo a Secc:ão 
dos Negocios do Imperio do Const•.lho de Estado, Hei por 
bem approvar os estatutos do nwsmo Gremio. _ • 

Quaesqucr alterarões qun se lizerem nos estatutos nao po
derão ser postas em execução sem préda approYat;üo tlu Go
verno Imperial. 

O Dr. Carlos Leoncio tlc Canallw, do Mtm Consl'lho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmporio, 
assim o tenha entendido e l'<1ça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em 20 de Julho de iH78, 57. o da Independem ia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Cw·lo.~ Leoncio tle Carvalho. 

Estatutos d~ Societlallc Gttmio Dram~tico Familiar 
S. Jorto Baptista. 

CAPITULO I. 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE. 

Art. :1.. • A sociedade Grcmio Dramatico Familiar S . .luão 
Baptistn, estnbdecida no seu prntlio lln rua !lllpcrial 0111 Todos 
os Santos, freg-uezia do Eng·enho Novo, m·sta Cúrte, tem os 
seguintes fins : 

§ L o Promover, por meio •le rer;ita~ dramaticas. quinzl'
nacs ou mensaes, di~Lmeç;io P. instnwtivas diversões aos socio': 
e suas famílias. 

§ 2." Crear opport.mwmr>.ntn Ulll'l aula d•~ musica, afim dH 
P?der a sociedade contar t'OIIl orl'ltPstra proprin para suas re
eitas. 

§ 3.• Estabelecer uma escolhida l.JiiJliothcca ]Iara util passa
tempo dos socios. Tanto pam a bihliotlwca, como para n aula 
de musica, se estabelecerão disvosições" cspeciaes no respectivo 
regulamento interno, <rue será approvado pela a~sembléa 
geral. 
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Art. 2. 0 O capital da sociedade Gromio Dramatico Fami
liar S. João llaptistr~ soni de 12:500~000, dividido em 250 
acções do 506000 cada um:;~, das quaes illO já estão emittidas e 
as llO rostantr.s serão de prcfPrencia distrihnidas pelos actuaos 
socios, si o rJuizercm, on por novos ~ocios propostos c appro
Yados pela dit·ectoria, SI'IHlo embolsados os Srs. socios que 
entraram com a chamada C'\.lraordinaria de lihOOO por aeção 
si não t(uizercm ser aeeionistas. 

Art. 3. 11 A sociedade Grcmio Dramatico Familiar S. João 
Baptista durarú por 20 mmos, observando-se, no caso de Ji. 
qnidaç.ão, as regras estalwlce idas 11ara is~o nas disposi~.ões 
geraes. 

CAPITULO 11. 

DOS SOCIOS E~! r.ErtAL. 

Art. !~.o A socicdatlo Gremio Dramatico Familiar S. João 
Baptista eompor-se-h a: 

~ i. o De socios accion istas. 
~ 2 . 11 De socios cuntrilmintcs. 
~ 3. o ])o socios l1encmeritos. 
~ !J,." ])e socios honorarios. 
Art. li." Soei os aecionistas são todos arjtwlles q uc posstwn1 

uma on mais ac~õPs rias menciotwtlas no at·t. 2.", c rlas quaes 
o prodncto das emiltidas foi empr<•g-atlo na com]Jra do terreno, 
o ronstrucriio do thcatro ú rna Imperial, segundo eonsta das 
e~~riptura<> lavradas em notas uo Tabcllião Brito. 

Paragrapho unico. Estas acçõns, que não se pn<lcriio sniHli
' idir, só podt•r~o Sl'r tra.H~f<'ritlas ú atcionistas ou eonlri
lmintcs, pt·eeedcndo scicncia da tliredoria. 

Art. ü. o Socios contrilmintes ~<lo todos nquellc:- rttw, me
•li<tnle proposta do um ~oeJO acciuui~ta ú direetoi'Ía, forent pot' 
e:;!a approvatlos, c pagarem, além da joia do art. 11, pontual
JHente as tnensulitlarlcs tio mesmo artigo. 

Art. 7 ." Socios benemeritos serão atJltdi<'s soeios eontt·i
lmintes que, por sous esforços em pníl do pt·o~Te.~so do 1;rcmio, 
prestarem-lhe serYiros rPiel'anle~, P ro:1;o t:ws foretn reco-
nltreirlos prla a'weml.tt'•a gnral. · 

Est•~ titulo poderá lamlwm sPr entJf:•ritlo :'upwlla,; :;PIIhoras 
on _jn1·ens lilhas-fámilias que huur:Jt't'lll l'tllll ~<'li,; l:dt·lltll', 
pelo lllf'IIOs mais de IJPatro 1·er.t's Ptll 11111 a111111, n col'l'" cT<'
uiro da soeic<laliP. 

Art. 8." Soei os ltonorarios '"6111 •·on:,idPr:ul"s :~<fllt'll<"' <(111', 
ronvid~do~ pela direetoria, JH'f'fi:Jt'CIII·S<' tllai~ ti•· t'iiii'IJ \('ZP'' 
!'IH cadn anuo ~os trnballto3 rlas rejll'I'St'ntat:õcs. 

Art. 9." ])entro de üO dias, rlepois de appror~Hlos til' lO Go
VI'rno ltnjJt'I'ial os prP:;mltt'~ rslutlito~, o,: tH'tuaes fOl'ios ;ll'.t·io
ni:;tas qnc u5o thcrelll realizado a entrada integral ti<J suas 
p . 11. i87!S 51 
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acções, o farão, sendo a isso convidados por annuncios repe· 
tidos nos jornaes de maior circulação, sob pena de commisso 
declarado pela directoria ; licando neste caso a mesma com 
direito de transferil· a outros socios, accionistas ou contri· 
buintes, as acções que lhes houver pertencido. 

Art. :1.0. Os socios accionistas contribuirão com uma joia 
de 58000 e a mensalidade de 38000. 

Art. H. Os soei os contribuintes concorrerão com a joia 
de 108000 e a mensalidade de 5l!OOO. 

Art. :1.2. A falta de pagamento da mensalidade, por parte 
dos socios accionistas, durante seis mezes, importa a sua 
eliminação pela asscmbhia geral, sal\·o impedimento justifi
cado 'em tempo perante a directoria. 

Art. i3. A falta de pagamento da mensalidade por parte 
dos socios contribuintes durante tres mezes, importa do 
mesmo modo a sua eliminação, salvo impedimento justili
cado em tempo perante a directoria. 

Art. H. E' dever dos socios: 
§ f. o Observar em todas as reuniões da associação os prin

cípios da mais austera civilidade. 
§ 2. "· Comparecer ás reuniões empregando sempre, por 

sua parte, todos os meios de mais abrilhantai-as.' 
Art. :1.5. Serão eliminados do quadro os socios accionistas 

ou contribuintes : 
§ L o Nas hypotheses dos arts. i2 e i3. 
§ 2. o O sacio que promover c provocar desordens e motins 

nas nmniões da sociedade, ou faltar á consideração devida para 
com a assembléa geral e a directoria, nos actos de sua .com
petencia, deixando de ouservar as regras geraes da civilidade, 
depois de advertido, e não oucdecendo ás intimações do presi
dente. 

§ 3. o A applicação desta pena será imposta pela maioria da 
assembléa geral soh proposta tia directoria. 

§ ~-" Tanto o socio accionista como o contribuinte que fôr 
uma vez eliminado do quadro social, não poderá ser read
mittido. 

CAPITULO III. 

DA DIRECÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. HL A sociedade Gremio Dramalico Familiar S. João 
Baptista será administrada por uma directoria eleita pela as
sembléa geral por maioria de votos, na fórma do artigo se
guinte: 

At·t. i7. A dircetoria será cornpo~ta de sete membros, que 
c~colherào entre si: 

Um presidente. 
Um vice-presidente. 
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Um 1. 0 secretario. 
Um 2. o secretario. 
Um thesoureiro. 
Um director de scena. 
Um agente. 
Art. J8. Compete á directoria: 

6,03 

§ L o Exercitar as attribuições dos arts. 2. ", 8. ", 9 .", i2 
e i3. 

§ 2. o Zelar desveladamente pelo progrQsso do Grcmio, e re
solver todas as questõos que rcelamarern prompta solução. 

§ 3. o Despender mensalmente até um tJllinto do saldo exis
tente em mão do thesourciro, dando de ·tudo conhecimento 
opportunamente á assembléa geral. 

§ 6,.° Convocar a reunião da asscmbléa geral scmestral
méntc pnra os fins ordinarios ; c extraordinariamente todas as 
vezes que entender conveniente, ou lhe fôr exigido pelo me
nos por tantos socios accionistas quantos repre3entem um 
quarto do capital social. 

~ 5. o Marcar os dias das recitas do Gremio. 
~ 6. o Escolher o drama, comL,dia, ou opera que deva ser 

ensaiada c representada. , 
§ 7." Deliberar sobre as despezas orJinarias de custeio c 

conservação do theatro, bibliotheca e tudo mais que possuir 
a sociedade. 

§ 8. o Apresentar semestralmente ú assembléa geral um 
bafanço cxacto do estado do cofre, c no llm do anno sneial um 
relatorio circurustanciado ú mesma assembléa geral. 

§ 9. o Nomear e demittir os empregados, de que por ventura 
a sociedade venha a carecer, marcando-lhes os respectivos ven
cimentos. 

§ 10. Observnr r, fazer observar os presentes estatutos. 
~ H. Determinar qual o estabr,leci rnr,ntn h:mcario Plll I[ HC 

deverá ser depositado quahjuer saluo tla sociedade sUJJCrior a 
200h000. 

§ i2. Hepresentar a socwdade em juizo ou fóra liclle, ae
cionando e sendo aecionada na defesa dos direitos da me,ma, 
para o que constituirá procuradores julliciae~, precedendo ae
curdo entre seus membros. 

Art. i9. A diroctoria servir:.í por tempo de um anno, po
dr.ndo sr.r reeleita. 

Art. 20. Ao presidente c.,mpete: 
§ i. o Presidir ás sessões tia 11iret:tori~, rl irig-ir os sPns tra

!Jalhos, e fazer executar as suas deliiJera~;ões n "' dõ.J as~elli!J!t~a 
geral. 

§ 2. 0 Velar para qne se mantenha a boa orliem e con\·c
niencia em t,)dos os actos e reuuiões da soeieuade. 

Art. 21. Ao vice-presidt•nte compete substituir o presidente 
em seus impedimentos. 

Art. 22. Ao L" secretario compele: 
§ I. o Lavrar as actas das sessões rla directoria. 
§ 2." Fazer os annuncios, expediente~ e toua. a eorre~JIOlt· 

dencia da sociedade. 
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§ 3.° Fazer, em livros espcciacs, a matricula de todos os 
socios. 

§ ~-o Lavrar os termos de transferencias das acçõe~, assig
nanuo-os com os contraclantns. 

~ a." Remcttm· ao thcsourciro relacõcs !los socios accionistas 
c contribuintes para a cobrança das }o ias e mensalidades. 

§ 6." Substituir o presiueute na falta deste c do vice-pre-
sidente 

Art. 23. Ao 2. 0 secretario compete: 
§ L• Ter em hoa ordem o ardli \'O da sociedade. 
§ 2. o Substituir o L" secretario em seus impedimentos. 
Art. 2lL Ao thesoureiro compete : 
~ :1.. • Cobrar as .ioias e mensalidarles c tudo mais que á socie

dade fõr devido, dando conta ao i. o secretario de tres em tres 
mezes dos socios impontuaes, para que se proceda de confor
midade com o disposto nos arls. 12 c 13. 

§ 2. o Pagar todas as tlcspezas que ti verem sido autorizadas 
pela directoria. 

§ 3. o Organizar os balanços 11ue devem ser presentes á as
sembléa geral, Juntando aos mesmos todos os documentos 
comprobatorios das despezns feitas. 

Art. 25. Ao dircctor de s1~cna compete : 
§ :1.." Velar pela conserv:.u;ão do thealro e mais materinl da 

soe1edade, inclusive a bibliotlwcn, guanla-roupn, mobilia, 
touo scenario e instrumental, niio consentindo emprestimo ou 
aluguel de taes objectos, aprest~ntando á directoria, -no fim de 
todos os a.nnos, um inventario f'.om especificação do estado em 

. q ne os mesmos se achem, 
~ 2.° Comparecer aos ensaio~ e diri!-dl-os. 
~ 3. o Providenciar para qne nada falte aos socios de scena, 

deliberando por si sobre tudo que dispensar a intervenção da 
directoria, reclamando desta tHinellas providencias que en
tender necessarias. 

§ !J.." Fazer executar na caixa do tfteatro as disposições 
deste' estatutos no que lhe diz respeito. 

§ f). o Dm· parecer por rscripto soiJre 11Uacs11Uet· peças !JLlC 
forem propostas rmra reprcsPntw;ão. 

~ ti. o Distribuir as pitrles de aeeúrdo com u ensaiador e ou
v indo seu parecer. 

Art. 26. No easo de ausencia qun se prolongue por mais de 
dous mezes ou vaga de ttnaesquer dos membros da directoria, 
será cham~do para exercer o log-ar vag-o o respccti\"O sup
plente mats vot:tdo. 

CAPITULO IY. 

PA ASS!n!BLÉA GEP.AL. 

Art. 27. A asseml!léa geral reunir-se-1m semestralmente 
em sessão urdinm:ia, no anno soeial, f!UC será contado da data 
d:i. approvação dos presentes e,tatutos, e extraordinariamente 
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todas as vezes que for convocalla pela directorw, na fórma 
do art. 18, § 6..• 

Art. 28. Constituir-se-ha a assembléa geral para os casos 
ordinarios desde que um terço, e nos casos extraordinarios um 
quarto do ca11ital social estPja representado por accionistas 
presentPs. 

Não comparecendo, port;m, na primeira renmao numero 
sulficiente, será convocada novamente em prazo nunca menor 
de oito dias, nem maior de trinta, constituindo-se então com 
o numero que se achar pre~ent(~. 

Art. 29. Em cada uma de suas reuniões eleger-se-lia, por 
maioria de votos em cst-rutinio sccretll, um prcsidcntr, um 
sPeretario c dous eserutatlores para rcgularisar seus tra
hnlh(\s. 

Paragrapho unico. Presidirá interinamente a assemhléa 
geral o accionista mais velho, c servirá de secretario o mais 
moço em idade, com tanto que não sejam membros da di
rcctoria nem empregados da sociedade. 

Art.. 30. Compete á assemhléa geral : 
~ L o Eleger, 20 dias depois de npprovados estes estatutos, 

a directoria. 
§ ~-· Exercer as attl'ilmições dos arts. i. o§§ 2." e 3. o, arts. 

6." lO cu. 
§ 3. • Approvàr o relator i o ua directoria e aa contas do the

som·eiro. 
§ lJ,. o Nomear com missões par a aquelles casos que julgar 

convenilmte. 
§ 5. • Tomar conhecimento de todas ns propostas que forem 

alH'esentatlas pelos socio~ accionistas. · 
§ 6. o Resolver sobre a dissoluçãõ da sociedade, ante11 de 

findo o prazo de sua duração, observando-se neste caso as 
regras estabelecidas nas disposições geraes. 

§ 7. o Hesolver seis mezcs antes de findo o prazo do art. 
3. ",ou sobre a continuação dasociedadn, ou sobre a sua liqtli
dação. 

Art. 31. Todas as delihemções da assem!Jléa geral serão to
madas por maioria de votos. 

Art. 32. Só poderão votar em assemlJiéa g-eral os socios 
que se acharem quites com a sociedade. 

Paragrapho unico. Os socios accionistas terão, em asscm
bléa geral, tantos votos quantas as acções que forem possuillas 
até i O. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 33. A sociedade Gremio Dramatico Familiar S. João 
Baptista entrará em liqu;dação nos seg-uinlcfi easos : 

~ i. o Expirnndo osrazo social, sem que se tenha verificado 
a hypothese do art. 3 , § 7. o 

§ 2.•.Manifestando-se impossibilidade de preencher seus fins 
por falta de realização de todo seu capital dentro de 90 dias, 
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ou por faltas de pagamentos de joias, mensalidades ou mesmo 
das acções. 

§ 3.• No caso do § 6. o do art. 30. 
§ ~.o Para decidir a liquidação da sociedade c deliberar 

sobre a reforma dos estatutos é mister maioria absoluta de 
acções. 

Art. 3~. No caso de resolver-se a dissolução e liquidação 
da sociedade, a assembléa geral nomeará d'cntrc os socios 
accionistas cinco membros, que farão vender em publico 
leilão todos os bens ~ertencentes ao Gremio, e depois de pagas 
as dividas, reconhecidas pela assembléa, que porventura exis
tam, será o liquido rateiado proporcionalmente por todos os 
socios accionistas. 

Art. 35. O fundo de reserva que não excederá a 2: 4,00~000, 
será formado com os saldos disponíveis e com a quinta parte 
do producto das acções que forem emittidas. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA. 

Art. 36. Até á posse da nova dircctoria, que deve ser 
eleita pela assembléa geral depois de approvados pelo Go
verno Imperial estes estatutos, os nccionistas abaixo assi
gnados, fundadores desta sociedade, conferem á actnal di
rectoria a faculdade de os representar perante o Governo Im
]Wrial, solicitando a approvnção destes estatutos, dando-lhes, 
para este fim e para aceitar quaesquer modificações da parte 
do Governo, todos os IJOderes, inclusive os de procurador em 
causa propria. 

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1878. 

DECRETO N. 6980 - DE 20 DE JULHO DE 1878. 

Dá novas tabellas para arrecadação do imposto de iodustrias e profigsões. 

Usando da autorizacão concedida na Lei n. o 2692 de 20 de 
Outubro de 1877, ari'. 12, n. o 1, Hei por bem ordenar que 
o imposto de industrias e profissões seja arrecadado de confor
midade com as tnbellas :mnexas ao presente Decreto, ficando 
desde já revogadas ns que ncom p:mhnrnm os de n. '" 5ti\JO de 
15 de Julho de 18H e !i:l55 de 2ll de Março de 1876. 

Gnspar Silveirn Martins, do Meu Conselho, Ministro e Sccrc
tnrio de Estado dos Negoeios dn Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenhn entendido e o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 20 de .Julho de 
1878, 57. o da Independcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mngestnde o Imperador. 

Gaspar Silveira Martins. 
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filas inbustrias f profissões_ taxabas na ra]àO ba Ítnportandabos logarcs ftn que SãO tterdbns. 

Municipio da Corte. Rio de Janeiro, Bahia Minas Geraes, S. Paulo, S. Pedro Ás demais provincias. 

CLASSES. e Pernambuco. do Sul, Pará e Maranb[o. 

Cidade. Fóra d&cidade. Cidade capital. Fóra da cidade Cidade capital. 
capital. 

Fóra da cidade Cidade capital. Fóra da cidade 
capital. capital. 

Primeira ..... i50~ 751$000 90~0 (15~000 75jí000 (15/jOOO 37~ 30jí000 

Segunda ....• 75jí000 37/!000 (15jí000 301)000 371)000 301)000 301)000 2"'lj000 

rerceira ..... 371)000 !81$000 21!jí000 15~0 !8jí000 15jí000 15$000 !51)000 
/ 

(!uarta ....... . 18~0 91)000 151)000 91)000 UjíOOO 91)000 121)000 91)000 
·,~--· 

Quinta ....... 12~0 6/)000 !01)000 6i)OOO 81)000 6/!000 81)000 6/!000 
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1. a CLASSE. 

Agente, director ou gerente de companhia. 
Aguardente (Mercador por grosso de). 
Algodão ensacado (Mercador de). 
Armeiro, com estabeleci rnento. 
Assucar (Mercador por grosso de). 
Café (Cornmissario, ensacarlor ou mrr•~arlnr pm· g-ros~o rl!~). 
Calçado (Mercador pot· grosso de). 
Cambista. (O que faz transacções sobre morrias.) 
Carruagens e outros vehiculo; scm.~llw.nles (Fah1·icanle ou mer-

cador dn). 
C:trvão de pedra (Mercador rle). 
Descontos e emprestimos de dinheiro (Dono de csct•iplorio de). 
Elevador hydraulico (l~mprezario de). 
Fazendas (Mercador por grosso de tecidos ou). 
l"erragem (Mercador por grosso de). 
Ferro em barras (Mercador de). 
Onrives. (l<'abricantc ou nwrea<lor.) 
Hapé (Mercador de). 
Relojoeiro, com estabelecimento. (Mct·cadOJ'.) 
Vinho (Mercador por grosso de). 

2." CI.ASSE. 

Animaes de aluguel ou a tt·ato (Dono rlc estabelecimento de) 
Aposentos mobiliados (Alugador de). 
Azeite (Mercador de). 
Banhos (Emprezario de barca de). 
Bilhar (Em preza rio de casa de). 
Bilhar (Fabricante ou mercador de). 
Calçado (.Mercador pot· miudo de). 
Caldeireiro, com estabelecimento. 
Carros (Alugador de). Tendo mais de um cano ou vehiculo de 

quatro rodas para passageiros. 
Casa de saude (Emprezal'io de). 
Casquinha e bronze (Mercador de ohjeclos de). 
Cerieiro, com estabelecimento. 
Chapéos (Fabricante e mercador de). 
Charutos e cigarros (Fabricante ou mercador de). 
Confeitaria (Emprez:uio de). 
Couros (Mercador de). 
Diamantes (Mercador de). 
j<:scravos para vender ou alugar (Consignatario de). 
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Espelhos e quadros (Mercador de). 
Fazendas (l\lercador por miudo de tecidos ou). 
Ferragem (Mercador por miudo de). 
Flôres artificiars (Fabricante ou mercador de). 
Fogões de ferro (Mercador de). 
Fumo '(Mercador de). 
Hospedaria (Emprezario de). 
Lampista, com estabelecimento. 
Lif{uidos e comestiveis (Mercador de). 
Loterias (Thesoureiro de -ou mercador de hilhctes dr). 
Louça de porcellana, vidro ou erystal (Mercador de). 
Madeiras (Mercador de). 
Mascate de joias. A taxa será 11aga tantas vezes quantas r orem 

as raixas ou os meios de transportar as mercadorias. 
Mate (Eu sacador ou mercador por grosso de). 
Meias (~lercador de). 
1\Iodas (Emprezario do loja de) . 
.1\loveis (Mercador de). 
Navio (Fretador de). 
Papel pintado (Mercador dr). 
Pedreira (Emprezario de). 
Perfumarias (Mercador dP). 
Pianos (Mercador de). 
Reboque a vapor (Emprezario de). 
Se li ins (Mercador de). 
Scrigueiro, com estabelecimento. 

3.a CLASSE. 

Advogado. 
Aguas mineraes (Fabricante ou mercadm· de). 
Alfaiate, com estabelecimento. 
Armador, com estabelecimento. 
Assucar (Mercador por miudo de). 
Avaliador. 
Bahuleiro, com estabelecimento. 
Botequim (Emprezario de). 
Brinquedos (Mercador de). 
Dronzeador, com estabelecimento. 
Cabelleireiro, idem. 
Cabe li o (Mercador de objectos de). 
Caré (Emprezario de fabrica de despolpar ou lirnpar). 
Cal (Merc[l.dor de). 
Carne secca (Mercador de). 
Carro (Aiugador de). Tendo um só carro. 
Casa de maternidade (Emprezario de), 
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Cerveja (Mercador de). 
Chá (Mercador de). 
Chapéos (Mercador de). 
Uhapéos de sol (Mercador de). 
Chocolate (Fabricante ou mercador de). 
Cimento (Mercador de). 
Colchoeiro, com estabelecimento. 
Colletes para senhoras (Mercador de). 
Commissões (Dono de escriptorio de). 
Companhia anonyma. Não distribuindo dividendo, nem exer'" 

cendo industria designada nas tabellas. 
Contratador de obras. 
Correeiro, com estabelecimento. 
CJstureira, com estabelecimento. 
Dentista. 
Despachante da Camara Municipal ou da Policia. 
Engenheiro civil. 
Escovas e vassouras finas (Mercador lle). 
Espectaculo (Director ou crnprezario de). 
Estivador. 
Estofador, com estabelecimento. 
Farinha de trigo (Mercador de). 
Feno (Mercador de). 
Ferro em moveis (Mercador de). 
Funileiro, com estabelecimento. 
Gado vaccum (Marchante ou mercador de). 
Gelo (Fabricante ou mercador de). 
Gesso (Mercador de). 
Gomma elastica (Fabricante ou mercador de objectos de). 
Gomma elastica (Mercador de). 
Guarda-livros. 
Illuminação publica (Emprezarlo de). 
Instrumentos de musica (Mercador de). 
Instrumentos scientificos (Mercador de). 
Interprete do commercio. 
Kerosene (Mercador de). 
r.aboratorio metallurgico (Emprezario de). 
Lastro para navios (Mercador de). 
Latoeiro, com estabelecimento. 
Licores (Mercador de) 
Liquidação (Dono de escriptorio de). 
Lithographia (Emprezario de). 
Livros (Mercador de). 
Louça de pó de pedra (Mercador de) 
Luvas (Fabricante ou mercador de). 
1\façames (Mercador de). 
1\lachinas agricolas (Mercador de). 



Machinas de costura (Mercador de). 
Machinas hydraulicas (Mercador de). 
Madeiras (Apparelhador de) 
Marceneiro, com estabelecimento. 
lllarmore (Mercador de). 
Mascate de fazendas. A taxa será paga tantas vezes quantas 

forem as caixas ou os meios de transportar as mercadorias. 
l\lassas alimenticias (Fabricante ou mercador de). 
!\late (Emprezario de engenho de socar). 
l\late (Mercador por miudo de). 
Materiaes para construcção (Mercador de). 
Medico. 
Padaria (Emprezario de). 
Papel e objectos de escriptorio (Mercador de). 
Parteira. 
Pesos e medidas (Mercador de). 
Photographia (Emprezario de). 
Pianos (Concertador de), com estabelecimento. 
Polvora (mercador de). 
Productos chimicos (Fabricante ou mercador de). 
Roupa (Mercador de). 
Sabão e velas de sebo (M~rcador de). 
Sanguesugas (Mercador de). 
Selleiro. com estabelecimento. 
Solicitador ou procurador de causas. 
Tabaco (Mercador de). 
Tapioca e polvilho (Mercador por grosso de). 
Taverna (Emprezario de). 
Tilburys (Alugador de). Tendo mais de um tilbury ou vehlculo 

de duas rodas para passageiros. ' 
Tintureiro, com estabelecimento. 
Toucinho e queijos (Mercador de). 
Tubos para canalisar (Mercador dfl), 
Velas de stearina (JIIercador de). 
Vestimenteiro, com estabelecimento. 
Vinho (Mercador por miudo de) 
Zinco (Mercador de objectos de). 

i. 8 CLASSE. 

Agente de locação de serviços de pessoas livres. 
Algodão (Emprezai"io de fabrica de descaroçar). 

Algodão (Fabricante ou mercador de pastas de). 
Amolador, com estabelecimento. 
Arame (Fabricante ou mercador de objectos de). 



Ar.TOS DO POmm F.XECI::TIVO • 

..lrmarinho (Emprezario de). 
Arroz (Emprezario de fabrica de descascar e ensaMr). 
Aves (Mercador de). 
Banhos (Emprezario de barracas ou quartos para). 
Barbeiro, com estabelecimento. 
Dilhar (Concertador de). 
Bonets (Fabricante ou mercador de). 
nordador, com estabelecimento. 
Cadeiras (Aiugador de). 
Cadeirinhas e liteiras (Alugatlor dr). 
Café moído (Mercador de). 
Callista. 
carpinteiro, com estabelecimento. 
Carroça (Alugador de). Tendo uma só carroça on vrliieuln pa1·a 

mercadorias. 
Carroças (Alugador de). Tendo mais de uma. 
Canoças (Fabricante ou concertado r de). 
C:.rros (Concertador de) o 

Casa de pasto (Emprezario de). 
Chaminés (Em prezaria de limpeza tlc). 
Chapéos (Emprezario de officina de concertar c lavar). 
Chapéos de palha (Emprezario de lavar c cnformar). 
Cocos (Mercador de). 
Conscrveiro. 
Cordoeiro, com estabelecimcn to o 

Cosmorama (Emprezario de). 
Couros (Em prezaria de officina de surrar). 
Cutileiro, com estabelecimento. 
Diorama (Emprezario de). 
Dom·ador e prateador, com .~stabclcci menta. 
Dro~uista. 

Embarcação miuda (Fretador 'le). Tendo urna só. 
Embarcações miudas (Idem). O;'endo mais 1le uma. 
Embutidor, com estabclecirnenlo. 
Ernpalhadm·, idem. 
Encadernador, idem. 
Engraxador, idem. 
Entalbador, idem. 
Esculptor, idem. 
Ferrador, idem. 
Ferreiro, idem. 
Figuras de gesso ou barro (Fabricante ou mercador de), 
Fitas (1\Iercador de). 
l<olles (Fabricante ou mercador de). 
Fôrmas para calçado (Mercador de). 
Gado suíno, ovelhum e caprino (Mercador de), 
Gaz (Apparelhador de), 



Gravador, com estabelecimento. 
Imagens (Mercador de). 
Instrumentos tle musica (Concertador de). 
Instrumentos scientificos (Concertador de). 
Jornaes (Agente de assignatura de). 
Lavagem de citsas (Emprezario de). 
Lavanderia (Emprezario de). 
Lavrante, com estabelecimento. 
Leques (Concertador de). 
Limas de aço (Emprezario de oficina de recortar). 
Livros usados (Mercador de). 
Louça de barro (Mercador de). 

4:13 

1\lascate de objecto que não seja alimentar, nem fazentlas ou 
joias. A taxa será paga tantas vezes, quantas forem as caixas 
ou os meios de transportar as mercatlerias. 

Moinho (Emprczario de). 
Moveis usados (Mercador de). 
l\lusica impressa (Mercador de). 
Ourives. (Concertador). 
Páos de tamancos (Fabricante ou mercador de). 
Papelão e papel de embrulho (Mercador de). 
Pautadorde papel, com estabelecimento. 
Pedras para moinho (Mercador de). 
l'en teeiro, com eslauelecimen to. 
Phal'Jf!aceu ti co. 
Phosphoros (Fabricante ou mercador de). 
Pianos (Afinador de). 
Pintor, com estabelecimento. 
l'oleeiro, com estabelecimento. 
Rancho (Emprezario de). 
llclojociro; com e~tabelecimcnto. (Conrcrlatlor.) 
llclralista, com estabelecimento. 
1\oupa usada (Mercador de). 
~accos para café (Mercador tlc). 
Sapateiro, com estabelecimento. 
Sementes (Mercador de). 
Serralheiro, r,om estabelecimento. 
Tamanquciro, r,om estabelecimento. 
Tanoeiro, rom estabelPcirnento: 
Tilbury (alugador de). Tendo só um. 
Tintas (Mercador de). 
Torneiro, com estabelecimento. 
'fypos (Fabricante ou mercador de). 
Velas de navios (Falll'icante ou mercador de). 
Yentiladorcs (Fabricante ou mercador de). 
Vi~raceiro, com cslabelccilllento. 
Violeiro, com esta!Jelecimcnto. 



ACTOS DO PODEI\ EXk:CUTIVO, 

5. 8 CLASSE. 

Açougue (Emprezario de). 
Bote de vender comida (Emprezario de). A taxa será paga 

tantas vezes, quantos forem os botes. 
Cebolas (Mercador de). 
Cereaes (Mercador de). 
Kiosque. Não vendendo bilhetes de loteria. 
Lenha (Emprezario d.e estancia de). 
Pescado (Mercador de), com estabelecimento. 
Sal (1\lercador de). 

Ad vertencins. 

t.• Pagam as taxas desta tabella as sociedades anonymas, 
quando não estiverem sujeitas á de i'~% (Regulamento, art. 2. 0 ) 

2.• Pagam as da tabella E os estabelecimentos em que se 
vendem bebidas alcoholicas, no .Municipio da Côrte. 

Rio de Janeiro, 20 de Julho de lBíB. 

Gaspar Silveim Martins. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

TABELLA-B. 
Das lndustrlas e profissões taxados com re• 

laçiio á lmportanclo commerclol dos lognr•e,. .. 
mas por uma tarlt"ft excepcional. 

BANQUEinO· 

l\io de Janeiro •.•••.•..•.•.•••..••......••.••••.• 
Dalila c Pernambuco •..••••...•••.•.••••.••••••.. 
1\laranhão, Pará, S. Paulo c S. l'cdro •••.•••.•••.• 
Nas demais Provincias .•••...•••.••.•.•.•••••.••• 

CORRETOR. 

~Fundos publicos ••.•...• 
Rio de Janeiro ..•.•••.• ~ 1\fercadorias ..••••...•.•• 

\Navios ...••.••.....••.•• 

f 
Fundos publicos •....•.. 

Bahia c Pernambuco... Mercadorias ......••.•.•• 
Navios ................. . 

~ 
Fundos publicos ...•...•• 

S. Pedro, Pará e !\Iara- 1\lercadori·as 
nhão. . • • • • • · · · • • · • • 

Navws •.••..•.••••..•••. 

Nas demais Provincias, de cada classe .••.•••••••• 

AGENTE DE LEILÕES. 

Rio de Janeiro •.....•••.•.•••.•..•••..•....••..•. 
Bahia e Pernambuco ............................. . 
S. Pedro, Pará e .Maranhão ...................... . 
Nas demais Provincias ........................... . 

DESPACHANTE DA ALFANDEGA. 

Rio de Janeiro ................................... . 
Nas Alfandegas de L' ordem .................... . 
Nas de!.' ordem ............................... .. 
Nas demais Alfandegas .................. , ....... . 
Nas !Ilesas de Rendas de t.• e 2.• ordem ......... . 

Agente de corretor.... • . t Metade. das taxas esta-
Aj'udante de Despachante belecJdas para Despa-

. cbante. 

l:õOOj)OOO 
900fi000 
6001)000 
3001')000 

it>OJ)OOO 
300j)OOO 
iõOj)OOO 

t2õnooo 
lõOj)OOO 

75j)OOO 

90{JOOO 
608000 
30j)OOO 

tiOj)OOO 

600h000 
300j)OOO 
1508000 
75nooo 

90f!OOO 
i5f!OOO 
!5~000 

15~000 
iOj)OOO 



~16 ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 

TRAPICHEIRO. 

Cidade do Rio de Janeiro ....................... .. 
Cidades de Pernambuco c Da h ia ................. . 
Nas do Pará, Maranhão, Santos e Rio Grande do 

Sul. .......................................... .. 
Nos ou ti-os portos de Proviucias ...•••....••.....• 
Nos demais Jogares .............................. . 

Ad,·crtenclns. 

600HOOO 
375~000 

22:i~OOO 
i20fl000 
(0~000 

1." O Corretor que accumular o serviço de duas ou de todas 
as classes, pagará a somma das respectivas taxas. 

2.a Pagam as taxas desta tabella as sociedades anonymas, 
quando não estiverem sujeitas á de i J~ %. (Regulamento, art. 2.") 

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1878. 

Uaspw· Sil~'eim ,Uartins. 



ACTOS Dll PODEH EXECUTIVO, 

TABELLA-C. 

Dos estabelecimentos lndustrlaes taxados com . 
relação aos Ineios de producção. 

ASPHALTO (Fabrica de) .... , ,. .............. , 
lllais ifjõOO por opcrario, até .•..•.••... 

AssucAn (Hen:~~i.a de), não sendo o assucar 
da lavoura do emprezario: 
Movida por agua ou a vapor ••..•.•... 
Mais 3f)OOO por opera rio, até ••...••.••. 
Sendo por força humana ou animal, 

metade destas taxas. 
CAJ, (Fabrica de) ............................ .. 

Mais 600 réis por operario, até ....... .. 
CARRIL DE FERRO URBA~O (Empreza de) , 3i)000 

por hectometro, até .................. .. 
CAHVÃO ANIMAL (Fabrica tlc) ..•••••..••••.• , . , 

Mais 600 réis por opcrario, até •.•..•••• 
CERVEJA (Fabrica de) ................... , •.•... 

Mais 600 réis por hcctoli tro de capaci
dade das caldeiras, até ..•...••...... 

CHUMBO (l•'abrica de laminar) ................. . 
l\lais 600 réis por operario, até ••••••.• 

CoLLA (Fabr1fa de) .......................... .. 
li! ais '600 réis por operaria, até .•.•••... 

CORTU~IE (Em preza de) .... , ........ ,. ....... , 
:\!ais: por metro cullico dos tanc{ues ou 

das tinas de curtir ................ .. 
iHõOO por operario, até ............... .. 

DisTILLAt;;\0 (Fabrica de), não sendo de pro
duetos da lavoura do em prezaria .•••.. 
1\lais, por l!eclolilro de capacidade das 

caldeiras ............................ . 
auooo por opcrariu, até ................ . 

EsTHADA nE n:uRo (Empreza de), 7i)1>0fl por kilo-
mclro, até.,. ......................... . 

EXTRACTO DE CARNE (Fabrica de)., ...• ,, ... ,, .. 
li! ais GOO réis por operaria, até ........ . 

FEnuo (Fabrica de galvanização do). Cada forno 
de fusão .••••.••••.•.••............••.• 
Mais il):iOO por operario, até ........•.• 

l•'uMo (Em preza de picar) .................... .. 
Mais !ljõOO por operario, alG .......... . 

p, li. 1878 

30~000 
tsnooo 

t:>onooo 
60t$000 

!6~000 
6UOOO 

I :ti001~000 
iG,~GO!J 

6fl000 
·n;nooo 

300i!OOO 
H>t;ooo 

6i)OOO 
15~000 
GHOOO 

tsnooo 

lfl200 
30~000 

t,%00 
üNOOO 

a:ooonooo 
HíNI'OO 
(),1000 

Hi~OOO 

lõ/jOOO 
1501)000 
<lti,~OOO 
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FUNDIÇÃO (Em preza de) ....................... . 
Mais 6~000 por operaria, até ......... .. 

GAZ PARA ILLUMilÚÇÃO (Fabrica de), 7 réis por 
hectolitro de capacidade dos gazome-
tros, até .............................. . 

GORDURA DE ANIMAL SUINO (Refinaria de) ..... , 
Mais 600 réis por operaria, até ....... .. 

liiARl\lORE ARTIFICIAL (Fabrica de) •.•••••••• ,, .•• 
lllais lllõOO por operaria, até , ......... . 

MEIAS (Fabrica de) ....... • .................... . 
lllais l~õOO por operaria, até •••.••....• 

OLARIA (Em preza de) ......................... . 
Mais 1~00 por operaria, alé •••••..•••• 

ÜLEADOS (Fabrica de) ........... , , ....... , ... . 
Mais 3nooo por operar i o, até .......... . 

ÜLEOS (Fabrica de) .......................... .. 
lllais 600 réis por operaria, até ••••.•.• 

PAPEL PARA ESCREVER OU IMPRIMIR (Fabrica de) 
Mais 1~1>00 por operaria, até ..•.••••••• 

PAPEL PINTADO (Fabrica de) .......... , .. ., ... . 
l\lais 1.~000 por operaria, até ...••.••••• 

PAPELÃO E PAPEL DE EMDRULllO (Fabrica de).,. 
Mais 3~000 por operaria, até ••.•••••..• 

PEDI\A ARTIFICIAL (Fabrica de) •• , , , , , ...•.••.. 
l\Iais l.lJ500 por operaria, até ...•.•••.•• 

RAPÉ (Fabrica de) ............................ . 
lllais 4.fjr>OO por operaria, até ..•••••••.• 

SABÃO E VELAS DE SEBO (Fabrica de) •• ,.,.,.,,, 
l\Iais: por hectolitro de capacidade das 

caldeiras ••••..•.••.•.•..••••.••.•.••. 
3lJOOO por operaria, até .............. .. 

SEBO (Fabrica de preparar) ................... . 
Mais lfjõOO por operaria, até ••..•••.•.• 

SERRARIA (Empreza de), movida por agua, ani-
maes ou a vapor ..................... . 
Mais 6~000 por operaria, até .. , ••.•••.• 

TABACO (Fabrica de) ................. , ........ , 
lllais 3fj000 por operaria, até .••••••••.• 

VELAS DE STEARINA (Fabrica de) ... ,. ..... ,. ... 
l\lais: por hectolitro de capacidade das 

caldeiras ............................ . 
.ifj500 por operar i o, até .............. .. 

VIDRO (Fabrica de) Cada forno de fusão ••....• 
lllais 1./lõOO por operaria, até ..••••..••. 

VINAGRE (Fabrica de)., .. , ......... ,., .• ,., • .,. 
Mais llJ500 por opera rio, até ••.•..••••• 

3:000fj000 

lõ~OOO 
6fj000 

30fj000 
IStjOOO 
30fj000 
l.õfjOOO 
l6fj000 
!llJOOO 

1.6fjOOo 
30fj000 
H!lJOOO 

6lJOOO 
30fj000 
lõ1~ooo 
20fj000 
ns~ooo 

lOfjOOO 
30~000 
30~000 
l8fj000 

l50fj000 
415~000 
90fj00:J 

l.fjõOO 
30[:1000 
~~ 
30fj000 

90fj000 
60fj000 
7õlJOOO 
3011000 
120~000 

lfjõOO 
~5ZOOO 
151$000 
15fj000 
30fj000 
30fj000 



.~ê~fOS DO PODER EXECUTl\'0. 

VrNHO (Fabrica de), não sendo da lavoura do 
em prezar lo .••.•••.•......••••••••.•..• 
Mais lfj500 por operaria, até •..•.....•. 

XAnQUEADA (Em preza de), não sendo o gado 
producto da fazenda do emprezario •.•. 
1\fais 3fjOOO por operaria, até .......... . 

Adverte ncias. 

aosooo 
301$000 

90fj000 
608000 

t. • As taxas estabelecidas nesta ta beiJa serão applicadas na 
Côrte e nas Províncias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernaml.mco: 
nas demais Províncias cobrar-se-hão por metade. 

2. • Os estabelecimentos mencionados na mesma tabella estão 
sujeitos á menor taxa proporcional da tabella D. 

3. 3 Os" individuo.> menores de 16 annos e maiores de 60 con
tam-se na razão de metade do seu numero. 

(I_ • As mulheres empregadas na r1ualidade de operarias serão 
contadas do mesmo modo por que se contam os homens. 

5." Não se contarão como operarias a mulher e os filhos sol
teiros, trabalhando com o chefe da familia no proprio estabe
lecimento. 

6. • Pagam as taxas dcst:r. taiJella as sociedades anonymas, 
quando não estiverem sujeitas á de i % %. (Regulamento, 
art. 2. 0 ) 

7 .• As fabricas de bebidn alcoholicas, no 1\lunicipio da Côrte, 
pagam as taxas da tabella E. 

Hio de Janeiro, 20 de Julho de 1878. 

Gaspw· Silccim Martins. 



~20 ACTOS DO l'ODEU EXECUTIVO, 

TABELLA-D. 
Das lndust.rlas e profissões t.oxadas na pro· 

porção do valor locat.lvo dos predios, em que 
llào exercidaa. 

t.• CLASSE._-20 °/0 • 

!gente, director:ou gerente de companllia. 
Aguardente (.Mercador por grosso de). 
Algodão ensacado (1\lercador de). 
Armeiro, com estabelecimento. 
Assucar (1\Iercador~por grosso de). 
Banqueiro. 
Bilhar (Fabricante ou mercarlor de). 
Café (Commissario, ensacador ou mercador por grosso de). 
Calçado (Mercador por grosso de). 
Cambista. (0 que faz transacções sobre moedas.) 
Carruagens e outros vehiculos semelhantes (Fabricante ou mcl'-

cador de). 
Carvão de pedra (Mercador de). 
Casquinha e bronze (lllercador de ohjectos de). 
Chá (Mercador de). 
Conreitaria (Emprezario de). 
Descontos e emprestimos de dinheiJ·o (Dono de escriptorio de). 
Escravos para vender ou alugar (Consignatario de). 
Fazendas (Mercador por grosso de tecidos ou). 
Ferragem (Mercador por grosso de). 
Ferro em barras (Mercador por g•·osso de). 
Flores,artifldaes (Fabricante ou mercador de). 
Kerosene (Mercador de). 
Líquidos e comestiveis (Mercador de). 
Louça tle purcellaua, vidro ou crystal (Mercador de). 
1\lodas (Emprezario de loja de). 
1\loveis (Mercador de). 
Ourives. (Fabricante ou mercador.) 
Papel pintado (Mercador de). 
Perfumarias (Mercador rlc). 
Pianos (1\lereatlor de). 
Hapé (Mercador rle). 
llclojoeiro, com est.1 beleci lll81llo. ( Cllercarlor.) 
Sellins (Mercador de). 
Serventnario de officio de justiça, comprehendiflos os escrivães 

do juizo ecclesiastico e de paz, os da policia, os curadores 
geraes de heranças jacentes r- os tlcpositarios publicos. 

Vinho (Mercador por grosso de). 



ACTOS DO PODEI\ EXECUTI\"0, 

2.° CLASSE.- lO "/o• 

Animaes de aluguel ou a trato (Dono dr. estabelecimento dr.). 
Armador, com estabelecimento. 
Armarinho (Emprezario de). 
Azeite (Mercador de). 
Bilhar (Emprezario de casa ele). 
Botequim (Emprezario de). 
Brinquedos (Mercador de). 
Callelldreiro, com esLallelecimento. 
Callel\o (.Mercador de objectos de). 
Cal (Mercador de). 
Calçado (Mercador por miuclo de). 
Caldeireiro, com estabelecimento. 
Carros (Aiugador de). Tendo mais de um carro ou vehiculo do 

quatro rodas para passageiros. 
Casa de pasto (Emprezario de). 
Cerieiro, com estabelecimento. 
Cerveja (Mercador de). 
Chapéos (Mercador deJ. 
Chapéos (Fabricante e mercador de). 
Chapéos de sol (Mercador de). 
Charutos e cigarros (Fabricante ou mercador de). 
Cimento (Mercador de). 
Colchoeiro, com estabelecimento. 
Colletes para senhora (Mercador de). 
Commissões (Dono de escriptorio_de). 
Correeiro, com estabelecimento. 
Costureira, idem. 
Couros (Mercador de). 
Cutileiro, com estabelecimento. 
Diamantes (Mercador de). 
Embarcações J;Iliudas (Fretador de). Tendo mais de uma. 
Escovas e vassouras finas (Mercador de). 
Espelhos e quadros (Idem) . 

. Estofador, com estabelecimento. 
Farinha de trigo (Mercador de). 
Fazendas (Mercador por miudo de tecidos ou). 
Ferragem (Mercador por miudo de). 
Ferro em moveis (Mercador de). 
Fitas (Mercador de). 
Fogões de ferro (Idem). 
Fumo (Mercador de). 
Galões (Fabricante de). 
Gesso (Mercador de). 
Gomma elastica (Fabricante ou mercador de objectos de). 
Gomma elastica (lllercador de), 



ACTOS DO PODER EXEt:l"Tl\ O. 

Instrumentos de musica (:Uercador de). 
Instrumentos scientificos (idem). 
Lampista, com estabelecimento. 
Licores (Mercador de). 
Liquidação (Dono de escriptorio de). 
Livros (Mercador de). 
Loterias (Thesoureiro de-ou mercador de hilhetes de). 
Luvas (Fabricante ou mercador de). 
Madeira (Apparelhador de). 
:Madeiras (Mercador de). 
:Marmore (Idem). 
Jllate (Ensacador ou mercador por grosso de). 
?!leias (Mercador de). 
Navio (Fretador de). 
Papel e objectos de escriptorio (Mercador de). 
Pesos e medidas (Idem). 
Photographia (Emprezario de). 
Productos chimicGs (Fabricante ou mercador de). 
Roupa (Mercador de). 
Roupa d.e fantasia (Alugador de). 
Sabão e velas de sebo (Mercador de). 
Selleiro, com estabelecimento. 
Seriguciro, idem. 
Tabaco (Mercador de). 
Tanoeiro, com estabelecimento. 
Taverna (Emprezariode). 
Torneiro, com estabelecimento. 
Velas de stearina (lllercador de). 
Vestimenteiro, com estabelecimento. 
Vinho (Mercador por miudo de) 

3.a CJ.ASSE.-5 °/0 • 

Açougue (Emprezario de) 
Agente de locação de serviços de pessoas livres. 
Aguas mineraes (Fabricante ou mercador de). 
Alfaiate, com estabelecimento. 
Algodão (Emprezario de fabrica de descaroçar). 
Algodão (Fabricante ou mercador de pastas de). 
Amolador, co1n estabelecimento. · 
Aposentos mobiliados (Alugador de). 
Arame (Fabricante ou mercador de objectos de). 
Arroz (Emprezario de fabrica de descascar e ensacar). 
Assucar (Mercador por miudo de). 
Aves (Mercador de). 
Ilabulelro, com eatabeleclmen to, 



-~CTOS no PODER EXECUTIVO. 

Banhos (Emprezario de casa de) 
Barbeiro, com estabelecimento. 
Bonets (Fabricante ou mercador de). 
Dordador, com estabelecimento. 
Dronzeador, idem. 
Cadeirinhas e liteiras (Alugador de). 
Café (Emprezario de fabrica de despolpar ou limpar). 
Café moído (Mercador de). 
eaixas para chapéos (Fabricante ou mercador de). 
Caixas para charutos (Idem). 
Caixas para joias (Idem). 
Caixas para sabão e velas (Idem). 
Carne secca (Mercador de), 
Carpinteiro, com estabelecimento. 
Carroças (Alugador de). Tendo mais de uma carroça ou vehi· 

culo para mercadorias. 
Carroças (Fabricante ou concertado r de). 
Carros (Concertador de). 
Carvão vegetal e coke (Mercador de). 
Casa de maternidade (Emprezario de). 
Casa de saude (Idem). 
Cebolas (Mercador de). 
Cereaes (Idem). 
Chaminés (Emprezario de limpeza de). 
Chapéos de palha (Emprezario de lavar c enformar). 
Chocolate (Fabricante ou mercador de). 
Collegio (Director de). 
Conserveiro. 
Curdoeiro, com estabelecimento. 
Cosmurama (Emprezario de). 
Couros (Emprezario de officina de surrar). 
Diorama (Emprezario de). 
Doura dor e prateador, com estabelecimento. 
nroguista. · 
Elevador hydraulico (Emprezario de). 
Embutidor, com estabelecimento. 
Empalhador, idem. 
Encadernador, idem. 
Entalbador, idem. 
Esculptor, idem. 
Estabelecimentos industriaes da tabella C, comprehendidos os 

depositos em que sejam expostos á venda os respectivos pro· 
duetos, se não estiverem separados completamente, 

Estivador, 
F~no (l\Jercador de). 
Ferrador, com estabelecimento. 
Ferreiro, ldetn. 



Figuras de gesso ou barro (Fabricante ou mercador dt'). 
Flores naturaes (Mercador de). 
Fogos de artilido (Fabricantr ou mercador de). 
Folles (Idem). 
Formas para calçado (Idem). 
Frutas (Mercador rle). 
Funileiro, com cstaiJelccirncnto. 
Gelo (Fabricante ou mercador !Ir). 
Gravador, com estabelecimento. 
Hospedaria (Emprezario de). 
IJiuminação publica (Idem). 
Imagens (Mercador de). 
Instrumentos de musica (Conccrtatlor !Ir). 
Instrumentos scienlilicus (Idem). 
Joruaes (Agente rle assiguatur~ de). 
Lahoratorio metallurgicn (Emprczario 1lr). 
Lastro para navios (Mercador de). 
La tociro, com cstabclccirnento. 
Lavanderia (En1prczario de). 
I.avrante, com estahclecimcnlo. 
Leques (Concertador de). 
Limas de aço (Emprezarío de officina de recortar). 
Lithographia (Emprezarío de). 
Livros usados (Mercador de). 
Louça de barro (Idem). 
Louça de pó de pedra (Idem). 
lllaçames (Idem). 
Machinas agrícolas (Idem). 
1\lachínas de costura (Idem). 
1\lachínas hydraulicas (Mercador de). 
l\Iarceneiro, com estabelecimento. 
Massas alimenticias (Fabricante ou mercador de). 
lllate (Emprezario de engenho de socar). 
l\Iate (Mercador po1· miudo rle). 
Materiacs para construcr;ão (Mercador de). 
Moinho (Emprezaric. de). 
Moveis usados (Mercador de). 
lllu,ica impressa (Mercador de). 
Ourives. (Concertador.) 
Ovos (Mercador de). 
Padaria (Emprezario de). 
Páos de tamancos (Fabricante ou mercador rle). 
Papelão c papel de embrulho (Mercador de). 
rautador de papel, com estabelecimento. 
Pedras para moinho (1\fercador rle). 
Pcnteeiro, com e;;tabclecimrnto. 
Pescado (Mercador de), com esta!Jr.l0cimento. 



ACTOS DO PODER EXECUTl\"0. 

l1 harmaceu ti co. 
Pianos (Concertador de), com estabelecimento. 
Pintor, com estabelecimento. 
Poleeiro, idem. 
Polvora (Mercador de). 
Uelojoeiro, com estabelecimento. (Concertador.) 
Hetratista, com estabelecimento. 
Uoupa usada. (.Mercador de). 
Saccos para café (Idem). 
Sal (Mercador de). 
Sanguesugas (Idem). 
Sapateiro, com estabelecimento. 
Serralheiro, com estabelecim~nto. 
'famanquciru, idem. 
Tapioca e polvilho (Mercador por grosso de). 
Tintas (Mercador tle). 
Tintureiro, com estabelecimento. 
Toucinho e queijos (Mercador de). 
Trapicheiro. 
Tubos para canalisar (Mercador de). 
Typographia (Empreza.rio de). 
Typos (Fabricante ou mercador de). 
Velas de navios (Fabricante ou mercador de). 
Ventiladores (Fabricante ou mercador de). 
Vidraceiro, com estabelecimento. 
Violeiro, com estabelecimento. 
Zinco (Mercador de objectos de). 

A.dvertenclas. 

425 

L• A importancia l!a quota proporcional não será menor de 
10~000 no Município da Cõrte, e de GtlOOO nas Províncias. 

2. • P;lgam as taxas desta Tabella as sociedades anonymas, 
quando não estiverem sujeitas á de 1 ~ 0 /o. (Regulamento, art. 
~-·) 

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1878. 

Gaspm· Silveira llfm·tius. 

P, II, 1878 



426 ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 

TABELLA-E. 

Estabelecimentos em que se vendem bebldns 
nlcolaollcns 9 no l\lunlclplo du Çélrte. 

CIDADE. I .•.. 
• DA CIDADE. 

Aguardente (Mercador por grosso de). 
Bilhar (Emprezario de casa de) ......• 
Dote de vender comida (I<:mpr•)zario 

550/SOOO 
105$000 

~751}000 
671JOOO 

de). A taxa será paga tantas vezes 
581}000 49gooo quantos forem os botes ••.....••..•. 

Botequim (Ernprezario de) .•.•........ 771.!000 58 000 
!':asa de pasto (Em preza rio de) ........ 58nooo ~9 000 
Cerveja (Fabrica de) .................. 2751JOOO 275~000 

Illais 600 rs. por hectolitro de capa-
2001.!000 cidade das caldeiras, até .......•.. 200~000 

Cerveja (Mercador de) .......•...••••• 5~0 38 000 
Confeitaria (Emprezario de) .......... uooo 771.!000 
Distillação (Fabnca de), não sendo de 

t:150f!OOO productos da lavoura do em preza rio. t:l50f!OOO 
Mais, por hectolitro de capacidade 

das caldeiras •..••.•••.•...•...••. 

~= 
11.!500 

snooo por operario, até ..........•.•. 6f!OOO 
Hospedaria (Emprezario de) ....•.••.• H5nooo 778000 
Kiosque (Emprezario de), tendo bebi-

das alcoholicas ..................... 3E!#000 29$000 
Kioslhue, tendo bebidas alcollolicas e 

bil etes de loteria .................. • 951.!000 57$000 
Licores (Mercador de) ................ 137~ U.81j000 
Li qui dos e comestíveis (Mercador de) .. 175 000 1371.!000 
Taverna (Emprezario de) ............. !3if!OOO HS$000 
Vinho (Fabrica de), não sendo da Ia-

voura do emprezario •..•••...•.•... !:030/1000 t :o3onooo 
Mais !$500 por operario, até •.•..•.••. 30rooo 3oaooo 
Vinho ~Mercador por grosso de) ....... 250 000 1758000 
Vinho Mercador por miudo de) .•...• lOOt!QOO 508000 

Ad,·ertencln. 

Pagam as taxas desta tabella as sociedades anonymas, quando 
não estiverem sujeitas á de l ~~ %. (Regulamento, art. 2.0 ) 

Rio rle Jnnelro, 10 de Julho de 1878. 

Ga•prtr Sll?Jeir« Martins, 



ACTOS DO PODER EXECt.:'fl\0. 4,27 

lndice das Tabella.s do imposto de industrias e 
profissões. 

INDUSTHIA.S E PROFISSÕES TA BEL LAS 

A 

AçouGuE (Emprezario õe) .............. A-õ.• D-3." 

ADVOGADO ... " ......................... A-3.• 

AGENTE de corretor ..•..•••...••••••••• B. 

, director ou gerente de compa-
nhia ......................... A-i.• D-t..• 

de leilões .••.••••.•..•...••..... B. 

de locação de serviços de pessoas 
livres ......................... A-.i.• D-3." 

AGUAnDENTE (Mercador por grosso 1le} .. A-L' D-1.' 

AGUAS mineraes (Fabricante ou mcrca-
dor de) ....................... A-3.• D-3.' 

AJUDANTE de despachante .............. B. 

AI,FAIATE, com estabelecimento ••....• A-3.• D-3.• 

ALGODÃO (Emprezario de fabrica de des-
caroçar) •..•.•.•••..•..•.... A-~.· D-3.• 

(Fabricante ou mercador de 
pastas de) ................... A-~.• D-3." 

ensacado (Mercador de) ....... A-L• D-L• 

AMOLADOR , com estabelecimento ..• , ... A-~.· D-3.• 

ANIMAES de aluguel ou a trato (Dono de 
estabelecimento de) ........ , .. A-2.• D-2.• 

APOSENTOS mobiliados (Alugador de) ... A-2.• D-3." 

ARAME (Fabricante ou mercador de üb· 
jectos de) .................... A-~.· D-3.• 

ARMADOR, com estabelecimento ..•.. , .• A-3.• D-2. 3 

ARMARINHO (Emprezario de).,,.,.,, •. ,, A.-~.· D-2." 

An~nliiiO, com estabelecimento, ......... A-t.• D-t. n 

Annoz (Emprezarlo de fabrica de descns· 
ear e ensacar) .......•..••..•.. A-4..~ D-3.• 



(1.28 ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

ASPHALTO (Fabrica de) ......... , ..... . c. D-3." 

ASSUCAR (Refinaria de) ............... .. c. D-3." 

(Mercadur por gr·osso de) .... .. A-t.• D-L" 

(Idem por miudo de) •.•••...••. A-3.• D-3.• 

AVALIADOR .•• ,, ..••• ••· •..•........•.• A-3." 

AvEs (Mercador de) ................... . A-4..• D-3.• 

AzEITE (Idem) ......................... . A-2." D-2." 

D 

BAHULEIRO, com estabelecimento ....... A-3.• D-3." 

BANHOS (Em preza rio de barca de) .•..•• A-2.• 

(Idem de barracas ou quartos 
para) ........................ A-4..• 

Idem de casa de) ............. D-3." 

BANQUEIRO •••••..•••.•.•..•••.•••.•••.• B. D-1." 

BARBEIRO, com estabelecimento ........ A-4.." D-3.• 

BILHAR (Conccrtador de) ............... A-4.." 

(Emprezario de casa de) •.••••.. A-2." D-2." 

(Fabricante ou mercador de) .... A-2." D-1." 

BoNETs (Itlem) ••..•••••••.••.•••.••.•.. A-4.." D-3.• 

BoRDADoR, com estabelecimento ....••.. A-4..• D-3." 

BOTE de vender comida (Emprezario de) A-5." 

BoTEQUIM (Idem) ...................... A-3." D-2. 0 

BRINQUEDOS (Mercador de) •••.••••..•.•. A-3." D-2." 

BRONZEADon, com estabelecimento •.••• A-3.• D-3.• 

c 
t,;ABELLEIREIRO, com estabelecimento ••. A-3." D-2." 

. CABELLO (Mercador de objectos rtr) ••••. A-3.• D-1.• 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO. 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

CADEIRAS (Alugador de) .... ,. .... : ..... \ A-~.• 

CADEIRINHAS e li te iras (Idem) .. , ....... 1 A-~ .• 
I 

CAFÉ (Commissario, ensacador ou mer- 1

1 
cadot· por grosso de)........... A-t.• 

- (Emprezario de fabrica de despol-
par ou limpar) ................. 1 A-3." 

- moido (lllercador de) ........... ··\ A-~.· 
CAIXAS para chapéos (Fabricante ou mer-

cador de) .. .. . .. .. . .. • . . . . • D-3." 

charutos (Idem) . .. .. • .. .. • D-3.• 

joias (Idem) .. • .. .. .. • . • .. . D-3. • 

sabão c velas (Idem)........ D-3.• 

CAL (Fabrica de)....................... C. 

D-3.• 

D-t.• 

D-3.• 

D-3.• 

D-3." 

- (Mercador de) ..................... A-3.• D-2." 

CALÇADO (Mercador por grosso de) ...... A-L" 0-1.• 

(Idem por miudo de) .......... A-2." D-2.a 

CALDEIREIUo, com estabelecimento..... A-2.• D-2,a 

CALLISTA. •, .. • ..... ,.,,.,., .. ,., , , . , .. A-~. a 

CAMBIST.\. (O que faz transacções sobre 
moedas) . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . A-L a D-i." 

CARNE SECGA (1\Iercador de) .. ,......... A-3." 0-3." 

CARPINTEIRo, com estabelecimento •.•.. A-~.· D-3.• 

CAIIRIL de ferro urbano (Emprcza de).. C. 

CARRO (Alugador de). Tendo um só carro 
ou v.ebiculo de quatro rodas para pas-
sageiros ..... ,....................... A-3." 

CARROÇA (Idem). Tendo uma só carroça 
ou vehiculo para mercado· 
rias ........................ A-<i.a 

D-3.• 

(Idem). Tendo mais de uma. A-<i.• D-3.• 

(Fabricante ou concertador de) A-<i. • D-3.• 

C.\JUIOS (Alugador de). Tendo mal~ de um A-2.a D-2." 



'~30 ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES 

CARROS (Concerta dor de) ••.••....•..••. 

CARRUAGENS e outros vehiculos seme· 
lhantes (Fabricante ou mercador 
de) ................................ . 

CARVÃO animal (Fabrica de) ......... .. 

de pedra (Mercador rlc) .•..•.••. 

vegetal e;coke (Idem) .•...•.••.. 

CASA de maternidade (Emprezario de) .. . 

de pasto (Idem) ................. .. 

de saude (Idem) .................. . 

CASQUINHA c bronze (Mercador de ob-
jcctos de) .......................... . 

CEDOJ,AS (Mercador 1\c) ,. ............. .. 

C1WEAES (Idem) ....................... . 

CERIEmo, com estahelecimcn to •.•.•..•. 

CERVEJA (Fabrica de) ..... , .. , ......... . 

(Mercador de) ................ . 

CH.-í. (Idem) ........................... . 

CHA~UNÉS (Emprczario de limpeza de) .• 

CnAPÉOS (Fabricante e mercador de) ..•• 

(Mercador de) ............... .. 

(Emprezario de officina de con· 
certar e lavar) ............. . 

de palha (Emprezario de lavar 
c enformar) •..••••......••.• 

dP sol (~lf'readol' de) .......... . 

CHARUTOS e cigarros (Fa hricanlf' ou mer-
cador de) ••...•.•..•.•.......•...... 

Cnocoi.ATE (Fabricante ou mt'rcador de). 

CHuMBO (Fabrica de laminar) .......... . 

CIMENI'ü (Idem) ......... ,.,, ......... .. 

TABELLAS 

A-&.• D-3." 

A-L• D-L• 

c. D-3." 

A-L" D-L" 

D-3." 

A-3." D-3." 

A-4." D-2." 

A-2." D-3." 

A-2.• D-L" 

A '' a -1). D-3.• 

A-5. 0 D-3." 

A-2." D-2." 

c. D-3." 

A-3.• D-2." 

A-3." D-i." 

A-4." D-3.• 

A-2." D-2.a 

A-3.• D-2." 

A-4." 

A-4." D-3,,• 

A-3." n-2.• 

A-2." D-2." 

A-3.? D-3." 

c. D-3." 

A-3." D-2." 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO, ~31 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

Côcos (Mercador de).................... A-.i. • 

COLCHOEIRo, com estabelecimento....... A-3.• D-2.a 

COI,LA (Fabrica de) ••••••..•. , .. . . ... .. • C. D-a.• 

COLLEGIO (Director de) .................. D-3." 

COLLilTES para senhoras (lllercador de) •. A-a.• D-2." 

ComnssõEs (Dono de escriptorio de) .•.•• A-3.• D-2." 

CO:MP.\NHIA ANONYMA. N:\0 distribuindo 
dividendo, nem exercendo industria 

· designada nas tabellas............... A-a. • 

CONFEITARIA (Emprezario ·de)........... A-2. a D-1. 3 

CONSERVEIUO........................... A-.t..• D-a.• 

CONTRATADOR de Obras.................. A-a.• 

ConnoEmo, com estabelecimento •...•.•. A-.1.• D-3." 

ConREEIIIO, idem •...•.••..•...•••.••••. A-a.• D-2." 

ConRilTOH............. •. • • • • • . • . . • . • • • . D. 

COHTUME (Em preza de)................. C, D-a.• 

COSMORAMA (Emprezario de) ............ A-.1,.• D-a.• 

CoSTUIIEIHA, com estabelecimento....... A-a.• D-2.• 

Counos (Mercador de) ................... A-2." D-2." 

(Emprezario de officina de sur-
rar).......................... A-i.• D-a.• 

CUTILEIRO, COIU estabelecimento •. , .••. , A-l. a D-2. a 

D 

DENTIS'rA ........................... .. A-:1." 

DESCONTOS E EMPRESTIMO~ DF. DINHE1110 
(Duno de escriptorio de) ............. A-f. a D-L" 

DESPACHANTg da Alfantlega...... .... .. . B. 

DESPACHANTE da Camara 1\lunicipal OU ·· () 
da Policia ...•.•.••••••.••••••..•.• , . A-3. a 

DIAMANTES (Mercador dr) ......... : ..... A-2.• D-2. 3 



ACTllS DO PODER EXECUTIVO, 

INDIJSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

DIORAMA (Ernprezario de) ............... A-i.• D-3.• 

DISTILLAÇÃO (Fabrica de)............... C. D-3." 

DoURADOR e prateador, com estabeleci-
mento.............................. A-4:.• D-3." 

Dn.oGUISTA .............................. A-4:.• D-3." 

ELEVADOR ilydraulico (Emprezario de).. A-L" D-3.• 

E~IBARCACÃO rniuda (Frelado1· de). Tendo 
• uma só ................. A-i." 

EMBARCAÇÕES miudas (Idem). Tendo mais 
de uma................. A-4:.• D-2." 

E~murwon, com estabeleeim~nto...... A-4:.• D-3." 

EMPALHADOR, idem... • . .. . . .. .. ... • .. A-4:." D-3." 

ENCAUERNADOR, idem .................. A-4:." D-3. 3 

ENGENHEI!lO civil .. . .. • . .. .. .. . .. . .. • .. A-3. a 

ENGRAXADOR, com estabelecimento..... A-4:." 

ENTALHADOR, idem •. ,. .... , .. ,......... A-4:.• D-3.• 

EscovAs e vassouras finas {Mercador de). A-3." D-2." 

Esc nA vos para vender ou alugar (Con-
signatario de) ....................... A-2." D-L• 

EscuLPTOR, com estabelecimento....... A-4:. a D-3.• 

EsPECTACULO (Director ou emprezario de) A-3. a 

ESPELHOS e quadros (Mercador de)..... A-2." D-2." 

EsTIVADOR ............................. A-3.• D-3." 

ESTOFADOR, com estabelecimento ....... A-3." D-2." · 

ESTRADA de ferro {Empl'CZa de)., ...... , C. 

ExrnAcro de carne (Fabrica de)........ c. 
F 

D-3." 

D-3." 

FARINHA de trigo (mercador de)....... A-3." D-2." 

FAZE:iDA> (Mercador por grossu ueJ .. ,. A-1." D-l." 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. ~;33 

INOUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

FAZENDAS (Mercador por miudo de) .... A-2.• D-2." 

FENO (Mercador de).................... A-3. 3 D-3." 

FERRAGE~I (Mercador por grosso de) .... A-L• D-1." 

(Idem por miudo de) .. . . . .. A-2.• D-2." 

Fmuunon, com cstabelccimen to........ A-~.· D-3." 

l<'EllltlllltO, idem .................... · .... A-4.• D-3." 

FEnno (Fabrica de gal\·anização do)..... C. D-3." 

em !Jarras (M~rcador de) ........ A-L" D-L" 

em moveis (Idem) . . • . . • . . . . • . • . A-3." D-2." 
• 

FIGUHA~ de gesso ou !Jarro (Fa!Jricante 
ou mercador de) . . • . . . . . . • . . . . . . . . . A-4.• D-3." 

Ft'l'AS (Mercador de).................... A-~." D-2." 

FLOIIES artillciaes (Fabricante ou mer-
cador de)....................... A-2.• D-L" 

naturaes (Mercador de) ....... i. D-3. • 

FOGÜE.~ de ferro (Fabricante OU mnrcador 
de)................................... A-2." D-2.• 

FoGos de arlificio (Fabricante c merca-
dot· de)............................. D-3." 

FouEs (Fabricante ou mercador de).... A-~.· D-3." 

FômiAs para calçado (Idem)............ A-4. a D-3.• 

FRUTAS (Mercador de).................. D-3." 

Fun~o (Em preza de picar)............... c. D-3·" 

- (Mercador de) .................... A-2." D-2.• 

FUNDIÇÃO (Em preza de),............... C. D-3." 

FUNILEino, com cstahclccimento ....... A-3." D-3." 

G 

GADO suíno, OYelhum e caprino (i\lerc:-~· 
dor de) ..••.••.•..•........•...•.... A-4." 

GADO vaccum (M:trchanle ou mercador 
de) ............................. A-3.'' 

1'. 11. l8i8 õii 



'~311 AGTOS DO PODER EXECUTIVO. 

INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

GALÕES (Fabricante de) .............. .. D-i.• 

GAz (Apparelhador de) ................ . A-4.• 

·- para illuminação (Fabrica de) ..••.. c. D-3." 

GELO (Fabricante ou mercador de) ...•.. A-3.• D-3." 

GEsso (Mercador de) .................. . A-3.• D-2.• 

GoMMA elastica (Fabricante ou merca-
dor de ol!jcctos li. e) .. - A-3." D-2.• 

(Mercador de) ......... . A-3." D-2." 

GORDURA de animal suíno (Refinaria de). c. ll-3.• 

GUAVADOR, com estabelecimento ...... . A-4.• D-3.• 

GUARDA-LIVROS .•.•••.•.•........•..••.. A-3.• 

H 

HOSPEDARIA (l<~mprezario de)........... A-2. 0 B-3. 0 

I 

ILLUMINA(;ÃO publica (Emprezario de) .. 

IMAGENS (Mercador de) .... , ......... ,.. 

INSTRUMENTOS de lllUSica (Idem) ....•... 

(Concertador 
de) .................. . 

scicntificos (Mercadot· de). 

( Concertador 
de) .................... . 

INTERPRETE do commercio .••..••• , ... . 

... 

A-3.• D-3." 

A-4..• D-3.• 

A-3.• ll-2.• 

A-i.• D-3.• 

A-3.• D-i." 

A-4.• D-3.• 

A-3.• 

JonNAES (Agente de assignatura de).... A-4.• D-3.• 

K 

KEROSENE (Mercador l[P) ............... , A-:l.• 0-t.• 

Krosw~ (E.mprezario de). Não vendendo 
btlbetes de loteria............. A-lS." 
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INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

L 

LAuonATORIO metallurgico (Emprezario 
de)..................... A-3." U-3." 

LAMPISTA, com estabelecimento........ A-2." D-2." 

LAsTRO para navios (Mercador de) ..... A-3." D-3.• 

1 LATOEJRo, com estabelecimento........ A-3." ll-3.• 

LAVAGEM de casas (Emprezario de) ...... A-~.· 

L.o\VANDERIA (Idem) .................... A-~.· 0-3.• 

L.! VRANTE, com estabelecimento........ A-4.. • 0-3." 

LENHA (Emprêzario de estancia de).... A-l'i.• 

LEQUKs (Concertador de) .. . . • .. . .. .. .. . A-~.· D-:J.• 

LicuJ.u;s (Mercador de).................. A-3." IJ-2.• 

LIQUIDA!:Ão (Dono de escriptorio de).... A-3.• 0-2.• 

LIQUIIJOS c comestíveis (Mercador de)... A-2 .• D-L • 

LIMAS de a«:o (Emprezario de o!ll.cina de 
recortar) ....................... A-4..• 0-3." 

Ln'HUGIIAPIUA (.Eulprezario de) ......... A-3.• D-3." 

LivHus (.Mercador de)~ .................. A-3.• )1-2." 

usados (Idem)................. A-i.• D-3." 

LoTKRIAS (Thesoureiro de-ou mercador 
de bilhetes dt~). .... .. . • .. . A-!." [) '' a - .. 

Louf.iA de !Jarro (ltlcrcador de).......... A-4.• D-3." 

de porcellana, vidro ou crys-
lal (Mercador de) .............. A-2.• D-t.• 

depódepedra(Idem) .......... · .• A-3:• D-3." 

LuvAs (l!'abrlcante ou mercador de)..... A-a.• 0-~.· 

lU 

MAçums (Mercador de)................. A- 3.• D-3." 

MACHINAS aglicolas (ldelll)·.... .... .. .. A-3.• D-:J.• 
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INDUSTRIAS E PROFISSÕES TADELLAS 

1\lACUJNAs de costura (Mercador de).... A-3. • D-3. • 

hydraulicas (Idem)........... A-3." D-3.• 

MADEIRAS (Apparclhador de) ........... A-3." D-~.• 

(1\Iercador de) ................. A-~.· D-2." 

MARCENEIRO, com estabelecimento...... A-3." D-3." 

1\IARMORE (Mercador de)................ A-3.• D-~.· 

artificial (Fabrica de)........ c. D-3." 

I\IASCATE de fazendas ..••.••. ,.......... A-3, 0 

- joias....................... A-~." 

- objeclo que não seja ali-
mentar, nem fazendas ou 
joias ...•..•.•..•...•....• A-~.· 

MASSAs alimenticias (Fabricante ou mer-
cador de)...................... A-3." D-3.• 

MATE (~mprezario de engenho de socar). A-3." D-3 .• 

(Ensacador ou mercador por grosso 
de)............................ A-2." D-2." 

(Mercador por miudo de)........ A-3.• D-3." 

liiATERIAES para construcção (Mercador 
de) .... ,.................. A-3." D-3.• 

MEDICO ........ ,, .. , .. ,, ... , .. ,, .. ,, .. ., A-3, a 

MEus (Fabrica de)..................... c. D-3." 

(Mercador de) ................... A-2·.· D-2." 

l\l<JD,\S (Emprezario de loja de) . • .. .. .. . A-2.," D-L • 

MOINHO (Emprezario de)................ ~-.1,. 0 D-3." 

MoVEIS (l\lercador de) ... , ••.• ,......... A-2. a D-i, 0 

usados (Idem) .............. ,... A-~.· D-3.• 

MUSICA impressa (Idem) ................ A-~.• D-3. 0 

N 

NAVIO (l?rclttdor de)., ..• ,,,., ... ,.,.... A-2." D-2.3 
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INDUSTRIAS E PROFISSÕES TABELLAS 

o 
OLARIA (Em preza de) .......... • .... • .. c. D-3.• 

OLEADOS (Fabrica de) ................... c. D-3.~ 

OLEOS (Fabrica de) ..................... c. D-3." 

OuRIVES (Concertador) .................. A-4..• D-3." 

(Fabricante ou mercador) .••••. A-L" D-1." 

Ovos (l\lercador de) ..................... D-3.• 

p 

PADARIA (Emprezario de) ............... A-3." D-3." 

I' Á os de tamancos (Fabricante ou mer-
cador de) .... ······················· A-i.• D-3." 

PAPEL e objectos de escriptorio (!llerca-
dor de) ........................ A-3." D-2." 

para escrever ou imprimir (Fa-
brica de) .••.•..••.•. • .••.•••• c. D-3." 

pintado (Idem) .................. c. D-3,• 

pintado (Mercador de) ••••.•••••. A-2." D-f." 

PAPELÃO e papo! de embrulho (Fabrica 
c. de) ........................... D-3." 

e s:re.l .. ~~. ~~~~~~.~~~. ~~~~~~~~: A-~.· D-3.• 

PARTEIRA ............................... A-a.• 
PAUTADOR de papel, com estabelecimento. A-.\." D-3.• 

PEDRA artificial (Fabrica de) ............ c. D-3.• 

PEDRAs para moinho (Mercador de) ..... A-.\.• D-:1." 

PEDREIRA (Emprezario de) .••••••••••.•• A-2." 

PENTEElllO, com estabelecimento ..•.••.. A-.\.• D-3.• 

PERFUMARIAS (l\lercador de) ••••• , •••••.• A-2." D-t .• 

PESCADo (lllercador de), com estabeleci-
mento .............................. A ,. a -u. D-3.• 

PESOS E MEDIDAS (Mercador de) •. , •••• ,,. A-3.• D-~." 
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JNDTTSTRIAS E PROFlSSiiES TA BEL LAS 

i'HAilMACJWTICO .... o. o o o ••••• o. o •• o o.... A-~-· 0-:l." 

PnosPHOnos (FahrirantP- ou mrrrarlor rlp,) A-~.· 

PlWTOf:RAPHIA (Emprrzario rir) ...••..... A-:l.• D-2." 

PIANOS (Afinat]or dn) •••...•.•.....••••.• A-!1." 

(Conr,ertnrlor rir)................ A-:l.• 0-:l." 

(1\Jerr.arlor rir).................... A-2." 11-1." 

Pt~TOR, com estnl1elrcimcnto........... A-~.· n-a.• 
l'OLEEmo, iJem ......................... A-~.· D-3." 

POI.VORA (l\lercador <le).................. A-3." D-!l." 

i'RODUCTOS Cll!Mif.OS (Fahricantr OU mrr-
carlor tlr) .. .. .. . . • . .. ... .. . . .. . ... .. A-:l." D-2." 

1\ 

I\ANCHO (Emprezario de) o •••••• o •• o..... A-.\.. n 

RAPÉ (Fabrica dr) ...................... C. D-3." 
• 

- (Mercador rir~) .................... A-L" n-t.• 

RlmOQlTR a v~ por (EmprPz:trio rlP-)....... A-q " 

I\ELOJOEino, rom cstahelerimento. (r.nn-
CPJ·tador) ............................ A-~.· D-!l." 

I\r.J.OJoEmo, com estabelecimento. (!\ler· 
cador) ............................... A-L• D-L" 

RETllATJSTA, com estabe!Pcimento ....... A--5.." D-3.• 

Ho!TPA (Mercador rir.) ................... A-3." Jl-2." 

de fantasia (Alugarlor de) ........ D-2.• 

usaria (l\lrrrailor rir)............. A-~." D-3. a 

M 

SARÃO e velas de seho (Fabrica de) ..... · C. D-3.• 

(l\lercador de) ... A-3.• D-2.• 

SACCOS para eafí• (l<lern) ................ A-lJ..• D-3." 

SAT. (Idem)............................. A-ã.• D-3.". 

S,INIWF.SIJnAS (lr]f'lll) .. o. o o ............ o A-3,• n-a.• 
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NIDUSTRIAS E PROFISSÕES TADELLAS 

SAI'ATEIRO, com estabelecimento ••.•.• , A-4." D-3. 0 

SEBO (Fabrica de preparar) ............ c. n-a.• 

SELLEIRO, com estabelecimento ..•.••.• A-3.• D-2.• 

SELLINS (Mercador de) ................. A-2." D-1. a 

SEMENTES (Idem) .•.•••••••.•.•.•••••.•• A-4." 

SERIGUEIRO, com estabelecimento ...... A-2." D-2." 

SERRAI"HEIRO, idem .................... A-4.• D-3. 0 

SERRARIA (Empreza de) movida por 
agua, animaes ou a vapor .......... c. D-3." 

SERVENTUARIO de officio de justiça ..... D-L" 

SoLICITADOR ou procurador de causas .. A-3. • 

T 

TABACO (Fahrica de).,. ... , ..•.. ,. ..... C. D-3. 3 

(Mercador de) .................. A-3." D-2." 

TAMANQUEIRo, com estabelecimento .... A-4.• D-3." 

TANOEIRO, idem ........................ A-4.• D-2. 3 

TAPIOCA e polvilho (Mercador por grosso 
de) ................................. A-3. 0 D-3.• 

TAVERNA (Emprezario de) .............. A-3. 8 D-2.• 

Tn"BURY (Aiugador de). Tendo um só .. A-4.• 

(Idem). Tendo mais de um ... A-3." 

TINTAS (Mercador de) .................. A-4. 3 D-3. 3 

TINTUREIRO, com estabelecimento ...... A-3.• D-3." 

TORNEIRO, idem ....................... A-4. 3 D-2, 0 

TouciNHO e queijos (Mercador de) ..... A-3. • D-3.• 

TRAPICHEIRO ......... ,,, ••••• ,.,,,.,, •. B. D-3.a 

TuBos para canalisar (Mercador de) .... A-3.• D-3.• 

TYPOGRAPHIA (Em preza rio de) .... ., .... D-3, 0 

TYPOS (Fabricante ou mercador de) .... A-4.• D-3 .. • 



MO .\CTO~ DO PODER F.X:ECUTIVO. 

INDUSTRIAS E PHOFISSÕES TAUELLAS I 
I========= 

VELAS de navios (I<ahricantc ou nwr-
cador de) ........................... A--i.• D-3.• 

- do stearina (Fabrica dr) ........ c. D-3." 

(lllcrcador de) ....... A-3. 8 D-2. • 

VENTU.AnonEs (Fabricante ou merca-
dor de) .............................. A--i." n:...3.• 

VESTIMENTEIRO, com estabelecimento ... A-3." D-2." 

VIDRACEIRO, idem ...................... A--i." D-3." 

VIDRO (Fabrica de) ..................... C. 

VINAGRE (Fabrica de) .................. C. 

VINHO (Fabrica do) .......... · ......... C. 

D-3.• 

D-3." 

D-3." 

- (lllercador por grosso tlc) ........ A-L" D-L" 

- (1\Iercador por miudode) ......... A-3." D-2." 

VIoJ,EIRo, com estabelecimento ........ A--i." D-3.• 

X 

XARQUEADA (Em preza de) .. , ........... C. D-3." 

z 
ZINCO (Mercador de objectos de) .... , .. A-3. • D-3. • 

I 
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DECRETO N. 6981 - DE 27 DE JULIIO DE i878. 

Proroga no\"amentc o p~azo concedido ao Desemhargador Henrique Jorge 
Rehcllo para a inc?rpora~:io de uma comJ>anhia destinada ao scrriço da 
pesca. 

Atlcndendo no que Me reiJUCrtm o Dt•scmbnrgndor IIenri
qnP Jorge H.ebcllo, Hei por lwm prorogar no,·au1ente por mais 
um nnno, que dever;\ findai" em 19 de 011tnbro dn 187!1, os 
prazos concedidos por Decretos n. "' 5:!81 de 20 de Agosto de 
J87:{, 592~ de 22 de Maio de 1875 e 66ti6 de 7 de Agosto de 
i8i7 J.nra incorpornt;~o dn companhia de pesca IJUn foi auto
rizado a organizar na capital dn Província da Bahia por Decrl'ln 
n. o ~613 de i9 de Outubro de 1870. 

Jo~o Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do l\len Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Comelho de 1\finü;tros, 
Ministro c Secretnrio de Estado dog Ncgocios da Agricull ura, 
Commcrcio e Obras Publicas, a~sim o tl'nha entendido c faça 
executnr. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Julho de i878, 
57." da Inuependenria e do Impcrio. 

Com a rul~rica de Sua l\lage~tndc o Imper:1dor. 

Jocio Lins Vieim Cansanstio de Sinimbú. 

Senhor.- A Lei n." 26iti de lJ, do Agosto de 187:1, art. 6." 
§ 2. ",autorizou o Governo a regular a execução das ~eu tenças; 
civeis dos Tribunaes estrangeiros. 

E' este um dos assumptos mais graves e importantes do di
reito internacional privado. 

Ou por força de um princiJiio superior de direito que re
gula a communhão dos interesses das nações, como pcmava 
Savigny, ou ex comitate gentium et propter reciprocam utili
tatem, como acreditavam Hubero, Felix c outros, de seculos 
subsiste entre os povos cultos a pratica de consentirem nos 
Sl'ns tcnitorios a npplicação de leis e a cxecnção do scntPnças 
estrangeiras, desde que desses actos n~o resultam olft•-nsns aos 
direitos da soberania nacional c aos princípios vigentes dn 
ordem publica, política, economica ou religiosa. 

Esta pratica foi detel'mlnada pelo dcsen volvimcnto das re
lações civis e commerciaes entre as nações c pela hospitali
dnde que reciprocamente umas davam aos subditos de outras. 

Todos os dias, a proposito do R e ectpacidade das pes
soas, do rcgimen de bens nos casam ·,dos testamentos e de 
outros nssumptos jurídicos, em qr c figuravam estrangeiros, 
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surgia sempre a questão • do conflicto das leis" de legum 
conflü:tn, isto r•, a de sahrr-se 11or que lei devia ser regulado o 
pleito. si JWla lei patria, si pela ria nação do estrangeiro. 

Foram-se adnptando alvitr1'S razoavt>is e n tlnnl chegou a se 
forrnnr um corpo rc~nlar de doutrina, que tomou a denomi
nrwão de direito inh~rnaciorwl privado. 

ôunpre, pon•m. restringir a presente exposição ao ponto 
rJIW neste momento P:trticularmmtle nos interessa, a cxecnçiio 
dB sentenças estr;111gru·as. 

Todn sentença tira a sua virtude obrigatoria c executiva do 
Juiz ou Tribunal que a profere. E o Juiz ou Tribunal deduz o 
seu poder dn sobcrnnia rweional, de que não é sen~o n11>ro tle
ln!.'·arlo. 

·A scntençn, portanto, não pü1le ter vigor fóra dos limitr•s 
tcnitnrines da snbrrnnia nnrionnl. 

Extm te~·ritorium jus dicenti impnnl' non paretur, F r·. 20 D. 
tle jurisdictione ( 11, i. ) 

H'ahi vem que a srmtençn rstrnng-eira, pnra que possa ser 
executada, carece de rereber dos Tribunaes e Juizes do 
paiz a força rxecntiva, i~to r•, a snncção da soberania 
nacional. · 

O direito de conceder n ditn sanrção é uma attribuição do 
poder judiciario, c srí por anomalin acontecerá ser exercido 
por outro poder. 

O nrt. 6-. o do derreto, que em virtude do di~posto no art. 6. • 
~ 2. • da citada Lei n. o 2615, tenho a honra de submetter [Í ap
provação de Vossn Magestade, reconhece expressamente no 
nosso podrr judiciario a alludida attribuição. O Juiz a exerce 
concedendo ou denegando ás sentenças estrangeiras o
cumpra- se-, expressão con~agra1la da nossa lingua j uridica. 

A sentença estrangeira, como todo documento que emana 
rln autorirlnde publica, dev1~ trazrr Pm si as condições ex
tnrnas de sua authenticidnde. 

O art. L• do decreto marcn aquellas condições e exige outros 
requisitos, que importam para firmar-se a possibilidnde jurí
dica da execur,~o, como- IJUt~ ns ~entPnças tenham passado 
em julgado. 

As sentl•nças, como sabe Vossnl\lagestnde Imperial, não são 
senão applica~ões de regra~ r princípios de direito n fnctos 
orcurrentes. • 

Hn rertas regras, certas disposições de lei que não podem 
ser executadns em outro paiz, como são as que offenrlem a so
berania nncional, os princípios de ordem publica. 

Assim, pois, quanrlo a sentença estrangeira encerra de
cisão, fundnda em leis daquelln natureza, é manifesto que 
não se lhe póde dar execuçiio. 

SupJ10nha-se que virssn tle uma naç:io, onde fosse per
mittida a instituição de mor~ados, uma sentença decidindo 
que um immovPI sito no Imperio, e pertencente ao espolio de 
testador estrangeiro, fosse restitui do ao hflrdeiro de tal testar!or 
para constituir morgado. Poilerin uma tal sr,ntençn ser exe
cutada no llrazil? De Cl'rto que não. 

O art. 2. • do decreto regnla a materia sob este aspecto. 
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Os antigo~ jnri~consnltos, pnra distinguirem as leis <(IW po
•lmn sPr nppli••nd:1.~ rm pniz estr:mgeiro das f(IJe não podem 
sPI-o, inv<mtarnrn a theorin do E.datutopr~s.~oal e do E.~tatuto t't•al. 

Essa theoria sr~ acha hoje r·ondrmnada (Jrlos mais C\CCIINJtes 
r.spiril.os, como deFeituosa, complicada e imprcstavel para sol-. 
v.er as dilficuldndes praticas dn JIJ::ItPria. "ln definintdis sta
tuti.~ mirurn cst qumn .mdn1.t doctol'l~s." llcrlh. De eoll isione IP
gmn, ~'L" n. 2. 

l'l·eFt•ri, 1'01110 Vnssn Mngestade Tmpnl'ial se di~Jwr:'t dn VtW do 
arl. 2.", .a !loutl'ina nwdnrnn, a IJital •' fnn!la!la na 11aturrzu 
das rnlações jnridicas e dn sua illllllent'ia snhre o •lirr)ito ron
stituido do Jogar, onde as Jpis e as s1mten~as estrang-Pil'tts lt1 111 
de ser exPcntadns. 

IJma dns questões mais vinunentt~ disputadas, :'icprea destas 
malfJri::ts, ··~ a dn saber-si o .Juiz ou Trilmual, a IJIHllll s11 
pede a execução das sentençns l'strangl'iras, tem o pod•~r dn 
f'onhecer da validaúe e mereeinwnto das mesmas sentrnens ~~ 
lin annullal-as ou rel'ormal-ns. • 

Não siio uniror111es a este respeito a jurisprudencia o os eo
digos dos povos cultos. 

Eis a ditilculdade: 
Dar nos Tribunaes do paiz a faculdade de rever e quebrar as 

sentenças estrnngeiras, é permittir uma pratica que olfende a 
dignidade dos Tl'ibunnes estrang•'iros, iguaes pcrnnte o direito 
:ws nncionaes. 

Mns 1wgar ao Juiz nacional nquella faculdade, {~ forçnl-o a 
nxecutar sentenças que podem ser manifestamente nullas, 011 
notorinmente injustas, como no easo de supervenir.nein de do
•·nmmJto de qne o Tribunal estrangeiro não tivesse tido conhe
cimento; •\ ainda connrtel-o r.m instrumento pnssivo dr. 
decisões l(lle stí ndqnirem fon::t Pxncutil'll pr.la intervtmçãn de 
snn antoritladn-. 

Em nlguns paizes adoptou-se uma solução, qup, nté cf'rto 
ponto evita a difficnldade: o Tribunal eonhece das nullidades 
e do mereeimento da quest~o; si ne!Ja que a sentença é nulla ou 
injustn, e1n vez de anrnlllal-a ou reformai-a, limita-se a dc
clarnr que não é exequivel. 

E' este o nlvitre preferido no deereto. Não olfende a digni
dnde dos Trihunnes estrangeiros e resguarda a dos nacionaes. 

A'cerca da execução e dos r.lreitos das sente~as estrangeiras 
dp, abertura de fallencia a jnris[nudencia se eonst•rvn ainda 
nfastada das exigencins da theorin scientifica. 

Os escl'iptores mnis adinntados instam pam que a fallenein 
J.erante o direito internacionnl privndo revista os earnctcrf's do 
11ma e universal. 

Consisto a unidade da fhllencia : 
f." Em ser ella declnradn por uma só jurisdicção, -a do 

domicilio do fallido, abolida dest'nrte n pratica de se abrirem 
tantas l'alleneias, quantos são os paizes onlle o fnllido tem bens l' 
rstabrle<~imentns succursaes- quot territo1·ia tot patrimonia. 

2. o Em qne os elreitos della não s•í em rPiaçào ú pessoa, 
!'OI11o. t'(~ativanH•ntP aos l?ens tlo fallidn, srjnm n•eehidos sn111 
rt·~ti'H'I::w, nos outros patzPs. 



.ICTUS llJ l'<lfJE/1 EXI:Cl:T!\"0. 

:1. o Em fJUe totlas as fJUestõe~ conrementns :í fallcneia, como 
a~ de verilieação e gt·aunação de cre11itos, qn1;r os credores 
rnsi<lam no fôro <la f<tllencia, quét' no estrangeiro, sejam jul
gadas pelo Juiz ou Tribunal IJUe a abriu. 

A universalidade se realiza pela reunião na massa de todos os 
haveres c bens do fallido, ou do produclo desses bens, onde 
rJuér que existam ou sej:11n situndos. 

Na Italia os Tribunaes, dando largo dcsetlvolvimento ás dis
posições dos codigos ultimamente publicados, manifestam de
cisi vn tendencia no senli<lo de realizarem nos seus j ulgndos a 
doutrina exposta. 

As outras nações, presas a costumes c a IC'{tos de significa~ãn 
mrnos ampla, mostram-se ainda cheias de reserva. 

Não podrmos caminhar tanto como a Italia, attenta a distnncia 
em que estamos dns gr:mdes pra1:as estrangeiras com que, 
entretemos relacões commerciaes mais extrmas. 

Mas tambem não serin de bom conselho nem de boa graça 
rejeitar os progressos dn scicncia nos pontos cuja aceitação não 
nos traz dmnno. 

No decreto, pois, cons:tgrou-se em principio a unidade e a 
universalidade da fallen(·ia. 
Impuzeram-~e-Jlle, porém, as rcstri1~1;õe,; seguintes: 
L" A fallencia declarada ]lelos Tribunacs estrangriros e 

exequivcl no Imperio (art. H do deereto) não inllibe os 
credores hrazileiros com hypothecas em immoveis do fallido 
sitos no Braz i!, de excutir perante os Tribunaes brazileiros os 
mesmos immoveis e pagar-se pelo produeto, reunindo-se á 
massa tão sómente as sobras. 

2. a As acrões contra o fallidn, ajuizadas antes dn publicação 
do-cumpra-se-, não se smpendem peln supervcniencia da 
srntença estrangeira de dcclm·ação da fallencia. 

a. a A abertura de fallencia de estnbelec imenloll fjUe o fali ido 
tem em seu domicilio no estrangeiro não comprehende estabe
lccimento distincto e separado que possue no Imperio. 

4,. a As moratorias e concordatas concedid;ts ou homologadas 
por Tribunnes estrangeiros sú serão o8rigatorias para os cre
dores brazileiros que forem legalmente citados para tomarem 
parte nellas. 

São cst•~s os princípios c as razões funtlmnnntaes do decreto. 
Parece-llliHJU•a matcria cst(t regula<la d'uma m:meirajusta 

e conveniente. Fazem- se ao estrangeiro concessões razoa ,-eis 
e mantêm-se reservas que se justitieam com o procedimento 
das narões mais civilisadas. 

Não é. preciso dizer qu(l as disposi~õos do presente decreto ~ó 
vigoram em !'(Ilação ús sentenças dos Tribunaes de paizcs que 
admittem o principio da reciprocidade. 

A Lei n." 2615 nos citados nrtigos e paragraphos é expressa. 
Si não subsiste o principio de reciprocidade, os Tribunaes 

nacionaes não podem dar cxecw;ão á sentença. 
Trnhn a honra de ser com o mnis profundo respeito, d4l 

Vos~a Magestade lm)lCrial, snb1lito reverente c fiel. 
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justica-

La{ayette Rodriyues Pereira. • 
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DECRETO N. 6!)82- DE 27 DE JULIIO DE 1878. 

Hcgula a Ícxccurão tias sentenças, cirris ou commcreiaes, dos TriLunacs 
estrangeiros. 

Hei por bem, usando da attribuição que Me confere a Lei 
n.o2tH5 dc!J,de Agosto de 187ti, art. G."§ 2.", deerl'tat' o se
guinte: 

Art. i." As sentcnras estrangeira~, civeis on commerciacs, 
sú poderão ser cxecutatlas no IJrazil, eoneorrendo os re,Juisitos 
seguintes: 

§ i." Que a nação, a que pcrtrneem os Juizes ou Trihunaes 
<JUP as proferiram, admitia o prineipio da reciprocidade. 

§ 2. o Que venham revestidas dns formalidades extcrnns 
nc<~essarias para tornai-as executarias, segundo a legiblar;ão 
do respectivo Estado. 

§ 3. o Que tenhnm passado em j nlg:ulo. 
~ "'.o Que estejam devidamente authentiradas pelo Consul 

IJrazileiro. 
§ 5. o Que sejam acompanhadns da traducrão em vulgar por 

interprete j uramcntado. · 
Arl. 2." Nilo obstante eoneorrcrem os requisitos do artigo 

antecedente, as ditas sentctwas não serão executadas se eon
ti V f' rem decisão contraria: · 

§ i. o A' Sober:mia Nacional, como si por cxPlll]Jlo, subtl·a
IJis!'Cm algum hrazilciro ú compl'leneia dos Tribunaes do Im-
pcrio. ' 

§ 2. o A's leis rigorosnmcntn ohrigatorias, fnnda,Jas em 
motivos de orrlrm publica, como são as que vctlam a insti • 
tnição da alma c das corporações tlc mão-morta por hPr-
doiras. • 

§ :1. o A's que regulam a organiznçi'to ria pmpriPdade tcni
torial, como são as que proliibem o cstabelccimrnlo de mor
gados e vínculos, a inalit•nabilidaclc l'eqJetua. 

~ "'·o A's leis da moral, como si a scntenra consagrar a 
]lolygamia, ou ronvrnrões reprovadas. 

Art. 3. o São competentes para a rxecur:io asjuslir:as hrazi
ll'i ras, <pw o seri:un si as scuten~·as fu~sc·m tla<las pelos .I uizes 
c Trilmnues do lmperio. • 

Art. 4. 0 O Jniz, a quem fot• apresentada a sentcn~·a para 
exccn!;ão, verá si clla tem os requisitos do art. i.", c, si por 
não ofl'cnd().l' o art. 2. ", Pstú no easo de ser executad:~. 

§ i. • Si aehar rJUC a scntcn~a é e\f'rJnivel Ih<· porú o-
cumpra-se. · 

§ 2. o Do dt~spacho rJnc nega o-enmpra -sc-rall!' o nwnrso 
de aggnwo rio petição on de instrumento. 

Art. !'í." No caso dP snsritar-sc U<lVida úccrca da cxistencia 
do principio da rceiproridadP, o Juiz perlirú ao Governo por 
intermedio do Ministro da Justir-a cschtn·cimenlo a este res-
peito. · 

Art. G. • O processo da exeeução c 'Pns diversos lllr11los o 
incidentes serão regulados pelas leis, estylus e prutkas que 
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vig-oram llll Imperio para a exet·uçiio tbs sentt·nt;.as uaeiouat·s 
da mesma natureza. 

Art. 7." A inteqlrPtação, port;lll, da sentença e os seusef
feitos immediatos serão determinados pela lei do paiz, onde 
tal sentença foi proferi<la. 

Art. 8." Nos seis dias <JUC se seg-uirem ü pcuhora IWS act.:ões 
ppssonrs, c nos lO para a entrega da <'onsa nas reacs, ~~ pcrmil
tido ao executado oppôr ;í sentença Pmbargos: 

1." fundados nn ma teria tio art. i." ou:!!. o; 
2. o de nullidadc; 
::!."infringentes. 
~ f.u Si os Pmbargos, apniatlos t.•m qualt]ller· d<~rtnclles fun

<laruentos, forem procedentes, o .Tniz, deduzindo as razõps de 
direito e de fado, se li nrilar;í a tledarar a sentcnt·a inexequi
vel. 

~ 2." Do dt·spaelw pdo <(lr:tl a snnlciH.,':t ti declarada incxe
llliÍ vi'[ l'abt\ appcllat;iio em amhos os efldtos. 

Art. 9." Quantlo a senteura fôr julgada inexequivel, os pa
Jil'is, documentos c mnis provas em que ella se funtlar, potle
nio ser O\hihitlos nas aet:õt•s fJilll pelo mesmo objPr.tu se inten
tarem no lmperio, e St\I'Üo al'l~itos polo t{llt';' em tliroilo, va
lerem. 

Ar L. 10.• Careeem tlu-t~lllll[lra-se-(art. f~.") alim tlt• scn~rn 
rrcebidas nas estações pu li! i e as para os tlev idos ell'eitos, as sen
tenças estrnngeiras tle partilhas. 

Art. H.u Dopendmn igualmente do -cumJlrn-se- as sen
tenças meramente dedarntorias, como silo as 11Ue julgam 
ttuestões tlr Pstado das pes~nns. 

Art. 12." Embora :ts seu tenças Pstrangt\iras não IPnlrarn sido 
snbnwttidas ao-cumpra-SI'-, totlavia lii'Otluzir:io perante os 
Trilmnaes' do Impel'io os Pfl't•ilos de consa julgada, si IJIII rP!a
ri'io n e !las occorrerr·m os req ttisitos tlu a ri. •· o e 11i'io eonti
' crpm decisão contraria ao dispo:< to no art. 2. o 

Art. 13. u São tamhern exe11 ui v eis no Brazil, mediante <tS 
formalidades deste decreto, as sentell\'lls ar!Jitraes homolog-a
das pelos Trihunaes estrangeiros. 

Art. lA. o Serão ext•quireis no Brazil 11s sentew;as t•stnm
geiras qtw abrirem falleneia <t negocinntes que lenlr<tm o seu 
dmuieilio no paiz, onde forem pro fcrid11s. 

Art. H)." As ditas seniPuças, <lnJJois de re<~eiJen~m o-cum
pra-se- dos JuizPs hrazileiros (111ts. 1." e 2.") o deJwis da pu
hlirnção do mesnw-elllll(H'a-sc-, produzirão no Imperio os 
effeitos que pnr direito são inlwn•ntes :ís srnlen~:as de dedara
t;ão de fallenda, sal r o 11s rl'striet:(:íes dos arts. 17, 18, Hl e 20. 

Art. 16. • lntlepE·ndentcmenlc do -eumpra-se-, e só com 
a PXhibição da s<'ntença c do acto tla nomcaçi'io. em fórrua 
anthentica, os syndieos, atlminislratlores ou cHratlort•s terão 
qualidade para, eomo rnandatarios, rtli(Ucrcrcm no ImpPrio 
tliligPncias conservatorias dos din·itos dn massa, cobrar di· 
vidas, transigir, si para bso tiverem poderes, e intenlat' 
3CÇÕl'~. 

!\las todo,; os atlto~ quP imporl~rn !\ireetamenleexenição da 
::.ent~nça, eomo são a arret'ad<~t;iío e arrematação de hen~ do 
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falliúo, não poderão ser praticados, senão depois 11ue a sen
tença se tornar executoria pelo- cumpra-se-, e mediante 
autorização do Juiz brazileiro, guardando-se as formulas do 
direito patrio. 

Art. i7. o Sem embargo de haver sido declarada exeeutoria 
a sentença estrangeira de abertura de fallencia, os credores 
domiciliados no Brazil, 11ue tiverem hypotheca sobre immo
veis atJUi situados, pertencentes ao fallitlo, não ficam inhibidos 
de demandar os seus t•.redi!os o excutir os tlitos immoveis. 

Art. :18. o A disposi~ão do artigo anterior ú appliravel aos 
credores chirographal'ios, igualmente domiciliados no Brazil, 
que na data do-cumpra-se- tenham acções ajuizadas contra 
o fali ido. Ser-lhes-ha licito pros('guir nos termos ulteriores 
do processo c exeeutar os bens rlt• fallido, sitos ou exislontcs 
nu hnperio. 

Art. :19." A sentença estrangl'ira que a!J!'ir falltmeia a nego
ciante que tenha dous estabelecimentos, um no paiz do sotL 
domicilio e outro distineto e sepan1do no Brazil, nlio compre
henderá nos seus cll'eilos o cstahdccimen to existente nu 
Brazil. 

A fallencia deste estabelecimento só podcrú ser decretada 
11elas justiças brazilciras; e os credores do mrsmo cstnbeln
eimcnto serão pagos pela n·spcetiva nw~sa, de prefcrm11~ ia 
aos credores do estabelecimento cxislt·ntc no r,strangniro. 

Art. 20. o As concordatas c moratorias holllolog-:ulas por 
Tribunaes estrangeiros só serão obrigatorias para os i:rPdorP~, 
residentes no Brazil, qne houverem sido citados vara nclla~ 
tomarem parte, e depois do receberem o- curnpra-stl. 

Art. 21." Fica entendido que não são susceptíveis de exe
cução no Brazil as sentenças c,;trangeiras que declararem a 
fallencia de negociantrs domiciliados no Imperio (art. 2." 
§L") • 

Art. 22. o No caso de haver tratado ou convenção com algu· 
ma na{:iio, regulando a execução das sentenças, se ohscnará o 
que a este respeito se achat· estipulado. 

Art. 23. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Lafaycttc Hodrigues Pereira, do Meu ronselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. assim o tenha 
entendido e faca executar. Pala cio do lHo dtJ Janeiro em 27 do 
Julho de :1878, ·m. o da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrira de Sua Magcstadc o Imperador. 

La{ayette Rodrigw•s Pereim. 
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DECUETO N. ()\)83- DE 27 DE JULHO :DE 1878. 

Declara a entrancia da comarca de S. José dos Pinhacs, ua P_ro
vincia do Paraná, c marca o vencimento annual do respectivo 
Promotoi". -

Hei por bem decretar o seguinte : 
Art. i. o E' declarada de prinwira cntrancia a comarca de 

S. José dos Pinhaes, crcada na l'rovincia do Paran:í pela Lei 
da respectiva Assemblea nunwr•J quatrocentos sct•~nta e r1uatro 
de cinco de Man:o do anuo passado. . . 

Art. 2. o O Promotor Publico r la refenLla eomarca tcra 
o vencimento annnal de um conto e seiscentos mil rl-i~, 
sendo oitocentos mil n;is de orllcnado c oilocento,, mil rds de 
gratificarão. 

Lafayettc RiJdrigLws Pereira, ~o Meu Co!lsclho,_Ministro c 
Secretario de Estado dos Ne,Q·ocws da Justu;a, assun o tenha 
PU tendido e faca nxecutar. Palacio do Hio de Janeiro em 27 
de Julho de 1878, ti7." da Indepcudcncia c do lmperio. 

Com a rubril:a de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

La{ayette Rodriyues Pereira. 

Senhor.- O regulamento vigente r lo Laboratorio Pyrolc
chuico do Campinho, mandarlo exccutm· provisoriamente por 
Aviso de 28 de Fevereiro de 1861, considerou aqucllc cstaiJe
lccimento no estado e condições em fJilC então se :.chnva. 

A guerra do Pnraguay, q11e dcpoi~ sobrrvciu, trouxe a 
necessidade de maior rlesenyoldmento, não só por causa da 
producçiío em maior escala, que ella exigia, como pelas novas 
macltinas, apparPihos n vrocc~sos, (Jilü o gr:~nde ennsumo de 
munições c o apcrfeiçoanwnto da fubrira~·;lu torna nuu indis
pensaveis. 

Accresreram ainda as altcrnções c modifica~ÕL\S que a um
dança operada no nosso sy~tema de armamento, tnnto pesado 
como portntil, obrigou o Govt•rno de Vossa Mngestade Imperial 
a mandar fazer nos mesmos nJ.tchinismos e proc«'ssos, áfim 
de adaptai-os á fabricaçiío rlas mnni~õcs correspondentes. 
As~im torna-se nPccssario t'XJWtlir nnro regulam:·ntn, qnc 

estrja em rclar;i'io com o rlr\:cnroldmento que tem tido o LalJO
ratorio, e o projccto rtne or:1 atH'r-scnto a Vossa l\lagcstatle 
Impt•rial, satisfazendo e~sa neccssitladc, consignou algumas 
dbposiçõcs do Hcgnlameuto dos Arscnacs de Guerra de :1.\J 
de Outubro de 18i2, rtnc convinham, c se podiam applicar ao 
lilCSIIIO laiJoratorio. 
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Cmnbiuadas as economia~ realizadas ultimamente por este 
Ministerio nas despezas do Laboratorio com as alterações in
troduzidas pelo novo regtllameJtto, nind11 resultat·á para os 
cofres pubhcos a economin annunl de 3i: ~H~OOO em relação á 
despeza que Sll estava fazendo annualmente até o fim de 1877 . 
• Sou, Senhor, com o mais proFundo respeito, de Vo~sa Mages
tade Imperial, subdito Hei e re\'erente .- llfarquez do Herval. 

'DECHETO N. 698~- DE 27 DE JULHO DE 1878. 

Approva o Rc~ulamcnlo para o Lahoratorio Pyrolcchnko elo Campiuho. 

Hei por bem approvar para o Laboratorio Pyrotechnico tlu 
Campinho o Regulamento, que com este baixa, assignado 
pelo M:wechal de Exercito grnduado Ma1·quez do Hm·val, do 
.Meu Conselho, Senndor do Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra, que assim o tenha entendido 
e faea executar. Palacio do Rio de Jnneiro em 27 de JnlhG 
de Ül78, 57." da Indept•mlcncia e do Impcrio. . 

Com a rubrica lle Sua i\Iagestade u Impcratlur 

Jlarqtwz do liawl. 

Regulamento para o Laboratorio Pyrotcchnico do Campinho 

CAPITULO l. 

DO LADOHATOU!O, SEUS FINS E SUA OHGAl'iiZ.\IJÃO. 

Art. 1." O Laboralorio Pyrotcchnico do Campinho tem por 
tim: 

i." Confrccionar todas as munições c artiflcios tle guerra 
para o serviço do Exercito c das fortalezas do Imperio. 

2. o Scn·ir de escola pratica de pyrotechnia militar, quér 
para os aJumnos das Escolas militares, quér para os Officiaes 
e praças do Exercito que forem designados pelo Ministro da 
Guerra. 

Art. 2. o Para a administração e os diffcrcntcs serviços do 
Lal•oratorio haverú o seguinte pessoal : 

1 Dircctor, Oficial superior de qualquer tios trcs corpos 
scicntilicos. 

r. 11. 1878 õ7 
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i Aju~ante, Capitão ou Official subalterno de um dos mes-
mos corpos. 

I Secretario. 
i Almoxarife. 
i Escrivão do Almoxarifado. 
i Escrivão das officinas. 
i Agente. 
i Medico. 
i Pharmaceutico e preparador de chirnica. 
i Guarda geral dos editicios. 
i Apontador. 
2 Escreventes, ~endo um porteiro e arehivista. 
i Enfermeiro. 
I Carroceiro e tres serventes de cocheira. 
Os operarias que forllm nece~sarios para as ofiicinas. 
i Destacamento. 

C.\PtTULO li. 

DO DIUECTIIH. 

Art. 3. o O Dircctor é o chrfe do Labo1·atorio, e a clle e~tão 
subordinados todos os ~Pns Pmprcgadn~. 

Compete-lhe: 
§ i. o Fazer executar as onlen~ que receber do Ministro da 

Guerra. 
§ 2. • Hcgular o serviço, dar instrucções para a sua boa 

marcha, determinar c inspecciouar os trabalhos c proridenciar 
sobre snu perfeição e economia nas despezas. 

§ 3. o Remetter para a Intcndcneia da Guerra, acompanha
dos da competente g-uia, todos os objertos que forem faiJriea
dos nas ollicinas com tal rlestino; hem assim os que não 
th"crem applicaçllo no Lahoratorio e possam ser utilisados 
em outros misteres, precedendo ordem do 1\linistro. 

§ ~-" Corres)Jonder-sr) diret·tamente com o Ministro e com 
CJualflUer autoridade civil oJt militar, sol1re os assmnptos 
relativos ao servi~o a seu car~o, 

§ 5." Informar ao l\lini~tro úcerca da idoneidade dos in di· 
viduos que pretenderem no Laburatorio empregos de nomea-
ção do Governo. -

§ 6. ",Nomear d'entm os sens suhordinlltlos, na falta ou 
impedimento de qualqncr emproc:ado, rJw·m o snbstitna interi· 
namente, dando logo parte !les>e acto no Ministro, si a no
meação do empregado for da eompetencia do Govemo. 

~ 7." Nomear empre~ados para os Jogares, rujo provimento 
lhe pertencer nos termos deste Hegulamento; bem como 
admiltir operarias e scrycnte->, e desprdil-os quando se porta• 
rem mal ou forem desuecessarios. 
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§ 8. o su~pcnder até W dias o empregado de nomonr,ão do 
Governo qnc incorrer em falta; ou sem tempo determinado, 
si a falta fúr de tal gravidade que exija a demissão. Neste 
ullimo caso darú logo parte circumslanciada do seu acto ao 
.Ministro para resolver. 

§ \l. o Satisfazer ns rcf}uisí~ões do rntendenlc da Guerra 
t•once.rneules ao provimento dtl mupi~ões para os armaznns 
de artigos bellicos, on p;~ra fornecimento~ on!Pntulos JlCio 
Ministro. 

~ 10. Pedir provitlencias <lO l\Iinistro ácerca de t(Ualr(UCI; 
assumpln que intl'l'l'SSe ú Fazunda Nacional, tpt:lllllll Jtiio 
t·ailtam e.m sua alt•.ada. 

§ H. 1\fandar sujeitar a exames, na fórma das in:;truerões 
que deverá submctter it appro\"ação do Ministro, os operados 
pyrotechnicos qne, al(·rn das habilitações praticas, ~c distingui
nnu por sua intelligeneia, tledicaçiio ao :;errit;o e llOlll com
portam('JltO. 

~ t~. Apresentai' ao l\lini~lro o OI'Çalnento do material pre
ciso para o~ trabalhos tle cada :;emestre, com a necessaria 
antecedencia,afim de serem expedidas em tempo á Intendencia 
as ordens para o forneeirnento; c solicitar o supprimento de 
qualquer artigo nrcessariO,IJllll por cirewnst:mci:~s imprevistas 
n:io tiver sido ineluido no dito orl':lllll.'nto. 

~ 13. Prestar aos chefes tias diversas Hepartit~ões do 1\fiuis
tet;io da Guerra a! informaçõ 'S e esclarecimentos que lhe 
petlirem sobre assumptos dos serviços a seu car~o, e bem 
tlssim solicitar tl:ls mesmas auloridadcs os qne lho foreut 
Jli'CCÍ90S. 

§ i4,. l\lantlar pass:tr, quando não houver inconvenientt-, as 
certidões que lhe forem pedidas tlos livros, documentos e mais 
papeis pertencentes ao estabclecilllento, obscrrantlo o IJHI' a 
esse respeito dispõem as leis de Fazenda. 

§ 15. Hubricar todos os livros da escriptur:u;:lo, eom cx
cepçiio dos que o devam sor prla 1\c'partiçiio Fist·al; ou dar 
com missão para este ~rrvi~n a tJUai'JUCr emprrgatlo de noHwa
l'iio do Govrrno. 
· § lu. Determinar que o agente cfl'eetue as compras urgrnlcs 
ató a importaneia da eonsignaçiio mensal marc:1da no art. H 
tleste Rcg-ulanHHlto, dantlo parte ao l\finistro t(U:mdo a des
peza tio cada compra exc,.•lcr 3 eineoenta mil róis (50~000). 

§ 17. 1\fandar organiz:1r uuJa talwlla dos preços de lllão 
d't'lbl·a dos trabalhos que con\·enha executar por t'lllJH'citada 
no LalJoratorio, c snbmettcl-a it appr11vação do Ministro. 

·No caso de extraortlinaria affiuencia de servicos uo estabe
lecimento, poderão ser feitos fóra deste at(uclies trahalhos, 
fempre nus termos da rMerida l::tbrll;~, pret•cdrntlo, porém, 
:mtorizaeão do ·Ministro. 

§ HL "Apresent;~r annualn1ente, até o fim d:\ Fe,·ereiro, um 
r.·latorio cirel!lll>tanciatlo dos serviç:1s a seu cargo, dnranle o 
anno anter:or, indicando as metlidas que julgar t'll!l\·enient''' 
pnra o SP-u melhoramento. 

~ l\l. Presidir o ronsclho t•conomico tio Lahor::ttorio e :lllln
rizar as re>p,··etivas tle3}1ezas, uãu putlend<J, port:·m. il•'3Jle!lder 
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qu:mtia alguma a titulo de gratificaç:to, c sim uniramcntc flara 
cumpra CIU pagamento de ohjt•ctos de retonl•et"ida utllidadr,, 
segundo o destino C~JH'I'ial do dinheiro que entrar para o 
eotn•. 

§ 20. Comm1micnr imnwdiata e circnnHanciaLlamentt~ ao 
Ministro tJll1llquer sini,tro ou ot~eurreneia ll\traordinaria t!llC 
se tlt'l' 11o L'staiJcleeimc•tto. 

Art. L o O JJirector residirá uu cst:JIJCledtnento, e durante 
sua nmeucin ou impedimentos serú ~ubstituido pelo seu 
Ajudante. 

CAPITULO I1I. 

DO All"l>Al'iTE. 

Art. iJ.o O Ajudante t'· o fiscal t) segunda antoritlatlt~ tio 
Lnhomtorio, tendo ingerencia nos tlifl"crentes serYiÇ·1S; deve 
re~itlir no estalwlecinll'lltn, e CU'IIJH't~-lhe: 

§ t." Substituir o Dircctor ~empre IJUC este se achar 
nusente. 
t~ ~ 2. 0 nccebet· do Diredor e fazer cumprir lodns n~ ordens 
refativas ao scr\"iço, deYendo púr o r isto nas que forem cxpe
Llidns por cscripto. 

§ a." Apreso!llnr SCillanalrllelltC a:J llireclor ll1111l fPlação 
das n11miçõos, artilicios e rnnis prudrtc!os prPpnrados no decur
so !lcslr' per iodo. 

~ 4. o F isca lisa r a entrada elo material eomprndo pela ngencia 
ou fornecido pela Jutcndencia; dando Jtnr!c nu Director 
de rtnalrjuer falta em n laç:1o ;'1 tJlWlirlade ou quantirlalle dos 
artigos. 

~ ti. o Figcalisar o cncaixotmnrnto c acont1icinnamcnlo dos 
nrtigos tlm;tinnrlos ü IntPJHlenr·ia on a qualquer outrn eslaçã'l 
tln Ministerio dn Guerra, Jrer11 ror11o a sahirla desses nrtigo~. 
que ser;it) acompanhnd11s ~C'lllprc tlt• 11111a gnia em que se rle
dnrar~o a qnanlitlarlc. a qu:didark, o destino n o !IOlllC do 
portador. 

§ !i." Fi,cnli•:ar n arrnmnção do~ armaznns e deposilus, tan,to 
de m;ttt•rias Jli'ÍllLI~, cmuo 1!1' oltjcc!os Jnanufneturatlos, nfim ue 
fjUe IUI]O se COJIS<'I"\"l' t'OllYC.ll Ít'llll'lllCllll' :lC<Hlllicionado ll Clll 
perfeito estado. 

§ 7. o Assi•tir com o mrdiro ;í entt-.1d.1 dos generos alinien
ticios, e não consentir rpw ~l'jnm l'l'l'ebidos os qne í1~0 estejam 
n ,g termos dos conlr.·ctos respettil os. · 

§ 8. 0 In~pPrcionar a e~ct·ipturar:iío relativa :"1s officinns c 
deposilos, dando parto no D tcctor do qnalqnl'l' irregnlal'i
tlade que rnro:itt·ar. 

~ !J.o Fi~e;disar o servi•.:o ir.cu1rbid l ao apon!nllor, nfim d<l 
n'ío ltnv,•r irreg-nlarirlalle IIUl' wt'.iudi llle a F<IZL'llda Naciotwl, 
nelll injustiras que oll"end<tm direitos dos ope:arios. 
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~ .iO. F isca lisa r toda~ as férias do pessoal CtllJlrC~ai!O na,; 
ollicinas 11 11111 qnacsqucr scn·iços do Laboratot·io, rubricar as 
dos opr.rario; e serventes, dt•pois de eonferil-as com o livro 
do ponto ~era\ e I'Om os pontos dos rnspectivos uwstrcs; c 
mandar apresentai-a.; O,!portuna:nente ao Dircctor, alim de 
~erem remcttirlas para a Hnpartição FL.:eil. 

§ H. Det.enninar, in,;pr1ceionar, dirigir· 1\ aetivilt·o; traba
lhos 1las nfficiuas, pnwcni111tJ rpralqucr extravio Oll l],)sper
dicio de materia prima 011 ,]!: ft~rr~llnt•n!1 pcr!cncon!o 110 

Estndo. 
§ 12 Huhricar os tH•dii\Os de maleria prima c as gnias do 

rellll'ssa dos pr•Hiuctus ln:~nut'a~.:ttn·ados lia''> oflicina> o que 
de,·am ser reeo\hitlo' aos d•1positos. Tanto os \JCrliLios como as 
guias serão a~~ignados pelo-; mestms respf'i\li vos. 

§ !3. Jlnmetter o.> 1\ilos p:•d:rl,, n ~uia~ ú ~ecrotaria do 
Lalloratorio, afim til~ r.·cebcrn:n o eompd·~Jtte ilc•sp:u:ho da 
Direetoria. 

§ ll. Man1Ltr fmwr Jli'lliilO Llo rpw f,)r Jwce-;,ario, tnnln 
para .os tr:~balhos das ollicinas, t·omo tio seu escriplorio. 

§ HL l'm( ôr ao J)ireelor an~mento de jornal ou olevação 
de cbrs··e 11ara os operarios que merecerem tal favor, o b:•m 
a~sim a disper1sa dos que comportarem-se mal ou forem dc•.s
necessarios. 

§ 16. Velar na t•onserrn~ão I> asseio da' marhinas, apparc
lhos. instrumentos. r1 111ais perlenr:rs das offieinas t> gabinete 
de ehimictr, assim com do . .: etlilicios c s1ws dnpPndnn1·ias. 

§ i 7. Calcular no fim li c c:,1\a anuo os pre~os lll!··dios 1los 
artigos manufaeturados nas oflieinas, afim de servirem iltl
rante o anno seguinte, para as guias dos artigos identieos rJne 
se houver de remetrer p:n·a a IHI('ndencia ou para qualquer 
outra Repartição do Ministro da Guerra. 

§ 18. Assistir ao pagamento dos oporarios e serventes llo 
Laboratorio. 

CAPITULO IY. 

nA SE C R E TA R I A. 

Art. G.o Ao Secretario incumbe: 
§ 1. o Executa•· on mnndar e,;ecutar todo.> os trabalho~ da 

Secretaria, cumprindo as ordrms do llireetm·, a IJ111'111 (, im
mediatamente subordinado. 

§ 2." Lançar ou mandar lnn~ar os despachos !liB rCCfUC
rimentos dirigidoii ao Directol', segundo as indicaçõrJ., I' rns
tmcções deste. 

~ 3." Jts,ignar as certi1\õr,s IJUr. filff)Jl1 pas~arJ:rs Nn· v)rr 
nde de uespacho do mrector. -I'' ·.' 

§ ~- • Conferir e anthenticar todas as cópias qne forcín 'tiÚ\llas 
na Secretaria, por ordem do Director. 
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~ 5. o Rubricar os pedidos de ohjectos nccessarios para o srr
viço a seu cargo, c tlscalisar sua distribuição. 

~ 6. • Fazer a cscripturaçiio relativa ao conselho economico 
do Laboratorio, c preparar os respectivos I.Jalancetcs com os 
cowpetentes documentos comprobatorios, para serem remei
tidos semestralmente á Repartição Fiscal. 

§ 7. o Fazct· prrtmrar e apresentar ao Dircctor, em tPmpo 
opportuno, todas :ts informações c 11apcis que em pcriodos 
determinados devem ser cnYiado:; ás autoridades superiores. 

Al't. 7." O Secretario ~crá substiluido em seus impedi
mentos pelo csrrrvcnte archiv ista; ao qual, olém da rxet·nção 
dos trabalhos que lhe forrm distri!Juidos pelo Secretario, 
compete : 

~ L" A guartla, arrnnjo e co;tsnt 1 açito tlos li nos de P~erip
turação n eontabilidndc, c dos Jta(ll'is tJlli' forl'lll ardlivados. 

~ 2. o Cuitl:tr da guarda, consenaç;lo e asseio da mobilia, 
ntcnsilios c mais objcetos perteneentes ü Snl'rl'laria. 

~ 3." Velar na guarda e t'OIIsenação da livraria '' do 
111 useu l'yrotecltuico. 

§ ~.o Fechar, se! lar c expedir a correspondcneia dia ria. 
Art. 8. • Os trabalhos da Secretnria eoruo~,;arão, em todos os 

dias uleis, :ís 9 horas da mauhã c terminarão ás 3 da tarde, 
sal vos os casos cxtraortlinarios, !llll fJHl' a entrada e sabida dos 
cmpregados serão de!t)fiiiÍtrada' pdo llirPI'tor, segundo a ur
gencia do serviço. 

Art. 9.• Haverá na Secretaria, além dos livros que o Dire
ctor julgar nccessarios, os seguintes: 

Um, que servirá de protocolo dos papris recebitlos c ex
pedidos. 

Um, para assentnmento e matricula dos empregados, no qual 
serão lançadas todas as notas relati\·as ú sua nomt•ação, posse 
r exercicio. 

Um, 11ara termos de juramento dos Pmpregados. 
llm, para synopse das compras clfectuadas Jtcla agpncia com 

a dcclat·ação do custo tle cada objl'cto e mais circuurstancias, 
afim de serem conhecidos a todo o tempo os prccos e condi-
çõcs das compras. · 

Art. i O. Fica dispensado o rngistro tia eorrcspomlcncia 
com a Secretaria de Estado e di \"ersas autoridades, bPm como 
o das portarias c ordens do dia rla Directoria, sendo, porém, 
as respectivas minutas numerado~, ~mmassndas e encader
nadas annualmenlc. 

Art. H. O Agente de compras do Laboratorio é immedia
lamente subonlinado ao Director; farü sua cscripturação na 
Secretaria, c além das obrigações do agcnte do conselho eco
nomico, terá as mesmas que compelem aos do Arsenal de 
Guerra c Intendcncia; stmdo-Jitc, portanto, extensivas as 
disposiçõt~s dos arts. 23, 2~. 25, 2G c 27 do Hegulamento 
approvado pelo Decreto n." 5H8 de i9 de Outubro de 1872, 
com a differença de receber mensalmente da Pagadoria das 
Tropas a quantia de 2008000 para o fim indicado no l1rt. 24. 
do mesmo Rl'g-ulamento, 
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CAPITFLO V. 

DO AI.MOXAniFADO. 

Art. i:!. O Almoxarife prestarú fiança na f6rmn !ln art. 51 
do Hogulamcnto dos Arscnars do Guerra. 

Compete-lhe: 
§ i." Responder pela~ maferias prima~, artigos manufactu

rados, ntensilios e mais objectos que lho esth·erem em 
carga. 

§ ~-o Manter os armazens rm JWffPifa ordem e asseio, dirigin
do com o maior cuidado a anumação e ncondicionalllento dos 
artigos sob sua responsabilidade, zelando sua conservação 
e devendo, no caso de deterioração casual, dar logo parte ao 
Director, para este proceder de accôrdo com o disposto nos 
arts. 5i a 55 do Regulamento de f!) de Outubro de 1872. 

§ 3." Assistir ao exame e ver i fieação da qualidade, quanti
dade, poso e medida do rhaterial que entrar nos armazens ou 
sahir destes; não devendo receber ou entregai' artigo algum 
sem ordem devidamente legalisada. -

§ 4." Tt•r um livro para registro dia rio das t•ntradas e sabi
das de todos os artigos, com declaração da procedencia e des
tino. 

§ 5.• Reclamar do Director, por intermedio do Ajudante, 
todas as providencias que julgar convenientes para o bom 
desempenho de suas obrigações. 

Art. f3 O Escrivão do Almoxarifado substitue o Almo
xarife em seus impedimentos. e como fiscal da F11zenda Na
cional 5ão-lhe applicaveis as disposiçõos do art. 3f do Regu
lamento dos Arsenaes de Guerra ; terá a seu cargo os livros 
da receita e despeza do Almoxarifado e um livro mappa do 
qual constem com exactidão os objectos existentes nos arrnazens 
e depositos. 

CAPITULO VI. 

DO ESCniPTORIO DAS OFFIC!N.\S. 

Art. H. O Escrivão das ollicinas é incumbido de toda a es
criptu_ração e c~ntabilidade do escriptol'io, sendo rcsponsavel 
pelas Irregulandndes ou erros que forem encontrados nos li· 
vros e papeis respectivos. E' immediatamente subordinado ao 
Ajudante e trm por dever: 

§ L o Fazer escripturar, separadamente, a receita e a despcza 
de cada uma das officinas, em livros de talão, á vista dos do
cumentos legaes, que Jhc forem apr~seutados, 
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~ ~.o F:JZI'r lnnçar em livro proprio as contas c.spcciacs pro· 
venientcs dos concerto,; ou de quac'•Incr obras extraordtna
rias executadas dentro on fóra do estabelecimento, em virlntlc 
tle onlrm superior. 

§ 3. o Fazer a matricula dos oprrarioR c serventes, meneio· 
nando a respeito de cada um a graduação ou classe, nomP, 
idadr, naturalidade, estado, residcncia, e quaesquer circum
stancias relativas ao comportamento c serviços. 

§ lt. o Or~~aniz:tr, assig-nar o fazer registrar todas ns fer'as, 
á vi51a <lo ponto· geral t' dos espcciacs das ()fJiciuas. 

§ i:i. o Tr:,zm· em dia toda escripturaç,ão refatira no ~crviço 
do cscriptorio, sendo rcs(Jonsavcl pelo asseio e IJOa ordem uw 
archivo deste. 

Art. 15. O Escrivão terá sob snas or1lens, para auxiliai-o, 
um escrevente, a quem incumlw ex;•,·utnr o serviço que 
aquellc lhn ordenar. 

Art. Hl. O preparador d1~ chimica é immcdiatamcnte suhor· 
din;,do ao Ajudante, c tem por obrigação : 

§ L • Fazer a~ pr11parações, ensaios c nnalyses que lhe 
fort>m determinados. 

§ 2." Examinar a qualidade do11 acidos, espíritos, rcactivos 
e outras snhstancias empreg-adas na pyrotechma; assim como 
rcctilicar, a)lurar e concentrar as I(Ue não se acharem no gráo 
c estado convenientes. · 

§ 3. o Responder pela h"' mm\ipulação dos prodnctos que 
lhe forem requisitados pllfa os trabalhos pyrotcchnicos; bem 
como pela guarda e conservação dos apparelhos. instrumento,:, 
reactivos c mais objcctos pertencentes ao gabinete chimico, á 
estufa c á ollicina de confecf,'ão das su!Jstnncias detonantes. 

Art. i 7. O preparador de chimica dtwe ser habililad'J com 
approvações em sciencias natnraes por qualquer das compe
tentes Faculdades ou escolas supe1·iores do Imperio. 

Em circnmstancias ordinarias as funcções de preparndor 
serão exercidas pelo Pharmaceutieo, si tivet· as necessari11.s ha· 
bilitnções, o qual por esse accrescimo de serviço e de respon
sabilidade perceberá, aMm dos seus vencimentos, tuna grati · 
ficação rspecial de 501$000 por mez. 

Art. i8. O apontador tem por dever: 
§ 1. o Tomar o ponto dos mestres, oprrarios e serventes á 

hora estabelecida pelo Director. 
§ 2. o Conferir o seu ponto com o rios mestres, em presença 

do Ajudante. 
~ :1." Não apontar pessna alg-uma que não esteja presente 

IJaipllllln hora, salvo l(ll:lllllo .iustiliear a falta com ordem cs· 
•:I'ipt:L do lliroctnJ'. 

~ '•··" Assistir 1~11111 o~ me~tres ao (1111-{amento dos nJlerarios e 
.. l~I'VtH\lB.~ot. 

," .,, '.11 ,I'Pifllr 1 1111' 111111'1111'."" Htl:wlll, parn ~~~l'l'l'IISI'Ille nn 1' ''"I' 1 I' I Aj 
ll~r·•·.' I. .r·, 11111 11 B,>l•:o iillln•·f'i'''o 1 '' l•11l<o ~ '', indil i<luo~ IIIHJI)· 
t:, •I , • 

. ~ .6:• .H:::(Í".r:;,r. '' l'''llt1J <:1.11 li r;·,_. !Jr'Jf!ri•J ~ tH;tin~:t<J Jlaf3 
I ;J J,J IJflif;l!JU 1] 1•ft'J!'; r]:~ r:'JJ![I:íJ<JrJ {J; lJ .\Jil•J •!Jt<~. 
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CAPITULO Yf l. 

llA ENFEIIMAUIA E PIIAUliiACI. .. ;· 

Art. 19. O Facultativo pertencerá ao cortlO de sauue do 
exercito, e além das ohrigações qnc lhr sih impostas pelo res-
pectivo fit~gulamento, incumhe-lhc : , 

§ l. o Prestar os soccorros de sua p:olis,iio ás praças, rm
pregados, operarias e ás respectira~ · familias residentes no 
Laboratorio on nas suas Jlroximidãdcs; e bem assim a todo c 

. qnalque1' individuo rt\metti<lo para a enfermaria flor ordem do 
Director. 

§ 2. o Examinar as praças que lhe forem enviadas do uesta
camento pot' doentes, c determinar o trata!llento das que 
julgar realmente enfermas 

§ 3." Velar· no tratamento dos doentes que baixarem :í en
ftlrmaria e quando o enfnrmciro niío cumprir fiellllente suas 
prescripções, dar parte disto ao Director. 

§ ~.o Organizar, rlc accôrdo com o Pharmacautico, os pc: 
didos de medicamentos, drogas, utensilios e apparelhos para a 
pharmncia; bem como do qne 1ulgar neccssario para a en-
fermaria c gabincttl cimrgico. .;-, 

§ ti. • Ter tudo disposto para soccbrrer ue prompto a qual· 
quer victima de explosão ou desastre que se dê no Laboratorio. 

§ 6 ... Revistar fl'equentementc as dependencias do estabele· 
cimento, e propôr ao Director as medidas hygienicas que 
julgar convenientes. 

Art. 20. O Pharmaceutico tambcm será do Corpo de·Saude 
do Exercito, c além do quo lhe impõe o rc.-;pectiro regulamento 
compete·ll"!_e: 

§ L • Dirigir a pharmacia, sendo responsavel não sei pela 
perfeita preparação dos medicamentos que o Facultativo re
ceitar, como pela conservação, ordem c asseio de tudo o que 
estiver a seu cargo. 

§ 2. o Examimn· escrupulosamente as drogas c medica
mentos que receber para provimento da pharmacia. 

§ 3. o Responder pelo consumo das drogas c medicamentoS 
existentes na llharmacia ; não de\·endo fornecer nem em· 
pregar artigo a gum, senão em Yirfude de receita assignada 
pelo )lt>dico e ru!Jrieada pelo Dirt:•ctor, quando não liYer awli
raç.io dentro da enfermaria. 

:\ri. :H. O enft>ri~Jeirt' cumprirá todas as ortlen5 e prescri
PÇt>t'~. f:lllhl tf,, ~[t'dll't' l'c'lll•' tlt1 Pharmne,•nt!t'•). I•'IHlt•ufes :w 
't'r\ i\'\) dt' t'llft'I'Hi:tri~t. 

Art. :H. O :l!t•dieo, o Pharmaceutit:o e o enft•rmeiro rPsi
dirão no estaiJclceimento ou em Jogar muito proximo. · 

r. n, i878 ti8 
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CAPITULO YIII. 

DAS OFFICIKAS. 

Art. 2:!. As ollidn1.1s !lo Lahoratorio formarão duas clivi
sücs : a 1. • pyrotechnica e a 2. • auxiliar. 

Art. 2L As ollicinas da I.• divisão são e~pecialmenlt1 desti
nnrlas: 

A l." ao fabrico de toda especie de eartuehame para armas 
portateis . 
. A ~ .• ao fabrico du rapsulas fulminantes para o mesmo car
luchanw. 

A a. a ao fabrico de espoletas de fril'oão, <le percussão ~~ de 
concussão, destinadas á artilharia. 

A 4.. • ao fabrico O. e fo~uetes de guorra. 
A 5. • á conl'cctão de outros artilicios de guerra. 
A 6.• á triturnÇão c mixtão. 
A 7. • á maniptlla0iio dP. compostos detonantes. 
Art. 25. As ollicitwsda2."<liris5odPstinam-seaosseguin

trs trabalhos: 
A 1.•, ue serralheiros, para os concertos de machinas, ap

parelhos, [1eças de sobresalenli•, ferramentas, assim como para 
o fabrico dos tubos <lc foguetes c outros artigos em que se em
preg-am metaes. 

A 2. •, de fundição c trabalhos lll<'tallurgicos, para a fabri
cação de balas, recozimento c laminarão de chapas e fundição 
de espoletas metallicas. 

A a. •, de cnrpinteiros. para o fabrico de cunhctes, cofres, 
espoletns de madeira, cabos para fachos, caudas pnra foguetes, 
bem como para eoncerto do~ cdificios e utensílios. 

Art. 26. Haver:\ um mestre para dirigir os trabalhos da i.• 
divisão e outro para cada nma das oflicina~ da 2.• divisão, 
devendo o da L• oflicina desta ser pc•.rfeito machinista. Nas 
outras oflicinas da 2. a divisão será dispeusado o mestre, desde 
que o seu pessoal, por ft1lta dP trabalho, se tornn muito redu
zido. 

Art. 27. Os operarios da di visão pyrotcehnica distribuir
se-hão em tres elasses de artífices, e duas de aprendizes. Nas 
)lrimciras não haverá mais de dezeseis operarios em sua tota
lidade ; os aprendizes em numero indrterminado serão prt~ças 
do destacamento, que se habilitarão para serem artífices de 
classe. 

Art. 28. Para a nomeação e promoção elo pessoal <la.divisão 
l'yrotechnica o Director attcndnrá ao seguintP: 

§ 1." O mestre da 1. • divisão deve ser lH1~.;oa reconhecida
mente perita e de grande pratica em pyrotcchnia militar, pre
fcrilldo-sc quem tenha feito seu tirocínio no Laboratorio, e 
dado sempre provas de dedicação, criterio e zelo pelo serviço. 
~erá suustituido em seus impedimentos por um artilice 
1doneo. 
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~ 2. o Os artífices pyrotechnicos não poderão snr promovidos 
sPm ]Jassar por rxamrs praticos; 11 rMm da approvação J~Pstes, 

• é irulispPnsa,·el qnc tenh:Jm bom I~OIIlportnuwnto I' pral11'a dr. 
tres annos, prlo IIICJIOg, na clas~o imtnetl i:1ta. 

~ :1." As prnças do tlestacnmrnto JJCIII t•omportatlas potlllrãn 
ser admittiJm; como aprendizes dt~ 2." dassc sem outros \"Cil
cimentos all·m dos Inililares ; as que mostrart•m aptidão e 
aproveitamento poderão passar, no lim de um anno de pratica, 
a aJH"Pndizes de 1. a l'lasse, cujo numero não rxce1ler:í de dez. 
Desta classe, porém, para a de artífice dr :1.• são prerisos os 
requisitos do paragrapho :mteccdcnte. 

Art. 29. Os artific1~s pyrotcrhnico~ tlorcrã'J ser de prerenm
cia militares, ou individuas tJUe lwjam llcm 'ervido no Exer
cito ou na Armada, c dado provas de subordina!_'ào e bons 
costumes ; e siÍ na falta de pcssons w~stas condições, poder:í o 
Dirrctor admiti ir p:tbanos, qne lnnham ns Iter·e~sarias ltabili
t· ções e reconhecida moralidade. 

Art. 30. Os operarias tia tlivi~ão Jlyrotechnica t;~ri"ío os se
guinte:; vr•ncimentos tliarios: 

Mestre~ .......•...................... 
Artífice de 1." classe ................. . 
Artifir~e de 2.• classe ................. . 
Arlilicc li e 3. • classt• ................. . 
Aprendiz de 1. • classr~ ................ . 

7,5000 
3l!ti00 
2l!i00 
115280 
,)6~0 

Art. :31. Ex:nrccrú :ts fnHccÕI'S ue manrlaunr em cnda uma 
lias sei~ primeiras subdivisões· pyrolechnicas um artífice de l. a 

on de 2." tlassr, e t•m cada uma das subdivisões auxiliares um 
official da clnsse mais grndua1l:t; todos serão dPsigna1lns ]!rio 
Direclor, sobre proposta do Ajndanto, sem gratiliração al
guma. 

Art. :l2. A uirecçiio dos trabalhos da 7. I subdivisão pyrote
chnica fic.w:í :t cargo rlo preparador de chimira, I' soh sua n•s
Jlonsabilidarln para com o Aj11rlantn. 

A1·t. 33. Das trrs ollielllas de dhisiio auxiliar, as duas pri
meiras sBrão consid1•rad~s de L• ordem e a ultima tle ~-· Os 
YCIICilllcntos do seu pessoal, assim COlHO o dos snrvcntcs, serão 
regnlndns pela tahella em vigôr no Arsenal de Guerra da 
C1lrte. 

Art. 3TJ,. Como :uldi1!0s :í :1.• snbtlids~o auxiliar, haver:í 
um pedreiro c um st•rventn, iucumbido:;; dos rPparos, erÍut·l·rtos, 
caiação c pintura dos edillcios. 

Art. 35. O pessoal das otficinas nuxiliares c o numero dos 
serrentes não excrderão dos absolutamente indispPns:weis par:t 
os tl'~balhos tlo Laboratorio; Sl'rão fixndos pelo l\!inistro da 
Guerl'a Jl:lra cad:t sellJI'stm, mediantr, prnpo~ta do Dirertor, 
que a enviar:í á Seel'l'taria de Esla1lo 0111 prinr·ipio tios mezes 
tle Junho e Dezembro. 

Art. :!6. A todas as officinas, pyrotcchnicns e nuxiliarcs, 
Rão appliraveis as disposições dos arts. 21i n 237 do Heg-ula· 
mento rlos AI'senaes ele Gtllll'l"<l 1le Hl tle Outnhro de 1872, 
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CAPlTULO IX. 

DO I>E;<T ACAMENTO . 

Art. 37. Para o serviço de segurança c policia do LabOI·a
torio, e bem assim afim de prepararem-se artífice> pymte
chnieos, haverá um destacamento •In 20 a 30 praças das com
panhias de opentrios mi\i>are> 1lo Arsenal de Guerr3 on de 
aprendizes artilheiros. Além deste pessoal, o Governo po•lcrá 
mandar addir áqtwllc tlcstacauwnto p raçns dos di \'ersos coqJos 
arregimentados ela Côrte, para habilitar•Hn-se durante quatro 
a seis nwzes no conhecimento das munieõcs c do seu f;~brico. 

Art. 38. O rlestacamcnto ~Mil •·ommai:Hlado por um inferior 
sob as immediatas vistas do Ajudant<), ao qunl, sem que por 
isso tenha direito a gmtificação alguma, iHcumbc ~>.speewl
mente, all'm da~ obrigações impostas tJelo art. 5. o deste Regu
lamento: 

§ f.. o Velar nn instrucção militar e di>eiplina elas praçns, e 
<·nitlar do asst:io n bom arranjo do quartel do destacamento. 

§ 2."0rganizarcapresentar no Director, em tempo oppor
tuno, todas as relaçõe~, twdidos, inform.ções c mais pnpeis rn
lativos á força sob seu com mando. 

§ 3." Fazer a policia do estabelecimento seg-undo as ordens e 
instrucções do Di;·edor, no qual dará diariamente parte de 
todas as oceurrnncias havid:~s nas 2ft. horas auterior<>s. 

CAPITULO X. 

DOS EOJFIC!OS E DOS TRANSPORTE~ . 

.4-rt. 39. A gnarda e conservação dos eclificios e o serviço 
dos transportes são da competenria do guarda geral, ao qual 
incumbe: 

§ I. o Tomar conta das chaves das officinas depois do tra
balho, inspeccionando si ficaram bem fechadas as portas e ja
nellag; devendo entregai- as aos res(;ectivos mestres, de manhã 
ao toque da sineta. 

§ 2." Zelar a conservação e asseio dos cdificios, pateos, 
·muros e áreas que limitam o Laboratorio; bem como mandar 
limpar e beneficiar o rapinzal c terrenos adjacentes, recla
mando do Director por intermedio do Aju(hmte as providencins 
que julgar necessaria~. 

§ 3. o Fazer os peditlos d:J material's e ferramentas para os 
concertos e fachinas, assim como o das forragens para os ani
maes e artigos parn cocheir:~ ; devm•lo fil'ar sob ~ua guarda 
todo o materíal1J utensílios rehttivos ao serviço de transporte n 
de rachina;::, 

§ q .. o Executar com 11resteza as ordens ('oncernentes ao trans
porte dos objectos qne devam entrar no e3tabelccimento ou· 
sahir deste, quér em carrot:as, C[nl-r pelo ramnl da estrada 
de ferro. 
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§ 5.• Cuidar da con~ervaçiio do referido ramal, devendo 
nwndar abrir e fechar as canecllas respectivas nas occasiões 
opportunas. 

Art. 40. Para o bom cumprimento de suas obrigações o 
guarda geral será auxiliado pelo pedreiro e servente de que 
trata o art. 36,, por um carroceiro e por tres scrveutes tle 
cueheira. 

O carroceiro e o> serventes vencerão a diaria de dons mil 
réis. 

CAPITULO XI. 

DAS NOMEAÇÕES, DEMISSÕES, APOSEl'\TADORIAS, PENAS, LICENÇAS E 
VENCil\IENTOS • 

Art. 41. Serão nomeado!': por decreto, u IJireetur, o Secre
tario, o Almoxarife e os dons Escrivães; por portaria do Mi
nistro da Guerra, o Ajudanl!•, o Agen!l', o Medico e o Pharma
~eutico. Toi.los os outros cJnpregados serão de nomeação do 
Director. 

Arl 4:2. Terão vigor no Laboratorio toi.las as disposiçõrs 
dos arts _ 28:J, 286, e 289 a 326 do Regulamento dos Arsenaes 
de Guena, publicado com o Decreto n.• 5l18 de 19 de Ou
tubro de 1872. 

CAPITULO XIl. 

DISPOgJÇÕES GERAES. 

A1:t. 43. Para a policia interna do estabelecimento haverá 
um regulamento c~pecial orç:anizado pelo Director c aJlpro
\ado pelo Ministro da Guerra. 

Art. 44. Ning-uem poderá vi~itar o Laboratorio sem licença 
do Director, que não a concederá a estrangeiro sem permissão 
do Ministro. 

Art. 45. E' expressamrntc prohibido o emprestimo de 
qualquer objecto pertencente no Estado_ 

Art. 46. Quando circuwstancias ext•·aordinarias exigirem 
augmento de pessoal, o Director pedirá ao 1\Iinistro autori
znção, não só para a acquisição do pessoal absolutamente 
neeessario, como para os trabalhos de empreitada de que 
trata o§ 17 do art. 3." deste Hegulamento. 

Art. 47. Si a nrgencia do serviço o rxil-!"ir, o Director 
poderá, prece:lt·ndo autorização do Minisllo, prolongar o 
I rabalho das officinas alt'm das horas ordinarias; excepto o 
da preparação de mixtos dPtonantcs qne não tkrerá ir além 
do oecaso do sol. . . 

Art _ !18. Em casos ex.tr11ordinarios e de grand1• aillur.ncia ·r 1 
de serviço, o Ministro poderá nomt·ar um prq arador tl( • ,. 
ehimica nas condições do art. i7, marc:mdo-lhe o compéten\ê 
vencimento, assim como os Officiaes t)Ue entender conve-



tticntes, q\l(\r para coadjuvarem o serviço, quü para se habi
litarcm praticament1J nos trabalho,; de pyroteellnia militar. 

Art. Ml. O Director man,lará dar em consumo com as 
devidns cautela~, e depois de examinados vor umn commis~ão 
composta 1\o Ajudante, de dous megtres e de um escrevente, 
todos os artigos explosivos ou delonanb'~. que se acharem 
1lctcriorado,; ou forem jul~ados sem applicar;ão, lanando-se 
Pm seQ"nid:~ um termo em livro esrrcial, o qual será assig
nado pel<l mPsma commis,ão n rubrieado pPlo Direclor. ·O 
consumo dos outros artigos ~erá fl'tto conforme o que se 
acha rstabeleeido a semfllhante re,;p<'ito para a.; outras Hepar
tições do Ministerio 1la Guerra. 

Art. 50. No prineivio de cada trimestre o DirPclor remet
lerá á Hepat·tiçãn 1\n Quartel-Me,;ln' Gcner:d nm mapJla 
demonstrativo do que foi rccl'hido, forneciuo c consumido 
no trimestrr1 anteee1lcnte. 

Art. 5l. O conselho I'Conomico ·do Lahoratorio será com
posto do Director como PresidL'nte, do Ajudante como fiscal, 
do Medico r do l'harmaccutico como mcmuros e do Ag•'ntc 
e o mo informante 'em voto. 

Art. ~i2. Aos opera rios fPI'iilos em conscqucncia de ex
plosão o Director mandará alJonar dons ter~os do vencimento, 
durante o seu lratamrnto, diri~ddo tlcnlro ou fóra lia enfer
maria pelo M;·dico do Lahoratorio. 

Art. 53. O LalJoratorio Pyrotcehnico do Campinho será 
considcrailo como praça de guPrra. c todo o snn pcs~oallieará 
sujeito ao regi meu e di~ciplina militar. 

Art. ti.i. Ficam revogados o RPgnlameuto de ~8 de Feve
rl'iro de i86l c mais disposições em contrario. 

Palacio do Uio de Janeiro em 27 de Julho uc 1878.
Marquez de Herval. 

'I'abella dos vcnchucnto .. dos Clll(H"CgatloM do 
Lahorntorlo Pp•otechnico do Carnpinho. 

Dircclor ......... . 
,~judant~ ........ . 
ticcrrtano ....... . 
Almoxarife ...... . 
Escrivão d1l almo-
xarifa.~ln ........ . 

Escrivãu das offi • 
c in as ........... . 

Ag-(mto •.......... 
Guar1la ~cral. ... . 
Apontador ....... . 
Escrc,·enttJ ...... . 
Ellfi'I"Itll'iro ... . 
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DECRETO N. 6985 - DE 27 DE JULHO DE i878. 

Pro mula-a o accôrdo entro o Ilrazi! e os Paizc;-Baixos ·, Jlara a protecçõo 
das marcas de fabrica c commcrcio. 

Tend1-se concluido c assignado nesta Côrtc aos vinte e seis 
dias do mez de Julho do corrente anuo entre o Brozil os 
Paizes-Daixos um accôrllO para a protccção das marcas de fa
brica e commcreio, Hei 110r bem tlUC c,:sc aectll'llo sl'ja ob
servado c cumprido tão inteiramente como ncllc se eont~•m. 

O Barão de Villa Bclla, do Meu Consciiw, I\linistrn e Se
cretario de Estado dos Negocio~ Estrangeiros, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacin do Hio 1le Janeiro pm 27 
de Julho de i878, ri7." da Indi'JICIIllenria e do lmpl'I"io. 

Com a rubrit·a tle Sna I\lagest:ule o Imperador. 

lJariio de rmn Bel/a. 

~ 

Aoct'>rdo entre o Drazil c os Paizes·Daixos par• 
a protecçiio dua 1n:•rcalil ele f"ubrlco e com• 
1nerclo. 

Tendo o Governo de Sua Magestade o Imperador do Drazil 
e o Go,erno de Sna Magestade o Hei dos Paizes-Bai.xos jul
gado util assegurar reciproca protecçiio á~ marcas de fabrica 
ou de rommercio brazilriras e heerlandezas, os abaixo as
signados, para isto devidamente nutoriz;1dus, convieram nas 
seguintes disposições: • 

Art. I.• Os subditos de cada uma das altas partes ronlractantes 
gozarão nos Estados da outra dos me-mos direitos que os 
narionaes em tudo quanto diz respeito a mareas de fabrica 
ou de commercio de qualquer natureza qne sejam. 

Os nacionaes de nm dos dous paizc,; que quizerern tornar 
segura no outro a proprie(lade das suas marcas dP fuhrka 
ou de rommercio, deverã•J preL•ncher a;; formalidades pre
scriptas pela resvectiva legislaçiio dos dons paizes. 

Art. ~. • Os brazileiros rieJlOsitarão as suas mnrcas de fa
brica ou de commereio, em dous exnnplares, no cartorio do 
tribunal do districto de Amsterdam ou em qualquer outro Jogar 
que o Governo Necrlan1lez designe para l':,se lim. lleripro
camentr, os net•rlanllczes depositariio as suas marc:1s 1lr l';lb!'iea 
ou de commerdo,. em dons exempbrPs, na repnrtição bra
zileira que n respcctiya lei designn ou vier a designar. 

As duns altas parles contractante,; dnr-se-hão reciiJroca
mentc e em tempo util ronhPcinwnto rl:~s murl:~nç:~s even
t uacs dos logares de depu oito. 
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Art. 3. o O presente acc!kdo cntrarú em ambas as partes 
pm execução logo que fór promulgado segundo as leis parli
cu!ar·cs dos dous Estados. 

Em fé do que os abarxo assignado:; o firmaram e lhe puze
ram os sellos de suas armas. 

Feito no Rio de 1aneir<J aos 26 dias tlo mez de Julho do 
anno de :1.878. 

(f~. S.) Barc!o de Villa Bellcc 
(L. S.) :11. L. von Deventer. 

DECRETO N. 6986- DE 27 DE JULHO D:& 1878. 

Eleva a :HO:OOOOOOO os creditos extraordinarios da importancia do UO:OOOõOQO 
abortos pelo., Decretos n.os 63'>9, 6H5 c tiiGa de 4 <18 Outubro e 30 dB De
sombro de 1876 e 15 tle Demm bro dt• !H i i. 

Não sendo sufficientes os creditos extraordinarius, na im-
portancia de 120:000~000, abertos pelos Decretos n.o• 63~9, 6~Mi 
e 6769 de r1 de OutuiJro e 30 de Dezembro de 1876 e 15 d1~ 
Dezembro de !877, para pagamento das despezas de natu
reza urgente que ~e estão Jazendo com os trabalhos de revisão 
e publicação das listas geraes de qualificação de \·otantes, de 
que tratam os arts. i.", 90 e IM do Decreto n. 0 6097 do 12 de 
Janeiro de 1876 e L"~ 13 da HesulUt;ão Legislativa n." 2675 
de 20 de Outubro de 1!:175, serriço este que não pôde ser 
previsto pela actual Lei de orçamento c é absolutamente im
possivel ser adiado até que, pelo Poder Legislativo, se de
cretem os fundos neccssarios, Hei por hem, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministres e do conformidade eorn o disposto no 
art. 25, §§ 2. 0 e 3.• da Lei n." :%7\J: tle 20 de Outubro de 1877, 
elevar os sobreditos creditos á importancia de 220:000,5000. 

O Dr. Carl(l)s Leoncio de Carvalho, do ~leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos l'\egoeios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. l'alaeio do Hio de Janeiro 
em ~7 de Julho de :1.878, 57." da Independencia e rto Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestalle o ImperAdor. 

Car/o.~ L~oncio 1le Can·allw. 

tf:f:.f:.f'~= :,'::./._,· 
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DECHETO N. 6987 - DE 3 DE AGOSTO DE 1878. 

Declara a C~Jtrant'Ía da, comar~a de Ça~apanl, na rro,·Incia de S. Potlro 
tlo Hio Grande do Sul, c nwrca o ordenado do rcspccth·o l'.romotor 
Puhlicn. 

1Il'i pul' hom uecretal' o seg-uinte : 
Arl. 1." E' tlei'laralla tlt~ seg-untla entrancia a colli:II'Ca dn 

C;u::lp:t 1·:1, I' I'!' ar la na l'nlYi neia tle ~. l'Cllrol tlo l\iu (; r;rll de 
tio :-\ui pela Lei da l'CSIII'rlil·a ,\.s,.:t,lllblr'•a 11." u:i::J d., ::1 til\ 
l\laio do t'Ol'l'IJIIID 1t 11110. 

Art. ::l." U Promotor Puhlh·o tl:l referida t'Otllarr·a h•t ú o 
veneimcnlu aunual tk 1 :í!OO:)OIJU, "''ntlo !:!OU:)UUU de urdelt:HI'I 
11 HJO.)UUO tle g-ratitit•ar;ão. 

Lal'a\'ellc )ll)([rig-tw,; Per•·íra, ti 1 .1\Ir•n Consdho, l\linislro c 
:-\er'l'ctario de Es![trlo dos l\P~roeios da .Justit,':t, ns,;illl o tenha 
t•ntcnditlo c J';Jra t•xentlat'. l'alaeio do Hio do .Jan,.iro em 3 
d•~ Agosto de l~i8, ij7." tl:t lndepr·uueneia o tl<1 l111peri·'· 

Com a ruiJrka tle Sua l\Iagestade o lllllJ<'!'atlur. 

Lafltyelle llotlrigltes Pereira. 

JH~CHETU N. 6!Jtl7 A -J>E :1 DE AliO~'[!) lJE ltl7H. 

D~·rlar;l a pnlrrmcia da t'omarca de S. Borja, na Prorilwia do S. Pt·dro 
tio Hin Gr:IJill(· tio Snl, c marra o unlenculo 1lo lT~pccti,,J Pri)HI!Jtor 

l'uldicn. 

lii'i por l•cm tlocrctar o st•gn inle: 
Arl. I." E' rl!'t'laraun th~ primeira cnlrnneia n •·omarea tln 

S. llurja, nr•ada na Prorint·ia de S. Pmlro do Hio Gr;mrle ti•• 
Sul pela Ll'i tla n•spl'dÍI a A;;;;t'lllhlr:a 11." ll."i~ dr· :li tle l\Iaio 
1lo l'orrcnte :mno. 

Art. 2." U l'romotiJl' Pnhlit·o 1la noi'r·rida t'•lllta!'Ca ter;í o 
VI'IICÍlll111ltn annnnl Lle i:ti00,~000. '~'IHlo 800.\000 d<' mtlCII<lllOJ 
I' 800!5000 do g-ralilient·ão. ' · ' 

L:d'nyr'lll' Hodrignr•s Pt•rl'ira. tlo i\ft•ll Cotl: tollto, ~lí11i>:lro t' 
Sct'rdario tle E:;larlo do~ Neg·orio:; rb .ltt~tíra. a>sitn o trnha 
entendirlo e fnra ex•'rntat·. l;itlado tlo Hio de .hnriro em :J tlP 
1\~o~to rle 187~i, fi i." da In 111'\li'!Hlt•nria I' tln 1111prrio. 

P. 11. i8i8 

La{ayctlc llodrigl!es l'crcim. 
,r-•.J0'\:f' .JV'V·'f . 
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DECRETO N. 6988- DE iO DE AGOSTO DE !878. 

Approva as alterações propostas pola Companhilt City Improvemcnts sohrc 
a transfcrencia do tanquo de lavagem c a mutla11<;a da galeria projcctatla 
(Jntrc. o mesmo t.anqu0 o a rua Llc S. l~rancisro Xaricr. 

Attendendo ao que Me repres~.ntou a Companhia City Jm
provements sobre a transfereneia do tanque de lnvagcm qne 
devia ser construido nos fundos tlo prctlio n." 18 á rua tlo Vis
rondc de Bomlim, de accôrtlo eom o plano das obras de es
goto do rt.. o districto, c hem assim ~oln·c a mudança da di
recr,ão da galeria projcctatla entre o mesmo tanque c a rua tln 
S. Franoisco Xavier, paral!l>lanlcnlc áquella, Hei Jnr hem, 
de conformidade com a clausula 2'J.." •las anncxus ao DccrPto 
11. 0 tiOJ9 tio 18 tlc Dezembro de i8í5, approvat· as ditas ;dto· 
rações, constantes da plt11la apresentada pela rofcridn com
panhia, c rnllrieada pdu Chefe Lla Dirceloria das Obras Ptt
blieas. 

João Lins Vieim Cansansão de Smimhú, tlo I\Icu Conselho, 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselhn de l\1 inistros, 
Ministro e Secretario de Esttulo dos J\'(\gocios du A!!Ticultura, 
Commcrcio e Obras Pnhlicas, ~ssim o tc11hu entendido e fnç~ 
exceutur. Palacio do Hio de .Janeiro cm lO do Agosto de 1878, 
57." da Independcnciu e do lmperio. 

Com a I'lllJriea de Sua Mageslatlc o Imperador. 

J01io Lins Vieira Cansansiio de Sinimbli. 

DECRETO N. ll\l8\r- DE 10 DE AGosTo DE 1878. 

Ajlpror<~, com allrrações, os estatuto> da Companhia-ltajahr Blumenau
c cont_·ecle-lhe autoriza<_:úu para fuucdonar. 

Allellllendo ao qne Me requereu a Companhia de nareg:u.;iiu 
llnvial u vapor-Itajahy Blnmenan-, de\·idarnrntc rcpre
srntada, r de conformidade com n purt'CI't' da Seeçiio dos 
Ne2:ocios do lmperiu do Ctms,·lho tlP l·:~tatln, t'\:n·ado Ptn 
consulta de Hi de Dezt\IIIIJro ultimo, lld por bem appro
Vilr os estatutos da mes111a co.np:mhia c cnncednr-lhe auto
rização para funccionar, fazendo lll'lles as nlterações qne com 
este baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú, do ~leu Conselho, Senador di) Imperi.,, Pre'SidPnte 
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do Conselho do Ministros, Ministt·o c Secretario do Estado dos 
Ncgocius da Agricultura, Conuncrcio e O!Jras Publicas, que 
assim o tenha entendido e raca executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em lO do Agosto de ·1878, 57. o da lndependeucia c tio 
l111perin. 

Com a rubrica de Stta 1tla·~e:;t:nle o lm]lerador. 

Jollu Lins Vieira Cansansi!u de Sinimbti. 

A.lte1·u~~ões a ~fue se r•et•er•e o Decreto n." OU8U 
tlesta data. 

I. 

Ao arl. 17, ~ 1. o aere:<Cl'lllt:-~c-e será lixada pela llire
etoria. 

li. 

Ao art. 31, dnpois das palavras-o rrual-acre<Ct~ntc-se-1; 
destinado üxclusivamente pam rner raee ús prnlas do !'apitai 
social, ou para suhstil.uil-o, e (o mais como estú). 

Palacio do Rio de Janeiro em iO de Agosto de 1878.-João 
Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú. 

Estatutos da Companhia de navegação flu
vial a vapor Itajahy-Blumenan. 

Art. i. o Sob a llellOIIIÍIHl~UO-Companhia ue nan~gação 
Iluda! a ntpor ItajaiJ~·-utumenau-sc con:;titue uma socie
dade anonyma com o lim lle estahclect•r, por tllf'io lle uma 
lancha a \'H por, eommnnic<u,;Jo regular tlc Jla~sageirus e fretes, 
eulrn a •·idade •le ltajahy c a eolouia Blurrwna11, c ,:to os ~e
guiutes os actuacs su!Jseriplorcs llc acçues: 

Meyer <.\ Spiel'iing, allemães, negoriantes.-Blumenau. 
Luiz Snchtleben, hrnzileiro, idt·m.-Irlem. 
Fernando Schrader, itll'm, idcm.-Jdem. 
Hr. 11. JlllllllCil:tll. itlem, l'lll)JI'l'ga:Jo.-)UCill. 
H. GrenesmnhL allem:lo, dono tle rnp;enho.-ldcm. 
lleul'ique Prohst, irlcm, uegoeiantc.-l!lum. 
Guilherme Friedenreilh, urazileiro, fa!n·ican!e.-Itlem. · 
João Sohre~p, idem, idem.-Idern. 
Pedro Hartmann, idem, padeiro .-Idem. 
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Dr. Yallolon, suisso, medico .-Itle!ll. 
João Ehmke, hrazileiro, lavrador.-Idcm. 
H. Wrndeburg, idem, rmprrgado.-Itlcrn . 
.João Marques da Silva, idem, negociante.-Cillade tle lta· 

jithy. 
Guilherme Asscbnrg·, idem, idem.-Idem. 
Nicol:m Malburg-, idem, idcm.-Idclll. 
Rudolfo Herbst, idt>m, idem .-D:trra elo I!ajahy. 
Fernant.lo Hach rnclt & Comp, idem, irlclli.-Desterro. 
lladc Kirhach & Comp., ieJ,.m, ielf'm.- ltlem. 
Art. 2." A comp:mhin t•·rü sna s{·de na colou ia Blumcnau 

e o tempo de dumçiío sPr:í. nxatlo l'lll 20 annos. 
Art. :1. o SPn capital serft ele :10:000,)000 tli;-itlitlo t•m :JOO 

aeç.õcs de 1001$000 cada uuw. 
Art. '-".o Estas nc(:õc~ sl'riio 11agas c:11 prestações srgnndo 

as nrcessid:ules ela t~o:npanhia. l':tg-ar-sr·h:t, porcõrn, no nl'lo 
dn snhscripção 2:; "/o tle ~c11 yalor, qnnltprcr outra chamada 
sl'r:Í nl'isaeln com 30 dias ele :i11ti'C'P<II'nt·ia. 

Art. ii. o O.at·cionist:l, qnc clcntro elo prno tlas eham:~tlas 
não n•:~lizal' a e•ntmda ú eJur for ohrigaelo, penle!'ú 11s quotas 
anteriormente p:tgas, :1s cJnaes rt'Yet't,.riio em l!cneficio da 
companhia. 

Art. 6. o A rc,;pon~aiJilid;itlc dos aeeionist<~~ restringe-se ao 
valot· de suas rt•spt•cti \':lS ac~õcs. 

Art. 7. 0 As acções seriío nssignatlas pl'lo presidcnlc c pdo 
gerente da companhia. · 

Art. 8. o A comp::mhia scrú representada por quatro di
rcetores e um grrentc, os qtwes eleitos IHll' maioria de votos 
de neeionistas reunidos em nssctnhlt;a gt•ral, para servirem 
durante nm mmo. 

Art. 9. o Os !lircetores elcnm srr proprictarios de pelo 
menos cinco, o gerente dr 10 acções tla emnpanhía, as quaes 
seriio drposilaclas como canç:lo tlnr:mt•• o t••!npo elos cxcrcieios 
destes fnnrcíonarios. 

Art. iO. A' tlircetoria compdt): 
~ i. o Cuidar elos neg-odos g·<'racs tla c:nupanhia, IJem como 

JH'OIIlo\·cr por todo . .; os motlos os intcrcsst:s !la lllcsma c re
prescnt;il-os at.S pt·r·:mlc ajns!i~a c tml;ts :1s :nttoridatles. 

~ 2. • l'\omt•nr d't·utrc seus mcmbr•!S 11111 ltrcsitlmtte, c elt~· 
tPJ'!llÍtWr :t orrlcm, e:11 que e;11la um dos tlctnais tem tle scn ir 
de revisor cln eompanlrin, pelo tCIIlll" tlc um mcz. 

Art. ll. Dt' trcs 0111 trPs mrzt·;; tcr:i logar uma st•ssão or
dinaria d;~ clircl'toria, na qual o gt•rr.nte " o reri-;or tem de 
dar rclarilo das opt~raçu:'S tia cornpanhia cfl'eetuatlas no t.lt:
c·urso rln tl'imestr•·. hem conF> elo estado dos Ill';wcios nos nl
timos nwmentos. Tcrlio :llém tlissn tlc examinnr ns livrns c 
contas onlen:mtlo novas u net·ec:sarias Jll<'tlitl;ts a hem dos in
teresses da e.rllJll'eza. 

Art. i2. As aetas das sessões ou as tliyi,:õt·~ destns, serão 
lant;nrlas em 11111 livro protocolo, p:tra este Jinr tlt·slinatlo, c no 
encerramento tle eacla sessão, ac:sig-rtadas pelo presitlentc, ge
rente e revisor. 

Art. 1:3. A directoria podPrti, por provada incapacidade, 
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negligencia ou falta de confiança do grrenh~, su~pendel-o, e 
ter;'1, neste caso, de convocar uma assembléa grral de accio
nista~, dentro do pr.,zo de quinze dia~. A gercncia dos ne
goeios ficará, dmante este tempo, a cargo do revisor, 
mediante indemnização correspondente. 

Art. :l&. Os nwmbros tia dirt•ctoria st•rvirão gratuitanwnlc. 
Art. HL O presidente onlennrá as chamadas, marcará as 

sessõ !S tanto onlinarias como extraonlinarias, c assignará 
todos os documentos de importancia. 

Art. !6. A todos os membros da directoria compele fiscalisar 
a marcha da atlministr;u:ão, servindo cada um o SüiL mtz, o 
qual fará sobre isso relntol'io que aprcst~ntar;i aos di1·ectorcs 
em sessão : por este serviço st•ri1o gratific:ulos lll'OI10rdonal
mente com a quantia que, para tal fim, fur arhitralla. 

Art. 17. Ao gerente compete : 
§ L" A administrarão cspecinl do,; Iwgnrios da COLHJ1:1nhin, 

mediante uma quota da renda hrnta tJllO, porém, nuncn cxcn· 
tlorú a :1 "lu de lia. 

§ 2. o Dar posse os agentes nomeados pela diroctoria. 
§ 3." Dirig-ir a oseripturação o COI'l'P~pondoncia da com

panllia. 
§ L" Confet~ção do regulamento, quo ~crú snlmwtlil.lo á 

approvaç~o da directoria. 
~ 5. o Tornada de contas aos eommmulantes e agente.; no 

fim de cada mez. 
§ 6. o Organizar as tarifas de fretes o Lle pa:,sagoiros de ac

ctn·do com a diroctoria. 
§ 7. o Compra do noeessario ao serviço da companhia. 
~ 8. o Entregar todos os mezcs ao banr{lwiro da companhia 

as sobras da caixa. 
§ 9. 0 Apresentar ú diroeloria de tros em Ires mezes rolato· 

rio sobro a marcha dos ncgoeios da companhia, c no tim de 
cada atmo o lralanço annnal de todas as operações effectlladas. 

Art. :l8. A a;;semhléa geral se eompor:i dos aeeiouh<tas da 
companhia c suas decisões st:riio toHtallaS por maioria tlo 
votos, o consideradas obrigatorias. 

Art. Hl. Torú Jogar em cada anuo uma as;;omlJléa geral 
de accionistas, a qual será annnrH"iada com 30 tlias tlc antc
codtmcia, no oscriptorio da rOlllflanhia, o uos lognrcs mais 
froquen tatlos. 

Art. 20. O nunu'ro de votos a ww catla accionista tom di· 
roito se rrgula prlo numero das acçõ1!S, e os accionistas podem 
sm· representados por procuradores IJlW lambem SPjam ; toda· 
via nenhum procurador potlerá apresontm· mais de W acçõos, 
comprehondentlo as que possuir. 

Art. 21. Presidirá ús assemb!éas goracs um dos accionb· 
tas, escolhido na occasião por maioria de votos. 

Art. 22. Todas as qnrstões prOJlOStas em ordem do dia 
devem ser discutidas c terminadas, logo quo es!eja rPpicsen· 
tudo o terço tlo capital ; no caso quo isto se não dê, sot'ú con
vocada uma segunda reunião, i!J, dias depois, na qual serão 
decididas todas as questões em ordem do dia sem considera
ção ao numero dos presentes. 
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§ f." E\CI'ptna·sc os rasos de lirJUidação voluntaria ou 
prorog·nçlio da rornJlanhia, augmento de capilal c rc:orma de 
Pstaluto~, pm·a as IJtwes ~e C\ige a reunião tle metade e mais 
um do l'apitnl social, I'XCeplo o diSJJOSIO no art. 27. 

Art. 23. Não potlerá ser volalla proposla alguma ou pro
jecto qne não tenha sido apresentado no escriptorio da com
panhia H.i dias antes, c aununciada em ordem do dia. 

Art. 2i. Sendo porr'm apresentada uma proposta ou pro
jeeto apoiado por nm terço elo l'apit:d, eonvocarú o JH"P>i
dcn!t) da directnria assrmbl<'a gcrnl rxlraonlinaria. 

Art. 2:;. E' da attribnição da assemi.Jit'•a geral discntir e 
approyar os inventa rios e halanços, nomeando uma com missão 
especial tle tres accionislas para yrrificar:iio de conta~, a qnal 
dará seu parecet· por 11scripto. 

Art. 26. A assemblt'•a geral t'• a nnica enmpelcnlc para de
cidir sobre o augmento de capital da COIIIJJanhia, assim como 
para resoh·er a prolonga~;ão ou di~soln6ío da sociedade, de 
Mcrlrdo com os arts. 27 c 28, lieanrlo rl1•pendcnte da ap
pro\-a(.'ão do Governo o maior praw da dtua~·uo da r,om-
panhia. . 

Art. 2i. A companhia liquidnr:í no fim do tempo mareado 
ou em caso tle penln de 1lous teq;os do c:tpital liquido. 

At't. 28. Poder-sr-ha pl"orogat' o termo de tlnra~·lio da 
companhia com :~ccünlo de accionista,.:, l'ttjo numero repre
sente pelo menos dons ter~·os do capital. 

Art. 2!). Para tratai' da liqnitl:u:ãn ~e1·ú nnnwada rm as
sembléa g·eral nma comuliss~o que JH·oeederú de accôrdo ro:-a 
as prescriprões do codigo commercial. 

Art. :lo. Esta r-ommissiio JH'cstar:\ conta de seus trabalhos 
em assembléa geral. 

Art. 3!. Dos lucros lirplidos da companhia, em cada se
mestre, ~e dr·dnzirá a quota de 5 •;. de seu Yalot' para cons
tituir o fundo de reserva, o CJ!WI srr;í convertido em apolices 
da divida publica geral ou da Jlrovincial, qnt~ tenlwm os 

,-mesmos privilegias das da gemi, bilhetes tio Thcsom·o on 
letras hypotilccarias gar:mtidas pelo Go\'emo. 

Art. 32. Para occoncr ús desjll'zas com o material da com
panhia se lan1:arú semestralmente a crrdito da conta de repa
ração att\ 10 •;. dos lncl'os lifJllÍrlos da companhia, com ap·· 
plica~:ão exclusiva arJuacsqueJ' conccrlos tle lftHl yiet' a carece!". 

Art. :1:L Feitas as deducçõesautorizarlns por estes Pstatutos, 
os lucros liquidos serão divididos sCJIIPStralmcntl~ pelos at·
cionistns, firnnrlo subentendido quo ~~í fariín pal'IP- dos diYi
dendos os lut•ros r~alizndos e lirfuidarlos no prriodo rorrcs
pondrntc. 

Art. 3í. Se o capital !In comjwnltia fúr reduzido em con· 
scquencin dn perdas, no inttwrssrl rltlllr. susprndr.r-8e-lta a 
distl'ilmi(.'liO de dividenrlos att\ fJIW llr[lte completo, salva a 
disposiçiío do art. 27. 

Art. :li.l. Prescre,·em em beneficio da compmJiia os rliri
dendos niío reclamados no prazo de cinco annos. 

Art. 36. Todos os casos não previstos nos presentes rsta
tutos só mente podem ser resolvidos JlOr derisiio da asscmhlén 
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gBral de a~eionistas, :í qual r.ompetirá resolver sol1ro a modi
Hca<:iio e allera~·ão !los mesmos estatutos quanuu j nlgnc con
ven ientP- ao n m da Pm preza. As rc :·cri das resoluções ~e rã o 
snb:nettitlas :í appmvação do Governo. 

Art. :n. Para inst:)tlar.:ão da companhia sct·ão uirectores no 
primeiro anno os accionistas: Carlos Guilherme Friedenreich, 
Herrmann Windeburg, Lniz SchtleiJenx, .João l11111rique Gre
yesmuhl e Carlos Mcyet·. 

Art. ;{8. Fil'a esta dircctnria antorizrula a I'NfiWI'Pr do Go
YfH'IIO imperial a n(ltll"oyação tlc~tl's c~t:ltntos, podendo 
nccitm· as alteraçõe.- e moLlificações que o mesmo Governo lhe 
llzcr, e a fazer as despezns ue organiza~:1o c dn incorporat:ão 
da companhi,,. (Seguem-se a-; assignatnras .. ) 

DECRETO N. 6!190 -DF. iO DF. Ar.MTO DF: 1878. 

Conrrde privilegio a Raoul Pierre PiM0l pnra introduzir no Imperio o~ 
nwlhoramf'ntm;, clP- ~lia invPn<;:iio: aprlli('rt'ff•i~ aos pror(•:~:-.o~ fri~~~nifiros. 

Attcnuendo ao que Me requereu Raonl Pict·m Pirtel, e de 
conformidade COJl o pnrccer do Conselheiro Procuwdor da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por IJcm conceder
lhe privilegio para, durante o mesmo prazo do que a !lega ter 
obtido em França, introduzir no Impcrio os melhoramentos, 
de sua invcnr,ão, applicaveis aos processos fl'igorilicos, segundo 
a dcseripção c os desenhos apresentados; não podendo, porém, 
exceder de vinte a nuns o referido prazo, c fieanuo estacou
ces,:ão dependente de approvação do Poder Legislntivo . 

.Joiio Lins Vieira Cansansão do Sinim!Jú, do l'tleu Conselho, 
Senador tio Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro c -secretario de Estado do> Negocios da Ag-ricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio dr. Janeiro em 10 de Ag-osto de 1878, 
m.• da Jntlepcndcncia e do Impcrio. ' 

Com a rubrira do Sua l\Iagestade o Imperador . 

.João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbl.i. 
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DECRETO N. 6!.101 -DE 10 nE At~o~ro DE i878 . 

. ~JlJlrov 1, <'om altera~õcs, " rcf< rma dos estatutos <la Companhia dP. s~

::uros maritimos c tenrstres Pcrsí'.rcrun(:il. 

"\ttcmlendo :to quo Me rct[ttel'l'll a Companhia de ~ognr·os 
JllaritiliiOS O tl'l'!'OSII'HS «Pill'St'Vl'l'il!l~·;t», t•st:iiH•Itwid:t IHI eitl:uk 
do Rio Grarule, lln Provincia de S. Pedro. o tle coHfonuitl::ult• 
f'Olll a :\linha Imperial Hesulnt;ito tlc 3 tio t•orTenlc uu·z, I'X:t· 
rada mn consulta da Srt•t:ão do~ Xognl'io~ do Impcrio tlu C\•H· 
sf'lho <lc Estado tln 2 tln 1\l:tio ulti!llo, lki JHH' IJt'llt :tppmrar 
:t rdornra tio~ t•statntos tl<l IIII'SJII:t t•urnp:tnllin, J'aZt'lltln-se as 
:tlll'r;l(:ões qne coru esln !Jaixalll, a.,~dgu:ulas Jlor· Joi'to Lins 
Vieir:r Cansan~ão de SinimiHI, tlo ~.tcn Comclllll, .Sr•uarlor do 
Impcrio, Pre.>itlcntP tlo Conscl!w de l\linis!ros, .\[iuistr·r, n 
Secn•.t:rrio de Estarlo dos Scgol'i''" da Agricultura, Com
mercio c Ohras PuiJiicas. tJtte as~inr o tenha cutt'IHiirlo " fat.:a 
executar. Pala cio do Hio de Jant'iro em 10 tlt• A::;n,;t·.J tlt• tmH, 
57." tl:t Indt•twnd~IH'ia e tlo Imperio. 

Com a rniH'it•:t tll' Sna Magi•statlt•. o Jmprra•lor . 

• To1T0 Lin.~ Vieirn Cruwwsrló dr• Siilillllllí. 

Altcrnc:":es ort rrnc !i<e l'f"í"t.•a·n o D•·<·a·.,.t•t n." Gfi91 
tlc>sta dal.:t. 

I. 

Não é :rppror:Hla a t•nwn,·a do art. 2." 

II. 

Ao :rrt. S." :rcrcscente-~o: on t'lll Ililhctr.' tlo Tlw-:onJ'il 
ou em letr.1~ hypothcoal'h.s dr• n:mro,; tln Cl'I'Uilo t'n;d, l[lll' 
tin•rcm garanti:. do Gorrmo, a at•IJitrio da as;;P!Ilfd,;a gr.!'al. 

m. 
O art. I2 nca assim redigido: 
Dos lucros lirruidos da colilpanltia, Hrificados no~ b.1lanr:o; 

semestral'~, e proenlenlcs de oprrw:õt•,: f'0'ecth-:nrH•ntl'. eon
cluida~ no:; resp:•ctiroo; snmt•slt't''· s:• dt>duzir;ln :; "/n p:!l':l 
fundo de rn,cn·a, :J "lo para a C<llllllliss;lo tlt: dirnetO!'l'S, rlc 
conformidade eorn o a!'t. -íl, e 11 J'l'slanre ''''';Í t!iYitli<ltl wlus 
aceionista.> no uwz de Janeiro tltl eatla anno :r titulo tlc tli
videudo, não podcntlo c.-;te SI'.!' maio!' tlt• :10 "/0 annualuwute, 
c. passando o cxcctlontc a inrorporar-~e :ro fnntlo de re
serva. 
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IV. 

No aet. H supprimam-so tH palavi·a, iniciao~:- O fnn!l.o 
!l.r. reserva. 

Y. 

Nüu ,· .. appror:ula a CJHCmla ao art. t:i. 
Palacio do Rio de JanPirn em 10 tlc Agosto tl•l l8i8.- ./oiTo 

Lins rieim Cmwwsllo de Sinimbti. 

Os acdoni~t1s da Cotupanhia de seg·tu·o~ twwitimos n tnr
rcstrcs Peeseverança, abaixo assiguados, po~snirton·~ de :.1.920 
ac(;õe~, l't'(H'CSl'Utantlo mais !l.t~ metade do capital social, como 
cxig-n a ultillta pnrte tio ;ut. i)O dos t:>statutos fl(IJll"OYatlos 1wlo 
Decmto 11." Mi\li tle ~!} tll• FevPt't•it·o ui' 1872, ltavPnt.lo rr·conht•
cido pela expericneia dü quasi seis annos a eonn·nirnt·ia de al
terar c Jnodiliear alguma.> das dbposições dos mc~mos esta
tutos, dão pelo presente aos actuaes directorcs da peerlita com
p:mhia, os St·s. Zeferino Aln•s de Azamlmja,Manoel Carlos de 
Lima TOITt•s t\ ManoPI da Costa Neves, n llt'f"t•ssnria autori7.a(·:ío 
para mquerere111 ao Govemo In11H'rial n motliliear:i'ío I' altt~
rat::ão dos arts. 2. •, 8. ", 1:2, 1:!, H, Hi, 16, iH, 2:1, :10,:11, :1~. 
:13 e 3í, dos estatuto~, adoptantln e art'Íl:ltHlo para bso a fl'· 
<lnrçiio srgni ntP: 

Art. 2." A eompanhia durará por P>p:u:o tl•• t:i, 
contauo~ tlo din eut que dfct~tnar o reg·istrtJ tio,; prt'"'lltes cs
tntutos e ~ti podPr:í ser tlissoh·illa :tntcs fk:;~e ICHIJlO, ~r, tiHr 
prejuízos que a.hsotTam mais de um tert;o tlr. 't'U !"apit:il social 
c fundo de rcscrvà, ou nos rasos previstos pelo art. 2i.i7 tlo Co
dig-o tln Commcrcio e mais leis em vigor. O lll'azo dn sua Lln
r:u;ãojiO!l.rr;i ser promgndo pot' tlcliberar;ão li:~ assemillt··a gHral 
para r~sc lim C'i:pressamentc !"oan:catla e lllt'tliante l"tJil'~'n'o 
•lo Go\'crno. 

Art. 8." O seu capital efl'eeti\'O st•ní de 100:000~000, on 
10 °/o do cnpital social que Stll"Ú re:tlizado tlentro de Ui tlias de
pois da chamada feita 1wla dircetoria, tlt'vcndo set· convertido 
em títulos da divida pu!Jlka devidamente averhad.os ú com
panhia. 

Art. 12. Dos lncrus li•tuitlo,; tia compnnhia, verificatlos no~ 
balanços nnnnae~, e pt·ocedcntes de operações cll'ecti\·amentn 
concluidas nos rcspeetiyos annos,. se detlnzirá 10 "/n 
para fundo de reserva, 10 "/o para n commiss~o dos di
rectorc~ dn conformitlade eom u at·t. M e o re~tantc ser;\ divi
dido pelos :ll'cionistas no mez de Janeit·o de catla anno, a titulo 
d'1 diddtmdo, não Jlodcndo este ser maior de :10 "/0 , pn~~antlo 
o cxcpf!mtte n incorpomr-se ao fundo de reserva. 

Art. 13. Dt•sdo que o fundo de reserva nttinja ao vai o r tln 
capital I'II'eetivo, o excednnte ~Pr{t st•mpre distribuído pelos 
accioni~tas a titulo de tlividt'n!l.os na t;poca estnbelecitl;~ pnra 
essa distribuição. · 

P. II. !878 GO 
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Art. H. O frurdo dn rnsct'l':t, os IH'Cmios dc seguros e demnis 
nllon•s crn rspccic, SL'r-fio L'ollocados em ro·1ta ro!Ten to no 
lranr·o quo nwis vantag-<'111 c gnrantin oller!'ccr na eidade do 
1\io Grande nn Portu-Aicgrc. 

Paragr·npho unico. Desde fJlW o fundo de rcservn nlcnnce 
n tiO "/" do capital oft'ectiyo, o ex:cedrnte sení convertido em 
titulos na fórma prcscripta no art. 8." pnra a corwersão do 
cnpitnl cfl'ectivo, Jlcando, porém, a Llirectoria autorizada a 
1lispor <lesse L'X<'edenlo sPmpro qrw srja nrrrssario para pa
gamento LI c sinistros. 

Art. i:i. Não sn podcrú J'nzPr distrilmição r!e dividendos 
cUHJUânto o rapital nlleetivo da eompnnhin, rrH virtndc dn 
perdns Tcrilicndas, eslin't' onrrado. 

Art. Hi. A conrp:mllia n~o poiiPrá srg·m·ar <'m nm sü navio 
<In l'f'la mercante mais r!P a 0

/
0 

d" Sl'll eapit:ll srH'inl c rcsr•rva, 
e em navios dn guerra on vapor f) "/0 • Nos seguros terrestres 
o maximo rm eada predio não purlrrú rsredor dt~ 6 "/0 do ca
pitnl sorinl. 

Art. 18. Os acriouistas dn companhia poderão yender, c 
tran,rorir ns suas acr:!irs, comtanto qnc os erssionarios srjarn 
npproYados pela diroctm·ia, c toutelll so)Jre si a respomahili
dade e tollas as obrigações !los cedentrs por tcrino em livro 
especial IJUC arniJos assig-n;1rão eom os membros rla dircctoria. 
Comtudo o novo accionista u~o poder:í yofar, nrm SPI' yotauo 
sPm que tenhn feito n1·erhar t'S'a transr•~r·oneia no li no da 
companhin pclo mrmos 30 dias nnte< ria rcnui~o d(l nssrmhléa 
geral. Exrr~ptuarn-se as transferi' IH' in' JlOl' hcran<:a ou oxr
cução. 

Art. 23. A nrcsn 1la assPmiMa gnrnl compor-,c-ha de nm 
presidente c dons sccrctarios eleitos annualmcnte. 

Paragraplw unico. O prcsidentn sf'r':í sui.Jstitnido nos seus 
impedimentos pelos seerl'tarins prefPl'intlo o nwis yotndo e 
nstes pelos :tecioni~tas parn i!'so convidados. 

Art. 30. A dircctoria remettrrú :'! eomn1iss~o de exame Lle 
coutas no.- Jlrimcil'Os 15 dias de eada anno ridl o llalanço c o 
~'clatorio referentes ao anuo de sua aLlmini . .;tt'açãn, pat':l clln 
wtcrpor o seu Jlan•ccr qnc ser;í apresentado conjunctamrntn 
:í assemhl1;a gernl dos accionistas orn sna rruuião annnal. 

Art. :11. A' romrnissiio de cxnrnc rle contas ser·ão ft'anqueados 
srrn rcsrn·a todos o; livro~ c r!ocumcntos P'<i-tcntcs e fornr•
ridos poln dircctoJ'ia os Pselarrcinwntos qnc Pila PXigir. 

Art. :12. A as;emlrlL;a geral reunir-::fl-lw todus os annos no 
rnez ~~e .J:meit'o pnra npn,srntnção rln rrlntorio P pnrerrr da 
eorm111ss~o de contas. 

Art. 33. Ncsta rcnniiio orgnnizada a mesn proccller-se-ha 
~'!11 neto succes,ivo á disemsão, e aprrovação do parecer emit
trd~ pela comruissão sobre o J'l•latorio c halançn, e o parecnr 
Sl'ra pulllicado em nm doe; jol'lJn!'S dL\ maior nirenla6ío e remei-
tido ao Gorrrno. · 

Art. 31. Votado o pat'PI'Cl' da comrnissãn, proceder-se-ha 
JlOt' e;rrntinio secreto, e por maioria absoluta de yotos ú eleição 
da directoria, c em seguida, I' pelo rne;, mo se faní a de tres sup
plentes. Na mesma sessão e por maiorin rrlatiya de votos 
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olcg-r·r-sr.-ha não sú a conHnissão de exame de contas, qnn dc
YCI'Ú sct· C<llllposta de tres mPmiJros 0' quacs snriio wllstitnido..; 
pelos immediatos em votos, como tamiJem a mcsn da asscmiJléa 
geral. E' }ll'l'lllittida a reeleiçüo 11ara <tualttLter dos cnrgos. 

Rio Grande tio Sul, 28 de For<>reirn. d,. 1378. (SPglll'llHq• 
a' assignatnras.) 

DECHETO N. (l\)\)2 - TIE 10 llE A<~O~TO PF. 1878. 

T>echtra il f'ntrancin da comarca de Igarr~pé·Jlliry, na Provintia do Panl. 
r, mnren. o onl~!Hulo do r(·~prcliYn Promotor Vuh1iro. 

Hei por IJcm decretar o seg·nintc : 
Art. i. o E' drclarnda de primeit·a rnlr:meia n romnrra dr 

Ignr:1pé-miry, creada na ProYineia do Par:í Jll']n Lei 1la res
pectiva A~'cmlllt;a n.o H8lJ dt• lü <1!1 i\bril do :mno pa~snrlo. 

Art. 2. o O Promotor Pnhli1~0 1la I'Pft•rida eottwrcn li·r:í o 
yondlll<'nlo armnal llo l :HOOf\000, sPndo 1 :000:~000 tlr• onlc
nado r 800~000 de gt·atific:t('i"to. 

Lnfayettc Rodrigues Pereira, do Meu Consclho, Ministt·o c 
St'cretario dn Es!a1.h dos NrgnciM da .Justiça, nssirn o tenha 
entendido e fara exeeutm·. Palacio do I\ in de J:mciro em fO 
•h' Agosto de 1S78, ii7. o lla Indt~pentli•nei:t 1: do lntp~:rin. 

Com n rubrica dt• Sua :\Iagc~lad" o ImtH•r:ulnr. 

LrtfayPttP Rodrigues Perl'irrt. 

DECRETO N. fi\)!"1.1- TI F: 10 DE Ar.OSTO TIB :I RiR. 

J)f'darn a. rn11'ancia dtt romarro <10 )lirantln, na Pro\"inria th~ ~I alo Grosso, 
n marra o 'or,l0.1Hlilo do rc~pPrtiro Promntor. 

Hei JtOr bem drcretar o ~egninte : 
Art. :1. o E' declaradn rle pri1neira nntrancia a comarca de 

Mirandn, crenda na Província de !\lato Grosso peln Lri <ln 
respectiva Assemhléa n.• 9 do 30 de Junho de 1876, 
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Art. 2. 0 O Promotor PtiiJiico da referi tia comarca lcrit o 

venci11Hlntn annual de 1:60015000, set11lo ll008000 tlc ordt•nadn 
e 8001)000 de gratiJicar;iio. 

Lafayette Hodrig-n:!s PL•rcit·a, di) Me a Consclltn, }linistl·o n 
Secretario de Estatlo tios Ncgoeios tia .Justit;a, assim o ttmha 
entontlitlo c faca cxeclllat·. l'alacio tio H i o de Janeiro em 10 
de Agosto de 1878, 57. • Lia I:ttlepL~ntll'neia c do llllperi:L 

Com a rui! rira de Stta ~Iagt•stadn o Imtwratlor. 

La{aydte Rodrigues Pereil'a. 

DECRETO N. 699~- DE 10 DE AGO;TO DE 18i8. 

u~antlo tia ant••riz~ção conferida pnlo nrt. !'i. • tia Loi n." 21i2 
de 29 de Novcmht·o de 1811, Hei por h11111 rlt•erntar o sn
gnintc: 

Ar!. 1. • Ficam ct·eados mais rlnns logan·~ dt• Solieilatlor 
dos Feitos da Fazenda da Cúrtn. 

Art. 2. • As fnueções do~ referi tios Solici tntlorrs serão rcs
trictns 1Í cobrança da dividn nctiva, prrl'elwndo elles como 
salario de seu tra!Jalho as porcmtlagPus t[IIC JJOr lei lhPs eorii
JJCtirem. 

Art. :J. o O Ministro da Fazt•ntl•t, ou vi tio~ os Pror,nradon•s 
dos Feitos, àar:i as necessarias i nstrurt;ões reg-nlantln o sPr
viço tlc~les empregatlos. 

Art. 4. o Ficam revoga tias as di~posi,;õt•s e:11 contt·ario. 
Gaspar Sih·eira Martins, do ~[1'11 Conselho, Ministro r. SPcrr

tario r! e Est:ulo dos Neg-oeios d;t Fazcntla e Presidente do Tri
bunnl do Thesomo Nacion:~L :~ssim tenha cntentlitlo e o faça 
execntnt'. Palacio <lo Rio <111 Janeiro aos 10 de Agosto de !878, 
!J7. o da Independencia e do ImpPrio. 

Com a rubrica de Sua Mage~tn<lc o Imperador. 

Gaspar Silreim Jfartin.~. 
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DECRETO N. 6!l\J5- DE 10 DE AGOSTO DE i878. 

' Estabelece bnscs gemes para a1ronccssiío das. !'stradns tlc ferro com fiança 
on garantia de juros do· Estado. 

Convindo estauclccor IJascs gomos para a concessão elas es· 
tr:1dns de ferro com Hanra ou garantín de j nru~ !lu Estado, em 
virtLHIC •los lkerl'tos 11. '"!iH, dt\ 2G de Jnnho tlc JH:i2 c ~HiiO, 
de 21, de Sch•tnhro tle 187:1 : Hei por Jwn1 nppro1 ar as rl;lu
~mlas <rue com este bai-.am, a~signatlas por João Lins Vil'ira 
Cansans~o de Sinimuú !lo l\II'n Conselho, Senador do Impcrio, 
Presidente do Conselho de :Ministros, Ministro P Secretario tlc 
Est;ulo dos Negorios da Agricultnra, Commcreío c Ohras Pu
l•lir.ns, <JUP assim o tenha ~>ntrmlido c f:t\,\:1 cxnentar. Palal'io 
do llio de Jant•iro em iO tlc Agosto de 1H7H, G7." da Indc-
pendencia c tio Impcrio. · 

Com a miJrica de Sua Magos ta de o Imper~tdor. 

Joa:o Lins Vieira Cansansiio da Sinimbtí. 

Ulau8ulas n 'IDe se ••ef"c•·e o Dec•·eto n. 0 GOUt;, 
de!ó!tn dutu, 

DO CAPIT.\L GARANTIUO. 

I. 

E' concedida ás empr<•zns de e~lratl;l~ de ferro, em virlnLl•~ 
<los DCI\l'Clos lcgislalivos n.'" liH, tln 26 de .Junho <k 18fi2 c 
2150, de 21 tlc Setcmhru tle 1873, a linnça ou garantia do Es· 
t:tdo dos juros d<\ 7 "lo ao anno sollre o capital <Jne fôr fixado c 
reconhecido )leio Governo como necessario e sufliciPntc á 
constrneção de todas as olwas dns estradas de feno, eujo pri
vilcg-io lht•s foi !Indo; )Iara ::tCIJUisirfto de nwterial lixo c ro
dante c outros; linha tclngraphiea ; eOIII(ll'a de tc.·rrcnos; in
denmizaçõcs de lwmfci to rias c qnaesq uor despezas feitas antes 
ou <lepois l!e começ:Hlos os tralwlhos rlr, ronstnwç:ío das 
mesmas Pstradas nté sua conrlns1io ''- :u·r·itar~o llefinilin1 c 
~et't>m r llas ahertns ao trnfégo pu bliro. ·· 

§ l. o O rapitnl lixo IIII'IJeioHatlo twsta ekmsnla é •lcter
m i nado á vi:-: ta do orr,amenlo fm11latlo nos planos e 111:1is de· 
senhos de rarncter geral, tlocmuenlos e rct(nisitns neccssarios 
á cxccu•~~o de todos os tralwlhos, qul-r digam respeito ao leito 
da Pslrada, quér üs suas oiJt'as de nrte c cdilicios de qualquer 
naturezu, ou ~c refiram ao material lixo e rotlaute desta e ú sua 
linha telegraphica. 
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Todos cstrs planos e mais desenhos, documentos e requi
sitos, uma vez dcfinitiva1nento approvados, não poderão ser 
alterados uo todo ou em p~rtc, 'em prévia approvaç<lo do Go
rnr·no. 

():;planos t\ mais desenhos tk detalltn Ilt'ees~arios ú con
strue:.~úo Lias ol.oras Li:~ arte, tacs c·o1no : pontc.s, viaductos, pon
tilhões, lJoeiros, tnnneis, ou os tlc quaiiJUCr edilkio da es
trada Li c forro, lJom como os necessarios ao material fixo c ro
dantc, soriío sujeitos ú appt·ova•:ào elo Fbcal por parte do Go
verno um mcz ant!•s do dar-se eo11te~·o ú obra, o ~e lindo Pstn 
prazo, Jt~o tivm· a C01llpanhia sulnt::lo tlo Jiscal, IJUÓI' nppro
vando tjttér exigindo JIIOdilic:H:õr·~, st•rão t•llt·s eunsid•·rados 
eon1o approv:•tlos. 

No t'a:-:o de serem t•:~..igitlas tllodilie:H:l'ws pl'lo Fiscal do Go
YI't'llo, :1 t•ompnnllia :;erü obrig:Hia a fazel-;ts, u H' o 11~0 liznt· 
'crú tlt.:tluzitla tio capit<JI garantitln a solltttta g<tsta na o/Jra t'XC
eutntla !'CIH a modifiea~ão _e:xigidn. 

~ 2." Se alg-ttJJJa altt·raç;\o lú1· J'nila nttJ lltll ottmaiot· nUIIJero 
tlos tlilos planos, tleseuhus. tloetllltrll!os c n•qttisitos jú appro
,-:ulos pelo Governo. ~Cill eotb;etllitncuto tleslc, a rolnpanhi:t 
perder:·, o tlirl'ilo ú garantia ou ú lianra tios juros so!Jrc o ca
pital llllt' ~"tiver tkspentlitlo na o lira cxecut:ttla, Sl'gnntlo os 
planos, tlcsenltos, tloctttllPlllos t• ntais l't'tJttisilos assim al
lemdos. 

St>, porém, n altt'!'at;ilo l•:rr feita 1'•)111 apprn\at)o tlo Governo, 
e della resultar econoulin na e\J't'tt6to tia o!Jra construída sn
guudo a tlita alterat::lo, a ml'tatle tia Slllllltta resultante desta 
eeonotnia scrú tlotluzitla tlt) <':tpit:tl garantidl!. 

00 ~IODO !>E TUUNAU EFFECTIYA A FIANÇA OU A GAUA"'T!A. 

I I. 

A Hant.:a on a garantin tlc jur11~ far-se-lta l'lli~ctin, livres de 
qnncs1pter impostos, cttt scntestres n•n1·itlos, nos dias ;JO de 
Junho e :J l dt• Dczcttthro de e;11la anno c pagos 11t'ntro do ter
t~eiro tllt'Z tkpois de lindo o ~l)lllCstre, durante " prazo tle 00 
aHJws, peLt seguilll!J túnna : 

~ 1.0 Etu quanto tlnrnr a eoustrlll't)u tias olna~ o~ juros de 
st'le )101' cr,nto {7 °/o) :;m·úo pagos solJt·e as tJuautia~ t(UC tivurcm 
sido autorizadas pelo GovPnw, 11 n·eolhidas a um cstaiJcleei
mento haneario, para serem l'llll'I"Cgat!as á meclitla tJUO rorem 
llPCCSS:ll'i:lS. 

As rl1mnadas lirnitar-sc-h:,o ás tjnantbs 1•xigidus pela eqn
s!J·nrr,·ão das oiJ n;; em eatla nnno. Para (•:;se tim r·.: cump~nhins 
apresent:1rào :wl\lini~tcrio da A~TiGultura, Connnereio e OI.m1s 
Publicas, no Hio de Janeiro, duus 111ezcs antes do começo da3 
mesmns ohrns o !'CU respectiYu orçamento, que ~rrá rundndo 
~obre as mesmas JJa~Ps em IJUf' se fundnn o orçamento ger:tl 
I(UC r,';;ulou a llan1;a ou a g:m111tia rios jmos :;o!Jre o eapital 
Jlxn. 
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Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das cha
mat.las, cessar.to os juros até n conclusão tlns obras, quo de
viatn ~ee e'i:eeutadas nesse anuo. Construidas que sPjam cllas, 
continuar;í o paga111cnto dos juros. 

~ :t." Os juros p:tgos pdo estalu~lüi'imeuto banenrio sohre 
as IJUantias dcposit td.ts serão creditados ú fian~a ou ;i garan
tia llo Go,·crno, e bem assim rJnaeSI[ller reud:ts cvcntuaes co
bradas pelas eompanhias, como sejam ta'i:as de transfcrenci:ts 
de act·õcs, c te. 

§ :f" Nos capita''" kyanta•los dttrantc a const.nte~·ão não 
scrú incluidoo ru~to 1lo tnaterial rotlantt•, w·m o Ll'' nwchiuas 
e apparelhos de qtulqum· natnreza w·ces~arins ao ~eu reparo 
e t'"nservarãn, o qual só seni l:tnrnLlo em crnta para !.!arantia 
llosjnrns seis mezt•s ante> de sen~m o dito matrri:il, nwehin~ts e 
apparl'llios aei111a rl'l'crid11s Ptnpn•gatlos no tr:l!'Pg:t d:t I':<Lnula. 

~ fL" Eutr,·guc a estrada ou part1) d!'sla ao tra,tsilo pniJiit~o, 
os juros eorrcspondrnt· s an l't'~peC'th'o eaJlital Sl•riio pa~os t'lll 
}ll'CSPllf.'a tlos lmlan!.'OS de liquilla :~o da rt't:l'ita r despcza de 
eu,teio tla cstrntla, t•xhibitlos IH'In comp:mhia c tlevi,lan!Cnte 
e\:atlli nado,; pelo~ a~entt~s tio Govcmo. 

~ ti.· Al1\1t1 da fJUalltia uecPssaria á COIIslrue(io das obras 
em cada nnnn, a !Jll~ >e rl'fnrl' a pal'to 2." do ~i. 0 da r lau
snl:l::!.", as !'OIIlpanhias pndcr:io faz.,t· unta rltamnda de capitaes 
no principio do pri111eiro :m11o, no Yalnr de dt'z por cento 
(lO"/.,) tio capital g:trantilln pnt'::t nttf'.nd••r ás de:<pezas prl'li
minares f]Ue tiverem ldto ante~ tle I'Ht't•tan·m-!'c os traiJalltos 
da eonstnw,"·iio da estrada. 

FAVOUES DIVEUSOS. 

III. 

Além da llan~a onda garnntia a IJUe se refere n clausula 1.", 
ficam igunlm!'nte concellitlos üs emprt•z:ts lltt> cslratlns de 
fl'tTo os seguintes favores: 

§ 1." Privileg-io pc!.> tempo j~t li'i:allil no decreto Lln con
t:e~são, contado da incorpora,:üo da coillJiiHlhia, niio podendo o 
GOYI'!'IliJ conceder dur:tnte cs,;e li~IIIJlO oulLts L'>tradas d<' ft'ITIJ 
ilcntro 1la zona tiL~ 20 kilom;•tros medidos tlt· Ui ti r· 1l" unir" 
lado do eixo da cstr<Hla, una 111esnta dit'l.)t''.::lo tlesl;t, sal\ o 
accúnlo eom a companhia. 

Estn prohiiJit;ão uãu coutpreltt'tl!le a eon:otrnc•:i'to <.lo outr;~s 
das fmTens que, rmltorn pnrtintlo ilo mrs!no ponto, sig-am tli
recções diYer,:as, e possn111 aproxitnar-s1• :1tó cruzar n linha 
eoncedida, cotHtanto lfllt'. dt:ntm da ;wna ,,ri,·ilt•giad:t, não 
rt'crhaut geuer<~s ou ltassagl'iros llll'tlinntn l'ri'IP 011 p:tssagem. 

~ ::! • o l'ess:lo gratuita Li e terrenos nal'ionaes devo lutos, e 
l.Jem assitu dos eomprchenrlitlos nns se:-:m:,r:as e posses, ex~ .. 
ccptuadas as indemnizaçõ()s qun !'orem de Llireito, (ltll'll 'n. 
leito da estrada, estações, annazens c 'mtras ul!ras especill'· 
carhs no resprctivo contracto. 
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§ 3. o Direito do desappropriat~ão na fórma do Decreto n. o 816 
de iO de Julho tlc 18;i;i, de terrenos de domínio particular, 
predios e hcmfeitorias <IUC forem prcd~o~ para as obras~ que 
trata o para~rapho antecedente. · 

§ ~.o Uso das madeiras c outros materia11s existentes nos 
terrenos nacionacs devoluto~, indispensarei~ ú c'mstruc•·.ão e 
eunservaeão da cstrnda. · 

§ ri. o Isen<:iio de direitos de imporlaçilo sobre tntln o matl1· 
rial destinado ao leito da e~tr:Hln, linha tf'legTaphicn, puntf'~, 
viaductos, cstni,'Õf~S, ollicinn~, ntPnsilios c trem rod:mlt\ lwm 
como <lnrante o prazo de ::20 annn~, depois de f).l)('rta ao tra
fego a estrada on <Jnal•lnf'r pa:·te •lost:t, dos direitos de im
porta~:fto sobre o carrão 1lc l"''lra 011 ontro fJital•lllr.r eom
hnsti\'Cl dPstinado :ís ollieinas ,. eu,tt'Í:l da lllPsnw rstra1la. 

Esta bcnçi'ío ni'ío s<' far(t t•fl't·<·tiva o:nqnanto :ts <·ontpanh ias 
não aprPscntarmn no Thesouro Na1~innal ou na Tlic~ouraria de 
F::t7.f'IHla, 11:1 província, a I'Piariln dos solirrditos oh,ie~to~, es
peeitican•lo a n•spcdi\'a qtwttlid:ulf'. ~~ qttali•l:Hlf•, •In i•lanwnto 
infonnmla llf'lo Eng••nlwiro Fiscal (1111' parte tlo Gn\'erno, <(IW 
as lixarú annnahncnt•', eon!'ornw as instrnc~õ••s do Miuisterio 
tla AgTil'n ltnra, Conunerein c Ohra~ Pnhlicas. 

Crssarú este faror, lic:ulllo as companhias sujeitas ao pag·a
mcnto dos direitos, c ú multa do tlohm dos mesmos, imposta 
rw!o Ministcdo da Agricultura, Cotlltllel'<'ÍO c OIJras PuiJiicas, 
si se prorar <JUfl a COlliJHlllhia alienou, por qunlqner titulo, 
ohj••ctos importados, 8elll •JW' pn~c!'dcssc liecn~·n <la•ltll'llc Mi
nisterio Oll da PresiLlt•tu•ia da provincia, c pagamento dos 
rcs(tftlcti vos direitos. 

§ 6.• Prefcrencia, Plll ignaldatln de eirenmstau.eias, para 
la\'l'ar minas na zona privilegiada, scJH!o expresso em con
tracto especial o UlliiH'I'o de datas <[ttn o Governo jltl.:.;·uc eon
Ycnitmte concedt>r, 1Jn111 como as cond içõcs a q tw •lc\'elll li c~,. 
snjeit:1s as companhi<ts. 

~ 7." Prefcrenda para :l('flllbi<;fio de tc•tTcnns dc,·olnlos na
cionaes existentes ú margl"!ll 1la ••stra<la, rtr.~ctuantlo-sc a 
nnda pelo preço mínimo da L~i de IH dn S:•tc·nhm de IR:iO, 
~c as comp:mhias •listl'ilmil-ns por i:ttllli!.!T:IIII"s on c11louns 
IJHe importarem n <·sta!JL•leel'rt'lll; ni'íooiHlll(~JIIio, poré:n, I'Cll· 
del-os a estes, sem estarem lltiVidatlli'nl.n meuidus ou dnmar
cados, por prcç') exeetlcnle a,, •1nc Or :~ntoriztldo pl'lo Go
Yerno. 

CAUS.\S IJE CAilUCillAilE IH) l'iii\'ILE•i!O, ,,_1,. FIANÇA OU DA I;AJI.\1'\TfA 
lll' .lUI\OS E ~I AIS FA\'0:\E~. 

TY. 

Se ürnLt'o 1]0 pr:17.0 de 1:2 IIWZI'S, rontatlos da presentn rlata, 
uão esLi l'ül'l'lll org-auiztula,; as tO!itpanhicts de estradas de ferro 
já autorizadas, caduc:Jr<1o o JH'ivilegio e mais favores de <JtW 
tratam estas clausulas. 
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E se dt'pois de or~anizatlas as companhias decorrerem mais 
doze mezes, sem dar·Sil começo aos trabalhus dn constrnc~\iiO 
da estt·ada, tamhem eaducarão os mesmos privilegias, fiança 
ou garantia e mais favores de que tratam as clausulas men
cionadas do pre~Pnte dr,creto, salvo caso de torça maior, jul
gado tal pelo Govemo, e sómente por elle. 

Em todo o caso nenhuma proroga1:ão sPr:í concl'ldirla, sem 
preee1ler o pagamento de um conto de r1'is (l :OOOiSOOO) de 
multa, por cada nwz d:1 pro rogação requerida. 

A constrncçào das obras não será interrompida, e 1>8 o fôr 
por mais de Ires mezes, caducarão igualment11 o privilegio, 
li:mça ou a garantia e mais favores aeirna menr.ionados, salvo 
caso de força maior, julgado tal pelo Governo, e sómente por 
elle. 

Se no prazo fixado pat·a c:1da empreza não estiverem con
cluídos todos os trabalhos de construcçào 1\a estrada, e esta 
aberta ao trafego publico, as companhias pagar:io uma multa 
de i a~ "I• por mrz de demora sobre as quantias despendidas 
pelo mesmo Governo eom a garantia até essa data. 

I<~ se passados doze mezes, além do prazo acima fixado, não 
ficarem conclui dos todos os trabalhos acima referidos e não 
estiver a estrada aberta ao lrafego publico, ficarão tambem 
caducos o privilegio, fiança ou a garantia e mais favores já 
mencionados, salvo caso de força maior, só pelo Governo como 
tal reconhecido. 

DO TRAFEGO DA ESTRADA. 

v. 
As companhias obriA"am-se a construir e a manter as es

tradas que lhes pertencem nas condições da mais perfeita 
seg-urança e reg-ularidade a juizo do Governo e de confor
midade com os regulamentos e instrucções por este j;í expe
didos, ou que para o futuro o forem em rel:lção ás estradas de 
ferro do lmperio. 

No caso rle intr,rrupção do trafegn. Pxcedcnte rle tres dias 
consecutivos por motivo não justific:1rlo, o Governo terá o 
rlireito de impõr uma multa por dia de interrupção igual á 
renda liquida do dia anterior a ella, e restabelecerá o mesmo 
trafego, correndo as despezas por conta das companhias. 

DO TREM RODANTE. 

VI. 

O trem rodante compor-se-hà de locomotivas, alirnentadores 
(tender), de carros de L • e~. • classe para passageiros, de car
ros especiaes para o serviço do correio,wagons de mercadorias, 
inclusive os de gado, lastro, freio, e finalmente, de ca.rros para 
conducção de ferro, madeira, etc. 
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As companhias deverão fornecer o trem rodante Jlt"oporcio· 
naluwntc ;i extensão 1le cada uma das sec•;ues em IJilll se dividir 
a c~trada, c que a juizo do Governo deva ser aberta ao transito 
publico, e se nesta secção o trafego ••xigir, a juizo do Fiscal 
por parte do Governo, maior numero de locomotivas, carros de 
passageiros e wagons que proporcionalmente a ellas cabiam, 
as companhias serão obrigadas, dentro de seis mezes depois de 
reconhecida aquella necessidade por parte de Governo e della 
scicntes, a augmentar o namero de locomotivas, cmTos de pas· 
sageiros,wagons e mais material exigidos ]leio Fiseal por p:trte 
do Governo, comtanto que tal augmento liquo dentro dos li· 
mitos estnbelecidos no primeiro per iodo desta clausula. 

As companhias incorrerão na multa de dons a cinco contos de 
rl:is por mez de demora, além tios seis mcms IJUII lhes siío con· 
cedidos para o augmcnto do trem ro~lantc acima referido. 

E se passados seis mczes m:tis, além do lixado para o aug· 
monto, este não tiver sido feito, o Governo fornecerá o dito 
:wgmento de material per conta das coiúpanhias. 

DAS TAUIFAS. 

VII. 

As tarifas dos transportes peln estrada serão organizadas 
pelas companhias c apprO\'adas pelo Governo, mas nunca po· 
derão exceder nas suas taxas as dos transportes pelos meios or· 
dinarios. 

Estas tarifas, uma vez approvadas, não poderão ser alteradas 
sem consentimento do Govemo, emquanto subsistir a fianea ou 
n garantia de juros tio Estado. • 

DAS PASSAGENS DO ESTADO. 

VIII. 

As eompanhias obrigam-se a transportar com abatimento 
de 50 "/o: · 

t." As :mtoridadest escoltas policiars e respectiva hagagcm, 
quando forem em dil1gencia ; 

2. o Muniçi'io de guerra c qualquer numero de soldados do 
exercito e da guarda nacional ou da policia com seus om • 
ciaes, a respectiva bagagem, quando mandados a servi\.~., do 
Govnrno á qualquer parte da linha, dada a ordem para tal Jim 
pelo mesmo Govrnw ou o Pl·esill!'ntc dn provinda ; 

3. o Aos colonos e immigrantes, suas IJagagcns, ferrmncntas, 
utensilios e instrumentos aratorios; · · 

(t.. o As sementes e as Jllanlas enviadas pelo Governo ou pelas 
l'residencias das províncias para serem gratuitamente distri· 
Jmidas aos lavradores; 

5." Todos os gCiwros de qunlquer natureza, que sejam pelo 
zuesmo Governo ou peJos Presidentes das províncias enviados 



para ::rltl'\ntler nos socrorro~ pul11iros exigidos pelas serras, 
inundações, peste, g-net't':l ou ontm ealamidndt• puhlit•n. 

Todos os mais passagdros e !'nrgas do Governo, admn não 
especilicados, serão transportados rum ahatimcnlo tle tplinze 
110r cento ( t5 •;. ). 

Sempre que o Governo o exigir, em circnmstancias extraor
dinarias, as companhias poriio ás snas ortlcns todos os meios 
de ti·ansporle tle que dispuzerem. 

Neste easo o Governo, sn o prererit·, pngará i1s eomp:mhias 
o que for convencionado prlo uso da estrada tl lodo seu utatr
rial, não excedentlo o valor da renda Htédia lle periutlo iden
tico nos nl ti mos tres atmns. 

As malas do Correio e snus conductorcs, hem como qnaes
quer sommas do dinheiro pertencentes :w 'fhesouro Nacional 
ou ao provincial, serão conduzidos gratuitamente 1wlas l'Oill
panhias, em carro especialmente adoptado para t•slc fi111. 

llO TELEGHAI'IIO. 

IX. 

O Governo poderá realizar em toda a extensão da estrada as 
ronstmcções necessarias ao estabelecimento de uma linha te
Jcgraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor 
parecer-lhe, dos mesmos postes das linhas telegraphicas das 
companhias, resp~msabilisando-sc estas pela guarda dos fios, 
postes e apparelhos clectricos que pertencerem ao Governo. 

Emquanto isto não se realizar, as COiflllanhias são obrigadas 
a expedir todos os telcgrammas do Governo com cineoenta 
por cento (50 °/0 ) de abatimento na tarifa estabelecida para 
os telegrammas parttcularcs. 

DO CUSTEIO DA ESTRADA. 

X. 

As despezas de custeio tia estrada comprehendem as que se 
fizerem com o trafego de passageiros, de mercadorias, com 
reparos t~ etmscrv:tr.ão do m:ttcrial rodante, officinns, n.statõcs 
e todas as dependencias da via-ferrea, tans como amwzm1s, 
officinas, dcpositos de qualquer n:ttureza; do leito da estrada 
c todas as obras d'artc a clla pertencentes. 

DOS DOCUMENTOS QUE AS COMPANIIJAS SÃO OBRIGADAS A EXHIDIR 
E~l RELAÇÃO AO TRAFEGO DA LINHA. 

XI. 

L • As companhias obrigam-se ainda a exltihir, sempre 
que lhe forem exigidos, os livros de receita e de,peza do 
custeio da estrada e seu movimento e prestar todos os escla·-
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recimentos e informações que lhe forem reclamados pelo Go· 
verno em relaç,<lo ao trafego da mesma estrada ou pelos Pre
sidentes das províncias, pelos Fiscaes por parte do mesmo 
Governo ou por quae~quer agentes deste competentemente 
autorizados, e bem assim a entrrgar semestralmente aos su
praditos fisraes ou ao Prasidante da província, um relatorio 
circumstanciado do estado dos trabalhos em construcçiio e da 
estatística do trafego, abrangendo as despezas de custeio con
venientemente especificadas, e o peso, volume, natureza e 
qualidade das mercadorias que transportar, com declaração 
das distancias médias por e! las percorridas, da receita de cada 
uma das estações, e da estatística de passageiros, sendo estes 
devidamente classifieados. 

2. o A aceitar como definitiva e sem recurso a deeisão do 
Governo sobre as questões que se suscitarem relativamente 
ao uso reciproco das estradas de ferro que lhe pertencerem ou 
a outra emprr.za, ficando entendido que qualquer accôrdo que 
celebrar nüo prejudieará o direito do Governo ao exame das 
estipulações que rlfectuar e a modificação destas, se t"ntendrr 
que são olfensivas aos interrsses do Estado. 

3. o A suluuetter :í approvnç<lo do Go\'erno, antes do começo 
do trafrgo, o quadro de seus empregados e a tabella dos rt's
pectivos vt~nl'imentos, dependenclo igu:llmenle qualquer nl
teração po~terior de autorizaç:io e appmvação do mesmo Go
verno. 

DA Fl~CALISAÇÃO POR ('ARTE DO GOVERNO. 

XII. 

A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um 
Engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomiados pelo Governo, e 
por elle pagos; e o exame, bem como o ajuste de contas de 
receita e despeza para o ~agamento dos juros afiançados ou 
garantidos, á uma comm1ssão composta do Engenheiro fiscal 
e por elle presidida ou por quem suas vezes fizer, de um agente 
da companhia e de mais um empregado, designado pelo Go
verno ou a Presidencia da província. 

DO RESGATE DA ESTRADA. 

XIII. 

O Governo tPrá o direito de resgatar o estrada decorridos 
que sejam os primeiros 30 annos, contados da data da conclu
siio da estrada, sendo o respectivo preço regulado, em falta 
de accôrdo, pelo lermo médio do rendimento liquido do ul
timo quinquennio ; ficando entendido que, no caso do Gover
no realizar o resgate antes ou depois de expirado o prazo 
do privilegio designado na clausula 3. •, § L •, o preço não 
será inferior ao capital afiançado ou garantido. 
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A impo1·t:mcia a que fica obrigado o Estado será paga em 
tantas apolires ~a divida publica de 6% ~o a.nno, qu~ntas 
forem necessanas para produzir a r11nda llqmda media no 
quinqnennio arima mencion:~do, ou a média da renda q.ue o 
capital aliançado ou garantido prod~1zir n~s tres ~lt1~os 
annos do resgate, quando fôr f)ste fmto drpms ~os pnmeir~s 
30 annos e antes de findar o tempo do privilrgiO ou depois 
de findo este tempo. 

O re~gate não comprrhende as propriedades estranhas ao 
serviço e uso da estr;tda de ferro. 

DA DIVISÃO DE LUCROS E llEDUCç,\.o DE TARIFAS. 

XIV. 

Logo que os dividendos exredcrt•m a oito por rento (8 "/ .. ) 
o exredentc ~erá repartido igualmente entre o Governo e as 
1·ompanhias, ct>ssandn Pssa divisão logo que forem embolsados 
au Estado os juros por este pagos. 

Quando os dividendos excederem a doze por cento (12 %) 
em doti!rarmos consecutivos, as companhias serão obrig-adas 
a rNiuzir as tarifas se o Governo assim o julgar conveniente. 

DESACCÔRDO E ARBITRAMENTO. 

XV. 

No caso de desaccôrdo entre o Governo e as companhias so
bre a intelligencia das presentes clausulas, esta será decidi
da por arbitros, sendo um escolhido pelo Governo e outro 
pelas companhias e um terceiro por accôrdo de ambas as 
partes. Se este accôrdo não fôr possível, seguir-se-hão em 
tal caso as seguintes regras : 

t. • Se o accôrdo tõr sobre direitos e deveres a questão será 
decidida definitivamente pelo mais antigo membro do Con
selho de Estado ; 

l!.a Se versar sobre a execução das obras, a sorte decidirá 
entre quatro Engenheiros nacionaes, escolhidos dons pelo Go
verno e dous pelas companhias. 

DA ALIENAÇÃO DA ESTRADA. 

XVI. 

. < ' 
As companhias não poderão alienar as estt'adas, óu . parte 1' ~ 

destas, sem prévia autorização do Governo. 

r• l H ',, ;•, _,, 
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DO CAMO!O PARA PAGAMENTO DA FIANÇA OU DA GAHANTlA. 

XVII. 

Se os e~pitaes das companhias forem levantados em paizes 
estrangeiros, rrgulará o cambio de vintr, c sete dinheiros (27 d.) 
por mil réis para todas as suas opera~.:ões. 

DAS MULTAS EM r.EilAL. 

XVIH. 

Pela inobservancia de qualiJUer das pre~entes elausnlas () 
para a qual não se tenha com minado pena especial, poderá o 
Governo impôr multas do duzentos mil réis até cinco contos 
do réis, o o dobro na roincirli'nr.ia. 

DISPOSIÇÃO GEHAL. 

As elausulas do presente decreto snriio npplicavcis ;ís es
tradas de ferro concedidas por virtude da Lei n." ~rlriO, de 2~ 1lo 
Setembro de 1873, mediante contractos celebrados com os res
pectivos eoncessionarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Agosto de 1878.-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 6096- !IE 17 DE AIWSTO DE 1878. 

Concoclo permissão a. Francisco Ha.~·muudo Lni7. dos Santos n Atfonso An
~usto Rodrigues de Vasconcellos para lavrarem ouro e outros minPr:IPS 

no municipio de S. José d'El-Rei, Proviucia do .Minas Geraos. 

Attendondo ao que Me r1:quer1~ram Franeisro Haymundo 
Luiz dos Santos e Afl"onso Augusto Hodrigues de Vasconcellos, 
este na qualidade de cessionnrio ele Mignel Pinto da Costa 
Agui:rr c Joaquim Maria de 1\Jeirelles, Hei por lJnm ronf~fl
tler-lhes permissão para lavr:Jrem ouro noutros mineraes no 
município de S. José d'EI-Hei, Provinda de Minas Ger·aes. 
mediante as clausnlas que eum este IJaixam assignadas por 
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. Jo;lo Lins Vinit':t Cansansiio dt\ SinimlHí, do Mnu Const~lho, 
S~>natlor 1lo lntperio, Pr·t~sitlente do Cons•~lho de .Ministros, 
Ministro e Seeretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras IlulJiicas. que assim o tenha entendido e 
fal)a exewtar. Palaeio do Hio de Janeiro em 17 de Agosto 
de 1878, 57." da lndepmulenda e do Impt\rio. 

Com a ruhriea de Sua Mage~tade o Imperador. 

João Lins Vieira Cnnsctnsiio de Sinimbli. 

Clausulas a que se ret"ere o Decr·etn n.• GUUU 
desta dnt.a. 

I. 

Ficam l'oncedidas a Francisco Rayrnundo Luiz dos Santos 
c Alfimso Augusto Hodrigues tle Vasl~oneellos cincoenta datas 
Jniur.r:tt~s tle Hl,7ri0 hraças quadmdas (GOii,070 metros IJU:t
tlrados) no municipio de S. Jost\ tl'EI-Jlei, l'mvincia de Mirws 
Geraes, durante o prazo de cincoenta annos, para a lavra de 
ouro e outros mineraes. 

11. 

Dentro do prazo de cinco annos, contados desta !lata, os 
coneessionarios fariio medir e demarcar as n•feritlas dalas, e 
apresentariio a respectiva planta ao Presidente da província, 
que mandará verificar a exactitlão por Engenheiro de sua 
confian~~a, correndo as despezas de medição, d;·marcaç:io c as 
tle verificação por conta dos conccssionarios. 

III. 

A medição e demarcação do terreno concedido, ainda de
pois de verificadas, não dará direito aos concessionarios para 
lavrar as minas, emquanto não provarem, perante o Governo, 
terem empregado eflectivarnente o capital corre~pondente a 
J.O: ooonooo por data mineral. 

IV. 

Findo o prazo de cinco annos, contados da presente data, si 
os eoncessionarios não tiverem empregado a som.na corres
pondente a iO:OOoaooo por data mineral, perderiio o direito a 

· tantas data~ quantas fnrem as parcellas iguaes a essa quantia, 
f{UC falia rem para perfazel-a. · 



.\88 ACTOS DO PODER EXF.Cl"TI\"0. 

v. 

Na fónna d1~ Dt'creto n. o 3:i!36 de 21 de l'tlarço de 186~, será 
considerada efTeetivamcnte empreg-aria e portanto incluiria na 
quantia proporcional, de qne trata a clausula 3.•, a impor
tanda rias de~pezas das seguintes vf'rbas: 

t. • Das explorações e trabalhos preliminares para o desco
brimento ou reconhecimento das minas; 

2. a Do eusto dos trabalhos da medição e demarcação dos 
t11rrenos, levantamento da respectiva planta e sua verificação 
pelo Guverno ; 

3.• Da compra do tcrr<(lno em que demorarem as datas 
miner:~rs : 

&,.• Da ·aequisi«:ão, transporte e collocação de instrumentos 
e maehinas destinados aos trabalhos da mineração; 

5.• Do transporte de Engenheiros, empregados c traba
lhadores; 

Fica entendido que nesta verba não se compr11henderão as 
d!•spezas provenientes das viagr·ns diarias, regulares e con
stantes das minas para qunlquer povoação, ou vice-versa, que 
estes indivíduos fizerem logo que estejam concluídos os edili
cios para sua resiflfmcia no lng-:n· da minera~:ão. 

6.• Das obms fPilas rm vista dos trahalhos da minrração, 
tendentes a facilitar o transportA dos pm!luctos e bem assim 
as casas de morada, armazens, ollicina~ e outros edificios in
dispensnveis á emprcza; 

7. a Da acquisiçiio de animaes, barcos, carroças e quaesqner 
outros vehicnlos emprc~ados nos trabalhos das minas e no 
transporte de seus productos ; 

8. • Do custo dos trabalhos executados para a lavra, ou de 
qualquer despeza feita bone fide para realizar definitivamente 
a mineração: ficando entendido que o custo das plantações 
feitns pelos concessionarios não será levado á conta du ca
pital. 

VI. 

As provas das hypothrses da c~Jansula :mterior srrão admit
tidas bona {ide, mas o artilicio empregado para illudii· o Go
verno c seus mandatarios, logo que fór descoberto, fará 
caducar a presente concessão, perdendo os concessionarios ou 
quem os representar, qualquer direito á indemnização. 

VII. 

Os concessionarios ficam obrigados: 
i. o A apresentar á approvação do Governo a planta das 

obras para a lavra que tiverem de fazer. Esta planta deverá 
ser levantada por Engenheiro de minas, ou por pessoa reco~ 
nhecidamente habilitada neste genero de trabalho ; 

Fica entendido que os concessionarios não poderão fazer 
cavas, poços ou galerias para a lavra dos mineraes de sua 
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concessão sob os edificios particulares, o a H) metros do cir
cumferencia dellos, nem sob os caminhos o estradas publicas 
e a iO metros de suas margens ; 

2. o A collocar e conservar na direcção dos trabalhos da 
mineração Engenheiro habilitado, ou perito, cuja nomeação 
ser:í confirmada pelo Ministorio da Agricultura, Commorcio 
e Obras Publicas ; 

3. o A pagarem annualmento cinco réis por braça quadrada 
( ~.8~ metros quadrados) do terreno mineral, na fórma do 
que dispõe o n.o i,§ L o do art. 23 da Lei n.o 1507 de 20 de 
Setembro de 1867, e a entrarem todos os annos para o 'fhesouro 
Nacional com a quantia correspondonto a 2 "/0 tio producto 
liquido da mineração ; 

~-o A sujeitarem-se ás instrucções e regulamentos que forem 
expedidos para a policia das mina~ ; 

5.0 A indemnizarem os prejuízos cansados pelos trabalhos da 
mineração, quo provierem de culpa ou inobservancia dos 
preceitos da sciencia e da pratica; 

Esta indemnização consistirá na quantia que fõr arbitrada 
pelos peritos do Governo, ou em trabalhos que forem indi
cados para promover ou remediar o mal causado, e na obri
gação de prover á subsistencia dos indivíduos que se inuti
lisarem para o trabalho c das familias dos que fallecerem em 
qualquer dos casos acima referidos. 

li. • A darem conveniente direcção ás aguas canalisadas para 
os trabalhos das lavras, ou que brotarem das minas o galerias, 
do modo que não fiquem t>stagnadas nem prejudiquem a ter· 
ceiro. Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, os con
cessionarios pedirão previamente o seu consentimento. 

Si este lhos fôr negado, requererão ao Presidente da pro
víncia o necessario supprimento mediante fiança prestada 
pelos concessionarios, que responderão pelos prejuízos, per
das e damnos causados á propriedade alheia. Para conces
são de semelhante supprimonto o Presidente da província 
mandará, por editaes, intimar os propriotarios para, dentro 
do prazo razoavel quo marcar, apresentarem os motivos de 
sua .opposição o requererem o que julgarem necossario a bem 
do seu direito. 

O Presitlonte da provincia concederá on negar<~ o suppri
mento requerido, á vista das razões expandidas Jlelos pro
prietarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para 
o Ministorio da Agricultura, Commercio o Obras l'ublicas. 
Este recurso porém sómento será recebido no effnito de
volutivo. Deliberada a concessão de supprimonto da licença, 
proceder-so-ha immediatamente á avaliação de que trata a 
clausula 7. •, ou da indemnização dos prejuízos allegatlos pelos 
proprietarios por meio de arbitros que serão nomeados, dous 
pelos concessionarios e dons pelos proprietarios. Si houver 
empate será decidido por um quinto arbitro nomeado pelo 
Presidente da provincia. Si os terrenos pertencerem ao Es
tado, o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 
Proferido o laudo, os eoneessionario~ seriio obri::rado~ a ofTn-

P. Ir. f87S C.2 
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ct.uar no prazo de oito dias o deposito da fiança, ou pag-n • 
meftto da importanci:-. fim qufl fôr· arbitrad:-. a inrlemniznçiio, 
sem o que não lhes será roncedirln o supprimcntu da Jiconçn. 

7. • A rcmctterem semestralrnr.nte no Governo Imperial, por 
intt~rmedio do Engenheiro Fiscnl n do Presidente d;• provinda, 
nrn rolatorio circumstanciado dos trabalhos em exeeução ou j:\ 
conclui dos o dos rosultados ohtidos na mineração; 

Além destes relatorios ~ão obrigados a prestarem quaesqrwr 
esclarecimentos que lhes forem exigidos pelo Governo, ou 
por seus delegados. 

A inobser,•ancia do que fica exposto nos~§ f .0 e 2.• da pro· 
sente clausula será punida com as penas rlc diminuição do 
prazo da concessão por um, dons ou trcs annos, a arbítrio do 
Governo, e pagamento do dobro da qu:mtia devida, e com a 
caducidade da mesma concessiio, dada a rcincidcncia, o fJUC 
tambem ser:í aJiplicavel á inobservancia do que se estatue nos 
§~ 3.• e 4. • Nos outros casos o Governo poderá impô r multas 
de 200,5000 a 2: 00~000. 

8. o A remetterem ao Governo amostras de ouro ou de qual· 
quer outro mineral de cada camada que descobrirem e das 
diversas qualidades que possam ser encontradas na mesma 
camada e quaesquer fosseis que encontrarem nas explorações. 

VIII. 

O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exa· 
minar os trabalhos de mineração, de que se trata, e inspeccio· 
nar o modo por que são cumpridas as clausulas desta con· 
cessão. 

üs concessionarios serão obrigados a prestar aos commissa· 
rios nomeados para aquelle fim os esclarecimentos no dosem· 
penho de sua commissão e bem assim a franquear-lhes o 
ingresso em todas as officinas e Jogares de trabalho. 

IX. 

Sem permissão do Governo não poderão os concessionarios 
dividir as datas mineraes que lhes são concedidas; e por sua 
morte seus representantes serão obrig-ados a executar ri goro· 
sarnento esta clausula, sob pena de perda da concessão. 

Tambem não poderão lavrar qualquer outro mineral sem 
autorização expressa do Governo Imperial. 

X. 

Caduca esta concessão : 
l. o Deixando de executar os trabalhos preparatorios c de 

mineração especificados nas presentes clausulas dentro do 
prazo de cinco annos contados desta data ; 

2. o Por abandono da mina ; 
3. • Deixando de lavrar a mina por mais dt~ 30 dias sem 

causa de força maior devidauwnt<' provada; 
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Nesta ultima hvpothese a su~pensão dos trabalhos não exce
derá o prazo que· fôr marcatlo pelo Governo para a romoção 
das causas que a tiverem determinado. 

~.u No ca~o de reincitlencia de infracção a que esteja im
posta pena pecuniaria. · 

XI. 

A infracção do quall{uer dessas dausulas, para a qual não 
se tenha estabelecido pena os pedal, será punida com nmulta 
do 200~000 a 2:000fl000. 

XII. 

Os concessionarios poderão transferir esta concessão a uma 
socio1lado ou companhia, organizada dentro ou fóra !lo lm
porio, a qual llcará ipso {ac.to suiJrogalla em todos os tliroitos 
e deveres que lhes competirem. 

Fóra desta hypothese, só p(\r successão legitima, por tes
tamtlnto ou adjudicação para pagamento de credores poderá 
ser transmittida a outro individuo, precedendo, porém, per
missão do Governo, IJUC a negará si os novos concessionarios 
não possui rem os mews precisos para a lavra dn minn. 

XIII. 

Si a companhin fõr organizalln fóra do Imperio, será obri
gada a constituir no llrazil pesson haiJilitada para repre
sentai-a activa o passivamente em juizo ou fóra delle; ficando 
estabelecido que quantas questões so suscitarem entre clla o o 
Governo serão resolvidas no llrazil por ariJitros, o as que se 
suscitarem entre olla e os particulares serão discutidas o de
finitivamente resolvidas nos 1'ribunaes do Im~erio, do confor
midade com a respectiva legislação, si os mteressados não 
preferirem o juizo arbitral. 

XIV. 
A decisão &rbitral será dada por um só Juiz, si as partes accor

darcm no mesmo individuo; no caso contrario, porém, cada 
um nomeará seu arbitro, sendo o. terceiro, cujo voto será de
cisivo, nomeado por accôrdo de ambas as partes. Não havendo 
accõrdo, o Governo apresentará um e os concessionarios 
outro nome de. pessoas reconhecidamente qualificadas, e a 
sorte decidirá entro e !las. 

xv_ 
Ficam resalvados os direitos de terceiro, quér se derivem 

da propriedade da superficio do solo, quér da prioridade da 
exploração ou lavra dos minoraes nos Jogares, onde forem de
signados aos concessionarios,. c de concessões anteriormente 
feitas pelo Governo. 

No vrimciro caso, o proprietario da superficio do solo só 
podera ser della privado mediante indcmnização, satisfeita 
I•clos conce~siouarios amig-avPI ou j nrl kialmrntr. 
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No segundo caso serão mantidos os direitos provenientes 
de explorações e concessões anlcriorc~, provando os interes
sados que executaram os trabalhos em virtude de autorização 
do Governo. 

Rio do Janeiro, i7 de Agosh1 de 1878. -João Lins Vieira 
Cansansiio de Sinimbú. 

JlECRETO N. 6997 - IJE f 7 DE AGOSTO DE 1878. 

Autorizn a eompanhin- J~ontlon Plntino Hrnzilinn Tolegraph Limitcd~a 
fun{'t'Ü)nnr no Imp1•rio. 

Attendendo ao que me requereu a Companhia- London 
Platino Drazilian Telcgraph Limited-uevidamontc represen
tada, e de conformidaue com o pnreccr da Secção dos Negocios 
do Impirio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 
i de Julho proximo findo, Hei por bem autorizai-a a func
cionar no Imperio mediante as mesmas clausulas que bai
xaram com o Decreto n. o 6514 de 13 de Março de 1877. 

João Lins Vieira Cansansão de Siniml!ú, do 1\leu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
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 f 7 de Agosto de 1878, 
57." da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Ca11sansiio de Sinimbú. 

Eu Carlos João Kunhardt, traductor publico c interprete 
cormnercial j nramentado da praça rio Rio de Janeiro. 

Certifico que me foi apresentado um exemplar impresso do 
mcmorandum de associação e estatutos da Companhia -The 
London Platino Drazilian Telegraph Company Limited - no 
idioma inglez, o qual a pedido da parte traduzi litteralmentc 
para o idioma naciOnal e diz o seguinte a saber: 

TRADUCÇÃO 

Memorandmn de associação da Companhia 1'/w London Platina 
Brazilian Telegraph Company, Limited. 

i. o O nome da companhia é- The London Pia tino- Drazilian 
Tdegraph Company, Limited. 

2. o O escriptorio registrado da companhia será na Ingla
v·rra. 
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3. o Os fins para os quaes a companhia é estabelecida, são: 
(A) Comprar, tomar a si, ou por outra fórma adquirir, as

sumir e emprehender, aceitar ou rejeitar na totalidade ou em 
parto todas ou quaesquer das emprezas, propriedades, nego; 
cios, contractos, direitos, obrigações e responsabilidades da 
companhia brazileira, intitulada Companhia Telegraphica Pla
tino-Brazileira e (sujeito á deliberação de assembléa geral) de 
outra qualquer companhia, associação, ou pessoas, cujas linhas 
de telegraphos ou emprezas possam na opinião desta compa
nhia ser convenientemente exploradas em connexão ou al
liança com quaesquer linhas desta companhia e para emittir 
obrigações prefercnciaes ( debentures), hypothecas, ou obriga
ções garantidas, com todas, ou qualquer parte das emprezas 
ou haveres da companhia ou por outra forma garantidos ou 
sem garantias e acções da companhia creditadas como completa 
ou parcialmente realizada~, em pagamento ou paganwnto em 
parte ou em troca do acima dito. 

(B) Construir, estabelecer, assentar, contractar, tomar do 
arrendamento ou aluguel, custear, reparar, renovar e explorar 
e para vender, dispor de, arrendar, alugar, linhas telegraphi
cas, terrestros e submarinas, assim como as quo forem adqui
rida:5 como acima dito ou outras quaesquer, ao longo das cos
tas do continente Sul Americano e entro quaesquer Jogares 
nesse continente e quér por terra ou por mar, a outros quaes
quer cabos e linhas de telegraphos de <JUalquer natureza e em 
qualquer logar, em connexão com quaosquer cabos ou tolo
graphos, na occasião pertencentes á companhia ou em outra 
qualquer parte, para fazer contractos a respeito do trabalho, 
tarifa e outros quaesquer assumptos, com governos, reparti
ções de governos, companhias de estradas de ferro, postaes do 
barcos a vapor, c outras, com os donos do linha3 do telegra
phos competidoras, com as pessoas quo se utilisarem das li
nhas da companhia e outras quaesquer pessoas e em geral 
para fazer os negocios de uma companhia tclegraphica. 

(C) Para requerer, obter, adquirir, aceitar, comprar, ven
der, arrendar, alugar, utilisar, explorar, entregar e dispor de 
terras, arrendamentos, concessões, decretos legislativos, aln
gueis, fretamentos, contractos, acções, licenças, cartas paten
tes, alvarás, privilegios e direitos que possam ser julgados 
convenientes para levar a effeito ou proteger os negocios, in
teresses e cmprezas da companhia. 

(D) Para construir, comprar, adquirir, alugar, preparar, 
utilisar e explorar quaesquer estradas, machinismos e ferra
mentas necessarias para os fins da companhia, e em geral ad
quirir, manufacturar, fazer,usar, comprar, vender, arrendar, 
negociar c dispôr de quaesquer bens moveis o immoveis na 
Inglaterra ou em outra qualquer parte, incluindo acções ou 
obrigações de outra qualquer companhia de qualquer maneira 
que possa ser julgada apropriada para os fins da companhia. 

(E) Dar andamento aos negocios da companhia em qualquer ·· ·--· 
paiz e ahi montar escriptorios, agencias c outros estabeleci~:: . :- '· .\ ~ f: \ 
mantos para os realizar o fazer todos os a c tos necessarios para · 
obter para a companhia um local ou domicilio legal, de accôt·-
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do com as leis de qualquer paiz onde a companhia possa de· 
sejar estabelecer os seus negocios. 

(F) Levar a effeito por conta de outros, por contracto ou por 
outra fórma, e empregar rontractadores para levar a effeito 
por conta da companhia quaesquer dos fins ou objectos da 
companhia. 

(G) Tomar dinheiro por emprestimo pela emissão de obri
gações preferenciaes ( debentures), hypothecas, ou obrigações 
da companhia garantidas por todas ou qualquer parte das em
prezas e haveres da companhia, incluindo o capital não reali
zado das acções ou garantidas por outra fórma ou sem taes ga
rantias, conformo a companhia possa julgat· conveniente. 

(H) Para inaugurar, estabelecer, ou organizar qualquer 
companhia, associação ou sociedade em separado, tomar a si 
t}naesquer haveres da companhia ou para outro qualquer fim. 

(I) Tomar ou adquirir, em troca do quaosquer haveres ou 
direitos da companhia ou em troca de ob1·igaçõ6ls prcferenciacs 
(debontures), hypothecas ou obrigações, ou de arçõcs da com
panhia rom todo o capital realizado on não realizado, ou por 
quaesquer convenções ou arranjos entre a companhia e outra 
qualquer companhia, quarsquer obrigações ou acçõos com 
todo o capital realizado ou não realizado de outra qualquer 
companhia, tendo quaesquor dos seus fins similares aos da 
companhia ou qualquer interesse nos rendimentos e haveres 
do qualquer dessas companhias. 

(K) Dispôr do negocio da companhia ou do qualquer parte 
delle, para amalgamar com a companhia e para amalgamar a 
companhia com outra qualquer companhia que tenha quaes
quer dos seus fins similares aos da companhia o fazer quaes
qucr tratos para a com/Jina~·ão dos interesses da companhia 
por meio de amalgamação, agencia ou commissão, ou por 
outra fórma com outra qualquer companhia, corporação, so
ciedade, pessoa ou pessoas envolvidas om quaesquer negocios 
similares aos da companhia. 

(L) Fazer todas as mais cousas que sejam conducentes ou 
incidentes ao attingimento dos fins supra. 

4-. ;A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
5. 'O capital da companhia é do ;t: 400.000 (quatrocentas 

mil libras) dividido om 40.000 (quarenta mil) acçõos de ;t: iO 
(dez libras) cada uma, cujas acções o todas as mais acçõcs em 
que consistir o actual ou qualquer futuro capital da com
panhia, poderão ser divididas em differentes classes ou series 
e entre estas poderão haver a preferoncia, prioridade, ga
rantia ou privilegio que fôr determinado pelos regulamentos 
da companhia em qualquer época existentes. 

Nós, as diversas pessoas, cujos nomes o endereços so acham 
abaixo inscriptos., desejamos constituirmos em uma com- · 
panhia na conformidade deste Memorandum do a~sociação e 
respectivamente concordamos em tomar o numero do acções 
do capital da companhia, declarado em frente dos nossos res
pectivos nomes. 
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NOMES, ENDEREÇOS E DESCiliPQÕES DOS SUDSCRIPTORES. 

Numero de acções tomado por cada subscriptor. 

John Pentler, membro do parlamento, !8, Arlington Street, 
S. \V., uma. 

Jarnes Anderson, cavalheiro, l6, \Varrington Croscent 
Middlesex, uma. · 

Henry Alfred Charlcs Saundcrs, 66 Old Droad Stroet, 
Londres, uma. 

John Hollocombe, director do The New London and Dra
zilian Dank, limited, 2 Old Droad Street Londres, uma. 

Francis Pavy, director gerente da railway share trust 
company, limited, ~ bank buildings, Londres. E. C, uma. 

llohert Smith Forstcr, contador, 66 Old Broad street, Lon
dres. E. C., uma. 

William Payton, ilJ., Mornington, Crescent N. W. Londres, 
secretal'io do Sr. Pender. M. P. uma. 

Passado aos quatro dias do mez de Março de 1878. 
Testemunhas das assignaturas supra . 

. Thomas nouth Lawrence, escrevente honorario dos Srs. Nor
ton, Rose, Norton e Drewer 2~, Coleman Street, E. C. 

Solicitadores. 

E' uma cópia fiel.- JV. H. Cousins, registrndor de compa
nhins :~nonym:~~. 

I<.:statutos da Companhia Thc London Platlno. 
Drazlllan Tclcgraph Co1npany Llmltcd. 

PRELIMINARES. 

A Companhia Telegrnphica Plntino-lli'nzilcira, (nestes es
tatutos denominada a Companhin Platino) i\ uma companhia 
estabelecida de conformidade com as leis do Imperio do 
Brazil, e possue certas concessões para linhas de telegrapho, 
conferidas pelo Governo daquelle Imperio e pelos Governos 
de outros paizes na America do Sul e a Companhia Platino 
fez um certo trato a ellas relativo, com a \Vestern and Brazi
Iian Telegraph Company Limited. 

Desejando-se quo a Companhia Platino fosse convertida em 
companhia ingleza assim se requereu ao Go\·erno Imperial do 
Brazil e por Decreto n.0 651~ de 13 de Março de 1877, o dito 
Governo Imperial permittiu que a séde da Companhia Platino 
fosse transferida para Londres, alterando com isso o art. ~.o 
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dos estatutos da Companhia Jllatino (que cstalJillecia que a séde 
da administração c a dircctoria dessa companhia seria no Uio 
de Janeiro) sond'> ossa permissão dada, sujeita ás clausulas 
quo acompanham aquelle decreto, cujas clausulas se acham 
incluídas nestes estatutos sob o titulo-Clausulas exigidas pelo 
decreto do Governo brazilciro. 

Pretende-se que a esta companhia so faça a transferencia 
da propriedade, empreza, haveres c responsabilidades da Com
panhia Jllatino, nos termos que adiante forem convenciona
dos entro as duas companhias c cst:i previsto que esses termos 
poderão envolver a distribuiçfiO d11 todas ou do parte das 
acçues desta companhia como nc(,'õns eorn o capital realizado 
aos accionistas da Companhia l'lalino. Foi portanto concor
dado o que segue. 

INTEHPfiETAÇÃO. 

Art. t. • Na interpretação destes estatutos, as sng-uintes pa
lavras c expressões têm a seguinte signiJicação, salvo IJUando 
exaluida polo assumpto ou contexto: 

(A) A companhia significa Thc Lon1lon Platino-Brazilian 
Telegraph Company Limitcd. 

(n) Reino-Unidosi:wifica o reino unido da Grã-BrP!anha 
e Irlanda o Imperio significa o Imperio do llrazil. 

(C) A lei significa e inclue as leis das companhias, 186~, 
t867 c 1877, c todas c quaesquer outras leis, rm quall1uer oc
casião em vigor, coneerncntcs :ís companhias anonyrnas e 
nccessariamcn te affcctando a companhia. 

(D) Estes estatutos significa e inclue o rncmorandum de 
associação da companhia, c estes estatutos e os regulruncntos 
da companhia, em qualquer occasião em vigor. 

(E) Deliberação especial, significa uma deliberação especial 
da companhia tomada de conformidade com a secção 51, da 
ld das companhias, !862. 

(F) Capital, acções e obrigações prefcrenciacs (dcbcnturcs) 
sigmllcam respectivamente o capital, aeções, e obriga(,'õcs 
prcferenciacs (dcbontures) da eompanhia em qualquer oe
casião. 

(G) AcCionistas significa os possuidores de acções da com
panhia, ou os portadores de garantes de acções respectiva
mente. 

(H) Garantes de acções significa garantes emittidos com re
lação ás acções ou haveres da eompanhia, de conformidade 
com a lei das companhias, 1867 c os presentes estatutos. 

(I) Directores significa os dircctorcs da companhia na oc
casião. 

(J) Directoria significa a reunião dos directores devida
mente convocada c constitnida, ou conforme fôr o caso, os 
directorrs rrunidos em sessão. 

(K) Fiscaes, fidei-commis,donarios, c secretario signifienm 
(·~~'Ws fP~rwrtiyo~ officiar~ tia rompanhi:t, rm fjnalqtH'r Ppnra. 
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, (L) Asumblàt geral ordinm·ia, e assemblia gcml extmor~ 
tlinaria, significn respectivamente uma assembléa geral or
dinaria, e uma assembléa gr,ral extraordinari~t, da compa
nhia, devirlameute cottvocada e c~onstituida c qualquer das 
su:~s >essões alliad;1s. 

(M) Assembléa geral gignilica uma asscmblc)a ordinaria ou 
um 1 as~embléa extraordin:wia. 

(N) Escriptorio e srllosignilira re~pcctivamente o eserip
torio re.c:istra«lo «' o sclln commtun lia I'OIIlpanhia em qual
iJ no r rpoca. 

(0) Jllez significa o moz do calendario. 
(P) As palavras que exprimem sómentc o numero singular 

melnem o numero plural. 
(()) As palavra' ljUIJ oxprimcm s«ímcntc o nunH'W plural 

incluem o numero singular. 
(H) As palavras qun exprimem o ::;onero masculino, in

clnern n genero feminino. 

Il.- r.QNSTITUIIjÃO. 

Art. 2. 0 ÜS artigos da t:~boa Ada • Lei das companhias, 1862 » 
não terão applicaçiio :í companhia, excepto sem)n·n que elks 
se aehamm rcpctillos nu contidus ncst1~s estatutos, porém lllll 
Jo~ar dcllc•s, o seguinte scr:í o rngulamcntn da companhia, 
porém sujei to a todas as annullações c altcrar,:õcs Jcgaes. 

III. -OPERAÇÕE~. 

Art. 3." As npcraç.õcs da companhia comprchendcrão todos 
os ncgocios mencionados ou ineluidos no Mcmorandum de 
associação c todas as mntnrias incidentes, e podem ter prin
cipio Jogo que a directoria julgar apropriado o não obstante 
niio se achar subseripto todo o capital. 

Art. 4. 0 As operações serão feitas c administradas pelos di
rcctorcs e do conformidade com os regulamentos que a di
rectoria em qualquer época estabelecer sujeito sómcnte á fisca
lisação das assembléas ~racs conforme fica previsto por estes 
estatutos. 

Art. 5. o A administração principal c a superintendencia 
geral dos negocios da companhia será em Londres ou 1\fid .. 
dlcsex, c poderá haver outras agcneias no ou fóra do Reino
Unido conforme a dircctoria em qualquer época determinar. 

Art. 6. o Pessoa alguma, excepto como em seguida previsto, 
tct'ú autorizarão para saccar, aceitar ou endossar notas pro
missorias, letras de cambio, ou outros títulos negociaveis, no 
nome ou por conta da companhia, o pessoa alguma, salvo 
IJUandn cxprcsgamnnte nutoriza1la pela dircctoria e procedendo 
dc•ntro dos limites da autorização assim r,onfcrida, terú auto-

I'. IJ, !R7S li3 
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rizn~iío para fazer lrato algum por meio do fjnal irnponhn 
rJnai~Jilllr responsallilidade :í coHIJIUnhia uu lJOr outra fúrma 
envolver o crerlilo da companhia. 

Art. 7." A sélle da companhia será no local rm Lond•·rs, 
1\tilill!esex ou outra parto lia Inglalerra que a direetoria em 
qna !quer ,·~poea designar. 

Porlcriío igualmente hnvcr escriptorios filiaes, no Jogar ou 
Jogares que n dirrcturia 11Psigrwr em qnalrpHlf época. 

IV. - J·nr~rEmos mnEcTnnE~. 

Art. 8. o Os subscriptnres do l\lemorandum de associaçpo 
serão os primeiros dirt>dor·es da companhia, por(·rn não llws 
será exigido quo possuam nem seriío obrigndos a tomarem ou 
a possuirem qualquer qualificação como tacs dircctores, niío 
ohstanto qualquer disposição em contrario, nos estatutos. 

Art. 9. o Os ditos subscriptorcs do Memorandurn de asso
ciação ou a sua maioria, podem por documento assignado por 
elles e registrado na repartição dos registros das companhias 
anonymas, nomear e eleger qualquer pessoa ou pessoas (in
cluindo alguns delles ou todos) para dirclltores da compa
nhia, dentro dos limites quanto ao numero prescripto pelos 
estatutos. Fica entendido que esse poder urna vez exercido, 
não póde ser revogado nem rrpetido e port:mto os devere;; e 
poderes dos ditos subscriptorcs do l\lemorandum de associação 
como dircctores, cessarão, e :~ rmsFon ou pessoas assim no
meadas por ellcs seriio os directores da companhia. 

V .-·CLAUSULAS EXIGIDAS PELO DECUETO DO GOVEUNO DUA
ZILErnO. 

Art. iO. A companhia é obrigada a ter um representante 
na cidade do Rio de Janeiro, com plenos poderes para tratar 
o resolver directa c dcllnittvarnenlo todas as questões que 
possam suscitar-se quér com o Governo rruér com indivíduos 
particulares. 

Art. H. Na dita cidade pagar-se-hão os dividendos que se 
distribuírem ou pertencerem rws accionistas residentes no 
Jmperio ou domiciliados no Hio da Prata, se clles assim o 
desejarem. 

Art. 12. A companhia terá um registro de accioni'stas na 
dita cidade afim de quo as transfcrencias possam ctfectuar-sc 
no lmperio. 

Art. 13. Todos os netos da companhia que possam ser 
praticados no Brazil estarão sujeitos :ís respectivas leis c re
gulamentos e á jurisdicção dos sons Tribunaes quér judicia
rios quér administrativos, e em tempo algum será permittido 
á companhia reclamar exccpção alguma fundada nos seus 
estatutos. 
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Art. H. Nenhuma das disposições contidas nos estatutos 
será executada ou 1!1vada a etl'eito sem que a companhia tenha 
previamente obtido do Governo Imperial a necessaria auto
rização parn continuar a funccionar no lmperio. 

Art. W. No caso de inobscrvancia de quaesquor das pre
cerlentcs clausulas, o Governo Imperial terú o direito do 
impor multas de um até cinco por conto do capital da companhia 
ou de cassar a autorização conferida pelo dito Decreto n.• 65U o 
tomar outras medidas ou decisões qno lhe possam parecer 
convenientes a respeito da execução do r·ontracto de que 3 
eompanhi:? é eoncessionaria. 

Vl.-ARTIGOS PAUA LEVAR A EFFEITJ AS PllECEllENTES CLAUSULAS. 

Art. :1.6. O representante da companhia no Rio de Janeiro serú 
em qualquer occasião nomeado pela directoria, com os neces
sarios poderes para conformar-se com o dito Decreto n." 651TJ: 
do Governo Imperial. 

Art. :1.7. Sempre que um dividendo sobro as acçõcs da 
companhia fôr declarado, a importancia precisa para paga1· 
esse dividendo sobre as acções registradas no Brazil será 
immcdiatamentc remcttida ao representante da companhia no 
Hio do Janeiro, o qual com ella pagará esse dividendo corros-
poitdcntc a essas acções. . 

Art. IS. As acçõcs primitivamente cmittidas no Brazil ou 
aos accionistas residentes em outras partes da America do 
Sul, quo assim o desejarem, serão inscriptas em registros or
ganizados no Uio de Janeiro pelo representante da companhia, 
c quacsquer acçõcs primitivamente registradas em Londres 
podem ser, quando requerido pelos accionistas, registradas no 
Brazil c vice-versa, satisfeitas as condições que a directoria 
em qualquer época proscrever. . 

Art. !9. As acções inscriptas no registro organizado no 
llio do Janeiro podem ser ahi transferidas c as transferencias 
ahi registradas. O representante da companhia nossa cidade, 
transmittirá pelo menos uma Vl'Z por mez á directoria em 
Londres uma relação de todas ~s acçõcs o transfcrencias ahi 
registradas depois da ultima relação rcmettida, para que se 
posM organizar na Inglaterra uma verdadeira duplicata do 
registro. 

Art. 20. A directoria em qualquer occasião praticará todos 
os actos e pelos presentes estatutos conferem-se-lhe os poderes 
que forem ou possam ser nrcessarios ou cOJIYenicntcs para 
sat.isfazer ao disposto nas clausulas exigidas pelo decreto do 
Governo brrtzileiro. 

At·t. 21. Estns estatutos serão_ or,l!'anizados a todos os res
IH'itos rlc maneira a porem em c!Ieito as clausulas exigidas 
pelo decreto do Governo brazileiro c qualquer cousa n~Ues :~ ::: 
contirla !(Un fiir ineonsistontc com ollas S(~rá considerado como.··.· ,., 
uwtlilicado na sua construcç<io nessa r:onfurmitlade. 
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VII.- CAPITAL, 

Art. 22. O capital em acções da companhia é do .t ltOO. 000 
(quatrocentas mil libras) dividido em 40.000 (quarenta mil) 
acções de .t !O (dez libras) cada uma. Quacsquer dessas acções 
podem ser emittidas considerando-as como JJagas por inteiro 
ou em parte para levar a cffr•ito qualquer contracto ou arranjo 
para adquirir a empreza c hnvcres da Companhia Platino ou 
outros fins ou objectos legaes da companhia c essas acçõcs 
poderão com a sancção da assembléa geral ser divididas em 
dilferentes classes ou series, e entre estas poderão haver ai> 
preferenciaes e garantias ou privilegies que a companhia em 
assembléa geral determinar antes da sua cnlissiio. 

Art. 23. Certificados de acçõus e de capital o g-ar:mtns tln 
acções e obrigações, ou obrigações prefurenciacs (debcntm·es) 
e seus dividendos, juros, garantes, ou coupons podem st~r da 
importancia em moeda conenre de qualquer paiz que a din~c
toria possa considerar equivalente ás suas importaneias em 
moeda ingleza. 

Art. 24. A directoria pódo em qualquer época o de tempos 
a tempos emittir qualquer Jlartc do capital em acções qne 
nessa occasião esteja por emittir, i1s pessoas, na proporriio o 
nos termos o condições e pela maneira que a dircctoria jul
gar apropriado. 

Art. 25· .. A companhia em qualquer occasião, com a sanr~·ão 
de uma deliberação especial póde augmcntar o novo capital 
emittido, emittindo novas acções pela maneira em seguida 
autorizada, e pôde com identica sancção ligar a essas ou quacs
quer dessas acções qualquer dividendo preferencial ou ga
rantido ou qualquer preferencia ou prioridade quanto ao 
capital ou aos dividendos ou amuos sem embargo das acçõcg 
do capital então existentes. 

Art. 26. Qualquer capital le\'antado por nO\'as acçõcs, ex
cepto quando a companhia ao creal-o determinar por outra 
fúrma, será considerado como lJarte do capital original c es
tará sujeito ás mesmas disposições a todos os respeitos quér 
com refnrencia ao pagamento das chamadas ou ao commisso 
rlas acrões na falta de pagamento das chamadas ou por outra 
fôrma, como se tivesse feito parte do capital original. 

Art. 27. As novas ac{~Ões sorão em primeiro Jogar excepto, 
se uma assembléa ger·al o deeidir por outra fórma, olferecidas 
pela dinctoria aos accionistas ou seus representantes na pro
porção das acções que tiverem reg-istradas em seus nomes e 
a~ representadas por garantes de acções cntiio em poder delles. 
DP todas as ac~:ões tJLW não forem tomadas pdas pessoas a 
rpll'm forem ofTerecidas ou aos seus respcdiros n·prcsentantL'S 
poderá a dircctoria dispor ~~onforme julg~r eonrenitmt~~. 

Art. 28. A dit·ectoria não ser:i u!Jrig:ula a tlnr outro aviso, 
além dos feitos pelos annuncios inrli\'idualmcnte aos }lorta
dores de garantes do acções com rcrnrencia ao exercício tlas 
porções_ que lhes são conferida:; pelo artigo supra c eonshlcrar-
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Sl•-ha a (lfJ'erta eomo feita a qualquer aceiunista registrado, 
logo que lhe st•ja enviado u1u aviso ao seu endereço regis
trado. 

Art. 29. A directoria poderá em qualquer occasião levan
tar para os fins da companhia, qualquer cmprcstimo ou cm
prestimos que não excedam ao todo de cada vez a somma de 
;ti O. 000 (dez mil libras) garantidas por todn ou qualquer par
te da cmprcza c haveres da companhia por meio de qualtJuer 
hypotheca, obrigação ou outro instrumento legal ou sem Ines 
garantias vencendo juros e serú resgatavcl pela mandra e em · 
geral, nos termos c condições que a direetoria julgar eon,·c
uieHtes. A directoria podera igualmente em qualquer occnsiii.o 
com a snncção de uma deliberação rspecinl, emittir o!Jriga
çtles prererenciar,s (de!Jenturcs),titulos hypotheC':jrios ou obri
gar:õns da I'Olii)Janhin garantidos por toda ou parte •la 1\IIIJli"C· 
za e ha,•en~s da companhia, em pagamento ou parte ti•~ 
rwganwnto, ou em troca de rJuaesquer haveres ou olJrigar:ões 
compradas ou assumidas pela companhia, e tambom Jlara le
vantar para os fins da companhia qualquer empreslimo on 
Pmprestimos, garantidos por toda ou qualquer parte da em
lH'I'Za c haveres da companhia, por meio da emissão de ti tu
los de divida, obrigações preferenciaes (debentures) ou 
sim pies obrigações, ou 1101' meio de qual!Juer hypotheca, 
onus, ou instrumento legal ou por ambos os meios ou sem 
taes garantias tla importaneia rlo valor nominal pelo preço 
vencido os juros resgataveis pela maneira e geralmente nos 
termos e condir:ões que a direetoria jnl~ar apropri~dos as 
chamadas não realizadas, podem ser incluidas em •Jualttucr 
gamntia dada ou autorizada pela companhia e nesse caso a 
directoria póde delegar aos possuidores dessa garantia ou a 
quaesquer pessoas seus fidei-commissarios, o direito de fazer 
elfectivas essas chamadas, e emquanto durar essa garantin, 
todas essas chamadas poderão ser nessa conformidade fritas 
l'!Iecti v as Jlor esses possuidores ou fidei-conunissarios no no
me da companhia. 

Art. 30. Qune;;qner obrigações prefercneiacs (debenturcs), 
hypolhet~as ou ti tu los de divida IJOdem ser passados pag-aveis 
ao portador e podem ter coupons a elles~ligados, represeuland() 
os j'llros, a pagar sohrn elles. 

Art. 31. A directoria podcrú em qualrtner occasião, se o 
j nlg·arem apropri:ldo, f,ue!' o re."gatc on :1 renovnçiio nos 
tl'n:ws qtw julgar acertados ou distribuir acçõcs prefcrenciaes 
ou de outra natureza em pagamento ue quao~rJner hypolhecas, 
obrigações preferenciacs (debenturcs) ou títulos de diviua 
cuja CI'eação tenha sido autorizada. 

Art. 32. A companhia potler:í em qnalqucr oc~asii\o por 
llelibcração especial motliliear as euntlil;ões contidas uo me
morandum da associaçiío afim de reduzi!' o ;;ou capital por 
qualquer maneira autorizada pelos estatutos ou pela suhdi
visi\o das suas acções ou de quaesquer dellas, para dividir o 
seu capital ou qualquer parte dellc, em acções de menor v a lo r 
tle quo o esta!Jcleeitlo pelo llll'lllor:mdum de associação, li
caudo eutcndiuo tJUe na suhdi v bão das aeçõc;; a tn·oporção 
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entre n importancitt que se nclwr paga e a importancia (ha• 
vendo-a) que se ttchar por pag-ar sobre cada acção de menor 
imJwrtancia soja a mesma que era, no caso das acçõos exis
tentes das quacs as acções de menor valor forem derivadas. 

VIII.-ACÇÕES. 

Art. 33. Cada acciio será propriedade pessoal e transmis· 
sivel como tal, CXC!\pto como ou fJUando por outra fórma. 
sanccionado pela deliberação de uma assembléa geral sení 
in di vis i vel. 

Art. 3i. A companhia não ser:'t obrigalla por, nom reco
nhecerá qualquer interesse de eqnitladL•, contingente futuro 
ou parcial em qualquer acção ou outro qualque1· direito ares
peito de qualrtuer acção salvo o direito absoluto que a clla 
tem a pessoa em qualquer oecasião registrada como seu pos
suidor e excepto tamLcm ao quo diz respeito aos direito!! de 
pai, tutor, commissão, maritlo, testamenteiro, administrador 
ou fidoi-commissario do um fallido, de tornar-se accionist:t, 
em relação a alguma acção ou a transfcril-a. 

Art. 3:1. A companhia terá a precedcncia e o direito pri
vileg-iado de hypotheca c posse, vülidos mn toda ajurisdicr;ão 
sohre todas as act:ões do qualquer accionista, ptlr todos os di
nhriros por cllc devidos á companhia, quér por si, quér jun
tamente com outras pessoas, qwír vencidos quér não e quando 
uma acção fôr possuída por mais de uma pessoa, a companhia 
terá igtwl privilegio c JIOSSO sobre clla a respoito de todos os 
dinheiros assim devidos JlOI' todos ou por qualquer dos seus 
possmdorcs. 

Art. 36. Essa hypotheca pótle ser tornada c!Tectiva com 
relação a quacsqucr dinheiros que se tenham tornado ven
ddos c pagavcis pela venda de todas ou quacsrfuer das ditas 
acrõcs comtanto que nenhuma tlcssas vendas seja realizada 
sem uma deliberarão da direcloria e sem que so tenha dado. 
aviso por cscripto ao accionisfa de \'!'dor ou :Jos seus testamen
teii·os ou administradores, exigindo-lhes o pagamento do que 
elte na occasião dever á compnnhia c tenham deixado de
correr 27 dias sem pagarem as importancias assim reclamadas 
ou a directoria poderá se o julgar apropriado, em Jogar de 
vendei-as, scquestral-ns, de conformidade com as disposir:ões 
t•m seguida. 

Art. :J7. No caso tlc se r,•alizar nma tal yontla n dircctoria 
trr;í o poder por meio tle dncurnento passado soh o scllo da 
comp:Juhia de transfm·ii· as ac!'õcs do at•cinnisla no comprador 
e do npplicar o liquido produ(,to dessa venda depois de satis
feila.5 lotlns as dcspczns ao pagamento da di v i tia e o saldo, se 
o houver, scrü f\ntrflgnc a essn ;~eeionista ou aos SCLlS testa
menteiros, administradores ou representantes. 
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IX. -TnAN>FEnE:-ICIA DE Acç!•Es. 

Art. 38. Sujeito a exercício pela companhia dos poderes 
conferitlos pela • Lei das companhias, 1867 » de emittir ga
rantias de acções ao portador e a quaesquer regulamentos da 
companhia a esse respeito as ac~ões seriio transferíveis tiio 
sómcntc por instrumento por cscripto assignado pelo transfe
ridor n transferido e devidamente lançado no rngistro de 
tr:msferencias quér em Londres quér no llio de .Janeiro. 

Art. 39. Pessoa alguma poderá, sem o consentimento da 
clireetoria, consentimento que ella poderá dar ou negar ü sua 
discriçiio ternar-se ou ser registrado accionista, com relat;:io a 
qnalqw·r :wçiio cuja importmwia niio estirer paga por inttliro, 

Art. l!O. O registro ele tr:msfcrencias em Londres Pstar:i a 
l'nrgo do secretario sob :1 tiscalis;~ção t.la directoria e no lliu 
de j:meiro, do represrntantc dn companhi:t alli. 

Art. 41. Nenhum menor será registrado como possuidor 
de acções, e nenhuma mulher cnsat.la será registrada como tal, 
excQpto sujeito á lei • Marrud Womcnes Properly 1870 • e 
excepto quanto ás acçõcs registradas no Brazil de conformi· 
dat.le com as leis daquellc paiz. 

Art. 4c2. O pai, tutor, curador, marido, testamenteiro, ou 
atlministrador ou outro representante legnl de um accionista 
menor, it.liota, demente, mulher ou fallccido, não será por 
esse facto accionistn, porém provando á directoria o seu titu
lo poderá ser registrado como possuidor das acções ou poderá 
transferir as acções a qualquer pessoa approvada pela directo· 
ria. Um fidei-commissario da fallencia de um nccionista niio 
será por esse facto accionisla, porém provando á directoria o 
seu titulo, poderá pela maneira acima transferir as acções. 

Art. 4c3. Nenhuma transfcrencia de acções se realizará sem 
que sejam pagos á eompanhia os gmolumentos de transfe
rrncia, de dous shillings c seis pcnec ou outra qunlt1ucr som-
ma que a dit·ectoria estipular. . 

Art. 44. Pessoa alguma scrú registrada como o transferido 
de alguma acçiio sem que o imtmmcnto de transfercncia de· 
vidamente assignado tenha sido entregue ao secretario para 
ser recolhido ao archivo da compnnhia, porém devendo ser 
IJroduzido sempre que seja razoavclmr;nte exigido c sem que 
os emolumentos de transfercncia tenham sido pagos corno se 
acha t.lisposto ou do conformidade com o artigo supra, port;rn 
em qualquer caso em que, a juizo da tlirectoria, se não deva 
insistir neste artigo, o poderá dispensai-o. 

Art. 4ã. O representante da companhia no Rio de Janeiro 
exercerá os poderes da dircctoria em quanto ao registro c tran
sfercncia de acçõcs ahi. 

X.-CERTJFICADOS DE ACÇÕES. 

Art. 46. Os certificados do aeçõcs serão passados, scllados 
com o sello da companhia, assignndos por um director c rn
hrir:ldos pelo secretario, mas n~ das aet;õcs rt•td~tr:Jllns no llio 
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tln J:uwiro St'riio passados ronf.1rme a llin~ctoria o JH't~scn•
YPI'. 

Art. 47. Todo o nrcinnisf.a ter;\ direito a um certillcado de 
lotlns :~s stws nct:ue.-< ou n di v tTso:; n~rti llenrlos cnda um por 
HIIHI Jl~rte das suns ncçues, cspnt:ilit•nnt1o r:uJa <:t•rliJicj"tfo os 
nutnrros das acçi'ks r[uc t~Oillprchender. 

Art. 48. Se alg-nm cortilicntlo fôr destruido on perdido, po
fler;í 8er su~stituitlo por outro, aprescntndas provas sntisfa
rtorias ü dircctoria c sendo ncçik:; n·gi8tradas no Rio de Ja
neiro ao representante da comp:mhia ahi. que provem n sua 
destruição ou pcr<ln, ou na falta dcs~a prova dando a resnlva 
que n di rodo ria ou es>c n•prP:oen t:mtn julgar adequada c far
st•-h:~ uma dcelarnr:ão d:1 prova on rcsalva nns netas das suas 
de!iiJCrD.Çues. 

Art. 49. Todo o nceionisln primith·o terá dirl'ito no neto 
rla tlislribtti(;iiO das acrõcs n nm rcrtilienrlo dn c:uln nct.'iío gru
tis, pon\111 I'!Jl todos OS 111:1ÍS l'aSOS 11:11-::lr-sr.-hn :'1 t:OIIl)l:1Hhia 
sl'liiJlrc que a dircctorin ou o rrprcscntan te nssim o Cl\.tenda 
um shilling ou o seu <'fJUivnlente crn moeda brazilcirn, con
forme o caso se der, de cnda et•rtiflcndo. 

XI. -r. A HAJ\TES JJ[~ ACÇÕE<. 

Art. 50. A companhia podt•rú soh c sujeito aos termos, con- · 
tliçõt~s e disposit:uo~ em sPg-nitln l'ontitlas c t·ln conformidntlc 
com as leis, emiltir garantes de :wções em rcln~·ão n tJuans
quer acçõcs totnlmente rcnlizadas ou n cnpitnl c nelles se dc
rlarar:í que o portador do gnrante tem direito ás ac~ucs ou no 
c11pital nt'lles especificado. 

Art. 51. Os garnntes das ncçues ser1'ío cmiltidos soh o scllo 
da companhia e as5ignudos por um director c rubric:~dos pelo 
secretario. 

Art. 52. Todo o garante de ncções conterá o numero de 
acções ou a importancia do capital e serão redigidos no idioma 
e pela fúrma que a direetorin julgar convenientes. A nnmcra
ç~o primitiva de cadn acção será dcclm·ndn em todos os gnran
tcs que repr·esen ta rem acções. 

Art. 53. O portador em qn::lirJucr occnsião, rle um garnntc 
rle acções será sujeito todavia aos rcgulnmcntos da comp:t
nhia que então tenham a ellc applicar:ão, accionistn da com
panhia com relação üs acçues ou capital especificado no llito 
g-amntc de ncção. 

Art. 54. A companhia não obstante qualquer aviso ou co
nhecimento que receba ou tenha a esse respeito não será olui
r!;ndn por, nem reconhecerá direito, titulo ou interesse algum 
IPg:ll ou de equidade qualquer que elle seja, ou com relação 
1 qualquer ucção ou capital representado por um garante de 
,1c~õcs além dos direitos do portndot' desse garante, como ac
eionista da companhia ns acçues ou capital nelle especincndos 
ou os do portador de algum coUJIOil rio pagamento de dividen
·do ou juros pagaveis em relação aos mesmos garantes. 
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Art. _titi. Nenhum portador de g-arante. de. acçõcs ter4 c~mw 
tal direito de exercer qnaesquer dos direitos de nccJontsta, 
sem que predmnentc tcuha apresentado esse gnrante de acç~es 
declarando o seu noJUe e enderero e esse garnnte de ncçues 
será npresentarlo em tollas c quãesqneJ' :~rções em que ellc 
C\:ercer ou tcntnr exercer os rlirl'itos tlr aecionista. 

X 1J.- COIJPONS E)! liAHA;>;TES DE At:r,ÕE>. 

Art. t>lL De tempos a ttmlpos cmitlii·-se-hüo com relaçüo ao~ 
1-!;ar:mles de noções, eoupoRs paga,·cis no porLat_Jor _no lllllllMO 
e J'6rma, c pngavcis no~ logan•s que a tlil·,·t·tona Jlllg:H' _I'On
Yf'.nicntes prevenindo o pagamento dos di\'idendos ou JU!'os 
soiJre esses garan·cs de acções. 

Cad:1 coupon distingnir-sc-ha polo mmJct·o rio g:1rante de 
ac~õcs a que pertent~er. . . 

Art. !)7. Dnelarndo o pagamento 1le qtwlrruri' tltvJdcndo ou 
juws soLre acções on capital es1wcilicadn em qualquer g:!ran
te de aeçõe~, a directoria tlar-lhe-ha puiJiieidadr. por mew de 
annnncios feitos nos periodicos r1nc dia cnte!lllcr em Londres 
e no Hio de Janeiro. 

XIII.-EMISSÃO IJE (;.\!\ANTES JJE Ai:t:ÕEo'. 

Art. 58. A tlirectoria r·vrcer:·, indas as f:u•tlldat!t•s tl:l rulll· 
)lanhia eoru ref'ereHcia ú 1.\lltiBs~o dos garantes de :u·r:ões. 

Art. 59. Nenhum garante de 11cções será mnittido excepto 
quan1lo rrrJuerido por escripto, assignado pela pessoa na occa
siào imeripta no registro dos accionist:1s da compnnhia como 
llossuillor das ncções ou do capital, n respeito tios rJUaes se 
tircr de emittir o g-:1rante de acr:ões. 

Art. LO. O pedido serú feito pela fórma e anlltenLic~Hio pela 
maneira r1uc a dirrctoria l'lll qualquer Ol\c:Jsiiio indicar e ~erú 
entregue no escriptorio e os certificatlos ordinarios de acções 
então existentes a respeito das acções ott capital IJUe se prr
tendc incluir no garante de acrões qne tem de ser emittido, 
serú nessa mesma occasião cntn~gne :í directot·ia para sr~r cau
cellatlo salvo se clla no exercicio da sna diserirão tl mh ~!I 
condições que julgar conYenientes llispe11~ar I'S.sa wtrega e 
cancellaçiío. 

Art. 61. Todo o arcinnista registrado que Jledir a emissão 
de gnrantes de quarsquf'l' aceões ou eapitnl, pagará á dirccto
ria na oceasiiio em que fizer o pedido, se clla julgar conre
niente exigil-o, n taxa do sello imposto sob os "g:mmtés de 
acrões pela lei das companhias, 1867 c igunlmentc os emoln
mentos não excedentes a um shilling por rada gnrantl' de 
ac~:ões que a directoria em qualquer época fixar. · 

Art. 62. Se o portador na occasiãn, lle um garmlte de acç~o 
o entregar á directoria, para ser cancellado e lhe pagar n taxa 
do sello imposto soiJre a emissão de um uo,·o garaute de ucr;i,r·~ 

1'. li. f878 (j~ 
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e os emolumentos, não cxcntlentlo a um shilling pot· catla ga
rante, conforme a directoria em qualrJucr r;poca estahelecer, a 
directoria poderá, se o julgar apropriatlo, passar-lhe um ou 
mais novos garantes das acrões ou capital, rspecificados no 
garante assim entregue par:~ ser cancellado, por(·m, cru cir
eumstancia alguma emittirá UO\'Os gamntes de :tcrõcs ou 
eapital de aeções sobt·e as IJU::w~ ~e tenha Jll'eviantcnte emit
tirlo um garante sem que esse garante previarne'nte emittillo, 
lhe tenha sido primeiramente entregue para sm· eancellatlo. 

Art. 6:J. Se o operador de :tlgnm garante llc ac~·õcs o entregar 
para ser cancellado e com r•llc apresentar no escriptorio nma 
declaração por escripto por I'IIC assignada pela fórma fl an!lwn
tieaila prla mmwira que :1 dirt'c!oria nrn rrualqur•t' r;poea drl
tnrminar petli nr.fo para sr·r rcgisrr·:ulo r o mo acciunisla lias ae
r:;õcs ou capital espcl'illr':ulo no di to garante c declarando nessa 
tleelarar.ão o sen nome, contlição, orcnpat·ão e endcreru, elle 
Lerá o direito de ter o seu no11te imcripto corno accionbta re
gistrntlo da cotnJWUhin com rclar;iio ús aer~ões ou eapital espe
cifir~ado nos garantes de aerõcs erttregues. Fica tolla\'ia cu
tendido rtue se a direetoria ti vet' recebido aviso de alguma rc
clauwção fcitn por ontra c]ttalqucr vcsson a respeito llo dito 
g:trante de acr:ões, ella pútk na sua diseriçiio reensat· reg·istrar 
a pnssoa rrne o cntrng-at· corno aer·iouisla eorrt rr·la~·iio ús clil.as 
acr;ões ott capilal, não scr:í porc;rrt obrigada a recusar H•'·"' 
obrigada ou rcsponsavel para eom qualrjtwr pessoa por não ter 
recusado. 

XIV.-CIIAMADAS DI~ C.\l'JTAL. 

At·t. 6'1. A quantia :1 pagar pelas acçõlls d;~ compunhia ~,.d 
paga aos !Jancjueiros da cowpanhia e ern outro rJnalcJlrer Jogar 
que a dircctoria ern qu:drJIICI' oel'asiiio incliear coruo deposito 
c pela maneira, e na épocn que a r! i rectoria em IJtHilcJ twr oc~
easião indicar, :1 cJnal porler;í, se o jnlgnr eonrcnieute, 
Jazer uma ou mais ch:nn:ul:ts :111tcs lia sua emissão. i'odcr-sl'· 
ha pag-ar juros sobre as entradas feilas com relação ás eltama
das realizadas nntcs do dia mare~rlo para o seu pagmuento, 
pela taxa que fôt· marcada pela ú·ircrtoria, não cx.ecdenuo a 
6 "/o ai) anuo, a época e o Jogar para o pagamento das eha
madas sobre as ac~·ues registradas no 1\io de Janeiro podem 
ser diversas das 111arcadas para as aeçõcs regislt·atlas em 
Londres. 

Art. 65. A dirccloria poder<i em qualrrncr époen, se o j ul:.rnr 
conveniente, reci'Ler de qnaesrruer m~cionistas rJtll' dr~scjarcm 
pagai-os arTinutarlos todos ou CJU:llcjner parte dos dinlwiros de
vidos so!Jee ns snas respeetints acçõ,,s além das charnatlns já 
feitas, e a import:mcia então paga Plll nrliantnmcnto ás clw
madas Yencerá juros pela taxa que r.'11· determinada pela di
rectoria não excedendo a 6 "/" ao a uno. 

Art. 66. A directoria poderá tambern pela mesma fúrma e 
sem projuizo de qualrJLlCl' poder conferido jJClas leis ou pelos 
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prcscnll's estatutos fazrr rrnallf!LCI' das, ou amhas as seguintes 
eousas : 

:f.. a Fazer dispn~içues no acto de emittil· as acçues, ares
p~ito de alguma diffllrcnça entre os pos~uidore5 dessas acçucs, 
f{Uanto á importancia das chamatlas a pagar c as l-pocas do 
pngamcnto dessas ch:nnadas. 

2." Pagar dividendos em proporção ú illlportaucia cha
mmla c p~ga sobre cada acr;ão, nos t•.nsos em que n111a maior 
quantia seja chamada c paga sohrn Ulllas aer;ues do l(llC soiJre 
ontras. 

Arl. 67. Todas as ehamarlas sohre ns aCI'UI'S scriio l'onsidc
r:ulas como ~cntlo feitas na •'•poca em q11e a'tleliiH'r:u;:HJ que os 
autorizou foi votada vela direeloria .. 

Art. 68. Os accionistas em eomrnum de uma aecão 
~CI'iio lnnto srpar:ula como conjunctamcntc, respous:n;cis 
pl'lo pagamento de todas ns eh:11nádas, eom rel:lr;ão a essa 
ae~·ão. 

Art. 6(). A direttoria poderá por uma dl'libcraeão subse
t{uentP quaii{Uer marcar uma nova época e Jogar pára o paga
mento tla chamada eom rclar;ão ús pessoas IJUC não a tiverem 
p~gu. 

Art. íU. Sornpre IJIIC sB fiznr algr1111a eh:tlll<tola ~~orn rela1:ãu 
a act:ões da companhia dar-se- h a a cada aceionista obrigado 
pt•lu seu pagamento, qw·~r na oecasiãn quér em uma occasiiio 
qu:tl11Uer drpois de feita a chamada, aviso com vinte e cinco 
dias de :mtecedcncia, da t'·poca c do Jogar na origem Oll por 
qnalltllPI' delilJerar;iio suiJsniJ!Willl\ llesiguado para o S!Hl paga
lliPnto. Porém !lO raso de se fazerem algumas chamadas eom 
n·l:u:iio a ae1:ues da eornpanhia previamente :í sua en11ssao, 
n~o se tumarú neeessario tal aviso. Fica entendido tJUC llo caso 
de uma ou wais pessoas terem coHjunctalllentc direito a uma 
:wr;iio, feito o aviso á pessoa rujo HOille se aeha em primeiro 
logar no registro dos aecionistas, consi1lerar-sc-ha o:olllo se 
livl'sse sido feito a todos os possuidores dessa acção. 

Art. 7J. No easo tlf\ não se n·alizar o pagamento t!Pntro de 
sl'lt• dias dPpois tio dia marcado pelo a riso ou na t~JIIissão de 
IJltal'~I{LlPI' acçõt~s, t•onfornll~ o enso fõr, para o pngamr·nto tlc 
tjuall(llel' chamada far-S!\·hn, qw;r imnwdiatamcnte t(llér 0111 
t{tl:llfJUPf t;poca suhserrnPntc um spgunllo :wbo, ao nccionis
ta remisso, r-..;:igintlo o irnnH•rliato pngaHwnto " no <~aso !le 
não se rPaliznr o Jl:lgamt•nto dentro de sete dias .tCJHJÍS 
dcssn ~wgundo aviso, a eonrpanhia poderá (sPtll prej nizo dos 
tlirl'itos da companhia, <lo tleelarar as neções t•ahid:ls em 
Cllllltllisso), demandar o aeeionista n•misso pola !J uantin não 
pagn, a qual YPncerá juros á razão d~ dez por el'nto ao anno a 
enntar 1lo (J ia IIHI!'I'alln pP!o prinwiro a riso para o st·u papr
llH'nto. 

Art. 72. U!ll :tl\r.ionista n~o rotarú 1wm !''i:l't'ct•r:'t IJUalrpH'r 
privi!t•p;io tlf\. accionista CIIH{nanto csti\'er por pagar qual
'lliPt' ehamalla por elle devida, quér soiJrc aeções tfuér so!Jre 
uiJr i::;:t(.'Ões prefere neiaes ( deiJen ture~). 
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XV.-CONVEllSÃO DE ACÇÕES ml CAPITAL. 

Art. 73. A dircctoria porlrrú com a sancção da companhia 
dada preyiamcnte em uma assembh:-n g-.. rnl cxtranrrlinarin, 
I'OllVI'J't.er qnacsttncr nrt;õcs I'Olll o eapitnl rcalizndo, em fut11lo 
rapitul. 

Art. 7~. Quando quaesquer acções tcnlwm sitio emwertidas 
vm capitnl, os diversos possnidores tlcsse capital poderão 
d'ahi em diante transferir o St'll resprctiro intcn'sse nellas 
Oll (jllallfiWr parte 1lüSSI1 illlt'rt'~St', lllllll~a IIICJlOS tln ~ 10 
(t!L'Z libras) em valor nominal pnla tllt'sttw tttant'irn e sujt\itos 
aos llll'Smos regulamentos a lftW se acham sujeitas IIU:Il'S· 
lfUer aeçõrs do capital da companhia pnra serrm trnnsft'ritlas 
on tão approximadnnwnt11 disso qnanto ns rirrnnstanrias o 
atlmittire111. 

Art. 7ri. Os tlivrrsos possu itlnn•s tksst• eapitnl tnrão dircito 
de partieipnr r!m; tliYitlendos n lneros !la companhia confor
IIH' a importnnrin do spn rrspel'tiyo intt>rr~s1~ nes~r, capital 
e c~sf' interesse na propon.:ão 1la sna irnportanein ennferirú 
aos seus possuitlorrs n·spectiYaJnPntl' os lii<'SIIIOS JH'iviiPgios 
e vantagens quanto :'t yotação nas assc•mhléas g-nraes tln 
eompanhia e para outt·os fins cotliO lhes teriam conferi<lo 
as acções de igual importnncia 1ln cnpital da companhia. 

XVI.- COMMISSO DE ACÇÕE~. 

Art. 76. Se qnnlqtwr f•ntrntln de uma ncção lienr por 
{lagar sete rlins dnpois IIP fl'ito o srgnntlo aYiso acima meneio
nntlo, a directorin potlerú dqwis <lt> frito an aeeionista um 
tereriro adso com prnzo dt• ~l'tP dias tlerlarnr Pssa arção 
cnhitla em commisso l'Ill !Jent>lil'io ·1la companhi:1. 

Art. 77. Quando algunw pe~soa, rpw tendo o direito 1lr 
rrclamar alguma acr,ão não se ti v f' r ha1Jilita1ln tlt~ confor
midade enm rstPs estatutos pam sPr rrgistrmlo como Sl'll 

possuidor, o não tirPr feito doze IIII'Zl'S 1lepois tle.eonYi<latlo 
por aviso tla direetoria para o fazrr, a tlirr1~toria poderá 
depois !la rxpirnção desse prazo tlt'darar tlosde logo taes 
acções em commisso t'lll beneficio da companhia. 

Art. 78. A directoria poderá pnr m·c.í'mlu com lftwlquer 
areionista, aceitar a restituição on rance !lar n !listrilmição de 
qnaesqnet· ncçÕt'S que elle possuir soiJ os termos li condiçõrs 
pecnniarias on tle outra espt~cie, qn11 a dirertoria julgar ron
Yenicntes. 

Art. 79. Toda a wz que os dinlwiros pelos quacs a 
companhia tiver uma !Jypotht•ea tacita ou onus sobre qnaes
qner arçõl's registradas de eonformitlade 1•.om qn:t.lquer artigo 
llrstes estatutos, niin forem pagos dentro de vinte e oito dias 
11Ppois de frito o aviso por tJ~I~ripto ao aecionisla devedor, 
uu aos seus tc~tatueutciros uu a<huini~trndorc-<, exigindo u 
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pagamenlo da imporlancia qne Pnl.ão r!':Livei' llrr«'ndn á 
~~nmpnnhin ; a rlircctorin po1lerá rm qnnlqtwr oreasiiio 1lepois 
disso, emqnanto esses dinheiros on qnallfUCr parte delles 
estivt•rem por pagar, declaru cabidas em commisso as 
ditas ai'ÇÕI'S e então crr.1litarú o valor tlessas acr,õo•s e111 
emnmisso 1wlo iwcço 1lo mereallo para pagamento dnsses 
1linheii·os e entregará aos ex-accinnistas lfnalqner excesso 
lJlHl houver entre o dito valor ~~ os ditos dinheiros. O 
valor do mercauo sm·ú, no caso de di\·crgeneia, fixauo por 
arhitros. 

Art. 80. A rrstitni<'iio on conunisso das :w(.'ÕI'f: l'nvolrPr:í 
a P'l:.tincr~iio na ép<H'<t 1la restitnicão on 1lo r·onuni~so, dt' 
todos os· interesses, reclnmações c· direitos niio e contra a 
rompanhia a respeito dessas acções e todos os mais <lirP.i tos 
incidrnti'S ú acçiio, nxrrpto sómrnte aqtwlles direitos I(Ue 
pelos lH'Psentrs csLatntos estão t'XlH''-'ssanwntt' rPsalvaLlos. 

Art. 81. O eommisso 1las :H'ÇÕt•s esl.ar;í snjt-ito c não 
prcjnrlicarú todos os rlin•itos e l't'l'latnaçüf's da companhia, 
por chamarlas atraza1las dessas acções e pelos juros sobre os 
atrazatlns, nem todos os mais direitos ou reclamações da 
r·ompanhia eontra o possuidor 1lc taes acr:õos quando decla
rndas nm eomutisso LH1lll o direi to da com pau h ia de lll'or·ndt'r 
judieialntrnte com referenda a tacs aeções. 

Porém a eompanhia não proccder~í judicialmente sem ter 
na oecasiiio c pela maneira IJUC a direetoria j ulg-11r rasoa \ el, 
pl'imdr:mwnte VPnditlo :u; acções tledai'a1las em eommisso c 
o sPn li1(lli1lo prmlttcto ter sitlo inrm·ior ü imporlaneia 
de sua reelamaçiio, e nesse caso procederii jutlicinlmente 
st)mrnlc pelo saldo não coberto ·por esse liquido protlucto. 

Art. 82. O comuli8so de qualrJner aq:ão pólle em lflWii.juer 
época dentro de 12 mezcs depois de deelarallo, ser reuwtlido 
prla direetoria :í sua discrição pagando o transgressor todas 
as sommas devidas por el!c it companhia r todas as despe
zas oecasional!as pela falta do srm pag-amento e p:1ganrl·~ a 
multa que a tlirectoria julgar razoa,·eJ, a remissão, por[·m, 
niio pu !lerá sei' reclamada, COlHO sendo tlc direito. 

Art. 83. O commisso lle uma acção excepto quando por 
falta de pagamentO UO :1Jgnma chamada, niJO JII'Cj tldicar;\ O 
direito a 11ualquer dividendo, ou diviucudos por conta j:í rle
r.larado, sobre essa acção. No caso do ser por falta 1le paga
mento de rhamadas, o commisso iucluirú todos os di,·idendos 
ou divill(lJH(og por conta niio llilgos c os juros veneiúos n a 
vencer. 

Art. 8'L As vendas e outras disposições a respeito de ac
çõcs restituídas ou em commisso Jlodem ser feitas pela rli
re~toria nas épocas e com as conuições rJUe ella julgar apro
prwuas. 

Art. 8ã. Um certificado por escripto sellado com o sello 
da companhia e assignado por um director c rubricado pelo 
secretario, declarando que uma acção foi devidamente resti
tuída ou declarada em commisso, em virtude destes estatu
tos e declarando a época em que foi restituída ou declarada 
l'lll ronuni~go, srrú a favor do qualquer pessoa qur drpoi!'l 
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rr1·lnmar ~rr possni1lor 1lrssa :ll'çãn, prora conrlnsira 1lns 
fnl'.los assi111 crrtificados n l'ai'-SI'-lla 11111 laHe·anwnln ela 1'11-
lre~~w desse certillcado nas netas tia dirl'ctoria. 

Art. 86. As ncçõcs rrsttlnidas utt e·ahidas em commisso 
rm beneficio da companhia poelcm na discrição da clircrtn
ria, H'l' ycntlitlas ou distribuídas por clla otr srmm a!Jsnln
t1memtn extinctas confortnc fúe julgado mais vantnjoso para 
a l'ompanhia e até serem vendidas ou distribnidns,!wrão rP
gistradas no non111 da companhia ou de alguma Jlesson on 
pessoas fJUC clla indicar e como seu dopositarin c I'OIIl os 1li
vidPndns, premim; e juros que llws toeat'L'm, formarão [partn 
dos hayerl's da companhia. 

XVII. -ACCIONISTAS llEGISTTIADClS E fiEGTSTfiM. 

Art. 87. O rrgistt·o 1los ac!·ionislas r111 Lon1ln•;:; ser:í rs
rriplnnlllo prlo se•e·rrtario, sob :1 li~·wnlisnçiio ela dirnetorin e 
o rngislro dn llio llc .laneim Pslan·l :1 e·arg-o do l'l'[l!'e~~l'lllantn 
dn eompanhia tws~a cit!aclc. 

Art. 88. Todos os nrcionista~ re•gb;trnelo~ Pm LonrlrPs in
tlir·nriin 1l11 tempos a lPIIlJIOS :w sPnPf:ll'io 11111 Ioga r de I' lido
re~e:o na lnglntnrrn n todos os :u·e·io11islas rc·g-istrados 110 llio 
1lo JnnPiro indicarão no repn•sent:mln da e·on1pnnhin nnssa 
e idade•, um logat· dr rrsidencia ua AmPrira tlo Sul qtw rlPV:t 
se•r registrado como Jogar dn su:t rPsitlenein, c n Jogar 
assim rm fJIIail[ltnr oc<·asião re·gistr:uln sr•r:\ p:trn os pmpo
silos 1l:1s leis c tlestos Pstalulos, eonsidl'!'atlo como o sr•u ln
gnr doresidencin. 

Art. 89. O sPcrr.tario on n rcprcsPnlanlc respPctivnmPnt'~ 
frnnqnearão rntrc as 10 hnrns da mnnhã e o meio dia a ins
prel~ão do rrgistro dos arcio11istas ou outros registros cem
forrne se aeha disposto pelas IPis, eomtnnto q1w tJltnhJIInt· 
nccionista ou outra pessoa, :mtt's rle inspeccionnr qualqunr 
dPssr·s rrgistros assigne o sru nome rm li no nprnpri:ulo a 
esse fim c nn!Ps de qunll[uer nssPmlJh'•n geral orrlin:tria, P!lfl 
I'Onscntir:í nqnalqnPt' nccionistn qnc o requeira, a in~pPC('i'ln 
dos lirrns de conta!Jilill:uh~ da compa11hin, o nns orrasiÕ!:'S e• 
soh as restrirções quo a directoria in<lirar, ma~ não cnns.•n
tir:í srm a expressn autorização ela d irrctorin outra qu:llrJlH't' 
inspee~ão dos arehivos, li\Tos: ou Jl:lJlL'is. 

XVIII.- DinECTOR. 

Art. 90. O numero ele 1lirc•rtorc>s niln srrú mrnor dr tws 
TICIII I'Xl'f'dPr:Í a SI'IC. 

Art. 91. Para se ter :1 qnnliOrar.-ão par:t dirPctor, nilo 
sendo os snh>criptorcs do Mrmornndnm dn nssocin~:1ío men
cionados no art. 8. o, serü )Jn•cisn achar-se rcg-istrndo como 
)lossui<lor de tiO acçõrs da rompanhin, potlf'tHio esse nnmPro 
1lr aeções srr ralculado como rousistmdo 110 todo on ~"111 



ACTOS DO PODER F.XECI'TI\0, riU 

part1~ 1ln qn:w~f(nrr arçõ1·~ u i~trilmilln~ romo n~ r,n Iradas totn I ' 
on ltarl'ialnwnt.P rPaliz:td:l~ 1111 r·onformiu:ulr emn o-; tel'lnlls 
rla arqnisi('ão rla emprrza tla C01npnnhia Platino. 

Art. 92. Os dirceloros serão respon!'a\·ois ti'1o súnwnta 
prlos netos I)UO cllcs proprios trn!tam pratirado ou tottlallo 
}tartc. 

Art. 9:1. Todo o 1lirel'lor ex,·cpto IJll:lntlu se tratar 1lns ac
donistas nomeados pelos sulJseriptores 110 MemormHlnm dt~ 
asstwiação como distJõe o art. 8. o c os aecionislas rccotnmcn
llatlos pela uircetoria para Set'f'lll eleitos OU OO:I'Olhii]O~ pela 
ilil'I'Otorin ]Jar:-t prccne!tl'rütll algtunn y:1ga oeeasional, de1Prú 
S1~!' possuitlor do nutuoro 1k :wções l)ltalilieati\·o, 1~<1111, pl'!o 
IIII'IlO', sois mczes do anlcel'llcneia. 

Art. 9~. Na primeira assmnbléa geral onlinnl'ia dn annn 
dn 1879, todos os uirectorcs em Pxcreieio nrssa ''P'H':-t J'llii· 
rur-se- hão do cargo como nl'i111a 8e aeha disposto c na as· 
~~·n•IJI,•a geral ordinaria tl1~ enda anno suhsl'r)tWnln 11111 !l'r,:n 
uns directores ou o numero i11unediatn mcno1· rl'tit·ar-st•-lia 
dos 1·nrgos e a assetnbl,··a gernl os reelegerá sn tin~mm 11 
qualifit•ação ou clc.~·CI·á neeioni~tas com a f!Ualifimt('ão pnra 
vrcl•nchcrelll as suas yagas. 

Art. \l::i. A ortlem 11ara retirada do ca.go dns primeiros 1li· 
rPetores st·rá determinada por <wcôrdo tmtr1• dles mn ~~·ssiio 
havida antes de lindo o mez de Dezembro de Hl78; na falta 
lle accôrtlo, ~crão escolhidos por eserntinio secreto os tlirrrHo· 
rrs que dC\'eriío retir11r-se. · 

Art. 91i. Sempre qur sn orig-innr alguma lfllestão a ros
pl·ito 1la retirada rln quall)lll'r director será c lia rnsolvitla pda 
ilireetoria. 

Art. 97. Os uirrctores quo se retiram tlo cargo podem, 
qnan1lo tenham a qtwlilicarão, sei' n•eloitos. 

Art. 98. Um accionista, niin se111lo um director qne se 
rl'tira, não scr:í, rxcepto fJuantlo rct•ommPnllado pl'la din•cto
J'ia :'1 l'leir,ão, qualillcado para ser eleito dirPctor, snm lftltl 
t1mlia entregue ao sl'crctnrin on dcixa1lo no cscriptorio, com 
nunca menos de H dias, nctn mais 1le tlous mczcs tio antccP
IIeneia ao dia 1le cloieão, aviso por cscriplo assignado por e !lo, 
1ln snn 1lcsejo ilc ser eleito uireclor. 

Art. 99. Sempre que a asscmiJil'a geral em I)UallfUcr anuo 
rll'ixar de eleger um director para snhstitnir o que sr, rl'tirn, 
o iliroctor I)Ue sr retiraya scrú considerado como tr,ntlo sido 
rroleito. 

Art. 100. Todo o dit·ector despPjará n snn 1·argo, quando 
urixar de ser possni1lor do seu munem dn :ll't'ÕI's, lfllllli!icati\·o, 
Olt tornando-se fallido, ntt se SUS[)()IHll'l' Ílaganwntos, on sn 
fiz r r romposir,ão com os snns erctlort•s ou SPtlllo roeon hccido 
l)llf1 1•stá lunatico (ou snh·o se a dirr•1·tnl'ia o resolvor por 
ont1·a fúrma) deixando de assistir por l'spaeu dt• ~Pis HWZI'S 
eoJJsPcuthos ás reuniões 1la dircetoria. 

A1·t. 101. Qnalttncrdircctor qnét• inuivitlnalmcntc, quér e o mo 
mcmhro do uma firma social, eOtllJlanhia 1m corpornçiio po· 
dPrá, não oiJstanlll qualquer dispnsi~·ão das IPis ou tle l'fJIIÍ • 
tladl' l'illi'Ontrario, st•r intl'ressado t'lll qnaiiJUCr nprra1:ão on 
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nr.gorio Cllllll'l'hrnditlo on nnxilintlo peln rompnnhia, on ao 
qual a companhia trnha interrsstl, comtnnto que rllc declnre 
á tlircctoria n nntureza e aleance desse interesse e póde ser 
nomeado 11at'a qualquer emprego subordinado á directoria 
t•om ou sem remnnernrão. 

A ri. f02. Nenhum liireetor Stll'Ü desrpwlifir:ulo lle podot' 
JH'OCPder como tnl peln rnzão tio set· assim interessado, empt·o· 
gnc)o ou nomeado, pon;m não votnrá em mnterin aJg·umn rcln
tiya á operação, negoci•J' ou tlmprew nn qual ello tenlw in
tcresse quér inlli\·itlnalnJr'Hll', quü en1no mcrnhm tlt• mnn 
snt·iodatlo ou como tlirector ou crntll'egndo tle qunlttnet· coJupn
nhia ou corpora~ão, snlvo se o snu interesse th·er sido 11revin
mentc re\·elado á directorin o r•ntiio sul.nnettido ao consenti
mento dn directorin. 

Art. 103. Todo direclot' potlerú crn rtnalqnr.r {•por a por 
nseripto assignnrlo por eJIP rl"l"'~ilarlo no e~eriptoriu nonw:n· 
outro qunlqucr direetor t•ara o l'l'presentar e yotnr por ellc 
em todas on qn:ll'~t(lltW st·ssõ.•,; tia tlirnetorin e pnilt•ri• Plll 

l]lHtftJlWI' I;(IOt'a J'('VOg'ill' r. I"!'JIOVal' l'SS:lS llOIIH'a~Õt>S. 
Art. iO!J:. Todo dirt\Ctor poderú com a 3JIJH'Ontção da di

rectoria por cscripto assignndo por cU e, depositado no esc ri
ptorio, nomear outro qualquer aecionistn da·compnnhin pnrn o 
reprcsentat· e votar por elle r.111 todas ou rtnacsrtuer sessõPs da 
dirPctoria durante a sua ansrnci;~ dr. Lontlrcs e pot!OJ'á em 
qualquer época revogar c com identicn npproya~ão renovar 
essas nomençõps e toda n pnssoa assim nomr.adn depositarú nns 
mãos do secretario o scn Pntlereeo ;~o qnnl deYrrão ser tliri
girlos ~s avisos. 

Art. 105. Um dit·cctor porlerü em qnnlquer t;poca comlllll· 
nirar á directorin }Jor cscripto o seu rlesrjo de resignnt· o 
cargo c sendo aceitn a sua resignnr;iío pela di rcctorin, port"•m 
nnnca antes, o seu cargo será considt'J'ado yago. 

Art. 106. QualrtneJ· yaga ocrasinnal qne se rler no cnrgo de 
rlirector t:mto antes como tlepois tio :11\JHl de 18i9, poderá sm· 
preenchida pela directoria, nomeando nm nccionisla qnalifi
cado, o qual a todo3 os respritos nss1unirú o Jog-ar tlo sen pre
decessor. Os dit·cctores qnt• ~n eonscn·arem 110 cargo podt•J'i"to 
rlrlihrrnr Hão ohstante rputlttner \·aga on vagns na dirtwtori:t. 

Art. J07. A rcmnJHJr:u;ão tia diJ'f'etoria será na importancia 
de ;E 1.200 pot• anno e sCJ':Í rliridida rntre os dircctoros nn 
Jll'opor~ão que a dirertnria rlt• telllpos a t.rmpos o determinar. 

XIX,- DinECTOJ\IAS E cmiMJSSÕES. 

At·t. f08. A directoria reunir-se-Ita, qnando os directorcs 
o julgarem conveniente, porém sessão nlgnma tia dircctoria 
terá Jogar fóra dn Inglaterra, sem o consentimento da dircc
toria reunida em sessão na Inglaterra. 

Art. i09. A reunião extraor·dinaria da directoria póde ser 
convocada em qualquer occasião por nm llirector, mediante 
:wiso de dons dias nos mais dircrton's. 
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Art. HO. o qum·nm }l3l'a UllUl Sf!SSflO tla uit•r-ctoria serú Ut1 
trrs dirrctores pessoalmrntr prescntr.s ou por procuração, dos 
qu:~.es pelo menos tlous deverão estar 11essoalmente presentes .. 

Art. iH. A directoria de tempos a tmnpos elr.gerá um pre
sidentt\ r, se o jnlg-nt·ronvcnicntn, um yh·e-prcsitlPnte JlOl' nm 
anuo ou qnalt(ner menor prazo. 

Art. :l:l2. Em totlos os casos de au!'wncia de presidente r. 
tle vire-presidente tla directorin, ell:~. nomeará um substituto 
lt\mporat·io no presidente. 

Art. H:l. Os tr:lhnlhm; da tlirectoria Sf1t'ão rr.g·nl:tdos pelas 
stws ordens em vigor tnnto qnanto rssas ordens sn esteu
dercm e a todos os mais respeitos conforme os dircctorPs pn•
sPntes o entenderem. 

Art. iH. Todos os negocios tratados em !lirectol'ia serão 
rPsolvitlos pela maioria tle votos dos tlireetorns pt•ssoalnwntP 
JH'OSf\ntt>s, tendo ratl:t t1 irector um voto. 

Art. H5. No raso tle ig-ualtlatle uc ,·oto,; nas delihMnçõPs 
da tlirPetoria, o presitlPnte dessa sc~siio tcrü um scg-nndo voto 
ou voto de qualitlntlc. 

Art. U6. Us tlirectorcs reunidos em sessão potlem nomear 
c tlt'stitnir commissões tiradns do seu seio, conforme cllfls o 
entend11remt• podem df\tcrminar e reg-nlat· o SPil quorum, de
vPrns c maneira tlc procetlnr. 

Art. H 7. Cada commis~iio lavrar:'1 ar tas dm; scns tralm\ho;:; 
P os t~ommunieará em qualquer ot•t•nsião ú tlircctoria. 

Art. H8. As actas dos trahalhos da dirertoria o tln t•mnpa
rccimcnto dos dit·ectores serão na oecasi<io ou com toda a hrc
vitlntlc possivel lavradas pelo scet'etario em um livro apro
}lriado para esse fim, c serão assig-nadns pelo presilientc da 
sessão a que se referirem ou darruella na fJUal forem lidas. 

Art. H9. Essas at~tas quando assim lavradas c assignatlas, 
seri'io na auscncia tlc prova de erros, consideradas um !'Pgistro 
t•xaeto r um acto original. 

Art. 120. A directoria pótle auiar as snas sessões á vontade 
c para a occasi:ío e para o Jog-ar que os tlirrrtorrs presrntes 
tlrttmuinarem. 

XX.-PODEBES E DEVERES DA DinRCTOiliA. 

Art. :1.21. A dircctoria potlcrá fazer sPllar com o selln tla 
companhia on por outra fól'lna assignar, ratificar, confirmar e 
l1>1var a effeito qualquer contracto ou cscriptnrn com n Com
panhia Platino para a transfcrencia dos sPns havPrrs f' em
prezas e o tomar a si o seu activo e passivo. 

A directoria poderá utilisar-sc de qnaesqnrr tlas facn!tlatlt's 
da rompanhia que forem incluir ncssn contracto ou escriptura 
c porlerú cmittir, como tendo o seu valor completo ou pat·cial
mente pago, ou por outra l'órma negociar (por qualquer ma
neira mencionada nesse contracto) quaesquer acções, obri
gações prcferenciaes ou titulos que ttverem de ser emittidos 
cm virtLlde dessl' contrario. 

1'. 11. l8i8 Gti 
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At·t. 122. A •lirrctnrin, sn.ieitn :í npprov:u:ITo !las nssrmlJJ,:ns 
gnrans (pot·,;m nmH~a lln Htarwirn a iuyalidat· tJnnllflll'l' acto 
pralil'ado JH'Ia din•etoria antl's da dt'li!Jürarãn da assi'HIIilt;n 
gei'al) dirigirú o admini;;trarú totlos os nrg-odos r OJWr:u:õrs 
1la enrnpaullia e rXPI'IIl'Ó totlos os podnres, antori•lrulns n f:l
t'lflda<ll'~ da eornp;mhia, t.• f:u·:·• todos os rnais :wtos o ennsas I[IHl 
Jlossarn snr llPI'C~sat·ias par~ rPnlizat· os twgtH'ios da eo11tpanllia 
no Heiuo-Unido e em outrn qnalt[Ut~r partt',excllpto tão sórnente 
aqtw!los que pelas lt'is r. cstt•s estatutos sn arharn I'Xprrssa
mentn indieados jJara srrl'lll rxnr!'i1\os pl'las assemhl1!:ts g••rars. 

Art. 12:1. A dir•~r·toria sujeita üs •·nndi\:õns aqui contidas 
nomparú o sceretario, os IJaJH(Itl'irm:, solil'itat\on•s o mais nf
lieiacs nos terwose r~ou<lições IJUll elht julga1· cotll·nnieuto 
njustar, e po1lrrit crn IJil:lliJLWt' oe1:asião reJJwn•r nu th,mittir 
qn:JCSIJUCI' liPIIrs r. (tlllllJIOrariamrnte on por ontra r,·lt'tna) no
numr outros no seu logat' o tamlwrn nsta!Jrll'l~à ns garnntins 
IJtlC se lhes devmu exigir pnra o fif'! dPsrmprnlw do~ st•ns 
"''VCI'I'S, eonfm'tllt~ a 1lireetoria r•ntnndl'r. 

Art. I~H. A diJ't•t'toria ptult·r;\ JIOllll'ar e rnrnovr~t' corn
llli~sõPs Jneacs Plrt qtr:tltflll'l' Ji[dZ OH Jognr, COITlpOS!;JS 1Jas 
pessoas qnc a din•t·loria julgar l'llfll"l'ttit•Jl!P, ljrtét· Sl'jam Otl 
niio llil'l'l'·ton·s on ael'ionbl:ts. 

Art. 12;i. A tlil't'l'toria podt·r(, tlt'lt'l'lllili:H' n rPg-ulnr o 
quol'•lm, os dnveres, a 1naneira de JH'Ot't•tler, as rt'tnllnerarõPs 
de rrnaCSIJHer romrnissõl's organ izr11\as on JIOtlll'adns, de r~on
fnt'lllitlndo com o artigo supr:1, r todas pssa~ ••ornrnissõPs sPriin 
a todos os respeitos strjPitos ú liscalisar,iín 1la l!it'l'etot'ia. 

Art. 126. A dirPctoria potil'rú em IJttaliJilf'l' ,;poca nomenr 
qualrJnrr JICssoa on prs~na,; para agPnln ou rPprt'srntnnt•' da 
I'OiliJianhia rm IJHalrJIII'l' paiz ou Jogar, e JIOt!l't'Ü nontPar todos 
os L'trtpreg:ulns f~ oiJir·iat•s IH'eessarios para levar a e/feito os lll'
g·ocios da •~ompanhia nos tnmws o 1:or11 as remunerações IJIW a 
llirt•ctoria julgareon\'CIIicnte, e pnder:i rm rJnalquer ocrasii•n 
l'l'll10VCl' essas Jll•ssoas r Horuem· outt·ns nos sons Jogares. 

Art. 127. A dir••etoria porlprú ern IJilaltJtlllr orcasião delngar 
n qnalr[Jif'l' ri essas <'ornmissões, agontPs ou rr]H'n,;f~ll tan t1•s 1'111-
J'r'l'garlo:> un ofliciars totln:.; na IJIIIH!SI(Itf't' dos pollnres e auln
rirl:u!P . .; <la 1lireetoria. 

Art. 128. A dirrctoria poderii exercer os podrres da !ri de 
18(if~ dos sellos dns companhias (Thn eompanics seals act. 1861) 
cujos poderes a companhia fica pelos JH'Psrntcs estntutos, rx
pressnrnentc nutorizada a exercer. 

Art. 129. O seerctario nllixm·ú o sello com autorização da 
directorio na presen~a de um dircctor, pelo menos em todos 
os documentos que JH'ecisem ser sellntlos e todos esses docu
mentos serão assignados por esse directoJ' e rubricados pelo 
spnetario. Qualquer srllo de que se fizer uso no estrnng-dro 
de :tccilrdo com as disposições dn • lei dos sellos dns com pn
nhias, 185ft, » serit afllxarlo por nutoriznção e na presHnça da 
p••ssoa ou pessoas que a dircctoria indicar c os documentos 
sellndos com esse sello serão assignado~ por l'~sa~ pesso:~s eon· 
form" a llircctorin indicar. 
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Art. J30. Tndn~ n~ Jctrn~ tln enmilio on notas pmmissorias 
on instrtiiiiPntos nt•gocian~is snr~o :wcitos, saceadns nn t•ntlns
sadtlS por uous tlin•ctores o rubricados pelo sccrctal"io, on scri'tn 
saceaLlos, aceitos ou Pndossatlos [tela on pot· conta da compa
nhia por tlnas ou mnis lJCssnas (lllna tbs tJnat·.~ tlt~vc snr um 
tlirt~dot') procctlt,ntlo rom prnenr:~t;àu t'S[ll'cial '' :mtoriz:11:<'tn 
eonfcrit.la solto sollo da ~~ontpanhia, etn \ irttHlP do uma tleli
lwrittào da uircctoria. 

Art. i:H. Tml:ls as contao-: da diredoria, dt•pois tlc <''\anti
nadas c ap)H"ovadas por uma asscml!lt\a gt'.ral. st•rào t'OIIl'ln
siyas, O'\ceptu quanto a tJU:tCSIJtwr erros uellas tle~t~nlll'rl.•ts 
dentm do seis mezcs immediatos ú sua apvrovari'to. 

Art. 132. Os erros dcscuhertos dentro dPssc prno st•riío 
immediat:nnente conigidos, c as eontas, tlccotTitlo rss1~ prazo, 
snrfín conclusÍ\'as. 

Art. 13:!. Os directorcs serão cmholsatlos do todas as dns
pezas dns viagens o outros gastos tJllC lizcrcm, 'luamlo ot·en· 
pados nos negocios da eompnnhia. 

At·t. ·t:l'L A tlit'ectoria pagarú totlas as dostwzas que tivcrt~m 
sido feitas ou vierem a ser ft,itas rpHit' pela Companhia Pln
lino, IJUér por esta compnuhia ou pdos seus accionistas ou por 
qtiat'SI!llCt' dl'llcs com rclariio ú organiza(."i'to da co1npanhia r• :"1 
transferL·ncin para r lia, on ao registro no :;eu nome da rm[H"Cza 
c haveres da Companhia Plntiuo, incluindo quaro:quer ~nslns 
ott di'Sllezas qnc SP lizcn·m ou vit'l'Ctll a LtZI'r, !'fllll vista dn 
raeilitar :1 transfcrcncia lln C11lpi"C7.:t tln Contp:mhia l'l:Jtiuo para 
uma r~ompanhia ingleza c com as reuniões do~ a1~c1ou istas r•. 
outras pessoas e todas as mais dcspezas feitas com ou em re
Jaeão ús nH'StHas ma!t'rins, f!Uil a dircrtoria consitlerar tot'rm 
sitlo apropriadamente l'eitas, on que fossem r~onduccn!Ps :i sua 
realização. 

Art. 1:!5. A llit'crtoria poderá em CfU:1lrJllel" l'aso em qnc o 
pagamrnto do nma somma de dinheiro tenha de ser f1~ita pm· 
clla, por qualquer razão 1 mittir ú coutpanhia, corpornrüo, 
auto1·idade ou pessoa que n clle tenhn direito por contrneto on 
ajnstc, at·~õos da cornp:mliia 1~0111 o eapital inteiro ou pan~ial
mnn!t~ pago, ou acr,õcs tlessas tinas ralegorins em Yt~z do f:tZI'l' 
esse pagamento em dinheiro c poder:"! emittir e registrar essa~ 
ac~ões ncssn conformidado, c poderá distrilmir :tC(."Õns d:1 com
p:mhia como tendo as entradas parcialmente on complda
lllrntc rcalizatlas 11ara pagamento on diminuir,iío tlc qttal'stpHll' 
recl::nnatõcs sobre estn comtwnhia ou de suas rcsponsaltilitladt~s 
ou das de qualquer companhia, sociedade on emprcza cujos 
compromissos c responsabilidades tenham sido on vrnham a 
srr tomados por esta companhia c o dinheiro creditado l'OlllO 
pag-o por essas acções resprctivantcntc llPve :::cr tomatlo t' crm
sitleFarlo enmo pa~amcnto tlessa impnrlancia, ft'ito rm lli
nltmro. 

Art. 136. Com a sanet;ilo 1lo uma assemlJl•:·a geral n dirt•t·tori:1 
púde comprar ou adquirir os ncgocios ou haveres de outm 
qualquer companhia ou corporação ou tln qualt!lllll" sorictl:llle 
nu peo.:son ou tJUaltJUCt' parte dellPs, e póde fazl't' passar un 
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levar a effeilo pot· ronta da companhia qualr[lWI' escriptnr:~, 
contracto ou ajuste com relacão a isso. 

Art. 137. Nenhuma compl·a, venda, contracto ou ajuste ao 
qual o assentimento da companhia em assembléa geral tenha 
sido dado, serit emlJaraçado ou impedido sob o fundamento que 
ellc não se acha dentro ou estú em opposição com os fins e 
propositos da companhia ou os poderes da companhia em 
assembléa geral, ou sob outro qualtlum· fundamento. 

XXI.-nmEcron GERENTE. 

Art. :1.38. A dircctoria poderá (se o jnlgm· conveniente) no
mear um ou mais de nrn dos dirN•.tore~ na occasião para servil• 
de diroctor on dict~ctores geren!t•s tla eompanhia qnét· (lOL' um 
tmnpo fixo o illimitado, quanto ao teJH)JO pelo qual ollo on ellcs 
devem exercer e~se cargo e podt•rá em qnalqncr t'poca remo
ver ou demittir tlo seu eargo qnaltJUCt' tlireetor gcrrntc c no
mear outro no seu ou sons Jogares. 

Art. 139. Um directoJ' gercnto niio será, em quanto exercer 
esse cargo, sujeito á retirada 1wla votação c não será tomado 
em conta ao determinar-se a votação p:m:t a retirada da rlirec
toria, pon'm estarú sujeito ús Hwsmas tlisposirões quanto :í rt'
signação c demissão que os outms tlin•ctorl's da companhia e 
se cllc deixar de orcupar. o t':trgo uc dirPrtor, por qualquer 
cansa, ellc tleixarú ipso facto o immediatamento de sm· direr
tor gerente. 

Art. HO. No caso de qunlqncr yaga no cargo de dircctor 
gerente, a directoria poderá on preencher a vaga pela nomea
rão de algum outro dos directorcs na occasião, ou podcrú snp
primir esse cargo, conforme julgar conycnicnte. 

Art. 14:1.. A I"Cmnncrat:ão tln tJtiaiQttf\r l!irertor gerente srrú 
em fJUalquer époea marcada Jlela diret'toria c podorú snr por 
meio de sala rio, commissão, ou participarão, nos lucros ou por 
qualquer ou por todos estes modos e será" em accrescimo e in
dependente da sua remunerarão de dircctor c considerado 
como uma parte das despezas do trafego da companhia. . 

Art. H2. A directoria potlení em qualtJUer época delegm· c 
conferir ao director gerente na occasião, os poderes que exer
cm· a directoria como acima mencionado, eonformo ella possá 
julgar apropriado e poderá conferir esses poderes pelo tempo 
e para serem exercidos para os fins c propositos e nos termos 
o condições e com as restricções que possa julgar convenien
tes e poderá conferir esses poderes quér collateralmente com, 
quér em substituição de todos ou quaesquer dos poderes da 
clirectoria a esse respeito e püde em qual11uer époea revogar, 
reJ.irar, alterar ou variar todos ou qnaesquer desses poderes. 

Art. H3. Um director gerente não terá nem exercerá pode
res maiores nem mais extensos do que conforme as disposi
ções destes estatutos serão exercidos pela directoria e estará 
sujeito no exercício desses poderes a todas as mesmas con
dições e restricções a que a directoria estaria sujeita Pl11 
hlenticas circumstancia~. 
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XXII.-FISCAL. 

Art. H.TJ,. A assembléa geral ord.iltaria nomeará annual· 
mente para o anuo seguinte um fiscal sem necessitar que srja 
aceionista c até que tenha logar a primeira assembléa geral 
ordinaria, a directoria nomeará esse liscal. 

Art. H5. A t·emuneração do fiscal será csta!Jelecidn pela 
assemhl1\:t geral, c elle examinarú as rotltas tia eompnnhia de 
conformidade com a lei c estes estatuto~. 

Art. H6. Pelo menos 21 tlias antes daquelle designado 
para a assembh;n geral ordinaria, seriio entregues pela llire
ctoria ao fiscal as contas annnaes e o lJalau~o !JUe tl•ln de set· 
apresnntado á assPmhlt'a geral c o fiscal as recehN':i c Pxatni· 
ltal'Íl e pessoalmenW veriJirar:'t os títulos tia t•ompauhia. 

Art. 14,7. Dentro de iO depois de ter reee!Jitlo as contas e o 
balaw;:o, o fiscal on as confirmará ou se não julgar dcycr con· 
firmai-as, a11resentará o seu relatorio especial sobre ellas' e 
entregara á directoria as ront.as e o balanço junto collt o seu 
rdatorio cpw exporú o n·snltatlo do seu PX:Utle. 

Art. llJ,H. Sete dias completos autt's tle eada assemiJléa ge
ral ordiuaria, a directoria enviará pelo correio ou por outro 
meio uma cópia impressa elas contas c rlo Jwlanço exmninatlos 
e tio rf'latorio do liscal a e:ula ael'ioni~ta, tio ae(·ônlo eom o 
st•u endereço registrado. 

Art. H!l. Em cada assemiJléa geral ordinaria serit Iitlo o 
rclatorio do liscal á assewbléa geral, junto com o rclatorio da 
directoria. · 

At·t. i 50. A tlircrtoria nenhuma deliherac1ío tomará com 
relação á variação tlo fundo tle reserva ou de outros quacsqucr 
empregos de fundos, sem que essa avaliação tenha sido exa
minada velo fiseal e por elle declarada exa'rta. 

XXUI.-DIRECTOHE~, llEPOSITAL\lOS E OFFLCIAES. 

Ait. 151. Quando a tlirectoria o julgar conveniente haverá 
taes c tantos litlei-connnissarios para qnaesquer dos Iins tla 
companhia, romo a directoria determinar e serão nomeados c 
terão as nHnuncr:tçõPs, os poderes e intlemnizaçõrs, e eum· 
prirào os deveres c estarão sujeitos aos regulamentos que a 
directoria determinar. 

Art. 152. Os tlirectores, fidci-commissarios, fiscaes, secre· 
tario c mais offieiaes serão indemnizarlos pela companhia dos 
prejuízos e desprzas que lizerem no desempenho tlos seus 
-respectivos deveres, excepto as que tirert~mlogar por acto 
caprichoso ou culpa sua. 

Art. i5:L A directoria potler:í pagar aos agentes solicita· 
(]nres ou oflieiaes da companhia por meio tle porcentagens ou 
outras commissões, ralcul:~das qnm· solJre a totalidade quér 
sobre uma parte dos lucros liquitlos ou sohre transacções cs
peciacs. 
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Art. f;j'~. Nenhum dircrtor, fidei-commis~ario ou offieial st•r:í 
rPsponsan•l por outro qualquor din•.ctor litlei-conuni~sario tlll 
ollkinl n<'lllltur ter tomado parLt• em qualquer receiJimento ou 
outro a c to por t·onformidade, nem por <fltalquer prej nizo on 
g-asto que soiH't'Tenha :í. companhia ou a outm tJualquer pessoa 
prorrniente dos netos ou deliberações da companhia, f'xcepto 
:HJLWllcs que lhe sobrevenham por at·to ou falta propria enpri
dwsa e culposa. 

Art. i(j;'j, As l'ontas de f)naesqut•r fitlt•i-eommissal'ios ou olli
l'i<~PS putlent ser ajustadas c :tppt'OI':ulas ou dl'sappro\ rul:ts t}lLCl' 
110 tudo, IJUCI' em parte püla direetoria. 

Art. 156. Qualquer offieial da companhia tJUC venha a 
tomar-se fallido, on que publicamente liwr contposirão l'olll 
os sPns ITndores, estará por esst' farto intpt,t!ido tlt• lll'Ot'.etler 
t'Otllll ollll'ialn deixat·:í de o ser. 

Art. 157. Fit•a <•ttlt•tulitlu IJIW eltttJttanto nãiJ constar das 
actas tia tlirectoria itiiJltltliuwnto, os snus ar tos no ex~reieio do 
seu cargo serão !fio \"ttlidos, euuw se elle euutitlllaSSe a estar 
de\ idalllente tlcsiBiltl'dillo. 

XXIV.- ASSE.IIIJLÉAS t:Ell.U:s. 

Arl. l:i8. Quatro !llt'Zt•s tkpuis tle rng"istrntlo o JIIPtllo
randum da assoriat~ão t• os estatutos Lla companhia, lt•.rú lugar 
em Loudrcs Hllla asst'lltlJit'•a geral. 

Art. 159. fiennir-sP-lta a assentiJlt;a gorai onlinaria an
nnalmcnte no Jnr•z tle Maio nu ltll'alt•m Lontlrt•s ou ~lidtlll'ssex 
na hora c no dia fJUC a t!it·twtoria na oet~asiiio imlieat·. 

Art. HiO. A assent hlt;a g-Pral I'Xtraortlinaria ;erü c·on voc:11la 
1'111 rptalfJ!WI' ocrasião pela din•rtoria por ah·itre proprio c 
st·rü por •~lia c·onyoeada Lotla a Vl'Z tJIW unt n•tpteriuteutu tlt~ 
IJnaltJtwr HUIIH't'o de aecionistas, possttindo juntos ntutea 
Jnt•nos dll um f}ninto do capital cutào t•mitlido, dcelar:uulu 
1letalltadamente o oli.jeeto da rnuniiio n nssiguat.lo pelos l'I'!JlW
rentrs fOr L•ntrcgun ao secn·tario ou tlc;ixado no t•seripLuriu 
}t:Jra a dirrwtorin. 

Art. 16J. Qnantlo a tlirN~toria t!l'ixar tlt•t·orn~r H tlias tlPpois 
Lla entn•ga de a!g·nlll rtt•ssPs I'PlflH'l'iuwntos sem c·on\·oear a 
assem!Jléa grral, 1ll' eonfnrmitlatl!' com o petliLlo, os J't'IJUe
l'l'nlcs poderão faze l-o por si mesmo. 

Art. Hi2. As nssemhlt:as gnat's t•xtraordittarias reunir
~1'-hão no Jogar eonvt•uieutP em Lontlres c l\lit.ltllt•ssex que a 
tlirnt·toria Llt·~ignar e SL'IHln unw assemhlt'-a g-t·ral t~nnvoeada tltJ 
l'oufonnid;llle I'Ullt o artigo sttpm, l'onfortnt~ u illllican·m ns 
jii'SSO:tS t(IH' a 1'011\'t)l'!lt'PIII. 

Art. Hi:l. Cint'O aet•ionistas pn~st•ntt•s JWssoalmPntt• st•t'ii'' 
qttoi'Um para nma asst•ml.tlt;a gt•ral para todos os fins. 

Art. llií . .:\enhm11 negocio St~r:l tratatlo t•tn asscmblt;a geral 
alg-nnta sem t[ttt• tlf'stlt• o emllt'~'o st' ac~lte pn·sPnte q11orwn pam 
tratar do JH.'g"IJI.'Í!J e a dedarar"àu LI e Ulll indh iduo reeomuwn· 
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d:11lo pola dircctoria não tnl'<Í Jogar senão qnanllo tenham tleeor
ridu pdu menos l:i miuntos tlt'pois da hom Jtt:lrcada para a 
Sl'SSãO. 

Art. !65. Se decorrida uma hora depoi;; da marcad:l para a 
reunião da assemiJit'a gMal tJnt'r JH'imithra qnér atliatla, o 
qnorum para qnalqu•1r 1wgoeio não se achar prcsenttl, a assem
IJiéa geral sera disso! dtla .. 

Art. t66. O pre~identt•. rom o eonsPntintPnto da assrmhléa 
gm·al polll'rú adiar !Jllalrpwr a;;St'lnhl•'<~ g-nral dt• 11111 para outro 
dia e dl' um para outro Ioga r t' Jlt'gorio algum st•r:í tratado nm 
<JUaltplcr asscmhlt'•a gt•ral adiatla, alt'm do 1wgneio qnc fi<·.on 
por terminar na assernhlt'a grrnl em qnc o ndianu~nto tt,ve 
Jogar e que podia ter sitlo tr11tatlo nessa asscmhlt'a geral. 

Art. Hi7. Pessoa alg-m•w corno port:11lor tln Hlll gnranttl dtl 
aeçõt•;; tt•rú direito d11 tomar part.e 011 rotar. on 11\:t'JTer qnal
tJUl'r dns tlireitos tios aceionistas em assemhléa geral da t:om
panhin, ou de assig-nar qualtpH•r re<JlWrimcnto, petlintlo a 
t•tmvocação tla asst•miJléa gm·al, ~alvo se trrs tlias antns do mar
ratlo para a reunião no priuwit'll <'a,o, ou saho se antes tio rt:
q uerime nto tm· si do e11 treguo 110 t-serip torio, nos mais casos, elle 
tiver tlPpositatlo o 1lito garanto de ac~·ues no t:seriptorio on l'lll 
outro <JUal<JUer Jogar ou em 11111 elo;; logan·s fjllC a tlimt:toria 
<'lll qual<jtwr épo1'<1 indicar junto t:om a •lnl'larnrão por escriplo, 
do sou nome c Pndcreço P !'ah·o sn o g-nraHt<• tlt• :w~·õrs 
fiear assim !lnposil:ulo atti dt'pois tia :ts:<~·ruliltSa grral ter tido 
Jogar. 

Não serão aceitos os Homcs tle mais <ln uma pc,.;soa eumu 
possuidores conjunctos de um garante de acçuns. 

Art. Hi8. Passar-sc-ha á pessoa qno agsim depositar nm ga
rantn de acçõos, um certilkado tlel'larando o nouw, endereço e 
o nunwro de acçucs ou importaneia de eapital inelnido no A·a
rantfl de ae~ões por clle d1:positado, cnjo certificado lhe darú 
direito !ln tomnr parte e yotar nas assemiJlt'as gPr:ws, 1la tlll'SITla 
maneira como se elle fosse tun acrionista registrado t:otn re
l:u:iio ás acrucs ou capital espeeifi•·atlo no dito cert.ilit•atlo. 
Entregtlfl o tlito ecrtiticarlo, o garnntn tlt\ at'<'UI'S sohre o tJual 
clle tiver sitlo passado, scr-lhe-ha restituitlo: 

Art.. i69. Qnnntlo a tlircetoria roll\·ornr UJlW a~st'mlMa 
gt•t·al ou os aeeionistas cnn vocarrnt UHW nsst•ruiJlt'a geral 
nxtraonlinaria, os re~p<w.tivos ayisos th'n~r:uJ sr•t· [I' i tos· t'ont 
nnnea menos de sl'tc lll'lll mais <In i:i tli:~s de :rntcrt•tleul'ia; 
port;lll o niío recebimento tle qunltjiH'l' a1·iso por qualquer 
aceionista não invalitlar{t as lleliberar;õrs tla asscmhlt•a geral. 

Art. 170. Quando uma assemiJléa gt'ral for atliada por mais 
tle st1te tlias, a tlirectoria dará adso da reunião tia asscm!Jltía 
adi:ula pf'lo nwnos eom quatro dias dl' antil'ip:tt;ito. 

. Art. 171. Os ayisos convocando asas't'mhlt\as geracs ser~o 
<~ontados e'i:t'htsive do dia PJil qtw ''' liznr" aviso, pnn'm in
clusive o ui a da reunião. 

Art. 172. Os avisos convocando as asscmhléas gct·aes ou 
tlos seus adinmenlos, declaramlo a étloca e o Jogar da reunião 
e quando neccssario a natureza gci'al dos ncgocius IJUO uella 



têm de ser tratados, serão feitos pela directoria ou pelos acclo
nistas que convoc~rem essa reunião pela. maneira c~mo. aqui 
em se"uida se indtca que devem ser fettos aos accwmstas. 
Art~ 173. Nenhum nc.~ocio serà tratado em qualiJUCr as

scmb léa geral ex.traordinaria, além dartuellc flllC tiver sido es
pecillcado no aviso da convocaçiio. 

Em todos os casos ~m que pelos presentes estatutos se deva 
dar ariso do negocio que tem de ser tratado na assembléa 
geral a circular c os annuncios, se o~ houver, explicarão o 
negocio. 

XXV.- ronEnEs n.\s ASSEllllLIÜS GEUAE~. 

Art. 17!1. A companhia ptídt', com a sancr;üo de uma as
sembléa geral cxtraordinaria e sujeita a quaesqucr condições 
impostas pela asscmbléa geral em qnnlqncr oceasiiio, m:ercer 
qunesquer dos poderes conferidos pela lei das companhias, 
f867, :ís companhias por acr:õmo; limi la das. 

Art. i7ri. Qualquer assembléa geral ordinarla quando o 
adso tenha sido feito twssc sentido, podcrú por dPliheraçiio 
to111ada por trcs quartas parl1~s dos votos dados pessoalmente 
ou por procuração, rcmovPr qnaliptel' dirrctor ou fiscal por 
tll:'i con<lncta, nPg-ligf'ncia ou inl'apaeitlatln f' púdc por nma 
~intp!Ps maioria prccnclwr IJtlaltJill'l" vag·a no cargo d1~ llirretor 
OU de fiscal C fixar a f!llllUlll'raçi"to dos ti~cacg. 

Art. 176, Qualquer assembl1'a gPral orliinaria sem aviso 
algum a esse respeito potlcrú eleger directores ü fiscacs c po
tlei·:", tomar conhecimento c rcpro\·ar fJUér no todo, 1111ér em 
parte on aceitar c confirmar as conta~, lwlanços c relatorios 
tlfl directoria e dos fiscacs respecti\·amente, c podcrú sujcit:l ás 
dispog~ções destes estatutos rcsol VI' I' so!J1·e qualquer proposta 
da llircutoria com refcreneia a qu:dtfuer dividendo. 

Art. 177. Qtwnllo qualquPr assemhléa geral tiver resolvido 
um nug-mcnto de capital, essa asscml!léa geral ou outra tfllal
t(UCI\ 1íóde, sujeita :ís dispo~irõ1•s 1lo art. 27 destes estatutos, 
determinar a importancia e as condir;õcs desse augmcnto de 
capital c a época, modo e termos em que ns nov:ls accõcs serão 
cmittid:ts c a ~pplicação que se deve dar ao premio, ha rendo-o, 
d:ts JHJyas acçoes, 

Art. 178, Qualquer asscmbléa geral IJUC resolVI'!' ares
peito das con11i(·Õcs com que quacstJuer novas act;ões d.evcm 
ser emittidas póde determinar IJile :ts no\·as :1crões spj:11n cntit
tidas como uma classe ou romo diversas classes e póde ligar 
as no1·as acçõcs de todas ou de qnarsqur.r rlassrs, qualf{Uer 
privilegio especial, com t'rf"ereneia a <li l"idcndos ou juros prc
ferenciaes garantidos, fixos, fluctuantcs, remíveis ou outros 
ou quaesquer condirões ou restricções especiaes. 

Art. 17!)._ Se, depois de uma assembli":a g-eral ter resolvido 
a emissão tle noras ac~ões, todas as novas acçõcs niío se tiyerem 
emittid? ncss~ confor~ni!ladc, qu~lqucr asscmbléa geral )Jóde 
por dehbcraçao espectal detenmnar que as novas acções não 
emittidas não o sejam, porhu :;im cancelladliS, ou pódc pela 
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mesma maneira dctcrminnr qualquer alteração nas condições 
mm que ns novas acções não emittidas dovnm ser emitt1das 
ntl os privilegios ou restric~õcs cst)eciaes ligadas cis novas 
ar~eões não emittidas. 

Art. 180. Nenhuma dcliberaÇ'ãO para angmcnto de capital, 
nem qualquer deliberação com refcrcncia ú emissão de quacs
quer novas ac~ões será tomada sem a prévia rccommcndação 
da dircctoria. 

Art. 18l. A companhia poder:\ em qualquer occasião por 
dclillcração especial, alterar e estabelecer novas disposições, 
em subslitnição ou em ar•crcscimo a qtwcsqner rr'\_~ul:mlentos 
ria companhia, qurjr so achem ineluirlos rJnr:r niio, nrstc•s es
tatutos. 

Art. 182. A autoridade das assmnlJ!r;as geraes de, por do
liberarão especial poder em rJualquer occasião alterar e fazer 
novas disposições em suiJstituir;ão ou accrcscimo de quaesquer 
regnlmnentos de companhias, estender-se-Ita até a faeuldadc 
de autorizar toda c qualquer alteraçiio destes estatutos com ex
el'pr:ão sómentc dos reg-ulamentos da companhia que as leis 
em vigor coneerncntcs ás companhias auonymas não per
mittem á companhia alterar, cujos regulamento~; cxcr•ptuados, 
~crào nPssa conformhlade considerados os unicos ·reg-ula
n-wulos funrlanwntacs c inallnraveis da r:omp:mhia c llx:ccptu 
tambom as clausulas exigidas pelo dt•creto do governo brazi
lciro, as qnacs não serão alteradas sem o consentimento desse 
gowrno. 

Art. ·183. Qualquer resolução por Pscripto r1ue os estatutos 
não exijam que seja passada de qualquer maneira especial, 
quando recommendada pela directoria c depois de dado o aviso 
a todos os accionistas, de confurmidarle com o seu endereço 
registrarlo eomo dispõem estes estatutos, fôr adoptada e sanc
cionarla por escripto pelos possuidores de pelo menos rle tres 
quartas partes em valor dos accionistas, ser:\ tão válida c 
oilicaz como uma resolução de uma assemhléa geral. 

~L\NEHlA DE PUOCEOE!t NAS ASSEMDLÉAS GEIL\E'. 

Art. lSí. Presidirá a todas as assembléas geraes o presi
dente da directoria e na sua ausencia um director escolhido 
pelos direclorcs presentes c na.nusencia de todos os directores, 
nm accionista eleito pelos accionistas presentes. 

Art. 185. Nas assembléas geraes ordinarias em que algum 
dircctor tiver de retirar-se do cargo, elle conservar-sc-ha 
no cargo até a dissolução da asscmbléa geral, retirando-se em 
seg-uida do cargo. 

Art. 186. O primeiro negocio de que se tratará em cada 
assemhléa geral, depois de occupada a cadeira da prcsidencin, 
será a lritma da acta da ultima asscmbléa geral e se a :teta 
não parecer á assembléa geral achar-se assignada como reque
rem os prc~rmtes estatutos, e lia ~crá quando .11~h:Hl:J exnct.1 ou 

!'. 11. l~íS lif> 
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tendo sido corrig-ida, assignada pelo presidente da assomblc:a 
g-eral na qual fel r lirln. 

Art. 187. Sujei tas :10 pnditlo ele uma votação nominal como 
em seguida mencionado, todas as questões que tiverem de 
ser decididas por qualquer· assembléa geral, salvo quando 
resolvitl1s sem dissidencin e no caso de não ~e achar por outra 
fúrrna estipulado pela lei, serão decididas por uma simples 
maioria dos arcionistns pessoalmente presentes e qualificados, 
ele c•onfonnidadc eom c•stcs estatutos, para vot:trem por vot:t
r:ão syml1olica. 

Art. 188. Em qnnlquer as~rmlMa geral (salvo se a vota~ão 
nominal no acto de adoptar-sc qmdcJuer deliberação fur im
mcdint:mwnte npús n deelaraçiio do rrsultnclo da votaçiio sym
bolira pelo presiclt•ntr• rl:~ nssemhlc'·a gl'ral, pedida por pelo 
menos dous :weionistns ou mesmo antes da dissolnçiio ou adia
mento dn assem!Jlwn gernl por rwJuerimentu escripto, assigna
do por accionistas possuindo juntos pelo menos 50 acr;ões c 
entregue ao presidente ou secretario) a declararão do presi
dente que uma delilwrac.~i"to foi ap)lrovada e o respectivo 
lanç:~ménto na acta dos trabalhos da assembléa geral serão 
evidencia sutllciente do facto assim declarado, som preci~ar 
provas do numero ou proporçiio dos votos dados a favor ou 
contra a rlelibemr·iio. 

Art. 18\J. Sea"'votaçiio nominal fur pedidn, proccdnr-se-ha 
a ella pela maneira, no Io~ar (\ quúr immediatamcnte, quér na 
época dentro de setl' dias depois que o presidente da assembléa 
geral indicar e a dcliberaçiio determinada pelo resultado da 
votação nominal, será considerada como resolução da as~cm
bléa geral na qual a votariio nominal· fur pedida. 

Art. 190. Em todns as fJUI'stões que tiverem de ser decidi
das por votação nominal cada accionista presente pessoalmente 
ou por procuração e com direito d(;l votar, terá um voto por 
cada uma acção que possuir. 

Art. f.91. Se mais de uma pessoa tiver direito em commum 
a uma acção, a pessoa cujo nome se achar lançado em primeiro 
Jogar nos registros dos accioni~tas como um dos possuidores 
dessa acção e nenhum outro terá o direito de votar em rela
ção a essa acção. 

Art. 192. Quando um pai, tutor commissario, marido tes
tamenteiro ou adminbtrador, rcspectiramcnte de qualquer 
menor, lunatico, idiota, mulher· ou acciunista fallecido dese
jar votar com relação :ís .nccões do accionista impossibilitado 
ou fallecido, elle poderá tornar-se, pela maneira prevista nes
tes estatutos, aceio~ista em relnr;iio a taes acrõcs e poclerú 
v o ta r nessa confurmrdade. 

Art. 193. Um accionista que se ache prssoalnwnte presentn 
a qualquer assembléa geral póde deixnr de t•IIJWr parte na Vtl
taçiio de IJUnlqucr nf1g-ocio fJllc\ Jtl'll~ sP tratar st'lll qw· por 
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;,ssim procodcr seja considerado como ausrnle da asseiJtbléa' 
geral nem a sua prcscn~·a inralidará qnnlquor ~rocnraçã~ d··
vidamonte passnda por elle, excepto no que diga respeito a 
l]ualqucr negocio em que elle vote pessoalmente .. 

i\: t. i!)~. Um accionista que tenha o direito de votar 
porlerá em qualqueroccasião nome3r outro qualquer accionista 
seu procuradar para assistir e votar por clle em qualquer 
assemiJléa gPral ou em tJUalquer votação nominal. E qu:tlquer 
accionista poderá igualmente votar por intervenção do seu 
procurador ou procurador permanente, qnando dt•vidamente 
nomcndo de conformidade com estes estatutos. 

Art. 195. Todas a~ procurações serão por cscripto na, ou 
de conformidade com a seguinte formula ou tão nproximada
mente a clla quanto as cireumstancias o admittircm, e serão 
assignadas pelo outorgante e depositadas no cscriptorio pelo 
menos ~8 horas antes da marcada para a reunião da assembléa 
geral, na qual ella tem de servir. 

Eu (A. ll. ) acrioni~ta da The London Plntin:) llrazilian 
TelBgrnph Company Limited, pelo wcscntc instrumento no
meio (C D) ou na sua ausencia (E F) ambos accionistas da 
companhia, para proceder como meu procurador na assem
bléa geral da companhia que deve ter logar no dia .. de ... 
1le !8 ... c em todos 03 seus adinmcntos. 

Em testemunho do quo, a assignoi aos ... dias 1lt1. .. de tH ... 
(assignado ... ) 

Art. 196. Todo o accionista poderá nomear por instrumen
to assignado e sellado por elle qualquer pessoa para seu pro
curador ou procurador permanente para nssistir :ís assem
IJiéas gcraes, para votar nessas nssernhléas, ou em qlwlqucr 
Totação por escrutínio secreto para raceber avbos c para 
proceder pessoalmente a seu respeito. Qualquer desses docu
mentos será, quando o caso se der com possuidores de ncrões 
registradas na Inglaterra, dni)OSit~tdos em poder do secret:1rio 
(sendo-lhe entregues pelo menos Ml horas antes tia época nm 
que clles têm de ter cffeit11) e quanrlo o caso se der com os 
possuidores de aeções registradns no llrazil, serão rubricadas 
pelo representante da companhia, tendo sido deixados em sm1 
poder pelo menos ~8 horas ~mtcs para esse fim c serão pela 
mesma maneira c dentro de ignal periodo deposit:1dos em po
der do secretario em Londres. Os instrumnntos nomeando esse 
procurador ou procurador permanente declararão se a nomea
ção é pm'a cffeilos gcracs, ou para nm tempo c fins qu:wsquer, 
será devidamente scll~da. 

Art. 197. Nenhum voto dntlo ou neto pratieado, em virtud.n 
de um instrumento, nonwando um JH'Ot~ur:ulor on mantlatario, 
será impugnado ou invalidado em razão tlellc ter sido revo
gado por fallecimento ou outra causn, salvoS" o aviso dessa 
rnvoga~·ão tiver sido prcvi:ntenlc fnito aos directores. 

Art. Hl8. A pessoa que presidir á assemhlt;a geral ttmí PIJl 
todos os casos de empate dn votos t~m nma votação nominal o'U 
outra qualquer, um voto ~tdLHt~iuual de desempate. 
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XXVIII,-ACTAS DAS A~SE~.IllLÍ;As GEHAKS. 

Art. :1.99. Todos os lançamentos feitos no livro das actas 
das assembléas geraes, com tanto que sejam feitos e assignados 
de conformidade com a lei e os presentes estatutos, serão na 
ausencia da prova em contrario constderndos como um regis
tro fiel e nessa conformidade uma delilleração original da 
companhia e em todos os casos o trnbalho de provar fJUalquet· 
irregularidade recahirá tollo sobre a pessoa que apresculur 
alguma objecção á a c ta. 

XX:IX.-Fu:'-WO DE RESERVA. 

Art. !00. A directoriu poderá em qualquct· 1~poca reservar 
ou põr de parte, dos lucros liiJUiuos da comp:JOhia, a somma 
que no sou entender fôr necessaria ou conveniente, pon;rn ue 
maneim que esse fundo de reserva não exceda t•m tempo al
gum á quantia de dez mil libras esterlinas (X :1.0. 000) excepto 
quando sanccionado pela assembléa geral, e esse fundo de re
serva será em qualquer occasião qtH;r elle tenha ou niio attin
~ido o seu maximo, á discrição du directoria, applicudo para 
Igualar dividendos ou parn supprir prejuízos ou para razot· 
face a reclamações contra a companhia ou satisfazer compro
missos da companhia, ou será empregado corno fundo de amor
tização para pí\gamento de obrigações prcferenciaes (deben
tures), hypothecas, obrigações ou onus da companhia, porém 
nenhuma parte do fundo de resen·a será empregado no gyro 
dos negocios correntes dn companhia, excepto em virtude de 
uma resolução unanimc da directiJria. 

XXX.-JOIP::EGtl DE CAPITAES. 

Art. 20i. Todos os dinheiJ·os levados ao fundo de reserva 
e todos os mais dinheiros da companhia que não tenham irn
mediata applicação para quulquer pngamento que a companhia 
tenha de fazer, pnd<'riio sr1· enlpl'Pgatlos pela directoria em 
títulos do governo on tlo Esl:Hlo ou <'m lwns inunoycis ou mo
veis ou em outros títulos ou applirações (eomtanto qne niio 
sejam na compra de acções dn companhia), conforme n dire-
ctoria em qualquer época o entender. _ 

Art. 202. Em quuesquer casos ein que a directoria o julgar 
apropriado, o emprego dos dinheiros pnrlerá ser feito l)O nome 
dos fidei-commi~sarios. 

XXXI.-DIVIDENDOS. 

Art. 203. Os lucros líquidos da companhia, de c~ula :~nno, 
~rào a ~omma declarad:~ C•)mn t:ll pela dirertoria e serão d··· 
pois de Ôo:'•lnzida ~ r<ll t•: •ln fnn•l•) l.}p ! •:<erva apropriada c 
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applicauos, sujeito á ueliberaç;to tla nssembl!ia geral, ao pa
gamento de um dividendo soiJre as aeções da ·companhia. 
Fica entendido que se tl\·nr·nm sido emittidas quacsqner noyas 
acções ou capital, em qualquer proferencia, vrioridade ou A"a
rantia, a isso se attendPrá na distribuição dos lucros liqnidos. 

Art. 204,. Não se declarará divitlcndo algull1 superior no 
reconunendauo pela directorin. 

Art. 20:5. A directorin poderá tl!'clarar um dividt>ndo por 
conta, a rrspeito Lle qnnlqncr parte tio :mno, qnaiHln na snn 
opinião os lucros liqnitlus da eumpanhia pPnnittin·m. 

Art. 206. Touo o divitlt'ntlo lo~ll ([\11' mr Llc•clarat.lo, St'l'á 
pago ás pessoas quo a clle tt~nhanl din•ito pcln IIWlll'ÍL'a qne a 
direcloria em qtwlqtwr oct·asião dctennin:tr" UI' t'llllfonnidade 
com o art. i7 e se mais tle nttln pessoa se :11·har n·~istrntla 
como possuidor de uma nct:~n, o pngaltH~nto !'rito ú P"''1'a <~njo 
nome se nrhar em primeiro lo;!nr no 1 cg-istro do' nccionistas 
será sufllcientc. 

Art. 207. Qunndo qunlquer accionistn se achn.r rm diyida 
para com a comp:mhin, totlns os diYilientlos que tenham de lhn 
ser pap;ns, ou parte sufllcirntr· dollt•s, porleri\o ser applicados 
p:'la companhia pnra pagumcnto da divida. 

Art. 20fL Todos os divilltmtlos sohr1) qnaesqtwr neí,'ÕPS re
gistrndas serão sómente p~gos :í JH'sson registn1da como por
tador dPssas aet:c•es, no dia enl qnn a d1•!ill('raç~o, t!Pclar:mdo 
o dividendo, tiver sido tomnda ou a representante legal dessa 
pesson. 

Art. 209. Diridendos n;to pngos nuncn vencerão juros con· 
Ira a companhia. 

XXXII.- AYJSOS. 

Art. 210. Todos os nvisos <JlW Jl"los prc,;1·nk.:; est:rt11los ot< 
pela lei têm de ser I'Pitos :ws :~t•rionisl:1', l'ar-:'1'-il~o com n'fe
rencia aos accionistas <JLW tiv1.·rem o seu cmkn:co n~gislradu 
na Inglaterrn, por aviso pe,soal, on <mviando cartns franquea
das pelo correio 11 <'sses aecioni:;t:ts e a e:ooes enderccos. Qttnnto 
aos accionistas po,suidon·s de ar~r .. ·õr> rPgi:;tnrl:rs no \lr:rzil, qut) 
tivcrrm resp1~c!iYanwntr' procur:r<lores ou nt:rttd:rtario:; t·orn 
endercros n:1 Inglnterr:t, rcl-[istnlllos na ln~lair'rr\t, f:1r-sP·Iliío 
por nviso espl'eial ou por mPio dü itk.nticas eart:1s enrintl:ls aos 
ditos proc.uradorcs ou mnntlatarios es:'es t'.ndl'l'C".''1', I' etnttnnnto 
n todos os mnis aeeionist:1o; inl'iuindo os portadiii'I'S dll garantus 
ele nrçõcs (qnantlo os h:rja)o<'riío l'llcs feitos por moio de annun· 
cios publicados pelo menos r•m lllll jonwl de Lomlrcs. O n~
presontante da companhia no Hio üe Janeiro lo.~.;o que tPnha 
conhecimento dos termos de qualqtll'r desses aviso;:, enviará 
pelo correio uma circular n cssr~ respeito :rm; aceionist~s qnu 
possuirem acçõcs rngistrnllas no llrnil, :ros st'llS l'ndere~:.us 
<1Ssim registrado:::, porém es,;a t~ir('ular ;;nr:1 c"n;;il],•radn corno 
tcndn por ol1jerlo <1JH'lla<; tnmsmittir urn:t inf•Wlll::ti)O e todo~ os 
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nccessarios avisos seriio considerados como rlnvidmnenle ft•itos, 
tpwndo o tenlwm sido pela nraneir;t at·ima dita, tJUt;r essa cir
cular sPja ou não enviada. 

Art. ~l:l. Tor!as as rart:1s P annunrim; (quando se flzcrt•m) 
cnviad"s ou pulilicadns do conronnidndt1 t1rlm o artigo supra 
seriio nssigrwdos pelo secretario ou pcl:t pessoa que :1 cli 1'<1-
cloria designnr para fazer as suns vezes ou levarão imprnsso o 
seu nomo no fim, exeepto no caso de uma nssemhléa geral 
!'onvocada pelos accioni~tas, de eonformitladt1 com t•sle.s esta
tutos, caso t•m que elles serão assignados pelos aceionis!as quo 
n eon roca rem ou levarão imprc:;sos no lim os seus no11ws. As 
circulares distrilmidas do accônlo eom o artigo supra pelo 
rcpn•scntante da comp:mhia no Hio de Janeiro seriio assignatlas 
por Pile ou lorariio o ~Pu notlJe impresso no tlrn. 

Art. 212. Qualquer desses avisos as>dm enviados pelo cor
reio a qual<rucr <lesses erHlen·ros, sed eonsi<lera<lo como tnntlo 
sido ret1elJido e feito 110 gyro ortlirwrio do corrt'irJ e querendo 
pro,·:~r-se qne assim se procedeu sl'!'ú wtlieienlo prtwar <Iue 
essn carta cHnva conrenientt·mr•nt<• t•ndcrerarla e que foi lan
('ada no eorn•io. Qualquer a riso fr·ito por annuneios SPrn con
sidnrado C·•mn tenrlo-llws sido ft·itrJ no di;1 em que o annunrio 
nesse l't'SJH'ilo tirer apparccido JJo:< periur!it·os indit•atlos nestes 
est.atutos. 

Art. 213. Todos os a1·isos fr·it,;: a art·iollislas, snr:lrl rr1rn 
rl1foreuei:1 a qunlrjuer at~ção, a qu:d mais dr~ uma pe.ssoa tin'l' 
parte, feitos a t[Ualtjuer dt•ssas JlL'Ssoas cujo no11w se :1ehar l'tn 
primeiro log-ar no registro n os a\·isos assim ft'itos st'riio avisos 
sufficientes para os possuidores de;;;;a arçiio. 

Art. 2H. Todo testamenlt~iro, admini.strad"r, pai, tutor, 
eommissão ou administrador de fallt•ncia, do qnaltllll'f aeeio
nisla registrndo, fallecid.o, menor, lunatil'O, idiota, ou fallitlo 
e o marido de qualtJUt'l' accioni~la mullwr o todns a~ mais JW;;
~oas que tivf'rcm ou reclamarem qualqunr interessn er,uila
tivo ou de outra natureza, nas :J<\'Õr•s de qualtjuer acdunista 
registrado será absolutauwnle obrig-ado por eatla aviso assim 
feito como acima dito, se ft'lr tlirigitlo ao nltilllo entlerero re
gistrado d"sse accionisla, não olJstanto tora eornJianhia por 
qualqupr maneira conhecimento da minorida<lt•, loncHra, idio
tismo, fallencia, fallccimcnto ou eas:unen tn <lesse accionista 
registrado ou desse interesse erJuilalivo on de outra naturoza. 

XXXIll. - DISSOLUÇ:\0 DA COMP.\NIIIA. 

Art. 215. A dissolução da compnnhia pt'rt!u ser dt'lnrninatla 
por uma deliberação <'Special, por· uma tjltnlrllltT raz;lo e <Jnér 
o ohjecto sPja a absoluta dissolut:Fto da eornp;mhi:t ou a rer:on
strucçiio ou a IIHHliflca~·iio da co111pa11hia ou a a!lr<dg:tlllat:iio da 
C1onrpa11lria com outra qualrpJt•r t•ornpanhia. on ontru qualqllo!' 
objl'Ciu u q uanllo se realize a lgnr :r a n•eou si i tuit;iio, modilica
riio, arn:dg:JIIWr·iio, scrü lieito :"t din•t·toria ou aos litjllidantos, 
rccelJcrcw ac1;ues tle outra qualtJUl'l' rolllJiauhia cutilo eon-
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stilnHla ou quo em srgui1la se constitua em págamcnto do ne· 
gorio e haveres df'sta l'ompanhia ou qualquer partes dolks c 
dislrilmil-os pelos acciouistas <lest~ compnnhia em troca das 
suas ac\·õns dPsta companhia e os acciouistns desta compa
nhia ser~o ohrigarlos n a(~citarrm por essa tl'oca as ~1eções dessa 
companhia ou o liquido prod4tcto (}a sua yondn. 

Art. 216. A llissulw;~o da companhia tt>rá lognr logo que 
seja dcterminadn como se acha dispostn tw lt1i, dt~ aceôrdo com 
os lermos c conll ições (]\lO forem detcrm i nados. 

Art. 217. Excepto naqur,llc qtw a assmnblt•a geral o dctPr· 
minar por outra fúrma a dirr,ctoria lir]Uill:ir:í os ncgorios da 
companhi~ pela fürma que julgar nwis connn:cnte. 

Art. 2!8. Fie~1 entendido qnn nenhuma tli~solur;iio aliso
Juta 1la cotn]JanltLl, não sendo nma liqnirlação feiln pelo tri
hunal, de conformilbdc rotn a lei, tr~rá Ioga r se n:t ou anto~ 
da assemhl1;a geral, na qual a ilclihr:ra~·ão de tli:"solver a com
panhia fôr conlinuatla, algl!ns 1los a1:cioni~tas entrarem em 
um compromisso c contract'J bastante para comprarom ao par 
ou nos termos em I!UC se t:OJlC'Jrdar as ac1;ões de lodos os ac
eionistas que dcsrjarrrn retirar-se da companhia c aprrsen
tarem garantia sutlieiente para a indemniz:tçiío da rcsponsa
liilitladc da companhia. 

Nomes, cndcrrços e dcsci'ÍJif'ÜO dos Sllvscriptores . 

.Ioim l'entlor, membro do parlamento, 18, Arlington Street 
S. W . 

.Jarurs Anderson, Cavalheiro, 16, Warrington Cresccnt, 
Miildll'SSI'X. 

!!enry Alfred Ch;iriL·s Sauntlen;, ü6, Oltl Droad Stre: t, Lon
tlt·es . 

.Ioim Hollocomlw, diredor do Tlw Ncw Lowlon & Drazi
li:rn Bank, LimitP<l, 2 Old Droa1l Stn:el, Lontln•s. 

Franeis l'avy, dircctor gerente da Hailw;ty Sharr: Trust Com
(lêllly, Limilerl, ~. Bank Uuildings, Londrrs, E. C. 

Hol!L·rt Smi Ih Forster, contador 6ü, Old Broatl Strect, Lon
rlrPs. 1•:. C. 

Williatll Layton, i'J. l\Iomingtun Cn~secnt. N. \V., Lon-
dr<'>. 

Secrcf:1rio do Sr. Pender. M. 1'. 
D;rtntlo aos !1 tle Mnn·n Jp, 1H78. 
Te:;tl~llllllllw;; da~ assignaturas das partes Sll(ll'a.- ThonUlS 

Jlnut!t J,an't'ncc, <bCl'l'Venlr: ltonorario do' Srs. Norton, Hosc, 
Norton ;md DrL'IHr .- :2~) Cukm:lll Slrcet E. C, solicitadores. 

- E' el>pia Jiel. 
lV. I!. Cousins, rPgistrmlor de eomp:mhias anonymas. 
Eu aiJnixo assiç;nado, William \Vebll \·enn Junior, tabcl

li:io publico por nomt·açiío n·al, ilcl·idattll:ttle jttratw~ntatlu, 
nesta cidad1~ 1le Londn·~. 

Certilieo c ntte>to l]llO a nssignatura \V. H. Cousins no , , • · 
11nal dn p:tgin:L lllllt\<'1'11 o<t-:l•:nt:• ilrJ illlfJ!'I'SSII :t <jll<' jLtnlo ,;oh o 
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~ollo rlo meu officio, é verrlad,~ira c rlo proprio pnnl10 e letra do 
111m. Sr. William !Ienry Co nsi ns, registrador de companhias 
a nonymas, ne;;te reino, pois foi hoje as:-dgnalla na minha pre
senr;-<J, e que a todos os docullle itos ~1ssim assignallos por ellr, 
SI~ drí inteira fé c credito elll juizo c füra dclle. 

E pnra que conste fiz passar a prnsenlc rJue :~ssigno e sello 
com o sello do meu otncio, 1'111 Londres, nos seis dias uo mcz de 
Mnrr·o d11 mil nitnc11n1os sr·t,•nl:l 1' oitn.-Qnotl :JttP>llll'.- IV. 
W. ·J'rnn Junior. 

1 l•:st:Jya o snllo do llOLario,) 
lkl'onhe ·,J vonl:ii],•ir;J a :lssi~-ll:ILIII':I rnlro tln \Yilli:llll \\.t'hiJ 

\'t•nn Junior, t:IIJPiii:·"' Jllllili':" tk.sl:l r:idade, e p:1ra eonslar 
<•ndc I'LillVÍl'l', pass1:i a p,·tlido d11 llll':;nw o prn;;enlt•, que as
signei c Jlz sr:JJar co111 o sl'ilo das imp,•ri:ws nrmas deste con
sulado geral do Imwrio do lli·~zil,·III L'llldr,•o;, aos sl'te rle Março 
de mil uit,Jcuntus sl't,•nla ü oilo.-.1. L. C. de Saltes Cunsul 
g!.'l'al. 

(l~staya o snllo 1lo cnnsuléHlo gernl rln ll:'azil em Lonrlrc~.) 
lloeonher,o verllatloira a as,ign:Jtnra do Sr. J. L. Cardoso 

de Snllcs, c"onsnl geral do llrazil em Londres. 
l\finisterio dos :_\legoeio,: Estrangt)irns.- Hio, einco ele Abril 

de mil oitocentos :;etcnla e oito.- O Director gr)ral, llarão 
de Caúo Frio. · 

(Ec<tavn uma est::unvillra dt• Llnzt•Hto.' rr;is, in ntilisacla.) 
N. 't69, )'jQQ róis, pagou qninhcnlos rr;is de emolumentos. 
Hio, :;'eis de Abril de mil oitucentos srtenta c oito.- For-

tww.- Coottt. 
N:ula nwis continha ou tlcclar:wn o diln cxnmplar elo mcmn

rmulwn dü nssociação e cc;tntntos rla c,,mpnnhia -The London 
!'latino llrnzilian Tell'gTaph Company Limited- que bem e 
lfelmente trn,lnzi do proprio original illlpresso em inglez, ao 
qnal me reporto. 

E111 fr' do r11:e [l:t''-'Ci o prl'srmt'J (jlll' a,;signei IJ sellei COIIl o 
sei lo domou o01eio, n~sta lllllitn!l'al I' lwrokn cidade rlc S. 
SPhaslião do Hio dl' Janeiro, aos qttillZI' dins do mcz de Maio do 
armo tlo Nascimento do :'\nc<so S,•n!Jor J(lSllS Christo 1le mil 
oitocrnlos sctnnta e oito.- Cru/0s Joct'J Kunhanlt, lralluctor 
publico c interprete eomnwrd~_d jnr:unr•ntallo. 

Eu Carlos João Knnhar,Jt, tradnr:tor pnlilko e intcrprct1~ 
t•ommerei:~l jtu:~mrntndo rla praça <lo 1\io de Janeiro. 

Certifir~o qn': llW fni :t(H't'st'nl:ulo lllll r](lr:nmrnto escripto em 
ing-loz, o qual a pctli1lo tia partn tradnzi lilll'ralnwnln par:1 o 
idioma nar,ion:d n rliz 11 ,,:ç·ninl" :1 ~:1111'1·: 
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Ccrtificwlo de inroi'JJOI'II(<l!l de HIIW COIIlJI!ln!tin. 

P~tlo pre~rnte crl'tiflr·o q1w a compnnh:n rlrnominnila "Tiw 
London l'lalino Uraziliau Tnlu~Tnpli Comp:111y" foi inr·orpu
rada tle conformili:ule e""' a li'i 1\as co111panhias. 18ti2, como 
Ullla rlllnpanhia de r:qlit:d linJit.ado, no d1a quatro de Marr.:o 
di• !1liJ oil<lCi'll[OS Sl'lüllta I~ oil:l. 

l'asowda por mim t'lll Lolllli\'S aos st•is <li:1s dn nH~z rll' M:~rc:o 
de mil oitOCi'llltb setenta e oito.- W. 11. Cullsins, Heg-is
trador tle cDmpanhi:Js nntlllY!llas. 

En abaixo assign:~tlo W illiam \\'e!Jh Vl'un Jnn ior, Tal1ellião 
pui>lieo por uomear:iio re:~l di'\ iliatJH'lllt• jllr:1111 'lll:Hio w·sta 
eidatle de Lontln·s. 

Certilko c a! testo que a ;,s:>i:~·u:liLJl'a W. 11. Collsins ao final 
ti:~ cPrtilião de inc~rporaç-iio ll:1 Comwmhia " Lilwlon l'latino 
Brazili::m TelegT:~ph Cotllllally Limitt~tl» 11a língua inglt•za, 
aqui junta, soh o st'llo tio meu ollieio, t'~ n~nladl'ira c dt~ pro
prio punho c letra do !IIm .. Sr. \\'i !liam llcnry Cousins, Ht~
gistrador de companhias anouymns nr•ste rrino, pois foi hoje 
assignarla na minha prPsenca c tfll<' a todu~ os doct1mrntos 
nssitn a~signados por elle SIJ tl:'1 inl<'ira ft; r: nr:,.lit'' t~!ll juizo e 
fúra dellc. · 

E para que conste fiz pa'sar a Jll'esente 1]110 assigno, rnhrico 
c sclln "OITI o sello do m<:u olHei o I'Ill Lorulres, aos seis !lias 
do mcz de Man:o de mil oitoc<·nt•JS setenta e oito.- Quod 
atteslor, W. lV. Venn Junior. 

1Yotario zwbl i co. 

(Esta.- a o sello do nota rio.) 
Heconlwr:o ycrdatlt•ira a assignalnra rl'lrn d<: \Yilli:llll Weblt 

Ycnn .Junior, Tal!elli~o llltlilico de,;ta cidade, u para constar 
onde roJl\•ice a pmlitlo do IIII'Silln p:1s1:~i o pre,<'ntc qu: as
signci c llz scllar co:n o st'llo das l!11pcriae~ Armas tlestt• Con
sulado Gt,ral rlo Imperio do Br;1zil r•rn Lontli'<'S, :tos sele U<J 
Marco dt: mil oiloct•ulos s\'lt·nla t' oito.-J. T •. C. de Sillles, 
Consul Geral. 

(Estaya o sello do Consulado.) 
Hot·<mhcco venlatlt·ira a assignattlt'D sttpr:~ tl<l Sr. J. L. C. 

de Salles, Consul Geral do Brazil ntll Londn·s. 
1\linisturio tios Negoeios Estrangciros.-Hio, tlou:; rle Abril 

de mil oitoeentos ol'tent:t e oito.- U Diret:tor Gt•ral, JJanio 
de Caúo Frio. 

(Esta \'a uma t•slatn]lillta de duzcnlus réis. inulilisa1la.) 
N .. t\l:l, iiOO n~is, p:1g·ou quinhentos rd,; 1lo I'Tllolnmr•ntm•. 

Hio, Ires tlc Abril de mil oitoet·utu,; sl'lL'llUl e oito.- Gui
m<tn!cs.- Cu misüo. 

1'. li I l8'7S G7 
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;'la·ln ma i~ rontinhn ou rlrelarnn o dito rlocumcnto f'(1H1 bem 
r llPlnJrntr trarlnzi do propriu mi~·inal e;cripto em in~·Irz ao 
ljlWI me I'C]iOJ'lO. 

Em fé do IJUP Jl:IS~Ili o prc.-entr f'(lW assig·nri e sP!Iri com o 
sr•llo do meu oflirio nrna muilo lPnl e hrToica cidade ele S. Sc
lwstiiio do Hio de Janeiro, :ws dezoito de Mnio de mil oito
cr:ntos sf'tenta c oito. - Cal"los João Kunhardt, Traduclor 
publico e interprete cornmr•rcLd juramentado. 

DECBETO N. G(HJR -llE i i llE AGOSTO DE 18i8. 

Autoriza a Ccomp;tnhia c Porto~Ail'grc !\'cw-llamhnrg- H ailw.ty, limitetl • a 
funccwnar no Imperio com JS altnraçües (p1c~ frz no& respectivos esta· 
lutos. 

Attr•nrlnnrlo no qnr l\fc rcrp11•ren a Cornp:mlda • Porto-Ale
gre :'lt•w-1/:unlmrg- Hailway li:ni!l'd "· n rlr: conformidade com 
o parPeer lia Sr•cç:io dos 1\'eg .. eio" rlo lmprrio do Consclllo dn 
E~tado, exararlo em eon·mlta dn 22 dr: Junho ultimo, Hei por 
lwm !litlorizar a referida eonlpanliin para euntinnnr a func
cionar Ilil Impcrio, eoJll as .altera~'Õl's fJne fez nos rcspcdiros 
e.;tntutus e que com cslo liai\am . 

.Jo:lo Lins Yieira CaJlsan,iio de Sinirnlni, rio l\1r•n ConsellJO, 
Sr\narlor rio I1nperio, l'n•sirli:ntr• do Conselho de Mini>tros, Mi
nistro ~~ Sr~nr·tnrio d1~ Estado dos NC'gocios rla AgTir'ultura, 
CoJiJiliCn·io e Uhra' l'uhli!'a>, :1ssim o tcnl1a rntendirlo e far.~a 
PXI'I'IItar. l':il:ll'io do Jlio tfp Janr•iro l'lll 17 de Agu;to lin 1878, 
~i." da Iudnpcn!lt•nl·ia e do Im per i o. · 

Com a ruhrica de Sua .\Ingestade o Imper:1rlor. 

Jo'io Lins J"iâra Cansansilo de Sinim!Jú. 

Copia cr·rtilleada de um~ rc:,o!u\ITO rsprcial da.:_ Porto Al!'gt·e and 
Ncw-llamlwrg (Brazilian) n~ihray Company Limite:!- c a sua 
trarlucção pam o podugucz. 

Ell infrascripto John Hr~nry Gr:lin ria cidade rle Londre' 
TafJclliiio pulJiieo por :wtoridade real dr·vidamentl! admittidr; 
e jurado. 

Certifico e dou f(\ : flllC 110 uia da data rh.; !JI'f)S('Jl[cs fui 
presente pessoalmente no c-;criptori., do He.~·ü,tro das Com
panhia;;; por arçiírs sito l'lll SniJWr-<•t I[OiiSI', Lon1lrp-;,. n alli 
m•sta orcasi:to o Sr . .Jamcs .'llichael, ll•·.c:i>tradnr :•jtulantl' d~: 
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eompanhias por acçõcs tem as:-d;.ma lo rm minha \H'<'.'cnça a 
eopia r~crtilicad 1 rpw \·ai annexa ~tth A.- E cerliliw_t·,nüJelll 
que a seguintr• é a tradurr.~ilo verdadeira c fi<' I elo irlimn:1 inglez; 
da exprPssnda copia ecrtilkada " :iHl1 e n. L. r~. Çl7:ilfi-llc
gistrarla 6077-21 Junho 1877.- Lr~is dus eompanhi:L; rl•· 18ti2 
c 1867 .-(2i'i e 26 Viet. c. 8\J-30 c 31 Vil't. e. i31.) Com
panh;a limitada por arcões, HPsolur;iío especial (conforme a 
lei das companhins de i8G:l § 51) da 'Porto AlegTr' mui ~ew
Hamhurg (Brazilian) 1\a!lway l:olllpany Limit•~'l •. Tomada 31 
llc 1\laio de !877-Contirmndn L) ilt) .Junho rlc 1877. 

N'uma juuta extraorilinaria geral dos accinnislas da so!Jrn
dita companhia devidamente convocada e celo!Jrada no c:<eriv
tmio tlll companhia ti7 1\lor.g;tte Strnr>t na cidade rk Lonrire:< aos 
at dias do ItH'Z d1~ Maio rle mil oitocentos setenta P sete (1877) 
tumou-so dnvidamentc a sPguinto rPsolução cspr-r~ial :-o 
n'uma junta cxtrnorJinaria geral suhSI''IllOntc (\os nreiouistas 
da mesma companhia, ta miJem r\cvidamcnto convot·:tda e ccle
brarln no mesmo sitio aos quinze (l:J) dias do rnr,;>; de Junho 
de Il}il oitocentos setenta c sete (1877) a resoln~ão especial 
sPgmntc ficou legahncntc conflrmada, a saber : 

• Que o~ r,statutos da companhia sejam, o pl'las presentt)S 
ficam mor I i ficados pelo ::tdtlitanwnto das clausulas seguintes qno 
viío inseridas depois do art. Hl1 dtiS nstatntos, r, tlistingui1las 
pnlos numeros respectivos do lO} A, illí B, 10! C, HH D c 
lO~ E, a saber : 

10í A.-Podaá a companhia tomar emprestar\o ou\cvanl:1r 
dinheiro á cnn1li<;ilo que a divida assini '"mtr:wtarla fúr rc
cohravt'l no tempo da \·onda d1J e:nninho rlt' fcTro da C<'mpa
nhia ou da litJUidaçii.n ria mosnw, sn!.!nnrlo 11 rnso qnr, sueerrla 
vrimciramentc, ou ainda antes 30 primeirn 1ln Maio ou pri
meiro de Novembro, como cli;;porá a eompanhía, porém, não 
:~ntes do i. o de Maio do l\JOi, com sei~ mr·zrs dt'> [lVi'o antici
pallo, c de mnncira IJUC a dil'ic\a ficará, llO entretanto, em·
prcgaila nos fundos pu!Jiicos e transrcrivnl como taes c quo os 
jnros ftcarilo nagaveis periodicamente. Com cstn motivo po-
1\crão m dircctores nm nome c a f3Yor ria com/Janhia crear e 
emittir um stock ou divir\3 hypothrcaria eonso idada que sc•r;i 
titulado • Mortgage Dchcnturc Stock » limitado á somma de 
:f 200.000, dcsfruetando juros á rnzão dn :f fi por crnto :~n
nnaes, pag3vcis por semestres ao i." de Maio e 1." do No
vcm~ro. 

iO'J. B.-0 dito • Mortgagc Dehcntnrc Slock , nos wns jn
ros scrilo gravados sobre a empr.•za dn rompnnllia c sobre os 
direitos e reditos da mesma, como tamhcm sobre todas as dP
mais propriedades c IJens presentes c fntnros 1\a comp:mhia 
inclusive dos juros garanttdns ou pa 'a\·ois [1Clo Govnrno rla 
Província de S. Pedro rlo Bio Grande do Sul, ou por qualquer 
outro Governo em virtnrlc da co)1ccssiío ou de qua\cJUflr outra 
concessão que fôr dada á ou nrlqniriila p('\a companhia, (com 
sujeição s:ímente ás obrigações hypothecari3s já rmittidas 
prla companhia) e poderão os dirertores fazer nma hypo
tlteca ou carga geral em fayor de tlll~i-eommissarios para as-



sngur;Jr o rxprcs.,,1ilo" l\Tortg·:t<:r'' fl,•JJt•ntnrP Slock ,, e os srns 
juros, t'l)mo t:JJJilll'lll podt•r:-,o faz"r l'í'lt•!Jr:Jr nrna csenptnra 
com u olJjccto tln ]'l'i'l·t:t' :111 11''1'" dos j1tro,; coJT•:ntrs :1os ol,ri
gaeionistas IJ~·potiH·rari:~s dos '!:tl':Jitlidos, r•rn prioritl:11lo ao di
Yii}I'Jl(lO solm• as acr:uc•s lll"t'f'í'· •'llciac:;, c 1l:ir lorlos os <lt::nais 
pns:;os qlH' jnlgarl'm nt•t't'""Jri:~:; afim dt· rrt·ar e asst•gnrar o 
" .'!Iortgage lk!Jentun: Stock " c os C'I'JIS juros. 

101 C.-Poilcrão os dir!'ctorl's fnzer on cstalwlcccr tamhem· 
ns llispo>it;õcs on regnl:unenlos qnn t•slimarom eonrcnienl!'s 
a respr•ito dn rr,;Ostr:Jt,'ãn dns pt,rt:,tlnn•s do • .Mnrlgagn lklwn
tun: S!tll'k ", da transft•n·nt•ia nlllt':IJJsrniss;io do" Stock, ,, da 
emissão do ti!nlos dn propril'tl:Hlt• rlo lllt"'ll111, 1la eonrucaçfío 
de j nntas dos porlatlon•s 11,. " ~tl)('k ", da nunH•ar::io de novos 
Jilid-commiss:~rios dos titnlm: do " Stnck " , pelos portadores 
!lo mesmo, da rntrihtJir~i'to do-.: fir!,•i-l'ollllllÍ!''-':JI'ios a nm typo 
1JlH1 u~o ewnda de X 100 :tnnn:tt•s por 1o:tda fillJ•i-coinmissario 
(niio sendo dircclon·s) e da murlifit·:wiío dos lll!~srnos regula
mentos mrdi:mtl' a :Íuloridarlt• n na nwneira qnn julgarem 
convenit~ntes, nn p:1rn dclcrminar 011 onlenar de outro modo, 
os din~itns c poderes dos port:ulorcs do " Slock n ; c tacs tlis
posiçõns ou regulamentos JIUtll'r;lu fnzcr, csta!Jelcccr ou dn
clarnr-se, metli:mte :1 l''l:riplrtra tle fidei-cnrmnisso para cc
Jrl!l'ar, c um o ol>jccto tlc pn•1 t'l' a 't'r~urança do "Stoek ", e 
do; seus juros. 

101 D.-Poderão os cLn·t·lort•s l't'Jlartir e rmittir" Mortgage 
Dehentnro Stock " att.' a smnnw de .i 4:i. 000 em totlo, nas 
1'pocas que julgaretll ClmYI·nirnlt'', 1.' poder:ío l~mlwm, do 
quantlo cmtJnantlo rqwrlir I' CIIIittir I:H'S t.mtn"' qnnntia;; do 
• l\Iortgagc Dchentarc· Slock ,, que acl!:Jr:lo nece:<snrias, em 
cambio das o!Jrigarõc•s lt\'potl!ecnrins dn rompanilia jú 
emittidas, on cnm o ohjt·cto de fumf'ct•r rlinheiro para sali~
fazrr, mltjnirir ou mnortizar qn:Jr'.'l!llí'r !la~ dit:ts ohrig:tç:'ies; 
porém com :1s ditas l'XCt.'JlÇÕI'!'. n:lo r·mittir:ío oo; directores 
!Jilalquor" 1\Iortg-ag·n lkbentare Slock " oem n sancçiio 1le :m
tcmiio di' uma resoluç:lo rxtn10rdinnrin da compnnhia to
mada na fórma pn·scripta pl'la Lei das companhias de 18ü2 
eom tanto fJUC ,:em pro não Sl'l':Í ncce;.:sario que as pessoas tJUil 
tomrm rpwlqucr " 1\Iortgnge Dl'lit•ntnre Slot~k," medinntn a 
su!Jscripção,adquisir~o (m cambio, njam que a sua emissão 
seja ou fosse antoriz:1da. 

lO'~ E.-Podorão os tlirt'etnrrs nnittir rrualt[unr" l\Tnrlgago 
Dcbentnre Stock ,, que n.stpjam nntnriz:Jt]os para emittir, qnt;r 
por dinhPiro olfcdivo, qnr'<r por meio de ramhio de o!Jrigaç!,rs 
hypntlwcarias da eompanl!i:t, com o typo de dnsconto nu 
premio, n~s quantias, e geralmente na maneira qno julgarem 
COI1Yl'nion tes. " 

20 de Junho de 18i7.- V. Ihlitt'S, prcsitlonlt•. 
Copia conforme, J. Mir:hael, 1\t•g-i"tradnr ajllllantn de rnm

JWllhins por acções. 

E l'lll ft' de yenlatll' lr•nlto :1'.-'Ígn:ttlo t• Si•ll:J!In a<: (ll't•st•ntt•s 
\'Olll minha assignalma l' ol'llu üu l~ilJc•llie~du Üi' Lundt'l'o> al•s. 
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vinW LI ias do mcz de Julho do anno rle mil uit<JCI~ntos sr· 
l<·nta c sclt~. In tcstinwnium Yt·rilatis.-J. ll. Gmin, 1'\ot. 
Ptt!Jlieo. 

Il<>conhrç-o v••nlatl<·ira a ass'ç:nalura supra rle .John ITenry 
Grain, Tabelliiiq publico tlt•sta ritl:ulr, ~~ p::tra rom,tar onde 
con1·il·r a pedido tlo mesmo passt·i o prPscnte f(lW assignci o 
liz sl'llar com o sello das Inqwriacs Arrnas deste ConsnL.do 
Geral do Imp •rio tlo Braz i! em Lontlrt)s aos vinte o tri'S do 
Julho de 1877 .-J. L. C. de Sallcs, Consul Cera!. 

DEt:HEI'O :.\'. G\)!J\l-llE 17 llE Antl,:TI) DE 18i8. 

Autoriza o. <~Thc S. Gyriaco Ool(l I\Tining Conqwny., a fnnccionar no 
ltnii(~rio. 

Attcntlendo ao rtno J\Tr, I'l~qncreu a "Thr S. r:yri:Jco Gold 
:Mining Company" dcvitlallll'lllt• rcpn•sentarla, e do ennfonni
<ladt) com o parecer da Seet;iio dlls !'(pgoeios do lmpcrio !lo 
Conselho rlt• E-;!nrlo t•xanulo t:lll !~ Jll'<llita tlt~ R dP Jnlltn proxi
mo passatlo, Ilei por IH'IIt nntorizal-a a funt·eiol\[11' no ImpPrio, 
mediante as claumlns que com c"tr: liaix:111t a~~;ignatlas por " 
Joiio Lins YiL~ira Cansansüo de Sinintliú, !lo )lPn Consrlho, Se
"IWilor tlo Imprrio, PrPsifl,~nte dt1 Cnnsl'lho rlt• l\Iini~tros, Mi
nistro e Secretario dt• Ec:tado dos l'\Pgorios da AgTi!:u!tnrn, 
Cm11mPrcio c Obra,; PuliJie[IS, qun nssitn o tt·nltn entrmrliào o 
faça Pxecutar. l'alacio rlo llio d1• .Jam·it·o em ii !lt~ Agosto rle 
Hl78, 57." da Indepnndeneia e tlu lntpL:rio. 

Com a rnbriea dt) Sna Ma:;csl:Hlc o lm]JcraLlor. 

Jor(o Lins Vieira Cansrmsiio de Sinimi11L 

Clausulas a qnc se rDferc o Jlecrcto n." GUUU llest(t data. 

I. 

A romp:mltia é nlJrigatla n L!' r nm n·pn~,:!:n!:mte na Pro ri nr~ia 
de Minas Gcra<'s eon1 plt•nns potlPn·,.; pnra, tliree!a e rll'liniti
Yanwntc. trat:lt' P n•solver a., I(UPslut·s qtll' sn suo;eitarr~tn, qu,;r· 
rum o I.w:~lllo Go1 l'U!O tJnér eu til u~ parlintlarcs. 
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11. 

Todos os netos, ljlll' prnl.irnl' 110 Illlpl'l'ÍO, ncar;lo Slljl:ilns ;ís 
rcspectirns lPis e !'('gul;nm•ntos, e á jttristlie\·iío de seus Tri
!Juunes, jndieiarios on ;ulmini>tntlirt>S, sem qne ctn tempo 
algum possa a so!Jretlita companhia rce!amar ljttalljlll'r ex
CL•pçiio, fundada em seus estatutos. 

III. 

A enmpanliia não potil'rú ftllll:cinn:tr em quanto não llepn
sitar no Thcsouro :\'adonal, ou Clll qualquer cstalielt~t·irnPn~o 
Lancario do Iu1perio, a lJIIantia ,J,o 10:0001)000, para garanltr 
ns trnns:.teções, que Jizer na provineia. 

IY. 

O drposilo, de 1p1e f;dla a cl;ntsula anlt-rior, s11r:í [Pito pela 
companhia, com a dt·elararJo Llo fim, a que 1': destinado, n de 
que não vodnrá ser levantado senão por ordmn da Junta Com
mcrcinl do districto em qua túr fl'i to o deposito. 

v. 
As altern~õe:;, ft•itns nos cstatut>1s, st•riio communicn1bs 110 

Govomo Intperial, ~oiJ pena d1: lntdla dt• 2001)000 a 2:0001)000, 
c de lhe ser cas:;alla o:;ta coun:,;s;lo. 

Pala cio do Hio tlc J:ntriro nm 17 tln Agosto lle 1878.- Jvi!o 
Lins Vieira Cansansiiv de Sinim/ní. 

Eu IJilario Lo l'agc, Tr:ultll'lor pu!Jiil'o e ittll'rprdo eounuer
cial matriculndo no Trilmnal 1lo C<Jilllllt'ITio desta prat;ll, 
ct c;:ctera, f'! emtera. Certitko que nu· foi apn·:;cJttadu utn do
cumento cseripto na língua ing-kza alim de o traduzir litte
rnlmento para o idinm:~ naeionnl, o qtte cumpri em razão tio 
meu officio o littorahnnnto traduzi1lo diz o soguintn: Tratluct;ão. 
Jloston, 1\Iassachusotts.- Estntlos-C'nidos lla .\mnrkn, 10 dtJ 
Julho do :1877. Por este certifico que a seguiute ctipia dos es
tatutos da •S. Cyrinc·o Gold l\lining Company» foi por mim 
attcnciosamente conferida com o origiunl no archivo da dita 
companhia e quo é uma cópia fil'l r Vl:rdad('ira 1lo mesmo 
original. Em testemunho do fJllt' assigno este o amxo o scllo 
dn companhia nos dins 0 anno neirna l'Scripto~. Firmado 
Thooll. de Dodgo, Seerctnrio 1b • S. Cyriaeo Gold l\lining
Company. • (Esta\'a affixatlo o s<'llo ela eompanhia.) Estatutos 
da" S. Cyrinco Gold Mining- Cornpany.» 

i. o Os empregados lla eompanhia r:onsistiriio de um prc
sitlonte, direetores, thc~onrnirn, e nm sncrt'!ario. O pre
sidente será eleito pelos tlircclorcs tl\·utru o seu numero 
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e a mesma pessoa pótle servir de presitlcntc c thesoureiro. 
Todos os empregauos se conservarão desde a época de sua 
eleição até a assembléa annual dos accionistas ou até quo 
outros sejam escolhidos c habilitaclos em seus Jogares, ex
cepto nos casos abaixo dispostos. 

~.· Os directores serão eleitos na assombléa annual ou 
qualquer adiament() della, e o prcsiuenLe, thesoureiro e secre
tario em uma asse:nbléa dos dirertores que terá logar depois 
de tal assemhléa annual ou seu arliamento. Todas estas elei
ções serão por vota1:ão cscripta, c mn todas as asscmbléas dos 
accionistas uma maioria do fundo votante eleg-erá. 

3.0 A assembléa annual da companhia ter:í logar na segunda 
quinta-feira de Maio de cada anno, na ciuade de Hartrord, 
Connecticut, na hora e Jogar que os directorcs determinarem, 
dando-se adso por escripto ou impresso de tal asscmbléa a 
cada accionista pelo secretario em pessoa, ou deixando-o em 
suas rcsidcncias ou Jogar halJitual de negocios, ou mandando 
pelo correio á caua um, pago o porte, e convcnientrmente di
rigida a cllc, pelo menos cinco dias antes de tal assembléa. 

4. • Os directores terão á seu cargo e procederão á dirccção 
e administração dos negocios da companhia, e podem nomrar e 
removct· os agentes e criados que elles Julgarem conveniente 
de fnzel-o para o andamento dos negoCios regulares da com
panhia; determinar as suas obrigações e marcar os seus sala
rios; examinarão, dentro em trinta dias antes da assemllll'a 
annual da companhia, as contas tlo thesoureiro e dos agentes; 
podem convocar asscmbléas quando lhes pareça nccessario; 
declararão os divillendos, quando lhrs pareça conveniente, e o 
seu directo pagamento pelo thesoureiro ; podem ordenar a cha
m.1da de assembléas especiaes da companhia pelo secretario c 
preencher todos os empregos que ficarem vagos. 

5. • O thesoureiro dará fiança com garantias, si for exi
gido pela junta dos directores; tem a seu cargo e escripturar:í 
os livros e papeis da companhia, seus dinheiros c cautela~, 
guardara e affixará o sello da companhia; pagará dividendo, 
<(uando determinado pela directoria, e cuidará e dirigirá seus 
negocios financeiros. Os livros, a todo o tempo razoavPI, serão 
expostos ao exame de qualquer um dos directores e na 
assombléa regular mostrado a qualquer commissão nomeada 
pelos accionistas. Elle fará um relatorio de seu estado na as
semhléa annual e tacs ulteriores e outros relatorios, que os 
dircctores ou a companhia ou as leis do Estado de Conne
cticut possam exigir; e registrará todas as transferencias 
de acções em um livro por elle escripturado para este fim. 

6. o O secretario ser:í juramentado para o fiel cumprimento 
de suas obrigações, e registrará todos os votos da companhia 
ou directoria rm um livro escripturatlo 1mra este fim; e no
tilicarú de todas as as~cmbléas que são por estes exigidas de 
serem notificadas. No caso de impossibilidade do l'eeretario, 
as suas obrigações, aqui mencionadas, podem ser executadas 
por um secretario pro tempore nomcndo pelos dircctores. 

7. o Serão convocadas assembl!·as espl'ciaes da companhia, 
pelo sccrctnrio qnantlo delcrmin:Hln~ pela dircl'toria, ou rc<llli-
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!;itadas pelo proprietario ou proprietarios de um terço rio ca
pital e elle especificará o tempo c Jogar de ca,Ja assemblt;a e os 
neg-o~ios que nella se tem rle tratar, >lC'ndo este aviso dado da 
mesma maneira que aqui já determinada para assembléas an
nuaes. Elle ou, em sua ausencia ou inaptidão, o presid~nte,
tamhem convocará assemb!éas especiaes dos directoros á re
quisição escripta de qualquer directnr, por um aviso pessoal, 
ou por escripto enviado pelo Correio e rlirigido á cada rlir~Jctor, 
tres dias, pelo menos, antes da data da dita assembléa, e uma 
maioria da directoria formará quorum. 

8. • Em todas as assembléas, cada accionista, em pessoa ou 
por procuração apresentada ao thesoureiro, terá tantos votos 
quantas forem as acçõcs lauçarlas em seu nome nos livros da 
companhia, e metade do capital de fundo da companhia assim 
rPprcsentado constituirá quorum. 

9.o Acçõcs desta companhia, excepto de um para outro ac
cionista, não serão tr:.nst'rrivl'is, s•~m rpw tenham sido cum
pridas as seguintes eontli~;ões : 

i. a Qualquer accionisla que desrjar vender qualrJncr de 
suas acções, qualquer pe~soa rrue tenha recebido qualquer 
acção como herdeiro e qualquer comprador de acções em venda 
judicial, far:í em taes occasiões, prinwiramente uma formal 
otrerta das ditas acr;ões á comp:mhia :'t iOO dollars por acção, 
com juros accrescidos :í razão de 6 °/0 ao anno da da la da orga
nização da companhia até a data da vendn, e dnrá :í companhia 
dez dias, nos quaes aceitará ou r1•cnsar:í tnl offerta. Si a 
companhia aceitar todas ou parte de taes arções pagal-as-lta 
c as tomará. 

2. • Si a companhia não tomar tacs acções, o accionista far:í. 
então offerta igual por quaesquer acções que fiquem á cada 
um accionisla registrauo, pessoalmente ou conhecido, dando 
cada um sete dias para aceitar ou recusar a offerta. • 

Si qualquer accionista aceitar tal offerta, pagará e tomará as 
acções ou parte de lias, como possa elle- escolher. Si dous ou 
mais aceitarem, elles tomariio segundo seus interesses então 
existentt•s no capital da companhia. 

3. a Si tanto a companhia como catla aceionista recusar to
mar todas taes acções, o accionista póde então vender as ac~õcs 
restantes a qualquer pessoa e a acção será então transferível 
depois de entregar o certificado ou certilicados. 

~.a Porém nada contido neste artigo obstarit que se faça 
transferencias da propriedade de um accionista fallccido a 
qualquer pessoa que a reclame ou tome como legataria em 
virtude de testamento ou legado de rJualquer propriedade in
testada. 

5. • Nada contido nestes e~tatntos nffectará ou impedirá a 
negocia~ão ou transfcrencia das at•çõcs, que têm de ser emitti
das ao Dr. José Joaquim Ferreira Habello, como parto da con
siderac~ão ou indemnizar;ão, que deve ser recebida por clle pela 
cessão dn!l propriedades mineraes da • S. Cyriaco •, porém as 
<litas acçõL•s serão isent::~s de toda~ as ditas rc~tricrõcs em 
quaesquer Il!ãos, 'llil.' citas n~nham a ter e l'Jd" o CL'I'lilie:td•> 
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de fundos das ditas !ICções estabelecerá que são para as mesmas 
ou parte dellas. 

tO. Os directores nomearão algum accionista para receber 
e guardar em deposito para o uso da companhia quaesquer 
acções que clla possa aLlquirir. Porém na vota~·.ão de ta e~ 
acçõcs, tal depositaria guat·dará pot· cada accionista presente 
c votante, Am pessoa ou por procuração, a proporção do nu
mero total de votos em df•posito, que o dito accionista possue 
de acçõcs no capital de fundo da companhia, de tnl maneira 
que o poder de votar de t~l accionista não será affectado. 

H. A formula do certificado será a seguinte, a saber: 
• Thc S. Cyriaco Gold Mining Company. Numero ... Acções 
(Incorporada segundo as leis do Estad" dfl Connecticut.) Ca
pita! 4,00.000 dollars. 4.000 acções do valor de iOO dollars 
cada uma. Certifica-se por este que ... dtl ... tmn rlircito a ... 
acrõrs do capital de fnndo da • S. Cyl'iaco Gold Mining Com
pany. • Transferível só mente nos livros da companhia, sob 
flntrcga deste certificado, c em conformidade com as condições 
impressas nas costas deste. • Hartford, Connecticut ... de ... 
de 187 ... ~Presidente.~Sect·etario. • E será impressa nas costas 
deste certificado uma copia do art. 9. o Disposto todavia que 
os certificados das acções originalmente, que têm de ser emit
tidas ao Dr. José Joaquim Ferreira Rabello, serão differentes 
do certificado acima, de fónna á confirmar a clausula 5. • do 
art. 9. 0 

12. A companhia terá um sello commum que trará o nome 
da comp:mhia e a data de sua organização. 

13. A companhia pó de em qualquer assembléa, convocada 
para este flm, demittir qualquer empregado ou empregados por 
uma terça quarta parte de votos de todo o capital da com
panhia. 

14. Cada accionista, que venha á ser accionista da com
panhia, dará aviso por escripto ao secretario á sua residencia 
postal e o secretario registrará as residencias dos accionistas 
e tudo o que fór mandado pelo CorreiG em virtude deste re
gistro de residenci:~s será considerado entregue aos accio
nistas, e a responsabilidade do secretario da companhia não se 
'Cstenderá além da remessa pelo Correio, segundo o registro. 

i5. Podem á todo o tempo ser impostas contribuições de 
uma certa quantia por acçiio, por uma votação de dons 
terços do capital, em uma assembléa regularmente convo
cada para este fim e em tempo nunca menor de 90 dias 
marcados para o seu pagamento. 

No caso de falta de pagamento de qualquer contribuição 
por qualquer accionista, a companhia tem o direito de tirar 
tantas de suas acções ao par e juros da data da organização 
quantos cheguem para pagar ou tomar parte de qualquer acçào. 

Si a companhia recusar fazer isto, offerecerá tal acção 
pelo mesmo preço a cada ar,cionista aue a tomará no seu 
todo ou em parte como preferir fazef-o, conforme seus res
pectivos interesses. 

No caso que os accionistas recusem e que qualquer parto 
de tal acção fique por tomar, então a companhia venderá q 

P, 1!. 1878 G8 
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restante em lr·ilão puhlico, para pagamento da contribuição 
do dito accionisla. Porém nenhuma contribuição será impos
ta sem que o capital em deposito na companhia seja exhausto. 

!6. O capital conservado em deposito na companhia será 
guardado pelo deposita rio aqui antes mencionado e empregado 
sómente om beneficio da companhia. 

A companhia não disporá dolle sem que tenha sido votado 
o seu emprego por uma maioria do capital em uma asscmbléa 
regularmente ·convocada para este fim. 

Este capital será então offcrecido em caução entre os acrio
nistas e ·taes acções que não podem ser compradas por cllcs 
serão então vendidas em venda publiea. 

i7. Estes estatutos serão ·emendados, alterados ou rescin
didos na assembléa annual da companhia, ou em uma assem
bléa especial convocada para este fim por dous terços dos votos 
de todo o capital da companhia, com tanto que se dô aviso na 
convocação de que tal acção está contemplada. 

Estados-Unidos da America. -Estado de Massachusetts.
Cidade d~ Boston.-Condado de Suffolk. 

Por este ·certifico que aos 9 de Julho de 1877 cuidadosa
mente conferi a copia precedente com os estatutos originacs 
da • S. Cyriaco Gold Mining Company. • 

Certifico outrosim á quem possa interessar que a dita copia 
é fiel e verdadeiramente transcripta dos ditos estatutos origi
naes. Em testemunho do qu11 tenho assignado e~tc e allixado 
o meu sello de officio na cidade de Doston, no condado c Es
tado supradito nos dia o anno acima escriptos. (Firmado) !a
mes B. Bell, notario publico (sello do notario). 

Vice-Consulado do Imperio do Drazil em Boston, nos Esta· 
dos· Unidos da Ame rica do Norte. Reconheço verdadeira a 
assignatura de James B. Bell, notario publico da cidade do 
Boston, c para constar onde convier, passei o presente que 
assignei e fiz sollar com o scllo !leste Vice-Consulado em 
Boston aos 10 de Julho de 1877. (Firmado) Henry C. 1ldams, 
Vice-ConsuJ (sello do Vice-Consulado). 

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Ilenry C. Adams, 
Vice-Consul do Brazil em Boston.- Ministcrio dos Ncgocios 
Estrangeiros.-Rio, i7 de Agosto de :1.877.-0 Dircctor Geral 
(firmado sobre duas estampilhas no valor de 1;5100), Barão de 
Cabo Frio. 

N. 9~8. Rs. líOO. Pagou qninhcntos réis de emolumenlos.
-Rio, 18 de Agosto de :1.877. (Firmados) Camisão.-Guimal'lTes. 

Era o que continha o dito docunwnto que bem e ficlmcnto 
verti do proprio ori~dnal escripto em inglez ao qual me n·· 
porto e que depois de conferido com esta tornei a entregar á 
quem m'o apresentou. Em fé do que passei a presente que 
assignei c fiz scllar com o scllo particular do meu officio nesta 
cidade do IUo de Janeiro aos 5 de Abril de 1878. - Jlilario 
Le Page, Tt·aductor lllihlico c iutcr(H'Ctc commercial c jura
mentado da pra~a. 
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F. 26;5000. E. 2~600. - 28B600. (Estavam :i margem {\na~ 
~>stampilhas no valor total de 21$600 c o scllo do traductor. 
Narla mais se continha nem declarava em o documento que 
me foi apresentado para St\r reproduzido por publica- fórma, 
ao qual me reporto, que depois eonfe1·i, subscrevi c assigno 
em pu!Jlico e raso nesta eidade do Uio dtl Janeiro aos H dias 
do nwz de Ahril de i878. E eu João Evangelista de Negreiros 
Sayão Lohato Sobrinho, Tahcllião, subscrevi c assi~no em pu
blico e raso. Em testemunho elo vcrtlade.- J01.io Evaltgeli.çta 
de Negreiros Sayão Lobato Sobrinlw. 

DECHETO N. 7000 -DE i 7 DE AGOSTO DE 1878. 

Abre ao 1\linistcrio dos Nogocios !!o Impcrio mais um credito extraordinario 
de 8.000:0008000 destinado especialmente para occorrer ao pagamento 
das dospezas urgentes que so continuam a fazer com soccorros ás provin
das flag ciladas pela sêcca. 

Achando-se esgotado o credito extraordinario de i0.000:0008, 
aberto pelo Decreto n. o 6950 de 28 de Junho ultimo para paga
mento das despezas urgentes que se estão fazendo cem soe
corras ás províncias flagelladas pela sêcca , Hei por bem,. 
Tendo ouvido o Conselho de Ministros e de "cOnformidade com 
o disposto no art. 25, § 2. o da Lei n.o 279::! de 20. de Outubro 
del877, combinado com o art. &..0

, § 3. o da de n. 0 
•. 58~ de 9 de 

Setembro de 1850, abrir mais um credito. de 8.000:0001$000, 
afim de co!Jrir as dcspeza5 já feita~ por semelhante motivo até 
a presente data e occorrer ao pagamento das despczas que de 
proximo se forem fazendo. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro 
em i-7 de Agosto de i878, 57. • da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
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DECHETO N. 7001-DE 17 DE AGOS'!O DE 1878. 

1\fantla executar o rcgnlamcnto da eslalislica policial e judiciaria. 

Hei por bem ordenar que, para organização da Estatística 
Policial e Judiciaria, de acôt·do com a Lei n." 2033 de 20 de Se
tembro de 187! e Decreto n .• ~82ft. de 22 de Novembro do mesmo 
anno, se observe o regulamento que com este baixa, assignado 
por Lafayette Hodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
17 de Agosto de !878, 57." da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

Regnlarnonto da estatística policial c judiciaria. 

CAPITULO I. 

Art. i. o A estatística policial e judiciaria versará sobro os 
factos pcrteneentcs a cada anuo; mas a primeira, relativa ao 
corrente anuo, scr<i liquidada em 1879, e presente ao Poder 
Legislativo em f880. 

Semelhantemente se procederá, sem interrupçãtJ, nos annos 
seguintes, de. modo que haja sempre o espaço de um anuo 
para a collecção dos factos e formação da estatística annual. 

Art. 2." No fim de cada período de !O annos as estatísticas 
annuaes serão reduzidas a urna só, relativa ao decennio. 

Aos mappas do decennio serão addicionados os numeros 
comJ>rehendidos nos map}>as suppletorios de que trata o 
art. 25, 3. a parte. 

CAPITULO li 

Du cstulistlcn polfclol. 

Art. 3." A estatística policial comprehende : 
§ i." As fianças provisorias. -ltlodelo n. o i. 
~ 2. o Os termos · de seguranca e bem viver. -Mo de· 

Josn. 0•2e3. • 

'

3. o Os inqueritos policiaes.-Modelo n. o~. · 
4. o As detenções ou prisões preventivas .-Modelo n. o 5. 
5. o O preparo dos processos pelas autoridades policiaes.

Modclo n. o 6. 
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§ 6.0 A formação da culpa e pronuncia ou não pronuncia 
(parag1·apho uni co do nrt. 9. o da Lei n. • 2033 de 20 de Setembro 
de i87i e art. !2 do Decreto n o ~824 de 22 de No\'embro do 
mesmo anno).-Modelo IL 0 7. 

§ 7 .• o~ crimes de responsabilidade commetti<J.os pelos De
legados, Subdelegados, e o1Jiciaes que servirem perante elles c 
o Chefe de Policia.- Modelo n. • 8. 

§ 8." Os crimes commettidos, sejam ou não conhecidos os 
réos. -Modelo n."9. 

§ 9.0 Os accidentes ou factos notaveis.-Modelo n.• iO. 
§ iO. O movimento dos estrangeiros, que entram ou sahem. 

-Modelos n.•• H eU. 
Art. 4. • Os mappas parciaes da estatistica policial serão 

organizados e remettidos aos Chefes de Poljcia pelos funccio
narios seguintes, a saber : 

§ L• Pelos Juizes de Direito e seus substitutos, Juizes Mu
niéipaes c seus supplenles, Juizes de Paz ç autoridades 
policiaes, os mappas parciaes a que se refere o §L" do ar
ti~o nntecedente. 

§ 2. • Pelos Juizes de Paz e autoridades policiaes os mappas 
parciaes, referentes ao § 2. • do artigo antecedente. 

§ 3." Pelas autoridades policiaes os mappas parciaes, a que 
se referem os§§ 3.•, õ. ", e 7. • a i O do artigo antecedente. 

§ 4. • Pelas mesmas autoridades e pelos Juizes de Direito 
e seus substitutos, Juizes Municipaes e seus supplentes e 
Juizes de Par, os mappas parciaes a que se refere o § 4. • 

§ õ. • Pelas autoridades mencionadas no paragrapho ante
rior, monos os Juizes de Paz, os map11as parciaes de que 
trata o§ 5. • do artigo precedente. 

Art. 5.• O mappa dos aecidentes e factos notaveis ( ~9. • do 
art. 3. •) será acompanhado de mappas especiaes relativos aos 
suicídios e accidentes das estradas de ferro, minas, officinas 
industriaes, e vehiculos publicos. 

A respeito dos suicídios o mappa especial mencionará não só 
o seu numero e os meios por que foram praticados, mas lam
bem as causas que os determinaram. 

Quanto aos accidentes das estradas de ferro, minas e officinas 
industriaes, o mappa especial declarará o numero, a natureza, 
a causa e effeitos dos accidentes, assim como o numero das 
victimas. 

Art. 6. • A formaçao dos mappas geraes da estatistica po
licial, e dos especiaes, de que trata o § 6. • do art. 3. •, incumbe 
aos Chefes de Policia na Côrte c provlncias. 

CAPITULO lll. 

Da estatistlca judlcial'in . 

. ~rt. 7. • A estatistica judiciaria se dividirá em criminal, 
CIVIl, commercial e penitenciaria. 
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SEf:ÇÃO I .. 

Da estatistica criminal. 

Art. 8.• A estatistica criminal comprehend11: 
§ J.• Quanto á competencia das autoridades ju4iciarias: 
N. i. As fianças provisorias (Art. 31 do Decreto n.o 48!!4). 

-Modelo n.o L 
N. !!. As definitivas.- Modelo 11. 0 13. 
N. 3. Os ltal!eas-corpus.-1\lodclo n.o i4. 
§ !!.0 Quanto á competencia dos Juizes de Paz: 
N. i. Os julgamentos das infracções de posturas.-Modelo 

n.• i5. 
N. 2. Os processos de locação dQ serviços feita por estran

geiros.-1\lodelo n.o 16. 
N. 3. Os processos contra os que alliciam colonos obrigados 

a outrem por contracto. -Modelo n. o i 7. 
§ 3. 0 Quanto á competcncia dos Juizes Municipaes: 
N. i. O preparo, pronuncia ou não pronuncia, c julga

mento de proeessos.-Modclo n.•i8. 
N. 2. Os julgamentos das infracções dos termos de se~u

rança e bem viver (Art. i6 n. o !! do Decreto n. o 4824). -
Modelos n.o• 19 e 20. 

§ 4. o Quanto á competencia dos supplentes dos Juizes Mu
nicipaes, substitutos dos Juizes de Direito, e autoridades po
liciaes, o preparo do processo nos crimes policiacs (Art. 47 
do Decreto n. o 4824).- Modelo n. o 21. 

§ 5. o Quanto á com)Jetencia dos Juizes de Direito : 
N. L A pronuncia ou não pronuncia e julgamentos. -

Modelos n.o• 22, 23, 24 e 25. 
N. 2. Os recursos.-Modelo n. 0 2G. 
N. 3 . .As appellações. -Modelo n. o 27. 
N. 4. Os jul~amentos do Jury.- Modelo n. • 28. 
§ 6. • Quanto a competencia dos mesmos juizes e do> 1\luni-

cipaes, a execução das sentenças criminaes.-1\lodelo n.o 29. 
§ 7. • Quanto á competencia das llelar,:õcs : 
N. i. Os recursos. -Modelo n. o 30. 
N. 2. As appellarõcs.-Modclo n.o 31. 
N. 3. Os crintes j ui gados. -1\lodl'!o n. o 32. 
§ 8. • Quanto ao Supremo Tribunal de Justiça : 
N. f.. As revistas. -Modelo n. o 33. 
N. 2. Os crimes julgados.-Modelo n. • 34. 
Art. 9. o Os map11as geracs da estatistica criminal em rela

ção á Côrte competem á Secretaria da Justira, e em relar,:ão ás 
provincias aos Presidentes dellas. • 

Art. iO. Para este fim serão remcttidos ao Governo na Côrte 
e Pr11sidentes nas provincias : 

§ f. o Pelos Juizes de Paz, os mappas parciaes de que trata o 
art. 8. 0 § L• n.o! c§ 2.• 
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§ 2. 0 Pelos Juize~ 1\lunicipaes, o mappn pnrcial de quo trata 
o art. 8. o§ L o n. o. i o :! o§ 3. •. 

§ 3. o Pelos supplen tes, por intermcdio dos Juizes Muni· 
cipaes, o mappa parcial de quo trata o art. 8.• § L o n. o :1. o 
§ 4,.• 

§ 4,, • Pelos substitutos, por intormedio dos Juizos do Di· 
reito perante quem servirem, os Dlallllas pat·cinos monciona(los 
no art. 8.0 § :1..0 n.• i e§ (!..•. 

§ 5.• Pelos Juizos de Direito os mappas parciaos a que se 
refere o art. 8. 0 § :1.. 0 e§§ 5. 0 e6.0 

§ 6.• Pelos Presidentes das Rela~ões os mappas parciaes de 
que trata o art. 8. • § L • n. o 3 e § 7. • 

§ 7. • Pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça os 
mappas parciaes indicados no art. 8. o § i. o n. • 3 e§ 8. • 

Art. H. Os mappas do art. 8. o§ 5. o n. (!.,além da exposição 
e-xigida pelo art. :1.80 do Hegulamento n. o :1.20 de 31 de Janeiro 
de :1.8i2, serão acompanhados : 

§ i. • De um mappa dos jurados qualificados em ('a da termo. 
-Modelo n. o 35. 

~ 2. • De um mappa espécial demonstrativo dos motivos ou 
pmxões que principal ou mais frequentemente occasionam os 
crimes-contra as pessoas-conforme o seguinte modelo : 

N. Crimes. Motivos. 

-- -------------------1·------------

Este mappa especial, relativo aos crimes julgados pelo Jury, 
ser:í feito pelo Juiz de Direito, tendo em vista a ouservação do 
processo e as impressões dos debat~s. 

Nos diversos motivos se comprelwndcr~o tambcm os que 
forem ignorados. 

§ 3.• De uma informação declaran~o quantas sessões do Jury 
houve em cada termo, c os motivos da falta de sessão em ai· 
gum ou alguns dcllc< 
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SECÇÃO 11, 

Da estatistica civil. 

Art. :1.2. A c.gtatistica civil comprehenàe: 
§ :1.. o As conciliações.- Modelo n. o 36. 
~ 2. o As causas julgadas pelos Juizes de Paz.-Modelo n.o 37. 
~ 3. 0 As cansas civeis julgadas Modcl6 n. 0 38: 
N. i. Pelos Juizes Municipaes. 
N. 2. Pelos Juizes de Direito das comarcas geracs. · 
N. 3. Pelos das especiaes. 
§ 6,. • As appellações interpostas : 
N. L Para os Juizes de Direito.- ~fodclo n. 39. 
N. 2. Para as Helaçõcs.-Molielo n.• q0. 
§ 5.0 As revistas.- Molilelo n " U. 
~ 6. o A execu(,'ão das sentenças- ci v eis Modelos n. os 42 c 

43: 
N. :1.. Pelos Juizes de Direito. 
N. 2. Pelos Juizes substitutos. 
N. 3. Pelos Juizes l\funicipaes. 
§ 7. 0 Os inventarios.-Modelo n.o 44. 
§ 8. o As tutelas. -Modelo n. o 45. 
~ 9. 0 As interdicções ª curat~las.-Modelo n.o 46. 
~tO. Os testamentos.-Modclo n.o !J,7. 
~H. As acções de liberdade.-Modelo n. o lJ,8. 
~ 12. As hypothecas.-Modelo n.o !J,9. 
§ :l3. As alienações de immoveis transcriptos . ...;....Modelll 

n.o 50. 
§ :l4. Os divorcios.-Modclo n.o 5:l. 
Art. :1.3. Os mappas parciaes de que trata o artigo antecc· 

dente serão organizados c remettidos pelos funccionarios se
guintes, a saber : 

§ :l." Pelo Juiz de Paz os mappas dos§§ i .• e 2." do art. n. 
§ 2. o Pot· intermcdio dos Juizes de Direito: 
N. L Pelos Juizes Municipaes os mappas do § 3: o n." i e § 

6.0 n.• 3. · 
N. 2. Pelos substitutos dos Juizes de Direito, o mappa do 

§~. 0 n."2. 
§ 3. • Pelos Juizes de Direito, os mappas do § 3. o n.•• 2 e 3, 

§ "&.o n. 0 i,§ 6. o n.o f. e§§ 7." a f.3. 
~ !J,. o Pelos Presidentes das Bel ações o mappa do § lJ,. • 

n. 2. • 
§ õ. o Pelo Prrsidcnte do Supremo Tribunal do Justiça o 

mappa do § 5..0 
· 

§ 6. o Pelos Vigarios geraes, o mappa do§ H. 
Art. f.!J,. A formação da estatística civil incunibc ao Gover· 

no na Corte e Presidentes nas províncias. 
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SECÇÃO III. 

Da estatistica commercial. 

Art. i ti. A cstatistica conuncreial comprehcndc : 
• § :1.. o As aeçõcs eommnreiaes .- MOtlclo n. o :18. 
§ ~.o As appcllaçõc:; conunerdacs.-!\louclo n. o fJ.O. 
~ 3. o As revistas.-:rtlodelo n. o r.J.. 
~ 4. 0 As execuções commerciaes. -Modelos n. o• 42 c !J,:.J. 
~ ti. o As fallencias.-Modclo n. o 52. 
~ 6." As sociedades commcreiacs registradas. -Modelo 

n." 53. 
Art. :1.6. Os mappas parciacs relativos ao artigo antccctlcnte 

serão rcmettidos pelos snguintlls funccionarios, a saber: 
§ :1.. o PPios Juizes especiae.s do commercio ou pelos Juizes 

de Din'ito, os mappas (los ~~ i. o, f.!. o e 5. o 

§ 2. o Pnlos Prcsidentt•s das 1\elaçõ:'s, os mappas ~lo § 2. o 

~ a. o Pelo Presidente do Snpremo Trilmn:tl d~.: Justi~a, os 
mappas do § :1. o . 

§ f.!. o I>cias Juntas Commcrciaes, os mappas do§ 6. o 

Art. :1.7. A formacão da cstatistica commcrcial incumbe ao 
Govcmo na Cürtc o 't>rcsidontcs nas províncias. 

SECÇÃO IV. 

Disposi!;iJes commtms. 

Art. 18. As cstatisticns criminal, civil c commcrcial com
preltcndcm tambcm as suspeições dos membros dos Tribunaes 
e JuizBs singulares (Modelo n. o 5!J,), sen,tlo organizados e re
mcttidos os mappas respectivos : 

§ :1.. o Pt1los J nizcs de Paz. 
~ 2. 0 Pelos Juizos l\I1micipacs c de Orphãos. 
~ 3. o !'elos Juizes de Direito. 
~ f.!." Pelos Presidentes das Hei ações. 
~ ;;, '' !'I' lo Supremo Trilmnal de Justi~~a. 
Art. HJ. Os Juizo~ lle Direito enviar;io annualmente os 

nwppas Lias eorrciçõcs · c Lia,; so:-sões do .1 ury .-J\lotlelos 
11 • "s 55 e 5ü. 

SECÇÃO Y. 

A ri. 20. A oslnl i,;tien pcnitlmcinrin <'Olll[ln•hende: 
§L" O movinwnlnrlo.; galt"•s.-Motldnn."ti7. 
~ 2." O moviml"nto tios condtHnnaLin,; ;·, prisão com traha

lho. -Modelo n." o8. 
§ :J. •· O movimento dos cond,•muatlos á prisão simples.

Moddlo n. • 59. 
1'. 11. l8i8 
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Art. 2:1. A formação desta estatística incumbe aos Chefes 
de Policia, que exigirão os mappas parciaes respectivos dos 
Juizes das execuçõefl, dos Delegados, e dos Directores ou Admi
nistradores dos diversos estabelecimentos ou casas de prisão. 

Art. 22. Os mappas parciaes desta estatistica serão acom
panhados de informação relativa ao numero, capacidade, re
gimen e estado das prisões existentes em cada termo. 

CAPITULO IV. 

Da f'ormação dos rnappas geraes e organização 
da estntlstlca. 

Art. 23. Até o fim do mez de Junho de cada anno serão 
remettidos pelas autoridades competentes todos os mappas 
parciaes relativos ao anno anterior e referidos nos capí
tulos 11 e III. 

Art. 24. Os Chefes de Policia, os Presidentes das prt'lvincias 
e o Director Geral da Secretaria da Justiça, recebendo os mappas 
parciaes farão reduzil-os a geraes, quo com aquelles serão 
apresentados ao Governo Imperial até o fim de Dezembro de 
cada anno. 

Art. 25. Os mappas geraes serão acompanhados de um 
relatorio especial em !]Ue os Chefes de Policia, os Presidentes 
das províncias e o D1rector Geral da Secretaria da Justiça, 
comparando e apreciando as cifras constantes dos mesmos 
mappas, farão as considerações que julgarem convenientes 
sobre o estado moral da população e a administração da justiça. 

A estatística judiciaria deve conter sómente os crimes 
commettidos no anno respectivo. 

Se, porém, forem julgados em um anno crimes commetti
dos nos annos anteriores, serão comprehendidos em map
pas especiaes suppletorios da estatistica desses annos 
anteriores, havendo um mappa suppletorio para cada anno 
anterior (Art. !83 do Regulamento n." t20 de 3:1 de Janeiro 
dei842). 

Art. 26. A' vista dos mappas geraes será organizada na 
Secretaria da Justiça a estatística policial, judiciaria e peni
tenciaria, que deve ser presente ao Corpo Legislativo no 
principio da sessão annual. 

Art. 27. E' dispensada a remessa de quaesquer outros 
mappas sobre estatística judiciari:J exigidos por circulares e 
regulamentos anteriores ao presente. 

Art. 28. As infracções deste regui:Jmento, além das multas 
impostas pelo Regulamento n. o 120 de 3{ de Janeiro de 
!8~2 a respeito da estatística, sujeitam á suspensão e res
ponsabilidade os empregados omissos. 

Art. 29. Ficam revogados o Decreto n.• 3572 de 30 de 
Dezembro de :1865, e mais disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em :1.7 de Agosto de 1878.
Lafayette Rodrigues Pereira. 
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CAPITULO 11 

ESTA TISTICA POLICIAL 
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Julgamentos das in(racções dos te1·mos de segurança. 

,; 
Numeros. o 

"C 
~ = 8 
a; 
"C 
s:l o 
u 

P. n. t878 

Provincia d. 
Comarca d. 
Termo d .• 

Por suspeita 
de 

tentativa. 

/~ 

' ..; 
"' s:l 
"' ~ "' ,; .<:1 

o 00 "' "C d o 
·:;;: ct~...n d 

õ r--..s ... 
-o l:i "' S"' .<:1 o 

< u u 

Por suspeita 
de 

cmnplicit!a- Julga<los. 
de 

,.-------~ . 
"' "' :::1 

"' s:l "C ::a "' ~ O) 

"' 
.., 

.<:1 <D cu~ 00 

"' 
... ~ ~O) c<S o ·-o ::s.-:: :::IQ 

..s..,; c<S .... O) ...... _ 
r--..s ... w.= Ul<.) -o d ..SCI o·-§oo ã:)l=l o "' u u c.. c.. 

72 



570 A!:TOS 00 I'OnTm F.XF.!:!1TIVO. 

l8 ... Modelo n. o U. 

Província d. • 

Mappa dos processos que foram submettidos ao conheciment8 
d ..... para o preparo. 

Termo d .... Comarca d .... 

.,; Numero dos réos. 
o 

'1::S 
«< 

___._ 
S.. 
«S .,; ~ 
<O o 

Crimes. S.. ..n '1::S 
~ o ·z 
"' "O <O o ·z ..c:l 
"' = "' <O 
<O ..c:l o ., ., 
o = UJ .. o <D 
ll.c u t::l 

.,; 
o 
-~ 
:;:i 

= ll.c 

.,; 
<O 
S.. 

~ 

= ·~ 
S.. 
«< 

ll.c 

.,; I 
<O 
«< 
:§ 
'õ 
ll.c 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 1)7t. 

t8... Modelo n. • ~~. 

Provincia d. . . . 

Ma.ppa dos processos que (oram submemdos ao Jui:: de Dirtilo 
da comarca d ••. 

Termo d .... Comarca d, •.. 

Numero 
dOI ré OI 

Processos. Aggravos 1\eeuraos Appellaçõcs. em cada 
processo • 

.--.-----.. -------- ..---.--.. ~ ~ w 
o w • wo w Crimes . . ., 

w ... ., oSW .. "' .. o oi ,.Q 
~ ·;; "' .., .. .. 

"' 
o 

"' - o -~ .g~. 
o 

o "' .a "' ""' "' "' ""'"'~ ""' ., o = ·;; "' ="'o "' .. 
""' ""' ~ " <= ""' ã~~ 

.,..,. .. ., 
"' 

o 
o " 

.., e "' 8 "' "' 
.. ., .. Q a ""' .. .. o 

"' o -g .., e.,.~ ..,. :E = ""' = ... ""' ... o .. .... a :n=S = ... ., 
"' a ~ .., "' ·;; 

I~ 
.., .. ==., .., ""' o 

o o o o ... g ~-o .,.,., 
"' "' ... 

= .9 
c; 
~ 

... .. .. a ow- .. o ~ z ... z ~ ~ ...... o o 101 o 

j\ 

~I 

"' "' :;; 

] .. 
"' ~ 

.. ., 
~-:-.. 

:2 _./ ~5 'õ ,.• 
~ ,'\, \' 

:-c~ -
,\ 



.. 

Provincias. 

Com:u·cas. 

Termos. 
Data dos crimes. 
llat11 tios julgamento•. 
Numero tlc processos. 
Queixa. 

l 
00 

'=' "' 
Particular. ~ "' "' "' " "' o 

Do Promotor. ;; a 
;;· ~ 

o 
Ex-o1Jlcio. 
Numero de réos. ... 
Homens. l 00 ~ 

"' AfuÍÍ~eres. " CQ o 
I> 

Brazilciros. ; -Z ;;; -·., 
"'"" "' ., -· =-o ;:: 

Estrangeiros. "'"' . ';' -c 
Livres. 

~ 
e:~ .. 

0(>0 

Escravos. ~·:::::; 
o• .,_ 

Soltos. ' <r::: c 

I ~o .. 
Presos. ..... 

So 

) "'"" l ... 
Afian~.a~los. !;_o ;:: 

Ausentes. 
o- -· . ':"" .. 

) 

"' ., 
<>. 

"' 
0:::. 
~. 

E: '""' 
~· 

.,. 
~. -:' 

"" "' 1 "' ~ i:::: 

"" é" 
"" ~ 
fi 

~ 

AI• sol viç<>es. 
Appellarões. 

_ -~as,;arattl_ om julgado. I 

•oAIJ.!l::J'IX:i U3UUú UU SUJ.:JY <;L!'J 



Liuu1.u 1.·~1.~. 

Datas tios crimes. 
Datas tios julgamontos. 
r\umcro dt\ procc:-;sos. 

Queixa. l 
' o 

Partienlar. ; :::;.~ 
., :::: \ 

llo Promotot·. :;o } 
Ex-oflicio. 

Ul 

"' :::: 

"' o 

~ 
o 

Ü <JUCÍXOSO. ~ ~ 
Seu procurador. ,_..(ti 

,_ ---- ~--- ::::c .O 
O denunciante. ,§·sg 
Seu pl'Ocur:ulor. · = B 
O Promotor. , g 
Numero de réus. 

lllomcns. i --------------1 Mulheres. \ 
g' 
"' o 

____ l 
Estrangeiros. ' 

Brazileiros. [~ ., ~· ,.o 
"'"' ·':' 

Atti t4 annos_. ___ i 
"· " ·" "· I ----------1! Do t7 ató 21. 
Do 2t até 1,0. 

-"" ., 
"" ~ 

De 40 para cima. 

Solteiros. ~ 

Casados. ' 
Viu v o~. 

J•o•· procurador ~~ 
A' l'C\'ulia. ~ 

fi 
"' "" o 

~~ ..,_ 
"'o a"" ,.o 

Pessoalmcnlc. ~ ~ l 
--------------li f.omparccendo./;;~ 

A' rcl'C1ia. \'f :5 

:::.o. 
00 

Autores. ~ 

Cumplicc~. 

Simples tentati,a. ~ 
Roubo. ~ llomit'Hlio __ . ____ _ 
ltt•si;tcnria comprc-

hcnclicla na La par
te tio art. HG do 

Cod. Crim. , 

llancarota. ~ 
Tirada tle presos de que 

trat:mws arts. t20 a 
t23 c t27 du Coti.Crim. 
Moctla falsa. ' 
Total dos crimes. 

g--c .,..:::: 
"''"' ~7' 

C"> 

§· 
~ 

\ 3'., 
, "'Ç' o 

~ ~* -;-o;..---,----7-
Por decisão do Juiz. l ~ 

'"'"" o~ Por prcscripç:io. 

-------------11 P~r perempção. ~ 
~:?.. . ~· 

w~ 

Appcllação. / 
Dita das partes para ~ 

a Ildação. 1 

'OAIJ.Q:J3X:i! \13GOd OG SOJ.:JV 

::d 
~"' 
O<> 
~= ... 

.... 
~ 

""' "'I 

;:; 

"!::l 

., 
"' .. ., 
1:-< 

~ 
~ r cn 
"' !"' 

,.. 
õ 
~ 
õ 

"' 'o 

"' -



Proyincias. 
Comarcas. 
Datas do• crimes. 
Datas dos jul~:amentos. 

... 
~ 

Numero de pre•os. 

Q••'" l Particular. ~ g_ ~ 
Ul 

"' "' ""' " Do Promotor. 9 o 

, Por ordem superior. ~ 
"" 

1 

Ex-officio. ? 

"" ... .. 
~ 

"" "' 
O queixoso. } ~ ! 

; 
Seu procurador. ~gD 
O denunciante. ~ .. -~~ 
Sou procurador. ?"B 

::s 
O Promotor. o 

... 
"' 
~ 

"" "' '1::1 
o 

Numero 1le réos. ;s 
Homens. l Ul 

"' Mulheres. ... 
o 

"' ., .,. 
1 De 2t a 40 :mnos. 

} 
.... 
"" .. 

De 40 para cima. "" "' 
Solteiros. 

~ 
f;! 

Casados. ~ 

"" Vinvos. ? 

... -~-... ., ... 
~ 

... 
Brazileiros. 

~ 
-Z -- .. """' .. -· Q.O 

Estrangeiros. O> ::I . ':' 

:;:: -
"" ., 
;:! 

Presos. ' "' 
Pessoalmente. l t>-

~== .,_t:> 
Por procurador~~ ,g "'O .. .,. 
A' revelia. ';' So 

"' 

;:o -o 

... 
Comparecendo~_~ """ -<> 

? 
~; 

:\' rCl'elia. rt 

c 

"' 
... 

Autores. 

! Z:.o 
Cumplices. .. ., .,.., 
Simples tentativa. ~-

:;:: ... 
•• 
"' "' 

l ('J 
:;!. 
B 
~ 

-
-

... 
"' 
t::o ... 
~ 

"' ... - ~ o .,. 

l 
-· i3 

- """' o .. 
- "'~ .. ., - ., .. 

~ 
o .. 
.., 
~· 

- Absolvições. - Appellaçõcs. - Passara1• em julgado. 

• c~.\IJ,:J~a xa uaaod oa so.L:>V ~L!: 



-!XI 
C'l 
§· 
~ 

~ 
~ ..: c 
"" 

Numero dos processos. 
Da decisão que obriga 1 
a termo de bem viver 
e segurança. 

Da decisão que declara 
improcedente o corpo 

:;;,: de delicto. 
Da que pronuncia ou s 
não pronuncia. ~ 

Da concesaão ou dene- .. 
gação de fiança e do 

"'"" seu arbitramento. o .. 
Da decisão que jul- .... 
ga perdida a quantia "' " afiançada. 

., 
;! 

Da d e c i sã o contra a ? 
prescripção allegada. 

Da n ã o aceitação da 
queixa ou denuncia. 

Da sentença de commu- / 
tação da multa. ' 

De que autoridade se interpoz.l 
Numero dos réos em cada pro· 

cesso. 

~ 

I .... 
§= 

:.-
C"l 

"" 
... 

s:o 
~ 

c 

~ 
8 

~- '1:l 
~ 

~ 
.... 1il 
o 
<: 

1:11 

o s· l:'l 

::· C'> = .,:; s· 
s: "" 

?' 
d 
lo! 

~ 
~ 

"' ~ . a:: 
... o 

"' 
,::::.. 

s:o ~ 

~ 
o 
:::: 

o 
Nl CJ< 
c: -.] 

~ 



576 

:1.8 ••• 

Ar.TOS lJO l'OlJEII EXECU'fiVO, 

1\Iodclo n." 27. 

;lppellações decididas pelo Juiz de Direito. 

Província d. 

Comarca d .. 

Relativas aos crimes commettidos em :1.8 ••• julgadas pelo .... 

,; •c.s 
<1> 

Soe 
,; lO 00 o"' 
o <Jo ~ 

<->'-' 

"' .s rnS ·.;::; <Jl 
"a') o ·~ ~ õ5 p. p. ,; ~-., 

Termos. s p. lo. 

"' 
<!> a> 

~~. 8 .e ,; -a> <D = o 
"' - a:> "0"00 

<:.) s = "' o=~ ,; o o a> <!> 
lo. (!) e.> lo.~~ 

a> "' C) ::l "' o <:::> ""<!>o 
.§ = s ::::>"' e.> lo. 8~-<~-< d ~ 

::l ::l o ::l~ :... a> .... s u o ~ ~ ~ - z 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO. 577 

Anno i8.. . Modelo n. o 28. 

ESTATJSTJCA ClliMINAL., 

Ju t·y 

l'rovincia d •.•• 

COIIIal'ea d .•• , . Termo d •.•• 

Presidente 

Jurados .Maximo na scss;lo. • . • !llinimo. . • • 

Promotor 

) t •• 
fi'• I.· 

,(\ 
Escrivão 
p, li. 1878 73 



578 ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

Modelo n.• ~8 A. 

Numero de réos, dos processos, como começaram, quem os sus· 
tentou no Jury, modo do livramento. 

Como começa- Quem os sus-ram os pro- tentou. Modo do livramento. 
cessos. 

"' ------------· - -~ ~ 

"' Denuncia Afian~ados. Anscnte10 
" "' 

,..__ 
~ Crimes. :: ... ... o 

Q. o "' o o -~ ... """ " """ "' e "" "' '" .8 e r: .. - "' "' o ~ -~ .s " ;g 8 ""' ""' .... .. o 
-~ B ;:3 s ~ -~ ·o; d 8 o 

" o :: ~ :: :: = o ;E 
.... :: = :: 8 '" 

-.:; = ·o; 
"' Q., " e< :E 

.. 
Q. "' "- :: > ;; "' "' c. = "' 5l ~ 

... Q. 
8 s ;' .. o "' 8 .. 

o C" = "' ~ 
c. "' o"d .. ... = = o "' .... "' ... Q) o z z c. c. ~ r"1 c (JJ c (JJ c c. c. c. < ~ < 



C• 

I 
., 
§" 

"' ~ I 

I Numero dos réos. 

Com circumstancias \ 
agA"rava-ntes. ; Com attcnuantes. > 

"' \ 

~ Sem umas c outras. ) 

I Rciucidencia. 

I Gom circumstancias \ 

I 

ag~raYantcs. \ 

I Com attenuantcs. f C"> 

~ 

I Sem umas e outras. ' 

;:. 
;· ! 
? I Reincidencia. j 

Com circumstancias 1, 

aggravantes. ' 

I Com attenuantes. I ~ := I Sem umas e outras. ~ 
;, 
~ 

Reincidencia. 

o 
~ 

> 
'"' 

;;:: 

>-l c 
c 
"' :::. 
o c 
o os 
o,; 
o g. 
o 
"' ::o· ~ 

"' "' ;.< 

"' 
..., 

"" 
g· 

c:: 
::! [ < 
? ~ a= :s- o 

~ 
~ o 

= 
o 

N) 
00 

<:?. 
~ ...... c 



ti80 ACTOS DO PODER EXECUTIVO· 

Modelo n." 28 C. 

Quanto ás condemnaçues, absolviçues e 1·ecursos. 

Absolvidos. Hccursos. 

--------- --------....... --- -
,;, -~ o 

:--
o ::: ,;, o 

Crimes. ·<:.> ,;, .... 101 • 
.... o o .3 ,_,o 

"' "O o ô 
"O ;:; o-

-::> "' .;., '"' 
o ""101 

"O •«~ <1l "" "' 101 <O• "'~ 
o a ... "" '-'' <O• 

"' o::: 
.... ::: ·;::: "" ~ "O ..... "' 
"' "' ....., 8 "'"" 8 "" '"' "' "' 

Q.)-

101 o "' "' "" ~ -::s 
"' .... 

::: o õ; ... Q.) c. 
i5 ~--z u 

""" """ """ 
«: 

""" -

I 
I 



I 
r') 

:::=. 
3 
·::> 

"' 
> c 
q § 
0 

"' s 
o o ::::. , 

l\Jumero dos réos. .., 
o ~ 

Morte. 
o 
o; "' := E 

Açoites. I 
Inllabilidade para emprego. 1 

Suspensão de emprego. 
1 

Multa. I 

.t'1 
, 

:-< ... 
8 ;:; 
c 5 
::! "' 
ó S' 

"' Desterro. ,... -Degredo. o 
:::.. 

Banimento. ~ 

õ 
Prisão simples. t:l 

Prisão com trabalho. I 
. 
= 

w 
Galés por tempo. 

I Galés perpetuas. 

CXl 
c.~ 

e' 00 .... 



582 Ar.TOS DO POnllR EXECUTIVO. 

Modelo n." 2R E. 

Quanto á condição, SI'.TO, estado e idade dos cdminosds . 

Livres. Escravos. .; 

-----------~- -------- . ----------~ g m -~ 
o 

m "' ~ o Homens. Mulheres. Homens. Mulheres. "' "' .. ·;: .. .. Q, 

Crimes. m •n .... o m o <N .... o o "' 'O "' :s :s "' "' o 

-~ o 1: 
'" 

;:: o 
~ 

,; "' " "' "' ~ -:l o :§ -:l .; :§ "" o -:l " ~ ~ .... o 

~ ~ ... 
~ .. ~ ... ~ -~ 

so ... 
õ = õ = õ .: õ 

. ., 
"' "' 

., .. > .. ;; " " ;;: ;.-; rfl u rfl u rfl u ;... rfl u ;... A A ~ 



c: 
~· 
~ 

Numero dos réos. 
i 

i Côrte. 

AlagOas. 

Amazonas. 

Bahia. 

Ceará. 

Espírito Santo. 

Goya~. 

Maranhão. 

Mato Grosso. 

Minas Geraes. 

Pará. 

Parahy!Ja. 

Paraná. 

Pernambuco. 

Piauhy. 

Rio Grande do 
Norte. 

Rio de Janeiro. 

Santa Catharina. 

S. Paulo. 

S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

Sergipe. 

Estrangeiros. 

&~ 'OAIJ.n:J:i!X:il li:ilOOd 00 SOJ.::JV 

I 

I 

I 

I 

' z 
I .. 

" I 
~· I o 

I 
1::1 

" C> I 

!" 

I 

I 

c 
~ s 
~-

5 

I 
~ 
~ 

a:: o 
~ 

"' õ 
;:I 

l-1> 
00 

>%j 



I 

C':l 
:::!. 
s 
"' ?' 

I Numero dos réos. 
Clero. t:j 

i Milícia. I 
-:-
=~ 

! Justiça. ::'"= 

\ 
:::·.., 

! Fazenda. oco 
~~ 

I Diversos. o 

"' 
j Agricultura. 
I Commercio. 

Artes. 
Letras. 
Nautica. 
SerYiço domestico. 
Sem officio. 

r 

-~ 
~ 
:::: 

I ~ 
;::. 

~ g 
~ .,., 
i§ I 

I 
I 
I 

I 

§::: 
i:S 
'"" õ 

:= 
; 

t.t> 
00 

~ 

c..~ 
00 ..,. 

> r. 
'"l o 
V> 

~ c 

6 
l:l 
M = 
M 

"' 
~ c 



::' ... ... 
.... 
00 
~1 

~ 

.... ..... 

::':l 
::!. 

~ 

"' 
\ 

----------1 
Numero dos réos. I 

I I 
Analphabetos. ~· ! 

. = ! 
o ' Sabendo ler e es- := 1 

crever. l ê l 
De ~naior instruc- ~ i 

çao. i 

Analp!Jabetas. 

1 
I 

Sabendo ler e es- , 

-------------------------- crevcr. \ 

I 
De p1aior instruc- J 

çao. 1 

I 
::::! 

il 
~J ' 

9 
~ c 
~. 

;;· 
~ 
~~ 
§l 

== o s::.. 
'"" õ 
:::: 

N) 
(/;) -.... 

> 
" .... 
ry; 

g 
3 
::;:l , 
"' , 
.-< 
~ 

~ 

~ 



586 ACTOS 00 PODER EXECUTIVO. 

Modelo n. o 28 I. 

Observaçõe•• 



Províncias. I 
Comarcas. 
Termos. 

":: 

"' ::I .., 
'!' 

·-N·ü-merõ·····<rõs-·····cõii:Ciem:-
nados. 

Data do cumprimento da 
senten~a. 

Cumpriram a pena. 
Fallecidos. 
Perdoados. 
Executados. 
Fugidos. 
Com boa conducta. 
Reincidentes. 
Ficam cumprindo seu-

tença. 

t<:l 
F:'l 
"' <> 
·~ 
~ 
~ .,. 
"' 
"' "" ;: 
~ 
;::! .,.,. 
:;:> 

"' <> 

~· 
~-
"" 

-00 

:== 
o 
p. 

"' õ 
::I 

" N> 
o.g . 

> 
C"l 
o,) 
o 
"' 
'=' o ... 
o 
o 
"' ;:: 

~ 
;.< 

~ 
:::! 

c:.~ 
00 
~ 



588 ACTOS DO PODEII EXECl'Tl\"0 

f.8 ..• .Modelo n. o :10. 

Jlecnrsos drcitlidos pela Relaçiio tl . ... 

-

Decisão dos reeursos. 

Crimes. Numero dos .~ 
réos. 

P roer<! eu! es. Jmprocedcn-
tos. 



18 .••• 

Prürinêia~. 

~. I 
o I 

Modelo n. 0 3i. 

Avpellaçúes rei atiras aos cri111cs commellidos em iS ... julyadus pelas nelaçúes. 

~ 
s 
"' %::; 

s 
;; 

~ 
,;:; 
o ". '=""!: 

~~ 
c";; 

"" 

.\ppcllaçücs 

art. 301 
Cotlif!o do JII'Oc•·sso. ---------- ·-----;;--· 

. ç 

~ ~ 
§ -g 
':: u 
o o 
~ t 
c: = 

.\ppellações 
art. 7!) § 1. 0 

Lei de 3 Je Dezembro. --
~ 

"' 
§ 

~ 
2 
:.. 

---~ 
c 

~ 
2 

Appcllações 
art. 7!) § 2.o 

Lei tle 3 <lc Dezembro. 

-~ 

" 
o 

" ~ 

~ 

:.. 

~ 
~ 

~. 
[ 
s 

Appollaçõos 
dos 

Juizes de Direito. 

- ----------.; 

i ~ 
" "" "' " "" u 
"' o '-' ~ 
o "-
~ = ::.... .::: 

.;_ 

g 

s 
~ 

"' ~ 
"" ~ ,.., 
--: ..., 
::: 
c 

C."'! 

~ 



590 ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 

i8 ... Modelo n." 32. 

Crimes Julgados pela Relação d . .•. 

Crimes. Numero dos Absolvidos. Condcmnados. réos. 



ACTOS DO PODEl\ EXECUTIVO. 591 

18... Modelo n. o 33. 

Supremo Tribunal de Justiça. 

Revistas crimes. 

E! 
"' rs. 

Quando ., o 
... ~ 

De que ~8 Negadas e Concedidas começou o 
Crimes. Tribunal in- ""í:: quando. e quando. processo 

na t.• inslan-tcrpostas. OQ. cia . ..... 
""" a .. 
="' z 



592 AGTOS DO PODER EXECUTIVO. 

18 ... Mollclo n." 3~. 

Supl"emo Tribunal de Justiça. 

Crimes julgados. 

Crimes. Numero dos Aliso I viçõcs. Condemna-
róos. çücs. 



At:r"s JJ-1 J•orn:n r.x1:r:rn\·o. 593 

18... Modelo n. o 35. 

Jurados qualificados. 

Província d. 

Comarca ll. . 

~- --

Qualificação em 18 ••• 

Termos. 
Qualificação Numero do anno existente. -- ---- anterior. 

EI imi nados. I Qualificados 

l 

-
P, Ir. 1878 75 





ÀCTOS DO PODER EXECUTIVO. 

SECÇÃO li 

ESTATISTICA CIVIL 



596 

i8 ... 

Província d. 

Comarca d. 

Termo d. • 

Frcguezia d. 

Districto. 

ACTO~ DO PODEH EXECUTIVO, 

(Modelo n.• 36. 

Conciliações. 

Conciliações. ________ , _______ _ 
Verificadas. Não verificadas. 

----==== 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO, 597 

t8 ... :Modelo n. o 37. 

Juizo de Paz. 

Acçõcs civeis. 

Provincia. Comarca. Termo. Freguezia. 



I Província. 

I Comarca. 

I Termo. 

I Comminatorias. 

l I 
c 

Ordinarias. = e 

I 
;;: 

Summarias. "' "" ~ 
I Executivas. 

I Em iB .•• ~ ""~ "''" I Em armos anteriores. 
~a 

'!' 

I Contestadas. 

I A' revelia. 

I Conlissãu. 

I Preparadas pelo Juiz Municipal 
supplente. 

I Das intentadas~ 61~ em tB ... .,.= 
I Das de annos ~~ ..., 

anteriores. ·~ ~ .. 
I Das intentadas~ > "" em f8 ... """" ~ 

~g_ 

I Jlas de. annos . 7· 
anteriOres. 

I Embargos. \ 

i ::= 
I "' " Appellações. = I 

\ 
;;l 

I ~ 
H avistas. 

I Pas~aram em julgado. 
I 

I Valor dos julgamentos. 

'OA!lllJ3X3 ll300d OU SO.LJY 

~ 
"' O• 
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!8 ... Modelo n.o 39. 

Appellações civeis. 

Interpostas para os Juizes de Direito. 

Appclla~õcs. 

-
Interpostas. Julgadas. Terminadas por 

desistencia. 

De quem in· 
~ ~-------- ----------.; 

~ 
~. 

terpostas. "' ª 
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600 ACTOS DO PODER EXECl'Tl\"0, 

{8 ••• Modelo n. o IJ,O. 

Appellaçiics ci'l)eis. 

Interpostas para as HelaçõPs, tlas cansas civeis julgadas prlos 
Ju1zes de Direito. 

Appellaçõcs. 

-
Di~~~:ui- Julgadas. 

Terminadas 
por Revistas 

dcsistcncia. 

Relações. Comarcas. 
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ACTOS no PODER EXECUTI\"0, (i0f 

t8. . . Modelo n." f1L 

Revistas. 

Snprrmo Tribunal de Jus tira. 

Revistas. 

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

De tJI;lC Relaçào foram "' ~ 
Provincias. '" 'O '" Interpostas. ci ·::; ,; 'O .. "" '" ~ 
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60~ ACTOS DO PODF.R EXECUTIVO. 

t.8 ... Modelo n. o 4~ 

Mappa das execuções das sentenças sobre acções pessoaes. 

Modo da ter· Valores. minarão. 
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ACTOS DO PODER F.XECUTIYO. 

Invcntarios. 
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Im:entarios. 
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18. . . Modelo n. o ~5. 

Tutelas. 

Tutelas. 

Pro,·incia. Comarca. Termo. 



606 ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

18 ... Modelo n.o ~6. 

Interdicções e curatelas. 

Causas de inter· 
dicção. Curatelas. 
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Provincia. Termo. 
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18... Modelo n. o lJ.7. 

Te~tamentos. 

~ 
. Testam e o-.. teiros. bO 
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" Provincia. Comarca. Termo. .. ..: "- "-
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18 ... 

ACTOS DO POOEII EXECUTIVO. 

Acçues de liberdade. 

Provincia d. 

Comarca d. 

Termo d .. 

Numeroso 

1\lotlelo n." ~8. 

~-:------- ~---..-----;-- ------

Da., acçõcs. 
Das que pen· Das sentença> Dos quo ?blio Dos que 11 ~0 a 

dcm de apo p:~ssadas em veram hbc1o- obt"vcra~l 
pella~ão o Julgado o Jade o 1 o 
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18 ... 

.. 
o .. 
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ACTOS DO l'lllllm EXJ;CUTIVO. 

l'!lodelo n. • 50. 

Alienações de immoveis. 

Transcriptas. 

Numcros. ImmoTeis. Valor 
da alienação • 
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~ ................... ~ 

"' ,;, "' 
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18.. . Modelo n. • 51. 

Divorcio. 
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SECÇÃO lll 

ElliJTA.TI8TICA COMMERCIA.L 



Províncias. 

Comarcas. 

Termos. 

Numero das fallencias abertas. 

Fradulcntas. 

Culposas. 

Casuacs. 

Activo. 

Passivo. 

Conconlata. 
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"' União. "" ~ 

Pagamento integral. \ ::= 
Pagamento parcial. 

l.f Rehabililação. 
Em liquidação. 
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I 
ProTincias. 

' Comarcas. 

Numero. 

Anonymas. 
Em nome collectivo. 
Em commandita. I 

I 

De capital e intlustria. 
Capital. 
Fundos em commantlita. 
Temporaria. 
Por tempo indeterminado. 
Judicialmento. I 

Por expiração de prazo.~ i::j 

Por fallencia. ~-

Por mutuo concurso. ; 
o 
::; 

Pela morte de um socio.\ ;;; 

Pela nntade de um socio"l 
f! 

Sem constar a razão. ' 

!:::l 
':"> r:;,;, 0'1 <:> E. "' .... ~ ~ 

""" o; 

"' "' "' :::: 
"' o 
~ o; 
;§ :::: 

:::: ~ o 
"' ;:.. s· 

~ "' "' 

..... 
00 

== o 
s::. 
~ 

õ 
= o 
O< 
~ 

> n 
o-! 

~ 
g .., 
::> 
o 
l':"J = 
"" ;< 

~ 
'": 
:j 
::: 

O) -C."!' 





ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO, 617 

SECÇÃO IV 

DI8P081ÇÕE8 COMMU:N8 
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618 ACT<1S DO POJ)ER EXECUTIVO. 

1.8 ... Modelo n.o õ~. 

Mappa das suspeicões postas ao . .•••.•.• em process•s crimes 
ott civeis, etc. 

Suspeições, 
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18... Modelo n.• 55. 

Mapprt tlrt.~ correiçiies abertas na comarca d . .... 

Abertas. Encerradas. 

~---
Se foi remeuido o pro-- -- =-- ------ --

Dia., Dia., IAnno. 

vimento. 

Moz. Anno. Mez. 



:1.8 ••• Modelo n.o 56. 

Quadro demonstrativo das sessúes do Tribunal do Jury em todos os termos da província d . •••••• durante o anno de :1.8 ... 

Numero dos Jurados pre • Por quem presididas. sentes. 
Dia em que começou a sessiio. 
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SECÇÃO V 

E@'r ATI&'riCA PEl'WJTENCIARI~ 



J>rovincia. 

Comarca. 

Termo. 

Existiam uo auno J 
anterior. 

Entraram. 

Livres. 

Escravos. 

Nacionaes. 

Estrangeiros. 

De 2t a 40 annos. 
------· 

De 40 a 60 aunos. 

Galés perpetuas. 

I Galés temporarias. 

/ Cumpriram pena. 

Foram perdoados. 

Foram transferidos. 

Evadiram-se. 

Falleceram. 

Doa. I 

Castigados discipli-
narmente. 

Incorrigíveis. 

Reinei dcn tes. 

Já commetteram ou-
tros crimes. : 

Existem. 
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Provinria, 

Comarca. 

Termo. 

Numero. 

Perpetua. 

j 
'ti ... c;;· 
"" Temporaria. ? 

Existiam anteriormente. 

Entraram. 

Nacionaes. 

Estrangci ros. 

De ti a 21 annos. 

De 2! a 40 annos. 

De 40 annos para mais. 

Livres. 

Escravos. 

Perdoados. 

Cumpriram a pena. 
Ul .. 

Transferidos. 
I:' 5. 
3 

Evadidos. 

Falleciüos. 

Doa. 

Castigados discipli-
C') narmente. o 

= Reinclden tes. o. 
= "' 

Incorrlgiveis. 
S" 

Já cumpriram outra 
pena. ! 
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. 
Província. 

Comarca. 

Termo. 

Numero. 

Existiam no anuo anterior. 

Entraram. 

Nacionaes. 
---

Estrangeiros. 

Homens. 

.Mulheres. 

De H a 2! annos. 

De 21 a &o annos. 

De 40 annos para mais. 

Pardoados. 

Cumpriram a pena. ~I 
Transferidos. 2: I 

;l 
9 

Evadidos. . 
Fallecidos. 

Doa. 

Castigados discipli· t":l o 
narmente. t:l 

s::>. 

Roinoldont". -) 4 
Já commetteram ou-
tros crimes. · _ 

Existem. 
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DECRETO N. 7 002 - DE. 2!1 DE AGOSTO DE 1878. 

Cuncetle privilegio a Jlrank!in Antouio Dini1. para fabricar carroças t.losti
nadas ü ~•;_.oagcm de l'anna de assue~tr; 

Attenucnuu ao que Mo rectneren Franklin 4ntonio Diniz, 
e de eonformidade rum o pat'l'cc·r uo Const•lhetro Procurador 
tla Corôa, Fazenua 11 Solwrauia N'neiOJwl, lld por ))em eonce
uer-lhe privilegio por 10 annog parn fabl'icar e faze•· uso de 
earruça~ manufat~loras utl caldo de t':11111a emrlado, pot· mrio 
da pres~ão das rodas, srg·mtdo o tlc·~t·uhoqtll' apn•sc•ntoneom 
a t'rspeetiva deseripção . 

. loüo Lins Yirir:t Cansan,.:i"to tle Si n i 111 hú, tln ~len Consl'! lw, 
Srnadnr do lmperiu, Pm,itlenlP tlo Conselho tle Minis! ros, ~fi
uistro e Sm~retariu t!e Eslatlo dus Ne:.('tH.:ios tia AgTieullnt'il, 
Commerein e Olnas l'nblicas. m:sim o tenha Hnlellllido n 
faça exrentar. l'a!:u~io tio Hio tÍt.' .l:lneiro em 21clt• Agosto de 
ltli!:l, G7 ."c la ltlllept'lltlc·nt·ia t'· do ltnperio. 

Com a r uh rira de Sua :\lage4atlu u lmpurador . 

. /()lin Lin.~ Vii'ÍI'rt r;,nsansito de Sinimbtí. 

l'ro1·o~a o prazo concetlidu ;·, Da.rOJh.'Za tlc Villa l\lari;.~, pai' a explorar jazillas 
tle' fnl'l'O c ontrus m•~lac:-> nal'rorinciatle ~lato Grosso. 

Altend"ntlo ao t(UC Me I'PtJll<'I'Cll :1 llanHlt' za tl~~ \'i lia !\la ria, 
Hei por hem prurogar JiOl' tlous nnnos, r o nlatlo~ tlc 2 tio 
t~Ol'n·ntc mcz, o pr:~zo tJlle lhe foi t'onceditlo por Dcercto n." 
627:1 de 2 tle A·~o,;to clt- J87H, para cx.plor:.u· jazidas de ferro 
c outros 111etaes na l'rodncia de\ l\l:tto Grosso . 

.Joiio Lins Yicira Cansansão de Sinim!Jú, !lo 1\Ien Cunsdho, 
Senador do Imperio, l'n'sidcnte tlo Cow;elho de ~linistros, 
Ministro o St)CI'PI:trio tll' Estnclo do.< Xcgot~ios !la .\gricllltura, 
ComntCt'l'io c Ohr<~s L'ui.Jlica~; assim o IPnha Plllt'tllli<lo c rara 
rxet.:nlnr. Pnln('io !lo Hio tlc .Janeiro ent 2'~ dt• Ag·oslo de 
i878, li7. o tln lntlrpentlPnria r do ltnprrin. 

Joilo Lins Vieim Cttnsctnsiw de Sinimbtí.. 

1'. li. 1878 79 
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DECRETO N. 700~ -DE 2~ DE AGOSTO DE 1878. 

Proroga o prazo concedido a Antonio Alves Pinto, para explorar cobre e 
outros mctaes na Província do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Alves Pinto, Hei 
por bem prorogar por um anno, contado desta data, o prazo 
que lhe foi conced1do pelo Decreto n." 6f.36: de 6: de Março de 
f.878, para explorar minas de cobre e outros metaes no muni
cípio de Campo Largo, na Província do Paran:i. 

João Lins Vieira Can~ans~o do Sinimbú, do l\fou Conselho, 
Senadnr do Imperio, . Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de t<;stado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
exécutar. Palacio do Rio do Janeiro em 2~ de Agosto de 
1878, 57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 700:> -DE 2~ DE AGOSTO DE 1878. 

Concede permissão a Leandro Dnpró Junior:o outros para lavrarem a mina 
da Tapera, na Província de Minas Geraes. 

Attendendo ao que Me requereram J.e:mdro Dupré Junior, 
Francisco de Paula Oliveira, Chrispiniano Tavares, Fran
cisco de Paula da Rocha Lng·ôa, Luiz Adolpho Corrêa de 
Castro e Fot·tunato Pereira Campos, HeiJJor bem conceder
lhes permissão para lavrarem a mina a Tapera, sita na 
fazenda do. Engenho, freguezia de S. llartholomen, na Pro
víncia de Minas Geraes, mediante as clausulas que com 
este baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansãu de 
Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro a Secretal'io de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publica~, que 
assim o trmha entendido c faca executar. Palacio do Hio de 
.Janeiro tllll 24 de Agosto de· f.878, 57." da Independencia e 
do Irnperio. 

Com a ruhriea de Sua l\[agcstade o Impcr:Hlor. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Clnu•ulns n que se rerere o Decreto n. 0 '>'OOG 
destn dntn. 

I. 

São concedida~ a Leandro Dupré Junior, Francisro de P:mla 
Oliveira, Chrispininno Tavares, Francisco de Paula Rocha 
Lagôn, Luiz Adolpho Co1-rêa de Castro e Fortunato Pereira 
Campos, cincoenla datas mineraes de Hi,750 braças quadradas 
(686,070 metros quadrados na fazenda do Engenho, fre
gm•zia de S. llartholomeu, na Província de Minas Geraes, 
para lavrarem a mina da Tapera pelo prazo de cineoenta 
annos. 

u. 

Ficam resalvados os direitos de tereciros, quér se derivem 
da propriedade da superlleie do solo, quér da propriedade da 
exploração ou lavra dos mineraes nos Jogares que forem 
designados aos concessionarios, c de concessões anteriormente 
feitas pelo Governo. 

No primeiro caso, o proprietario dn superficie do solo 
poderá ser della privado mediante indemnização, satisfeita 
pelos concessionarios amigavel ou judicialmente. 

No segundo caso serão mantidos os llireitos provenientes 
de explorações e concessões anteriores, provando o interes
sado que executou os trabalhos em virtude de autorização do 
Governo. 

IH. 

A pre.;;ente concessão ser:í regulada, quanto ao mab. pelas 
clausulas 2." a24.• das que !Jaixaramcorn o Decreto n." 6104 
de J9 de Janeiro de 1876, ficando, porém, rerlnzida a dez 
contos de réis a som ma de trinta contos de IJlll~ tratam a 3." 
e 4. a das referidas clausulas. . 

Palacio do Rio de Janeiro em 2(J, de Ago,to de 187H.-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 



628 ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

DECRETO N. 7006-nE 2'1 DE AGOSTO DE 1878. 

llouilie:t a l'lansn!lll.5.n do contraeto eclehratlo em 30 t!c Drzcmhro do 18i1 
com a Sodclladc Colonisadora de 18~U, Pm llamhurgo. 

Atten1lentl1; ao que .Me l'I'IJUl'I'rn a Sociedade Culonisallora 
de 18i!) e1nHambmgo, Hei por IJPJJI elrv;tr a 85:00015000 a 
suhve111:ão annnal rstipnl;~da na ('lansnla 1t>.• do t•.ontracto 
celeiH'atlo rm :m de Dezembro de tR7f, sem prejnizo tias ron
l'rssões feita~ ú me~ma sori1•tl:ul1• nos D1'tTetos n." ü806 dP 2ü de 
No,~cmhro fle 1871. e n." liOül tll' 1l de DezciJJbro tle 187ü. 

Joãil Lins Vieira C:msanr.iio 1ln Sini1nhú, do l\Icn f:onselho, 
Seu:11lor tio I1nperio; PrPsiLinnte 1!11 Conselho 1le .i\Iinistros, 
Ministl'O e Snt'.l'Ptario tle Est:ulo dos X1•g;ocins da A!-!Tit'nltnra, 
Commerl'io n Olmts Pulllicas, assilll o !Pnha entendido e fa1·a 
exernlar. Palat·io do Hio df' ianeim l'lll 21 de Agosto de l87H, 
57." da Intlepcndeneia c do llll)ll'rio. 

Com a ruiJrint de Sna 3l:~gc . .;tadc o Imperador . 

./oi/o Lins rieira Crwsansâ;o de Sinimbú. 

UECHETO N. i007- DE 21 DE AGOSTO IJE 1878. 

Tendo :1 cxpcril\nda dt•monslra1lo 11s il!t'tlll\-l'lliente.' lfllll 
re,nltaiii do l''laiii'IPI'illlt'nto de t·arri' 1le f1'J'I'o n:~:; rrra; 1'~
trcitns do intr•1·inr da t·idnrl1•, I' :tttl'llflcntlo a11 t1ne .\IP rerpw
rcr:nn alg-1mtas tia' J'r'Sfli'Ciiras cmprezas [1P1lindn srra ruzftll: 

J[Pi JIOI' brlii, t•om o fim tln l'I'I!I0\"1'1" :tf{tll'll1•s iHI'On\ l'llienti'S, 
fazf'l'·l!If's a r~on.cnssi"to JH•dida,_niP~li:mt!: a_s l'l:~nsnlas IJUr e1111t 
este ban:am. assq.m:tdas por .Joao Lrns \ 1e1ra Cansansi"tn 1lf' Si
nimhtí, rh 1\IPn Conselho, S1·narlo1.' tio ImpPrio, Pl'l'sidt•nte do 
Consl'l!to !11•. Mini~tros, ).fini~tro I' Setorl'tario tle Esta1lo do.; 
Nr•?"o('io; da Ag-ricnlt.nra, Con1mcrri11 t• Ohras Pnhlir•:t,;, que 
3SSIIII 0 lrniJa ('lltlllltiiiJO I' f:t('ôl 1'\lll'lll:tl'. J';tJ;wjo d11 JIÍU 1it• 
Janeiro 1'111 21l d1• A.~·ostu d1• IH7H, 07." 1l:t liiiii'Jh'IH]Pill'ia e do 
Impcrio. 

Com a rubrica de Sna l\Iagl'slade o lln)lcrador. 

João Lins ricira Cansanstlo de Sinimbú. 
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Clausulas n que se ref"ere o Decreto n.• ,.00,. 
desta data. 

I. 

Sm·ão con~illcratlaslinlws urbana~ a:< l'ircmnscriptas no pe
rímetro quc abaixo se descren1: 

O pnnto tla partida é a t•ntt·atla print·ipal do Pa~~t·in Pnhlicn: 
d'ahi st•gnf1 pl'lolargoda Lapa, l'lla~ tio Vist•nntlllll<' lllarangnape, 
BariJOnos, Hiachnelo, Contle tl'En, Flt'H·t•s, praça Onzn tle .Ju
nho, Flúre~, Amcrica, pm~a tlo Santo Chrbto, ponte <lo llo
ticario, praia Fot·uwsa a cncontt·ar a run do Gcnct·al Pedt·a, 
nas oflicinn~ tla ~~~lt'atla tlc fl'tTo D. PNh'o 11 em S. Diogn, 
t•oulinu:mdo tlestr• ponto pela~ pr:tias Fot·mosa. Snc<·o tio Al
feres, GmniJoa, Prainha, ArsPnal tlt• Mat·inlw, praça tios l\li
ncirog, Alrandt•ga, Mercado c D. Manoel: Arsenal de Guerra, 
praia e l'Ua de Santa Luzia, rua tln Passeio atti o ponto ini-
cial. · 

Serão considm·atlas snhuriJanas todas as linha~ circnmscrip
tas a este perilllctro ou fóra dcllc. 

11. 

A vi<u;:1o ut·IJatta tle tJULl trata a dan"ttla antr.t·iot' Cttlltltitr
se-ha das seguintes linhas: 

§i. • Primeira linha.- SuiJida : esquina da rua do Ouvidor, 
no houlcvard Carceller (rua L" de Março), tlr:;rn,·olvenclo-st• 
pela praça de D. Pctlro 11, do lado da mrsma r na i. o tlc Março, 
rua c lal'A"O da 1\Hscricordia, praia e rua tle Santa Luzia, rua do 
Passeio e largo tia Lapa. 

Dese.ida: lat'l!n da Lapa, l'lla do P;lsseio, rua 11 lll'aia de 
Santa Luzill, e lat·~·os tia Misrrieordia, <la Batalhn, do Monra, 
rua Fresca c praça de D. Pedt·o H (ltelo~ carris existentes) até 
ao ponto de partida no honlevat·tl Carcelll'r. 

~ 2." Segunda linha.-Suhitia: IJonle\ ard Carceller (esquina 
da rua do Ouddor), ma 1. o de l\lart•o, prnça lle D. Pedro li, 
rua~ da 1\fism·icordia e Asse111hléa, lat·go e rua da Carioca, 
Jll'UI.~a da Conslituição, ma,; tio Vbcontle do Hin Brnnco, In
validos e Senado, tr:11'ussa do S•mado, rua tlo Conde d'Eu, rua 
das Flúres, praça Onze de Junho (pelo llli'Slllo latlo da rua das 
Flôms) até a esquina tla rua do Senador EuzciJio; ou tl:J rua do 
Viscontle do Rio Jlranco, continuarú a linha entrl' os trilhos d:t 
compnnhia Villa IzaiJel, metliante pré do aeeõt'tlo com cst:1, 
até a rua tln Contle d'li:n. sPguindo pl'la tl:ts Fl•'tws, Praça Onw 
de Junho att\ a egt)LLina da rua do Senatlot' Euwhio. 

Desdda: prat.:a Onze tle Junho, ruas das Flurf's e C_onde 
d'En, campo da Acclamat;ão (Indo tlo quartel de IJomiJetros), 
ruas do Visconde do Hio Branco, Hegcnte, Constituição, pra~a 
da Constitttiçlío, rua Sete de Setembt·o, praça de D. Pedrn 11 tl 
houlevard Carceller (ponto de partilla). 
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As viagens dos carros desta linha terminarão alternadamentC\ 
no houlevard Carceller e na estação das lmrcas Ferry. 

§ 3." Terceira linha.- Subida: houleyard Carcoller, ruas L" 
de Março, General Camara, Imperatriz, S. Joaquim (Larga), 
campo da Acclamação (lado da Secretaria da Guerra), estação 
da Estrnda de ferro D. Pedro II, emnpo da Acelamaçào (lado 
do Senado), rua do Senador Euzebio. [I raça Onze de Junho. 

Da estação da l):strada de ferro D. Pedro li, até a praça 
Onze de Junho, poderão os carris desta linha seguir entre os da 
companhia Villa lzabel, mediante aecôrdo com esta. 

Descida : praça Onze de Junho, rua do Senador Euzebio, 
Campo ria Acclamaçãn, ruas de S. Pedro, L" de Março, boule
vard Carcelle;. 

As viagens dos carros.desta linha pararão alternadamente no 
houlevard Carceller A na estação das harcas Fcrry. 

§ ~-" Quarta Iinha.-Subida : boulevard Careeller, ruas L o 

de Março, General C:unara, Ourii'CS, Prainha, largo da Prai
nha, rua da Saude e praça Municipal. 

Descida : prar:a Munieipal, rua da Saude, praça e rua da 
Prainha, ruas do AljuiJe, Urnguayana, S. Pedro, L" de Março, 
boulevard Carceller. 

As viagens dos carros desta linha terminarão alternadamen
te no boulevard Carreller n na estar·~o da~ barcas Ferry. 

§ 5." Quinta linha.- SuiJida: largo de S. Francisco de Paula 
(ponto tPrminal dos carris da em preza de Santa Thereza), rua 
do Tlleatro, prat·a da Constitni~·ão (contornando pelos lados do 
thcatro de S. Pedro de Alcantara e Secretaria do Imperio), rua 
do Vigconde do Rio Branco, Lavradio, Arcos, Visconde de 
Maranguape, largo da Lapa. 

Descida : largo da I.apa, ruas do Visconde de Maranguape, 
Evariste da Veiga, Riat·huelo, J,ayradio, Visconde rio Rio 
Branco, Hegente, Constituição, praça da Constituição, rua Sete · 
de Setembro, trlj.\"essa de S. Francisco, largo de S. Francisco 
(ponto terminal dos carris da em preza de Santa Thereza). 

§ 6. • Sexta linha .-Subida : largo de S. Francisco (ponto 
inicial da 5.• linha), rua do Theatro, praça da Constituição, 
(contornando pelo lado do theatro de S. Pedro de Alcantara e 
Secretaria do Imperio), ruas do Visconde do Hio Branco, In va
lidos, Hezende, Silva llanoel e Riachuclo (estação principal 
da empreza de Santa Thereza). 

Descida: estação principal da empreza tlc Santa Thereza, ruas 
do Hiachuelo, Invalidos, Vi~conde do Hio Branco, Regente, 
Constituição, praça da Constituit;ão, rna Sete de Setembro, 
travessa de S. Franriseo, largo tle S. Francisco (ponto ini
uial da 5.• linha). 

~ 7. • Setima linha. -Subitla : largo de S. Fr:>~ncisco (lado 
opposto ;í igreja), ruas dos Andradas, General Canwra, Impera
triz, praça 1\lunicipal. 

Descida : praça Municipal, ruas da Imperatriz, S. Petlro, 
Uruguayana, largo da St"~ (contornando a igreja) e largo de 
S. Francisco ( ponto de partida). 

§ 8_." Oitava Iinha.-Subida :praça l\lunicipal, ruas da Sau
de, Livramento, Gambôa, União, Sacco do Alferes, praça do 
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Santo Christo, ponte do Boticario, praia Formosa, a nncontrar 
a linha da rua do General Pedra, junto ás oficinas da Estrada 
de ferro D. Pedro 11, em S. Diogo. 

Descida : rua do General Pedra, praia Formosa, ponte do 
Boticario, praça do Santo Christo, Sacco do Alferes, União, 
Gambôa, Livramento, Saude e praça Municipal. 

§ 9.0 Nona linha.-Subida: largo da Lapa, ruas do Visconde 
de Maranguape, Arcos, Lavradio, Visconde do Rio Branco, 
campo da Acclamação (contornamlo pelos lados do Museu 
Nacional e Secretaria da Guerra), estação da Estrada lle feno 
D. Pedro 11. 

Descida: estação da Estrada de ferro D. Pedro li, campo da 
Acclamação (lado da Secretaria da Guerra), ruas larga de S. 
Joaquim, Nuncio, Visconde do Rio Branco, lnvalidos, Rezen
di~, Arcos, Visconde dn Mnrangnapf\ largo da Lapa. 
·§lO. Dccima linha.-Subida : largo da Lapa, ruas tlo Vis

conde de Maranguape, Evaristo da Veiga, Riachuelo, Conde 
d'Eu, Flores, praça Onze de Junho (esf{nina da rua do Sena
dor Euzebio). 

Descida: far-se-ha o serviço pelas mesmas rnas tln subidn. 
Para os passageiros desta linha flUe entrarem ou sahirem 

dos carros que n percorrem entre as ruas do Conde d'Eu e n 
estação principal da empreza de Santa Thereza, estabelecer
se-ha um serviço de correspondencia com a segunda linha. 
Igual corrcspondencia para as linhas i. • c 6. • terão os pas
sageiros que entrarem ou sahirem dos carros cntn~ a nstnção 
principal acima mencionada e o largo da Lapa. 

§ H. Umdecima linha. - Subida : boulevard Carceller ; 
segue pelo traçado da 3. • linha até a estação da Estrada de ferro 
D. Pedro li, e d'ahi continúa pelas ruas de Sant'Anna, Prín
cipe dos Cajueiros, America e largo do Santo Christo. 

Descida: o serviço far-se- h a pelas mesmas ruas da subidn 
att\ chegar ao campo da Aeclamação e d'ahi continuar:í pelos 
carris de regresso da 3. • linha até o ponto de partida. 

A umdecima linha, excepto a parte flUe vai ter á bocca 
sul do tunnel actnalmente em construcção no morro do Livra
mento, deixará de funccionar logo que o mencionado tunncl 
fôr franqueado ao transito publico. 

§ 12. As linhas 7 .• e 8.• dependerão de prévio accôrdo com 
a companhia de S. Christovão, na parte ern que r·~ta telll smls 
trilhos assentados. 

As pessoas que tomarem passagem no lnrgo da Lapa c na es
tação principal de Santa Thcreza ou em caminho, nos carros 
corn dir~ct:ão ao largo da S. Francisco, terão direito á cone~
pondcncia nos carros que d'ahi partirem para n prnça Muni
cipal; e vice-versn os que partirem da praça Mnnieipal ou em 
Mminho tomarem os carros com direct;:ão para o largo de S. 
Francisco, terão direito á correspondencia para os rmrros 
que d'ahi forem para o largo da Lapa ou para a estação de 
Santa Thereza. · , , , .. 

Fica entendido que a correspondencia não tráz Ali.ácsc)Jllo. : · 
de despeza para o passageiro, · '· ' ' · · 
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UI. 

A linha snhnl'lmna tlll E,;t;wio !11~ S;i, adttaluwntl'. de pro
priedade tla companhia Ft!tTn-eatTil l<'ltllninl\nse, e compre
hendmltlo as mas tle S. Ding-o, Santa Hozu, S. Ltlopoldo, Vis
ronde de Sapucahv, D. FPliciana, Matto:,inltns e Condtl d'Eu 
(esquina da ma de Catumliy) c rua c largo de Estacio de S:í 
gozará dos mesmos favor!\~, pririlrg-iM, 1\ isl\nção ronreditlos 
ás linhas urbanas. 

IY. 

Na constrncrão tias Jiultas tli"IJann~ Sl'rão oli~rrrntlns ns se
guintes condiÇõl•.s tcrhnicns : 

§ f." Os ral'ris sm%1 tle fenda~, n ntllllittn-se Jll'O\"isorin
mentn o tvpo tios ![UI' !],•;ta t•,;prd•• ,.,,;,o :wtnahntmtlJ empre
gado,; nas" linhas urhanns, fixa !\I lo o Go\-1\t'no posteriormente o 
typo da mesma especie que julgar mais eon\·enientn. 

§ 2.• A bitola dns úas ltt"hnnas ·''!rá 1le O,m82 ( 82 ,·,mti· 
metros). 

§ 3." Nos Jogares onde hotli·er tiP~rio on I in h a dnpln a en
trevia nunca será inferior a 2111 (tlon,; 111etros) contados tltJ eixo 
a eixo da via nos trecho., recto~ 11 maior de 1lons metros na!'l 
curva~, confornH' o exigirem os seus rnio~ 1lc cun'atnra P lar
gura extema dos carros omprngados. 

§ 4. o Os cat·ris seriio nssentndos sobre Iongrinas de madeit·n, 
de modo que não preju1liq nem o transito de ]Jessoas a pé ou 
a cavallo e de vehiculos do quai<JUer espeeil', Jicando sempre 
livre e seguro o trnn~ito dn ]Wssons no ]Jassoio das ruas do 
contacto com os canos. 

§ 5. o As linhas de gt·nntlf' trnn~ito sflrão duplas, itHlepon
dentfls entt·e si, salvo o caso dll rnas estreitas, onde fur itulis
pensnvf\1 o trafego e111 ambos os ~nntitios on sobl'e via singela, 
f\ no qual o Governo designnt·;, o~ Jogares d<' d11Win~, ouvindo 
o~ interessndos. 

Da mesma fórma !lesignnr-sr-lú'io as linhas de juncção in
termediarias, das linhas ascendenttJs t• descendentes, nllm de 
prevenir, quanto possivel, a interrupciio do trafego em cir· 
cumstaneias excepdonaes. · 

§ 6. • A superfieic superior dos cnrris derflrá fira r no mesmo 
nível da enlt:ada, de modo que não diffieulte o livre e faeil 
transito de vehieulos e aninwPs, IJUt"·r longi!udinaltJUér tt·:ms
versalmente. 

§ 7. • Os carros empregado~ no serdço de passngeit·os serão 
munidos dt• tympanos, e illumiundos {I noite externa e inter
namento, e derem ter o mesmo enll!Jlrimento, largura e lo
tação dos empregados actualmente pela empreza de .Santa 
Thoreza, e outros congeneres dcstn Côrte. 

§ 3. • O movimento dos carros será produzido por forca ani· 
mada ou por outra fJUalfJuer fJUe o Goyerno preferir~ • 
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§ 9." A~ tli.-<po.~içõe.~ dos pnrngrnplw~ precerlentes não im· 
pedirão o uso dns linhns cxistnntt•s, que lizet·em parte do pre
sente plano, com tanto IJHC tenham a lan.:-nra da Yia prescriptn 
e sn achem t~m bom estado de consen·ariio. 

v. 

A transformação tias das actnalllH'IIhl l'\.blentes far-se-ha 
:í metlitla que as diversa.~ t'Olllpanbias a qtw pPrti'JJePIIl adhe· 
rirem ao plano tletennin:ulo nns dausulas nntet·iot'l'~, P os lt':l
lmlhos deverão eo111erar tlentro tln prazo tle trc~ mt•ws e findar 
no t!P doze, eonlatlo da tinta em tJlW ns mrsnws compnnhins 
tleelm·nrem otlieialmente ao Goremo ter allherido ao uu•nt·io· 
nado pl:mo. 

VI. 

Antes tltl IJnalttller companhia JH'ittdpiar o traiJalho tltl trans
formação de suas linhas, apt'f\~tmtat·ú ap Ministet·io da Agrienl· 
tnra, Commet't•io e Ohras l'niJ!ie.1~ n pli1110 th; !in hn.~ e das 
obras que têm ele sPr execntatlas. 

Stl este ttlailO, no prazo de Ui dias, não tivrr solfl'ido por 
parte do Gu,·erno ohjerçiio alguma, ser:i consitlet·ndo cotno ap
provatlo, c a companhia potler:·, eontt•cat· immt•lliatanH•nlt• a~ 
re~peetiva~ obra~. • 

VII. 

Proximo aos pont:Js trmninae~ tia~ tlifferentes linha~, nos 
IJUar.,; não konver cstalwlccinwutos aiH'opriaclo~ ao aiJrigo 
eomntutlo c grntnito tios pa~sa:.wiros, potlrr:'t o l:orr.rno dt•ler
minar n eonstrut•ção tle Pst:u;ões indispr,nsawis a tal fim. 

A eompanhia set·ú obrig-ada a construir as llli'IH'ionatlas I'S· 

tações dentm do JHazo que pl'in n.,vernn lhe fút· man·atlo, e 
niio o razentlo set·;í mullatla ua quanlia do um a t•inco contos 
1Jt• rt'·i:-:. 

Ylll. 

Se f1\r interrompido por mais 1le oitn clin.~ o tr:1fego dt~ qual· 
quer das liuhas a tJUC se referem as clausulas auteriot'tJ . .;, e sP 
deixnrem tle ser cumpridas as prcscripções das l'lausnlas 4. •, 
1.4. ", 18." e 2t.a, §ti. 0 , C:Hlncar:í n Jlresente COtlt'es.~r,o, salvo 
caso de forçn maiot• devidamentn provatlo JHlranltl o Governo 
Imperial e ouyida a Sec~·iio do Consrlho de Estado. 

IX. 

A J)ena de caducidatle desta concessão será imposta ~dminis
trativamentc pelo Governo, sem depcndencia de outra forma
lidade. 

p, 1!. !878 80 
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Feita a competente intimação á companhia, o Gov11rno reas
sumirá o dirmto de conceder as linhas já mencionadas a quem 
julgar convonientc, ni'io podendo a companhia reclamar indem
nização alguma por qualquer titulo que seja, e devendo re
mover os carris dentro do prazo de tres mezes, contado .da 
data da intimação, sob pena de effectuar-se a remoção pelo Mi
nistel'io da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, á custa. 
da mesma companhia. 

X. 

As obras serão executadas á custa da companhia, que poderá 
ser incorporada dentro ou fóra do lmperio; tendo, porém, seu 
domicilio legal na cidade do Rio de Janeiro, onde serão tra
tadas e decididas todas as i1uestües que se suscitarem entre n 
mesma companhia e o Governo, ou entre ella e os particulares. 

XI. 

A companhia pagará á Illma. Camara Municipal, pelos ter- . 
renos de sua proprieda1le que Ol'eupar, o arrendamento que a 
mesma Camara arbitrar, c farú aequisição dos que forem pre
cisos para abertura e alargamento das ruas, sendo, em falta de 
nccôrdo, desapropriado nos termos da legislação vigente. 

XII. 

A companhia empregará os cantoneiros c guardas que forem 
precisos, a juizo do Governo, para limpeza dos carris, e no 
cruzamento das ruas para dar aviso da approximação dos 
carros aos conductores de vehiculos e ás pessoas a pé e a ca
vallo. 

XIJI. 

O serviço de transporte de passageiros, bagagens e cargas 
será regulado por um horario vrodsorio approvado pelo Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que será 
executado pelo tempo de seis mezes, contado do principio da 
nbertura da linha ao mesmo serviço. 

Durante esse tempo a companhia poderá alterar o horario 
no sentido de maior ou menor freqnencia no movimento dos 
carros, dando aviso ao publico pelos jornaes mais lid<ts e outros 
meios de publicidade das alterações que fizer, com antece
dencia, pelo menos, de 4.8 hora~. 

Findos os seis p-rimeiros mezes a companhia apresentará o 
seu hora rio definitivo, que, sendo approvado pelo Governo, não 
poderá soffror alteração alguma no sentido de diminuir a fre
quencia de transporte na linha ou Iinhns, sem approvação do 
mesmo Go,'erno. 
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XIV. 

A tarifa do preço das passagens será de 100 réis pnlo per
curso total em ratla uma das linhas ou por qualquer distancia 
Jlercorrida entre os pontos terminaes dellas. 

No caso de correspondencia com a decima linha, se o passa
geiro passar directamente de um carro da linha que primiti
vamente seguia para o desta, ou nas suas estações, nada mais 
pagará. · 

Os cobradores das passag-ens serão obrigados a entregar ao 
passageiro um recibo em fórma dfl hithete, que será exhihido, 
quando exigido por empregado da eompanhia, soh pena 1ln 
snr sujeito a novo pagamento. 

O frete de !Jagagens c de cargas, caso a companhia queira es
tabelecer serviços desta natureza, será posterionnentc regu
lado pelo Governo, de accôrdo com a r.ompan h ia. 

XV. 

Terão tt·ansporte gratuito os agentes do Correio e da Policia 
n quaesquer empregados publicos que apresentarem passes 
dos respectivos chefes, declarando 11ue vão crn serviço JHI· 
blico, observando-se a este respeito as pres,•ripc:ões do Aviso 
do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
de 20 de Maio de 1876. 

No caso de incendio em propriedades slluadas nas ruas per
corridas petas linhas da companhia, ou em suas imrncdiaçÕl\S, 
terão tambem passagem gratuita os bombeiros e agentes po
llciaAs, independente de exhibição de passe. 

Fica a companhia obrigada a transportar gratuitamente, 
com rapidez, segurança e pontualidade em carro especial, as 
malas tio Correio entre a Repartição do Correio Geral e a 
Estrada de ferro D. Pedro H. 

Ficam á disposição do Governo todos os meios de transporte 
da companhia para a conducção de tropas, mediante um alm
tirnento de 30 "lo na tarifa. 

XVI. 

Pat·a o assentamento dos carris c seu posterior concerto pre
ced~r:í licença da Itlma. Camara ,Municipal; a companhia, 
porem, em casos urgentes, podera proceder aos eoncertos 
indispensaveis :í regularidade do trafego, participando im
mediatamente á mesma Camara. 

XVII. 

A companhia não poderá muílar o nivelamento das rua~ e 
prara~ sem autorização prévia da Illma. Camara Municipal, 

As dcspezas feitas com as alterações do referido nivela
mento correrão por conta da companhia. Todas as obras de 
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arfe e as f(He !ligam res}Wito ao nivelamento !las ruas e 
praças serão executadas em totla a largura destas, para evitar 
precipícios e incommodos ás pessoas que pelas mesmas rua!< 
e praças transitarem. 

XVIII. 

A companhia set·á obrigada a consPt'rar o calçamnnto das 
rna~ dentro de RCUi; carri~ c fót'a dt•lle< na tlistancia !le tl'int:t 
r cinco centimrtros (O"',:l:.i) para eatla latlo. 

XIX. 

A comp:mhia ,: rc,;ponsart•l pelas tll'Spt~zas f(IW nxigir o 
rcstalllllocimcnto 1lo cakamento on m:w:ulamisamento das 
ruas e praças, se JlOI' qua.lrJUIH' cit·enmstancia tleh:ar a mnsma 
companhia de funccionar, fic:mdo para isto sujeito :í Jllma. 
C:uuara o seu matPrial fixo c rodante. 

XX. 

Todas as vezes que a Illn.w. Camara msolver a constrnc!_'ão 
c reconstrucção dos calçamt•ntu:; das ruas e praças c·m qur 
t>stiverem assentadas as linhas tia companhia, nenhum emha
raço ser:\ oppn~tn por ella, c nrm potll't'á rrclamar indt>mni
zaçiio alguma Jlllla intcrl'llJ1Çãn tln trafego, f(llC ftlr indistJCn
sarcl, sendo além disto ohrigada a collocar o,; carrig á 
proporção que os calçamentos pt·ogTellireut. 

XXI. 

O Ministro da Agricnltnra, Commcrcio e O!Jras Pnhlicns 
nomrará um Engenheiro, !JHC serú pa~o pelo Governo, para 
fiscalisar o serdçu das coutpanhins qnP, unificadas, ~e~,ruirem 
o novo plano, tl a quem seriio miuistrados todos os tla!los 
estatísticos f(UC se refHrirem ao mol'imento; relatorios e ha
lancetes, e todas as mais informacõcs de qnr, possa carecer em 
virtndt~ tio que se acha prescri1Íto nas presentes clausulas. 

Este Engenheiro deyerá prod!lt•nriar par·a tJUe seja gamn
tido ás companhia~, que adtwrirem ao llO\'O 11lano, o lh·re 
uso tle suas linhas, requisitando das nuto1·idades •~ompetentes 
as ne1·es~arias provitlencins, parn !JlH' niio s('ja pBrturbada a 
eirculação dos Cat'f03 das mesmas eompanhi:~s. 

XXII. 

Todas as fJUestões que se ~<mcitarem entre o Governo e a 
empreza, serão 4ecidi4as por Hbilramento , sflm recurso 
algum, 
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Cada uma das partos nomoat•á seu arbitro, c o terceiro, IJUC 
no enso de empate decidirá definitivamente, será escolhido 
por aceórdo de ambas. Não se dando o nccôrdo, proceder-~e-ha 
a sorteio entre dons nomes de Consclheires de Estado, desi
gnado mula um por uma das partes. 

XXIII. 

O Govnrno po1lcrá rcsA'atar rsta ronrrssão Pm lfllalqnrr 
telllJlO depois do prazo dlls IH'ÍlllPÍJ'o~ l:i annns eonl:u\os da 
presente data. 

O preco rlo resgate ser:i fixado JlOr ariJitro~, nm notne:t~lo 
pelo Go\·erno e outro pela em preza, os rJnaes to111ariio em 
eonsidPração a importancia das obras no est:11ln Ptn f(lli' Pntiio 
esli\'Cl't'lll (sem attetulm·•·m ao scn t:nsto prilltith·o) c :1 muda 
lit(Hilla !la muprcza nus eincu :ulltus antol'iorHs. Se os tlou~ 
ar!Jitros não clwgarem a accúnlo, tlará cada tun o seu pat't•t:er 
c será a questão rl'suldda prla Secção 1los Negoein:-; do lm
pcrio do Con~r·lho ilr. Eslatlo. 

XXIV. 

Po1· falta de cumprimrnto cln qnaltftter dos artigos c para
graphos desta eoncessiio, a rpw não tenha sido i111posta a 11cna 
do caducidade, po1lcr<\ o Govemo impúr multas at1; ü:OOOr)UOO, 
conforme a gTavidatle do 1•aso. 

Tratando-se de falta de cxrcu{'iio 1\e obras previstas nas 
mesmas clausulas e parngraphos, ou de mú execução dellas, 
poderá o Governo, a11Í111 da iwposiçiio da multa, mandar fazer 
as ditas obr·as por t·onta tia em preza. 

Para g·arantia da liel uhscrra111~ia c cxartu CUIIIJil'ÍIIIBlllo das 
t:Ollllif..'Õi\S colll f]Ue é feita esta '"'nces,;iio, a Clll(H'eza deposi
tará no Thesouro Nacional a ifllantia de :10:000;)000, que nm
eerú o juro dP 6 °/,,, ou igtwl ralnr mu titnlos da •li r ida pu
hlica. 

XXY. 

A presente concessão ted dgor Jtor :J:J anno,;, contados do 
i." r! e Janeiro de 1879, e dnr:m te. este prazo n~n se poilnrit nst:l
lwlcct\1' nns n13s em I( H<' tin•r a Clllprt•za asseH!atln Sf'lls f.rilltn~, 
Jlfllll nas dn111ais rnas nxistnnt1•s tlcntro do pct'ÍIIII'tt·o dc:;eripto 
na clausula L•, nntt·as linhas dr carris tl'1 ferro, r!f' hitoln P!'· 
Irei ta on lar·ga, quét· JH'rt••nçam estas ú~ artmws rompanhias, 
qut•r snjam novas eonr:rssões fnitas a outro~ emprt\Zarios. 

Findo este prazo reverterão para o domínio da Jlhua. Camnra 
o material lixo e rodante da nova cmpreza, sem direito a iu
rlemnizarão alguma, excepto as propriedades immoveis o de 
raiz. 
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XXVI. 

Os onus impostos pelos contractos que até agora vigoravam 
serão convertidos no seguinte : 

As quatro em prezas unidas, Locomotora, Santa Thereza, Flu
minense e Carioca & Uiachuelo entrarão para o Thesouró Na
cional com a quantia de 400:000~000, em dinheiro, que será 
repartida entre o Estado e a Illma. Camara Municipal. Este pa
gamento effectuar-se-ha antes do dia L" de Janeiro de 1879, 
sob pena de ficar esta concessão de nenhum valor. 

XXVII. 

Se alguma das quatro emprezas referidas na Jll'ecc.dente 
clawmla não adherir a este novo contracto, continuara ella 
sujeita ás disposições dos contractos primitivos, fazendo-se. a 
devida deducção proporcional na somma fixada na referida 
clausula, para onus communs das tJUatro emprezas. 

XXVIII. 

Constituindo a linha de nsccnsão no morro de Snnta Thereza 
um serviço inteiramente distincto daqnclln a qne se referem 
estas clausulas, continuarú ella a regular-se pelos contractos 
anteriores na parte em que lhe dizem respeito. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Agosto de 1878.- João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7008- DE 24 DE AGOSTO DE 1878. 

Declara a ontrancia da comarca de Santa Victoria. do Palmar, na Província 
do S. Pedro do Rio Grande do Sul, e marca o ordenádo do respectivo 
Promotor Publico. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Art. :l. o E' declarnda de primeira entrancia a comarca de 

Santa Victoria do Palmar, rreada na Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul pela Lei da respecti r a Assembléa n. o :UM, 
de 7 de Maio do corrente anno. 

Art. 2." O Promotor Publico da referida comarca terá o 
vencimento annual de 1 :~OOSOOO, sendo 800~000 de ordenado 
e 600!)000 de gratitleação. 

Lafayette Hodrigues Pereira, do l\lcu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
2~ de Agosto de 1878, 57.• da lndependencia e dolmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 
~ 
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DECRETO N. 7009- DE 2~ DE AGOSTO DE 1878. 

Hcstaholace o logar do Juiz. Municipal e de Orphãos no termo 1lc Miranda, 
dà Próvinciá do Ílfatll Grosso. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo nnico. Fica restabelecido o Jogar de Juiz Munidpal 

o de Orphãos no termo de Miranda, da Provineia de Mato 
Grosso ; revogadas as dispo~ic:ões em contrario. 

Lafayctte Rodrig-ues Pet·eira, do Meu Conselho, 1\linistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justi~·n, assim o tenha 
entendido e fa{m executar. Palar.io rlo Rio de Janeiro l'm 2~ 
de Agosto de 1878, 57." da Independeneia e do Impr.rio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

DECRETO N. 7010- DE 2~ DE AGOSTO DE !878. 

Approva os novos estatutos da Associação Industrial de Beneficencia. 

Attendendo ao que representou o Presidente da Associação 
Industrial de Beneficenma, e de conformidade com a Minha Im· 
mediata Resolução de 17 do corrente mez, tomada sobre parecer 
da Secção dosNegocios do Imperio do Conselh~ de Estado, exa
rado em Consulta de 6 de Agosto de 1877, Ilet por !Jem appro· 
yar os novos e:>tatutos da mesma associação. 

QuaeS<JUer outras alterações que se fizerem nos estatutos, 
não poderão ser postas em execução sem pré da approvação do 
Governo Imperial. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do 1\leu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Nogoeios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
!~de Agosto de 1878, 57. • da Independencia e do Imperio. 

/ 

Com a rubrica de Sua 1\fage~tade o Imperádor: 

Carlos Leoncio de Carvalho, 
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Estatutos da :\ssoeiacão Industrial de BeneHeeneia. 

CAPITULO I. 

DA SUA OTIGANIZAÇÃo. 

Art. 1. • A sodelladc denomina-~c As~ociarão IrulLlstrial de 
Benelkencia, 1\ cornpõc-s1\ d!l sncios l'lfer·ti\;os o honorm·ios 
em nnmrro illimilallo, dcwmHlo os menores tll\ 21 anuo~ apre
sentar autoriza~.~o pot' cs1Tipto 1lt\ ~cus pais, tutur•·s ou juizo 
compctenll'. 

Art. 2. o Seus fins são: 
§ 1." J)i~tl"ilmir lwnnlieios ÚtJHclles de seus nwr11llros IJllC 

forem Jli'Cessita1los 1\ csti 1"1\1'1'\ll na,; scg-ninii'S t'ondi1:ões: 
1." Enfermos ; 
2." Jnyali1los; 
3. o l'fl'sos uão sen tenrin1lo~. 
~ 2. · Soct~OtTI'r o,; SOl\ i o . ..: n••t•t•.;.;sitados I (IH\ JHH' motivo dt· 

m~lestia tcnha111 tle retir<~r·.'l\ para fúra da Curte on do Im
pcrio. 

§ 3. o Concorrer para o enterro 11 suflbg-ios dog sol' i os ne· 
eessitadns que fallerl'rcrn, e 1lat' pcnsõ1•s ;\~suas família . ..:. 

CAPITULO H. 

CLASSIFICAI.;.\.0 IJE SOCIOS. 

Att. 3." .\ assol'iado 1\~taiJclccc dueo ehls>"es 1!11 l'lfel'li v o~: 
1." Instai I adores . .:..: Us tJLLC, l1mdo eoneorritlo ú 'ess;lo de in

stalla~flo, aindll r~ontinnam socio~. 
2." Co11trilmintrs.- Os IJilt\ 1\lllll(lrem o IJlle deterurina o~ 2." 

do art. 9." 
a.• Bcnem·~ritus.- Os IJllt' jú gozam llll~te titulo, os ljlW por 

propo~ta hajam rcaliza1lu a aLimissão dt\ trinta socios, e os IJUC 
exercerem as func~õns 1lc I'Oils!llhciro no ••sp:u;o dt\ trPs an
nos seg-uidos on intcreala1lo>, !t•ntl11 eo:npart•eitlo a 20 s··~sões 
pelo menos cada anno. 

~-" llnmitlns.- Os qw• j;í lt\.111 1liploma tlest1~ titulo, I' o-:; IJUil 
cnmprirnrn :1s tlisJlnsiçõcs 1lo nrt. 8." Otl tln nrt. fi~. 

!'i." Dnmft•itor·es.- Os fJUP !izl't'l'lllllnnatirns :í assoriaç:ío no 
yalnr ••stinwtivn tlc 2001~000. ptor uma on mais YI'ZI'S, c tl'nhnrn 
cnntrihnido com as nwtHaliti:Hll~s 1!1J Jl) annos, nã11 tcn1ln riWI'· 
hi1lo heneficcncia alguma durante es~e tempo. 

Art. L" llonorarios.- Os I(LLP pr .. starum relevantes servi
ços á assoeiaçiio julgatlos pelo eonsP!ho r approvados pula as
scmbléa geral, não sendo soei o contribuintr·. 
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CAPITULO lll . .. 
DA ADMisSÃO DE SOCIOS. 

Art. 5. o Pa'ra ser adtilittido soei o é nee~ssario: 
J. . o Ser maior de 15 annos e menor de 50 ; 
2. o Ter occnpação decente;, 
3.• Estarno gozo de pcrfmla sauue ; 
r.,. 0 .S11r de bons eoslututiS ; 
ti. o Não ter defeito physico, pelo qual possa occupar a asso

ciação. 
Paragrapho unico. Os libertos em caso algum poderão ser 

allmittidos no quadro social. . 
Art. 6. 0 A proposta para sodo será dirigiua á secretat·ia 

do consnlho administrativo, declarando, nome, naturalidadr, 
idadn, estado, profissão, nacionalidauc c rosiuencia do pro-
posto. · 

§ J.." Logo que o secretario receber proposta para socio, pre
p:ll'ar;í trcs synui(•anC'ias, sPm o nomo do propon11nte, e o prP
siuentc distrilminí -}Jarticularmentc por tres eonsellwiros qe 
sua escolha. 

§ 2. o Voltando as mesmas com os pareceres, serão lidas em 
srssão do const>lho, resrrvando-se os nomes dos syndicantei. 

§ :J.o Sendo o candidato aJJproyado, o sPcrt'tario dt~r.larará 
nessa sessão os nomes dos proponentes e dos syndi!'antr.s que 
tinrem dado parecer favoravel. 

Art. 7. • O ser.retario officiará ao candidato approndo, avi
sando-o para realizar o pag-amento da joia correspondente á ~na 
idadn : de Hi á 35 annos, 108 ; de 368 á ~5 annos, 208; de ~6 
:i 50 annos, 308 ; IJCIIl como do pagamento de ! 1, pelo diploma, 
ficando sem efft~ito a sua admissão, se dentro de 30 dias não 
~atisfizer taes pagamento~. 

Art. 8." O proposto podt'rá remir-se de mensalidades en~ 
trando para os cofres da associação com a quantia de non por 
uma só vez, além da re~pectíva joia r diploma. 

CAPITULO IV. 

IJEVEI\ES IJOS SOCIOS. 

Art. 9. • E' d•wer de todo o soei o : 
§ f.o llcspeitar e cumprir o tJtll1 ~e acha nstauclecido no~ 

presentes estatutos ; bem como aceitar e exercer 1'0111 zelo 
tJualquer cargo para que for eleito ou nomeado , podendo ns
eusar-sc no caso de reeleição, molestia, ou qnaesquer outros 
motivos reconlwcidos justos pela assemhlt·~a geral ou pelo con
selho na falla desta . 

P. n. !878 Si 
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§ 2.° Contribuir com a mensalidade de 16 paga sempre em 
trimestres adiantados, dentro do primeiro mez do trimestre. 

§ 3. o Comparecer ás assembléas geraes que forem con
vocadas. 

§ ~.o Conduzir-se com discrição c rospeito'nas reuniões da 
associação. · 

§ 5. o Participar por escripto ao i. o secretario, quando tenha 
de ausentar-se da Côrte ou do lmperio; bem como o seu re
gresso, recebendo da secretaria uma guia na r1ual conste ter 
feito a communicação. 

§ 6. o Concorrer, quanto possa, para o engrandecimento e 
prosperidade da associação. 

CAPITULO V. 

DIREITOS DOS SOCIOS. 

Art. tO. Todo socio tem direito : 
§ :i. • A brmeficencia, rrnanrlo se ache no caso de rrualquer 

dos paragraphos do art. 2. o 

§ 2. o A propor ao conselho administra ti v o, c á assembléa 
geral, medidas uteis á bem da associação, com direito de 
motivar e discutir sua proposta em se~são do conselho, não 
podendo porém votar. 

§ 3. 0 A reclamar do conselho administrativo, quando se 
jufgue offendido em seus direitos, devendo na petição jus
tificar a queixa para ser attendida se tiver justiça ; 

§ ~.o A votar e ser votado, oxceptuando-se : 
Os que estiverem em debito com a associação ; 
Os que estiverem envolvidos em proces~o crime; 
Os honorarios ; 
Os analphabetos, que poderão votat· súmcnle ; 
Os menores de 21 a unos. 

CAPITULO YI. 

DAS PENAS. 

Art. H . Perdem o direito de socios : 
§ :i. • Os que por falsas informações tenham sido admitti

dospara a associação sem ter os requisitos do art. 5. 0 , per
dendo toda e qualquer quantia com que tenham entrndo para 
os cofres da mesma. 

§ 2. • Os que se atrazarem no pagamento de suas mensa
lidados em tres trimestres. 

§ 3. o Os que tiverem eommunicarlo ausencia fJara gozar 
rio disposto no art. 53, c conservem-se na Côrte. 
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~~-o Os ausentes que, reg-ressando, niio cumpram a di~po
sição do~ 5. o do art. 9." no prazo de :lO dias. 

~ 5." o~ que forem condcmnado' por crimes contra a pro
priedade ou contra n honrn. 

A.rt. i2. O soeio que deixar de pngnr su::ts mensalidades em 
dous trimestres, fica por isso suspenso das garantias que lhe 
conce1lcm este:; estatutos, podendo requerer ao conselho, qne 
julgará como fôr de justiça c cqnidadu 1'0111 fl'curso pam 11 
assem!Jléa geral. 

Art. t:L O socio que tiver cumprido o § 5.0 do art. 9.0 só 
ter:\ direito ás beneliceneias trrs mezes depois da communica
l)ão de seu regresso. 

Art. n. O soei o, que ti ver obtido o favor concedido pelo 
art. li3, não scrú mais soceorrido 11clo mcs1no art. ~:J, c só 
terá direito ás outras benefiecncias seis mczcs dl'pois da 
participação de seu regresso. 

Art. !5. O socio llllC em asscmbi!Sa gornl proecder incon
venientemente, ou sPja discutindo, on interrompendo a 
sessão, será convidado a sentar-~c, depois tlc advcrtitlo pri
meira c segunda vez ; e quando, a despeito das advertencias, 
não se contiver, o presidente poderá interromper a sessão, ou 
adiai-a para outro dia como as circumstancias aconselharem.· 

CAPITULO VII. 

DOS CORPOS COl\IPONENTES DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. 16. A associnção compõe-se de dons corpo~: 
§ i. o Conselho administrativo. 
~ 2. o Assembléa g-crnl. 

CAPITULO VIII. 

liA ASSEMTILÉA GERAL. 

Art. i7. Haverá asscmlJiéa gei·al ordinaria no ~.o e /j., 0 do
mingm; de Janeiro 1le eada anno, c cxtraordinaria quando as 
circumstancias exigirem, precedendo annuncios pelos jornacs 
trcs dias seguidos. 

Art. 18. Considera-se conslitnida n as,;emhl(:a geral 
quando se acharem reunidos quarenta socios quites, pelo 
menos. 
J i." Se P?rém na prim~ira eomocacão á assemlllt;a geral 

nao se r1~umr o numero nenna, na segunda poderá funccio
nar e deliberar h~.vendo )~rese!1tcs vinte e einco soeios quites, 
ma5 neste caso nao tom11ra dchbcracão alguma sobro assumpto 
que não tenha sido annunciado. · 
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§ !!.0 Assembléa geral de posse snrá impreterivelmente 110 
dia para que for com·ocada e l'u11ecionar;i I'Oill o numero de 
socios que se achar presunto, mas nesse dia niio se tratará 
~cnão do acto da posse. · • 

Art. 19. Compete á primeira assem1Jl1;a geral ordinaria : 
§ L o Discutir e votar sobre a a da da ultima a~sembléa 

"oral. · 
" ~ 2." Ouvir a Ieitttra do relatorio apresentado pnlo prPsi
denle do conselho, 110 qual dará um resumo dos trabalhos 
administrativos, demonstrando o estado da associar-ão. 

§ 3." Eleger a commissiio dn contas, que snrú eomposta tle 
tres membros. 

~ IJ,." Tratar lie qnalqtwr assumplo que lhe s:·ja proposto em 
relação ao objccto c Jlns da :~ssuciaçiio. 

Art. 20. Comp:'tc ú sc·gunda assembléa geral urdi· 
naria: 

§ L" Discutir e rolar sobre a at'ta da sessão ante
rior. 

§ 2. 0 Ouvir a l:dtura do parecnr da eummissiio ue contas, 
discutir 11 votar. 

§ 3.• ElP.ger a uwsa 1la assl'llliJléa ~Pral, I'Olll(Hista de presi
dente c dons sceJ'(ltarins, que não podt>m s1'1' lltelllbros 1lo 
eonselho, nem r•mprng-a1los da soi"Ít,tlatl•'; o I'OIISI'.ll!O allmiuis
trativo qnr. Si'!'Ú de 21 llli'UIIIrus I' ftuw•·iouarú por l'spar.o de 
um anuo. 

§ 4. o Tratar rle quall!lter assumpto que llw s:•ja vropusto 
em relação ao olJjecto n Iins da associ<u:ihl. 

Art. 21. A a~st>.mhl•"•a geral nxtraordiuaria snrú eonvo1•ada 
lJU:mdo as eireumstancias' I'Xigirl'lll e nella sú s" tJ•atarú do 
olljecto de sua convocação. 

Art. ~2. A assmnblüa g-eral 11Uc niio ''ouduit• os tralmlhos 
para que fúr convocada serü pro rogada para occasião opportu • 
na, tantas vnzes quantas forem prel'isas, não pndl'llllo, porC·m, 
o intervallo de Ullla a outra ex1·edci' .a Ui dias. 

Art. 2:1. Para as ell'içõrs 1le qnt> tratam os~~ 3. "'dos arts. 
:1.9 e 20 sú seruo recebidas eedulas dos sol'ios presnntL'S. 

CAPllTLU IX. 

DAS ELElljÕES. 

Art. 2L Logo que a assemii!C•a g-:'ral se t•on r1•rta cut col111· 
gio eleitoral, se. procederú ao receiJiutentu das eedulas para o 
tim designalio. 

Art. ~i.i. No collcgio elnitoral servirão de escrutadores IJUClll 
O_llr!'lsidcntc da assombléa geral nomear. A' mosa assim cuns
tituida compete : 

§ i . " lleceiJer as eed ulas. 
§ ~-· Hcsolvcr qualquer duyida oLL •JLLI~stiio IJUl~ se susCite 

con,•ernl'n!P no 1wtu Plritural. 
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§ :l." Conferi I' a~ cednlas com o numero dos votantes o Gm 
seg-uida proceder á apuracão das nwsma~. 

Art. 26. Concluiria a aünra~ão o J.o secretario annnnciar:í :í 
assemblria os nomes dos nlcitos c lavrarú a aeta circumstan
eiarla, a qual, depois de votada, serú a5signada pela mesa. 

§ L o Approvada a a c ta, o secretario communicarú a escolha 
rh>s nlt•itos em um officio, que ronstitnirá o rliploma dr ~onse
llttdro, !lnsignnndo dia n horn pnra a st•ss;lo prcpni·atorin, dnntt·o 
dt~ <~itH'O dias. 

§ ~.o St• houvcr protesto, csta nwsma a~semhlr:n, com o 1111· 
11Wrn lfllP sr. nchar pt·cscntP do sor•ios qnc votaram, dcridir:í a 
n•spf>ilo. 

Art. 27. Serão snpplcntes rios ron~r.lheit·os os immrtliatns 
Pm votos, que ~~~•·ãn r·ham~dns nos r·asns tln at•t. :10. 

CAPITULO X. 

Art. 28. A assoeiar:;ão snr;í arlministmrla por nm ronsrlltn 
c I cito conforme o §:L • do art. 20, c compete-lhe : 

§ 1. o Eleger d'entre sens me muros uma tlirrrtoria com
posta de presidente, vier-presidente, i. o n 2. o sncretarios, 
thcsonrciro e procurador. 

§ 2. o Nomear as comtnissões qne forPlll precisas ú hem tln 
associação. 

§ 3. • E'l;aminar o estado do corre social, quando jnlgar ne-
cessario. . 

§ ft,. o Suspender f(tialrJllür hnncfieencia quantlo vcrifiqw~ 
ter sido concedida indr•virlamnnln; podendo a lJartc rJnc sr. 
julgar ag::.:ravada recorrer para a assembl(:a geral. 

~ ti. o Ordenar a cntrPga dos diplomas dos ~ocio~. 
Estes diplomas serão assignados prlo presidente, f. o scrre

tario e thr.soureiro. 
§ 6.° Clt:unm· supplent<>s para prt\l'llChinwnto rk vagas ao 

I'OJISI'lho. 
§ 7." NonHlar os empregados indispen,avcis e marcar-lhos 

os ordenados, e rlemittil-os, quando por nPgligeneia ou rclaxa
mr.nto não cumpram os seus drweres. 

§ 8. 0 Tomar conhecimento das queixas e rf'clnnwr_:õn~ dos 
soeios e rt:'solvêl-as como für de justiça. 

§ 9. o Sm:pendt>r fJUalquer de seus Htembros r rue por ventura 
mereça tal pena. 

~ 10. Hcquisitar a convocação das assembh\M gera os para 
os fins rspocifieados nos nrts. 19 e 20 c srus paragraphos. 

§ H. Tomar lllfldidas convenientes ao bnm da associar;ão. 
Art. 29. Não poderá ser considerada sessão do conselho sem 

que estejnm presentes onze conselheiros, pelo menos, SPtH1o 
suas decisões tnmad:ls por mt~ioria tle votos presentes. 
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Art. 30. Perde o Jogar para que fõr eleito: 
§ i. o O que faltar a quatro sessões seguidas, sem causa 

justificada. 
§ 2 . o Os que forem presos ou condemnados por mais de 

dous mez"s. 
§ 3. o Os que estiverem incursos no § 9. o do art. 28 por 

mais de dous mezes. · 
§ 4. o Os que não pagarem as suas mensalidades. 
§ 5. o Os que requererem.hcneficencia. 

CAPITULO XI. 

HA DinECTOHIA. 

Art. 31. São attrilmições <lo presidente: 
§ 1. o Presidir as sessões do eonsolho, dirigindo a ordem 

dos trabalhos. 
§ 2. o Despachar qualquer requerimento que lhe seja apre

llentado tendente a negocios sociam;, IJUC não pertençam ao 
conselho resolver. 

§ 3. o Dar nndamcnto a totlos o-; negocios urg<>.ntcs para a 
boa ordem administrativa. 

§ 4. o Nomear commissões provisorias para os casos impre
vistos e urgentes. 

§li. o Rubricar o~ livros c mais documentos pertencentes :i 
associação, que não o estejam por l'CU antecessor. 

§ 6. 0 Suspender qualquer empregado que não cumpra seu 
dever, participando no conselho, que resolverá na·primcira 
sessão. 

§ 7. o Apresentar um relatorio dos trabalhos do conselho du
rante o tempo de sua atlministração á assemLléa geral or
dinaria. 

§ 8. • Manter a boa ordem nas sessões, suspende l-as em casos 
necessarios. 

§ 9. o Requisitar a convocação das assmnhléas geraes cxtra
ordinarias. 

§ tO. Distribuir as syndicancias como determina o§ L" do 
art. 6. 0 

§ H . Ordenar o pagamento das beneficencias, como fôr de 
justiça c de accôrdo com os estatutos. 

Art. 32. Ao vice-presidente compete substituir o prc
llidente em seus impedimentos. 

Art. 33. Ao L" secretario compete: 
§f. o Substituir o presidtmtc na falta do vice-presidente . 

. ~ 2. o Fazer a l~itura das a e tas c de todo o expediente c as
aignar os annuncws, que, por ordem do conselho, ou do pre
sidente, mandar para a imprensa. 

§ 3. o. Fazer toda a correspondencia da associação c assignar 
e expedir com brevidade os officios, avisos, circulares e di
plomas ordenados pelo conselho. 
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§ 4." Matricular os socios pela ordem chronologica de suas 
entradas, devendo constar do respectivo livro· nome, natura· 
lidade, nacionalidade, idade, estado, profissão e residencia, 
bem como o nome do proponente. Annotará igualmente as cir· 
cumstancias qne se derem com os mesmos em relação aos in· 
teresses da associação. 

§ 5.0 Passar as certidões que forem pedidas, depois de prévio 
despacho do presidente, cobr&ndo i8f)OO pela primeira lauda o 
mais 500 réis por cada uma que se seguir. 

§ 6. o Archivar todos os papeis e tl\r em boa ordem e sob sua 
responsabilidade todos os livros da assoeiação, tendo sempre 
em dia a eseripturação da mesma. 

§ 7. o Preparar as syndicancias como manda o§ L• do art. 6.• 
§ 8.0 Dcsmnpcnhar as funcç.ões inhcrcntes ao cargo com zelo 

c actividadc. 
Art. 34. São attribuições do 2. • secretario: 
§ L o Tomar os apontamentos do que se tratar na~ sessões 

c preparar os esboços das actas. · 
§ 2." Coadjuvar c substituir o L o secretario, menos pre

sidir. 
Art. 3o. São obrigações do thcsoureiro: 
§ i. o Arrecadar sob sua responsabilidade tudo quanto per· 

tnricer :í associação em títulos n dinhr.iro. 
§ 2. e H!\COlher em um banro dn t~onliança sua e do conse

lho toda a quantia que tiver a associacão, superior a 4001SOOO. 
§ 3. o Nomear cobradores sob sua· responsabilidade, par

ticipando ao conselho na primeira sP.ssão. 
§ 4. o Al)rcsentar ao conselho trimestralmente um balan· 

cl\tr. da rl\ceifa c despoza e, annualmento para o relatorio, um 
balanço geral do estado da associação. 

§ ti. o Dar ao conselho, bem como ás commissões de contas 
as informações que forem exigidas relativas ás finanças da 
associacão franqueando-lhe todos os livros, contas e docu
mentos· relativos. 

§ 6. • Satisfazer com pontualidade as beneficencias e todas 
as despezas que forem autorizadas pelo conselho ou pelo 
presidente, sempre com despacho deste. 

§ 7. • Effcctuar a compra de apolices da divida publica, de 
letras hypothecarias ou de acções dr. bancos e comp:mhias qwl 
tenham a garan~ia de juro do Estado em nome da associação, 
quando tenha em caixa ou deposito quantia correspondente, 
apresentando em scssiio do conselho o respccti\·o titni<1 para 
ser averbado. 

Art. 36. Logo que o thesourciro o balanço do trimestre 
apresentar, será eleita pelo conselho uma commis~ão de tres 
membros para o exame do mesmo. 

Art. 37. Ao procurador compete: _ . 
§ i . • Ter sob sua guarda e conservar com zelo todqs os 

moveis c mais objectos pertencentes á associa~ão, formando 
de tudo inventario no fim do anno. 
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§ 2." Tratar do funer:l! do socio po!Jre ou nece~sitado, cujo 
enterro for roqnrrido com despacho do prnsidente n lllllndar 
celebrar a missa. 

§ 3. • Representar a associaQão extrajudicinlmrntr, autori
zado por JH"ocnra~.:ão assignada 1wla directoria. 

CAPITULO XII. 

DO CAPITAL DA ASSOr.IAÇÃO. 

Art. 38. Fica estabelecido o capital da associ:~r:iio rom o 
que existe ar~tnalnwntn emapolicns I! toda c cpwl•t•wr quantia 
seja qual fúr a Jlrocednncia fJIW se nccumult\ n empr·egne-se 
em apolices da divida publica dos juros de 6 "!. ao anno ou 
nos demais títulos de que trata o art. 35, § 2.", lJem romo os 
objoctos de valor por estimativa c saldo em dinheiro. 

Art. 39. As apolices poderão ser alienadas, qtwndo a as
sembléa geral o JUlgar conveniente aos interesses da asso· 
dação e assim o resolver. 

Paragrapho unico. As propostas ou projectos para some· 
lhante medida serão da iniciativa do conselho c por elle 
apresentados it asscmiJlén geral mn 111:easião opportuna. 

CAPITULO XIII. 

DAS DENEFICENCIAS. 

Art. !J,O. O socio pobre ou neces~itado que adoecer e Psteja 
privado de exercer sua profissão, snr:i herwficia•lo com a 
quantia de 20h000 mensacs em duas prestações com i ntersticio 
de Hi dias, e para obtor este beneficio df}vrrú rnquercr ao 
presidentr, juntando reciho quo prove estar quite com a asso· 
ciar,ão. 

Paragrapho unico. Sendo bcnemflrito ou IJcmfeitor a benc· 
ficencia será de 2tiaooo. 

Art. M. O soei o pobre ou necessitado enfermo rrue não ten lw 
familia á seu cargo e esteja em t1·atamento em hospital, per
CI'IJerá stímcnte metade da beneficeneia. 

Art. 1~2. Gozará de uma benefieencia mensal de f2~00 
o sorio pobm ou necessitado que por sua incapacidade não 
possa adquirir meios de subsisteneia, smHio l"linsideradn 
invalido, e sem pn;~juizo de qualquer outro l•cnefieio, nãn 
terá dirrito ao que dispõe o art. !J,O ; se por(•m for socio 
l•r~ncuHwito ou l~emfeitor, a IJeneJicr.neia scrit de Hi($000 men
saes. 

Art. IJ.3. O sorio pobre ou necessitado que em estado de 
enfermidade tenha tle retirar-se lia capital ou do Jmperio, 
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será beneficiado. com umn qunntia ·como auxilio no seu 
transporte, quo o conselho julgar sullleiente, não exeedendo 
a 808000, por uma só vez, smu direito a mais soceono du
rante sua ausrncia, cumprindo a 2." part<• do art. ~0, jun
tando mais attestado de mcdieo assistt~ntc, po<lendo o presi
<lonte mandar ouvir um dos mcdicos da associacii.o, fienndo 
isento do pagamento de mensalidades atú seu re.g-r11sso. 

Art. 44. O soc.io poiJrc ou necessitado que fôr preso trrú 
n111a hcnefi<·nncia, a juizo elo eonsrlho, a qnnl não w.:rrdt-rú 
ll<~ 20BOOO men~ae~, <~i·ssanuo Pila <' todas :1s g-aranlias <pw 
<'onf<wem estes estatutos, se Illr romlemnado por <lttai<llH'r 
trihnnal, logo que prin!'ipie a solfrm· a JH1na, ficando clis
pcmsado dr. pagamento de uwnsalidadrs, <'mqtumto í'stiynr 
rnmprindo sentcn<;n, <~ nlimina<lo do <llwtlro sodnl sn l"t'ir 
por <Time contra a proprintlalie ou eonlra a honra. 

Art. ft.i). O sorio pobre ou nC'!'essitado <1ne fnlle!'t'f se lho 
farú o r.nterro de eaixão e carro n. o 5 e sepultura corrcspon
donto; se porém a associação não tivPr em trmpo scien!'ia do 
fallccimenlo, scr:í entregue :í Tiuya nu {t SI'US filhos c pais 
a quantia de 501)000, caso requeira no prazo de oito dias do 
passamento. 

Paragrapho unico. Pelo socio que fallocrr a associação man
dará cnlelmlr uma missa do 7 .''ou ;!0. o li in, sendo eatholico 
apostolico romano. 

Art. 46. Fallecendo qual<lUl'r sneio pol.Jw ou necessitado, 
que esteja quite conta assoeiaciio, é garantida ú sua vinva, em 
quanto se conservar neste estado, a henelicencia de fObOOO 
mensaes; e não havendo viuva, ás !ilhas em <JU:mto solteira~, 
repartidamente, e filhos menores até f2 anuo~, sendo legitimo~ 
ou legitimados, P na falta destes á mãi ou pai sem arrimo. 

Paragrapho uni co. Aos herdeiros de que trata nste artigo, 
se forem de socio bencmerito ou bcmfeitor, a beneficencia serít 
de f2~000. 

Art. 47. O socio pobm ou nr,ccssitado 11ne fallecor e tenha 
rocebido da associação JIOr !Jeneficeneia 11uantia superior a 
200/$000, 11erde sua família o direito estabelecido no nrt. ML 

Art. fJS. O que tiver recebido por benelicencia !lUantia in
ferior a 200~000, será deduzido da pensão á sua familia (art. !16) 
20 °/o mens:ws até completar a mesma !JUantia, depois do que 
será paga sem desconto. 

Art. 49. O presidente nomeará um conselheiro para distri
buir as benelicencias, o qual exercerá esse encargo tlous wezC's 
seguidos, segundo n relação feita pelo ~ecretario, lwm eomo 
dos novos re<}llt'rcntes cnm d1~spacho favora\'CI do prnsid<mte. 

~ f. o O con~elhciro director das lJ!mcflccncias nll'chcr:'t do 
thrsoureiro as quantias precisas, que distribuit·á aos ~ocios on
fermos, d1wertdo estes passar reeibo~, nos limite~ tlo Jardim Bo
tanico, Larangeiras, Hio Comprido, Andarahy, S. Christoriio 
e Pedregulho. 

§ 2." Quando o conselhriro dirnctor entender quo o soei o 
não est:í uo raso da beneficencia, poderá dar-lhe nltn, 1lnnrlo 
disto conhecimento ao conselho; desta drcisão hav<•rú rr1·nr~o 
para o conselho, e deste para a assembl1'a g1•rnl. 

P. n. t878 82 
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CAPITULO XIV. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 50. As commissõcs eleitas pelo conselho e nomeadas 
pelo presidente do conselho são obrigadas a dar conta de seus 
encargos na primeira sessão do conselho. 

Art. 51. As sessões do conselho administrativo terão logar 
duas vezes por mez, com interstício de 15 dias e serão francas 
aos socios conservando-se estes como simples ospr,clado
res, podendo haver se~são extraordinaria, se fôr preciso aos in· 
ternsses sociaes. 

§I. o As sessões extraordinarias só serão francas aos socios 
ronvidados pela directoria officialmente. 

§ 2. o O presidente determinará os dias para as rcnniõp.s do 
conselho. · 

Art. 52. O socio que se desligar ou for desligado da asso
ciação, não poder:\ reclamar quantia alguma com que tenha 
rntrndo para c lia. 

Art. 53. O socio que se retirar desta ettrte, ou do Imperio, 
tendo feito a competente participat;ão (§ 5. •do art. 9. •) fica dis
pensado do pagamento do mensalidades durante sua ausencia. 

Art. 5lJ,. Não terão direito a nenhum dos soccorros r,stabelr,
ridos nestes estatutos os socios nos seguintes cnsos: 

§ I. o Os que não contarem mais de seis mezes da data do pa
gamento de sua joia de admissão. 

§ 2. • Os que não se achar<'m f{Uil1~s com os cofres da asso-
ciação. 

§ 3. o Os presos cumprindo sentença. 
§ 4. o Os ausentes por mai~ de snis mezes. 
Art. 55. O éandidato proposto para socio, sendo regeitado, 

não poderá ser novamente apresentado ao mesmo conselho. 
Art. il6. O socio que tiver rccnúido beneficencia poderá res

tituir a importancia aos cofres sociaes, por partes, ou de uma 
só vez, ficando por isso com todas as garantias de.stes esta
tutos. 

Art. 57. Os socios bonorarios são isentos de qualquer con
tribuição e sem direito ás bencficencias estabclcridas ne~ter> 
estatutos, podendo discutir nas assrmiJl!las gcrans, mas não vo
tar e nem ser votados. 

Art. 58. Os socim honorarios poderão entrar para o quadro 
dos contribuintes, com isenção do pagamento de joia, reque
rendo para esse fim ao conselho, que resolverá de accêtrdo com 
os re.quisitos para admissão de contribuiu tos. 
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Art. 59. As beneficencias ás vinvas, filhos e pais estabele
cidas yelo art. ~6 terão principio quando a associação possuir 
capita superior a 50:000/1 em apolices da divida publica, ou 
nos títulos menrionados no art. 35 § 7." 

Art. 60. Logo que principie a pratica destas beneflcencias, 
jámais poderão ser revogadas ou modilicadas, salvo caso ex
tremo por dissolução da associação. 

Art. 61. As beneficencias só serão contadas e feitas depois 
da data da a1m~sentação do requerimento 11:1. snrrdaria e despa
cho do presidente. 

Art. 62. Logo que a associação tenha ad11uirido um capi
tal superior a 50:0001,1 em apolices da divida publica ou nos ti· 
tulos mencionados no art.:J5 § 7 .•, as joia5 de entrada dos socios 
serão elev~tdas a 201,1, para os de W n 35 annos, a 301~ para os 
de :.16 a 45 annos c 401,1 para os de Mi a 50 annos. 

Art. 6:.1. Fica cstaiJelecida a remissão de 1201~ lHJio art. 8.• 
ou lavando-se em conta ao socio, que queira remir-se da con
trilmição mensal, as mensalidades pagas, na fórma dos paragra
phos abaixo mencionados, não tendo o socio recebido honefi
r.encia, salvo se tiver cumprido o disposto no art. 57. 

§ L" Para a remissão serão contadas por inteiro as mensa
l idades pagas antes da approvacão destes estatutos. 

§ 2. o As mensalidades pagas· depois da approv:Jção destes 
estatutos serão contadas por metade para a remissão. 

Art. 6~. Quando se verifilflW qun a associação não t1ó1le 
mais preencher os seus Iins, pod01·:í ser 11issolviua por deli
beração da assembléa geral, com approvação de dons terços 
dos soei os, devendo annunciar-se antes oito dias seg-uidos. 

Art. 65. Resolvida a dissolucão da associacão, procr.der-se-ha 
á venda das apoliees c dos hcns que houver, r, o seu producto 
liquido será repartido com igualdade pelos socios quites c 
pensionistas de socios fallccidos, nos termos do art. r.6. 

Art. üü. Para a venda das apolices ordenada pela assflm
hléa geral, o conselho passará procuração espccinl ao thc
soureiro assignada p1da maioria do mesmo comdho, inclusive 
presidente e secretario. 

Art. 67. Para a venda dos outros bens, a maioria do con
selho, inclusive o presidente c secretario, dará autorização 
assignada pelos mesmos ao procurador. 

Art. 68. Compete á dircctoria fazer o calculo c a distribuição 
do ratnio pelos socios e 11ensionistas dentro do prazo de 60 dias. 

Art. 69. Estes estatutos depois de approvados pelos poderes 
do Estado principiarão a ter vigor; o poderão ser reformados 
qnando as circumstancias da associação o exigirem, depen
dendo de approvação do Governo Imperial. 

Art. 70. Ficam revogados os estatutos autorizad.os pelo De
cre.to n." 35,.9 de 29 de Novembro de 1865. (Seguem-se ns 
ass1gnaturas.) 
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DECHETO N. 7011- DE 2í DE AGOSTO DE 1878. 

Approra os estatutos dasod~~~lado CongrCSi;o Bl'aziiPiro. 

Attt,nr!endo ao qrw rPpre~cnton a dirretoria da sorirtl:ldr. 
Cong-resso Brnzileiro, e de conformida!lr com a l\liuha lnlllW
Iliata Resolncfío de f.7 do corrrmtc mnz, tom:tda solirn parer:er 
d:t Srt•ç:io dÕ~ Neg-ocins rln lmperin do Conselho rll' t·:~l.:trlo, 
I'X;ll':trlo f'lll consnlt:t rlr' 27 dl' Agosto dr IH77, l!l'i por· lu•r11 
npprnvnr os rstnr utos d:t llH'SIIla sorir~dadn. 

Qrwr\sqncr alt<war,.ões rpH' ~r. lizr.rr\m nos c>tntn to~ -n?ío 
sr.riio pmt:t~ enl PXnt~rH:fín srr11 pri'•vin :tpfH'OV:H:fío dn nn
VI'rno Impr.ri:tl. 

O Dr·. Carlos Lnnncin dr\ Carvnlho, rlo i\lrm Con:;rd!to, ;'\fi
nislro c Sor>rntario dn Esl:tdo dos Nr1gocios do Irnpr~rin, :tssim 
o tenha t•ntcndirln e f:tr:t f1X!1r~nfar. Palar·io rio Hio dn Jnnr.iro 
em 2'1 rln Ago~to rlr1 18/H, ;i7 ." da lllllepenrlt•rtr•ia e rio I rn
pnrio. 

Com a ruhriea de Sna Map;e;;tadc n Imtlcrador. 

Carlos Leoncio de Carralfto. 

Estatutos da Sociedade Congresso Brazileiro. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FIXS. 

Ar·L. i." Soh :t rlcnominnr.i"tn rlc CO:.XGHESSO DHAZILEIHO 
fica instituiria nesta eitlarle ·;lo Hio dr. .lancirn nnHl assor~iaeàn 
cxclusivamcntc eomposta de IJI'azileirns dn amlro~ os sn\:os 
fJIIC a !'!la qucir.1m pertenrer. 

Art. 2." Seus Iins são: 
~ 1. o Proporcionar nos socio,.;, rm rlins rletrrmin:tdos, dis

tl'ançõrs uteis c ngrndavcis; como sejnm: partidas familinres, 
pn Insiras littcrarias n jog-ns prmn il thlos. 

§ 2." Crrat· aulas pnra o ensino r cxcreir~io t!n g-vrnn:tslir:t, 
rsg-l'imn, musi1·a, rl:tnsa n nrte rlramatiea. • 

§ :J." Formar d'l'lltl'O os soei os IJIW · nwis :tptitlào P yor:tr;ào 
mostrarem, um corpo musieal r. srr.ni1~n. 

~ ft .• ".CrPnr uma lrihliotlwcn, •·njas ohrns sPriin franrpw:trlas 
:lOS SOl' lOS. 

§ti. o Estabrlrrcr ronfnrrnrirts on lll"r'll'rrõps snhr1' n'~lllllplos 
littl'rnrios c illslrurtiyos. 
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CAPITULO li. 

!JUS SUCIOS. 

Swt wlmissrro, classi{lcaçilo, direitos, deveres e Jlelurs. 

Art. :J. o Para ser aumittido suei o l'eiJller-s'~: 
1. o Proposta por esc!"ipto, com deelaraçãu do nornc, cst:1tlo, 

hlalle, naturalidade, prolissão e morada tio proposto. 
2." Ser o proposto de rcconhecilla moralillatlc e lleccnla 

Jlrolis,;ão. 
Art. ''··" llaverú eineu classes tle srwio~: 
1." Installadorcs-os socios ljlte SI.' aelwm in:-:criplos, serulo 

atlmitti1los como eoutribuintt\S. 
2. • Cuntrilminlc~-os flUI\ eoucorrerem com a juia e men

sa litladl's. 
:1.' Pmstantns-os !Jlle na sl'gunda eht,s1·, lerulo cursado 

:1s aulas tla sociedade, SI' tnnham tornado not:tveis por s:ms 
r:onhedrnentos mnsicaes, e concorram com seu talent:) parü 
prospr•ridatln social e l1rilhantislllo de suas reuniões. 

4." Honorai·ios-os t[lte hajam prestado n•iPvan!t·~ snrviços 
ú sol'inl!adc, os indivíduos que fon\m notahilidadc,; mnsil'aes 
ou littnrarias, e as senhoras IJlte com seu tal<\nto musical ou 
dramatico cooperarem para o engralHleeimcnto tla sociedade. 

ti." Henemeritos-os que prnpuzerem30 socios que realizem 
a respectiva joia, e os que fizerem, por urna sü wz, o dona
ti r o de üOObOOO. 

Art. i.i. o Os socios pt'I'Stantcs e honorarins serão propostos 
á assemiJióa geral pela dirt\etoria, os contribuintes c IJcncmeri
tos a esta, por <JtWIIJHer soei o. 

Art. ü. '' São direitos do soei o em geral: 
§ 1." Frequentar o cdilieio, as 11artidas da sode<latle, l' go

zar ele todas as distr:H\1\Ões a <JIIC a mesnr:r se propu!!. 
~ 2. o Cursar como alumno as aulas tJUC se crearem, sujei

tando-se ao respectivo regulamento. 
~ 3." Assistir ús reuniões c tomar parte nos traiJalhus de as

scmbl•;as geracs. 
§ Tt,, '' lnterpellat· a directoria, o conselho ou a •tualituer de 

:-;,~ u s membros. 
§ ri." He<JUerer eullectivanll•ntn, em nuuwro d1\ 10 pelo uw

nos, a couvoeaçiío de usscmhléas gcraes extraurdiuarias, intli
<'ando o motivo. 

§ ti." Appcllai' para a asserniJl•;a geral, qrtarHlo se julgar 
prejudicado em seus direitos, podendo por si OY. por t[ltallfUL'r 
soei o vromover a sua defesa. 

~ 7." Votar e ~er votado, IJllanllo HO gozo do ~eus llircilos, 
cxecplo os hunorarios, em <tLte:>liiu de liuanças ou para cargos 
ad111 inis Ira ti \'os. 

~ 8. o l'ropt'tr ú admi~siio sueio~ de todas a:o ehtsSI'~. 
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Art. 7. o E' dever de todo o soei o : 
§ 1. • OlJscrvar c cumprir os presentes estatutos c regula-

mento interno. 
§ 2. o Guardar no recinto social o dccóro c respcVo mntuo. 
Art. S.• E' drvcr do socio contrilmintc : . 
§ i. o Pagar no prazo de 30 dias, a eontar da data de sua ad

missão, a joia de 20{J, que para os installadorcs ser [I de 106, 
c a quantia de 2{J de seu diplGma. 

§ 2.e Contribuir para o fundo social com :MOOO memacs, pa
gos mliantndos. 

Art. \J." Todo o socio prest11nte ou honornrio é obrigado a 
auxiliar a sociedade com o crmrnrso de seus conhecimentos 
artisticos.. ou littcrnrios. 

Art. iO. O socio que no recinto socinl, por suas acções ou 
palavras, faltar ao dever de civilidade, cavalheirismo c boa 
educação, será admoestado pela primeira vez pela dircetoria 
ou 110r qualquer d;, seus membros. Se reinchlir, será suspenso 
}Jela directoria, que podcrü propor sua eliminação ã primeira 
asscmiJléa geral rtne se reunir. 

Art. H. Sei·á ta miJem suspnnso pP.In directoria, que pro
lHJr:i ú asscmblén geral sua cliruinar;iio, perdendo para sempre 
o direito de readmissão, o socio rJlliJ: 

I. o No recinto da sociedade rlosarn lar, o!fcnuor ou injuriar 
a r[nalqner socio, sua familia, ou convidado. 

2. o Por seu müo comportamento r o mo soei o ou como c i
dadão, se torne indigno de pertencer á sociedade. 

3. • Promorer a rui na c descredito da sociedade por a c tos 
}JU!Jlicos. 

Art. 12. O soei o rontrilminte fJlH' não satisfizer sua .i oi a," 
diploma c }lrimeira mcnsnlitlade, rlecorridos 30 dias de sua 
ll(lmissão, será eliminado do quadro dos soei os e considerada 
sem effeito a sua admissão. 

Art. i3. O socio contribuinte rJuc atrazar-se em mais rlo 
trc~ mensalidades, scrü suspenso pela dirnctoria c por clla 
proposta á asscmhléa geral a eliminação, se o atrazo chegar a 
seis mezes. 

c\rt. H. o ~·leio pre:;tantA, c•n ho:•no:•r••ri•) que. :~eb;Jn.]o-;:.e 
ll!l ft·rt·~ t' ~[!1 in!pt::'d.!rF·~H.• j·I~~t:_:?.•_!:~~ 5-:" rt\._ .. --~~li r~r ,:~~·~h>' 
d-"tr~;:=~:;:-'•:' l~-;:::~~ ;:·:~~-' ·.··:.::c•· 1~,-.--_·_;.~---~'-~-'
('~..:-__:_---:::_t~; ->;.:--::~1~~~~ ·-:.. :~-~-=-:--~~ r·:·_~ ::: 
!".:--::~.~:c.. ~-::r~ 1< ~ ~ ~ .. 
~~~~-=-r~ll~l~ei ::~r~~·1. 

.,. r'-.. ·. ã 

Art. i{). A administração ~rrá eleita annualmentc, c com· 
por-se-ha de sete mcmiJros: presidente, vice-presidente, L" e 
2. • secretar i os, thesoureiro, procurador c IJi!Jliot hccario. 
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Art. 16. A' directoria em commun compete: 
§ f. 0 Observar c fazer cumprir os presentes estatutos e 

mais disposições regulamentares. 
§ 2. o Realizar os Iins a que se propõe a socierlade. 
§ 3. o Elaborar e sulnnetter á deliberação da ássemlJiéa 

geral o projecto para o regulamento interno. 
§ !J,, o PrOJlOr á assemhléa geral os socios prestantes e ho· 

norarios. 
§ 5. o Resolver sobre as despezas nccessarias aos fins sociaes. 
~ 6. o Resolver sobre a convocação das nssemblé:ts geracs. 
~ 7. o Conferi!· diplomas aos soei os :tppl'llY:ldos. 
§ 8. o Designar os dias das partidas. 
§ 9. o Nomear os professores e empregados, demittil-os, 

'luando julgar conyeniente, e arbitrar-lhc3 os vencimentos. 
§ iO. Louvar c agradecer os srrriços prestarlos á socie

dade. 
§ H. Approvar ou rPgtJitnr as propostas para socios con

tribuintes e bcnemeritos, ouvida a commissão de syndicancia, 
IJtW para esse fim nomeará. 

§ i2. Nomear as com missões que julgar neccssarias, ex
ecpto a do art. 31. 

§ !3. Admoestar r, suspcnrlcr os socios incursos no art. !0, 
c propor á assemhléa geral a eliminação dos comprehendidos 
no art. H,§§ :f..o, 2. 0 c 3.", 11 arls. !3 c H. 

§ H. Apresentar;\ asscmlJlt~a geral no fim do anuo admi
nistrativo o Iclatorio o contns de snn gercncia. 

§ Hí. Convidar soei o ou pcs>oa de rcronhecidn capacidade 
pnra os fins do§5. 0

, art. 2." 
§ 16. H c unir-se ordinariamente duas vezes JlOr mez. 
Art. :1.7. A rlircctoria não porler;\ deliberar sem que es

tejam presentes einco de seus membros. As decisões serão 
tomadas por maiori:J de votos. 

Art. 18. Os wcmlJros da ·rlireetoria s~o olJrigados, collcctiva 
c indivi<lualmcntc, a prestar 110 eonsclho, á commissão de 
exame de contas c ú asscm!Jléa geral, todo e qualquer escla· 
recimento que fõr exigido, assim como a cxhilJir os livros, 
documentos c valores soh stw guarda. 

Do pt·esidente da dil'ectol'ia. 

1\rt. !9. O presidcntfl t\ o ri'Jlrf•sentantc da sociedade. Suas 
nttribniçõcs são : 

~ I. o Rubricar todos os livros da secr11tnria e thc.~ouraria c 
os' cheques para retirarias de rlinhciros. 

~ 2. o Presidir ás sessões da directoria. 
§ 3." Autorizar por escripto, ou rubricn, o pagnmcnto das 

dcspezas votadas. 
§ 4. o Con voe ar as reuniões da directoria e as de assembléas 

gcraes. 
~ 5. • Assignar com o :1.. o sccrotario os cartões de il'lgresso, 

os óonvitcs para as partidas c dias festivos da sociedade, c 
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conjnnctamenl!l !'Oill o mesmo secretario o o thcsour~.:iro os 
diplomas dos soei os. 

§ 6. o Dar procuração a um on mais inrlividuos para tratar 
dos negocios e causas da soeicdade em juizo ou fóra deU e. 

Do vice-presidente dtt directorüt. 

. Art. :!0. O vice-presidente substitue o presidente em seus 
i m pedimeutos. 

Do 1. o seaetal"io dlvdirectoria. 

Art. 21. Ao i. o S!'Crnt.ario eUIH[lre : 
§ f. o Sultstituir o vke-presidento r-111 sCilR irnpedi111entos. 
~ 2." Hedig-it• ns :tt~las rl:is sessões tia tlircetoria n assignar 

a rorrespondnneia ollleial. 
~ :J." Ter livros cspeciaes LI c nwtrit'ula dos sorios, dP a c tas 

da dirnetoria c assmnhléas g·eraos, de correspowleueia e lodos 
os uwis qnc forem ncecssarios. 

~ L" Conservar em dia, IJoa orrlem e soiJ sua responsaiJi
lidadc a escripturação, livros c documentos da se!!retari a. 

~ 5. o Assignar com o presidente as aetas das sessõl's ria 
dircctoria, os cartões de ing·resso c os convites, r, conjuncta
mente com o mesmo presidt•nto P o thl's,mrciro, os diplomas 
dos socios. 

Do 2." secretario da directoria. 

Art. 22. Ao 2." secretat·io, cumpre : substituir ao i." em 
cas•} de impedimento, auxiliai-o na escriptnração e tomar os 
apontamentos para as actas das reuniõe~ da directoria. 

Do tltesottreiro. 

Art. 23. Ao thesoureiro, incumbe : 
. § 1." Arrecadar e conservat· em segurança a receita da so

ewdade. 
§ 2." Pagar as despezas legalmente ~tutorizadas. 
§ 3. 0 Recolher a um banco, escolhido pela directoria, em 

nome da sociedade as quantias a.rrecadarlas qun oxcednrem do 
5005000, oli. empregai-as, segundo f•k resolvido pela direc
toria, nm apoliccs da •lívida puhlica geraes ou provinciaes qne 
g-ozarem dos mesmos privilcg-ios, ou em letras hypothncarias 
das sociedades de credito r!'al tJUe tenham garantia de juro 
do Estado. 
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§ 4. o Apresentar mensalmente á directoria, e ao conselho1 
quando fõr exigido, o livro caixa a seu cargo, que devera 
achar-se sempre escripturado em dia e em boa ordem. 

§ 5. o Entregar á·directoria, na I. • sessão administrativa de 
rada mez, a relação doi socios em atrazo para com o cofre da 
sociedade. 

§ 6. o Apresentar annualmcntc um balanço para ser annexo 
ao relatorio da directoria. 

§ 7. • Assignar conjunctamente com o presidente e I. o se
cretario os diplomas dos socios, e, com aquelle, os cheques 
para retirada de dinheiros do banco. 

Do procumdor. 

Art. 24. Ao procurador compete : 
§ t." Velar constantemente pelos interesses da sociedade. 
~ 2. o Elfectuar as compras de que fôr encarregado pela di-

rectoria. 
§ 3. o Promover, o andamento dos ncgocios c causas da so

ciedade. 
§ 4. 0 Zelar pela con~c,·vação dos bens moveis e iminoveis, 

inventariai-os, ficando flOr clles responsavel. 
§ri. o Fiscalisar e manter a ordem no recinto social. 

Do bibliotltrcario. 

Art. 25 Ao hi!Jliothecario compete : 
§ f'.o Ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca, 

archivo musical e dramatico, que classificará e fará carimbar. 
§ 2. o Superintender a execução dos regulamentos internos, 

na parte concernente á hihliothcca e aulas. 
§ 3.0 Provêr, de accúrtlo com a directoria, do necessario 

á hibliotheea, corpo musical e scenico. 
§ 4. • Apresentar mensalmente á directoria a relação dos 

factos importantes occorridos no s~viro de sua SUJlcrin-
tendencia. · 

CAPITULO IV. 

DAS AULAS E DOS J>llOFESSO!lE~. 

Art. 26. Além das aulas determinadas no§ 2.0 do art. 2. 0 

crear-se- hão, <Í medida que os recursos sociaes o permitiam, 
as de portuguez, francez, inglez, escripturação- c contabilidntllr · 
mereantil, historia patria, philosophia e direito publi.co .. - f', t1 r 

r. n. 18i8 83 
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Art. 27. Os proft\ssorns, enjo~ ortlcnauos srrão llxatlos pela 
directoria, são ohrigados a : 

§ L" Desempenhar satisfactorbmente os compromissos que 
contrahirom p:1ra com a societl:~rle. 

§ 2." Ollsorv~r estes estatnto5 e os rrgnlamontos internos. 
~ :1." Organiz:1r scuwstralnwnte um rolatorio do quo 

occorrer em su:.s re:;pceli\'as aulas. 

CAPITUJ .O V. 

!lO COX>'ELIIO. 

Art. 2S. O comniito snr:'t rompo<;t•l tlr. onze sorios, eleitos 
anmwlmontfl em assemhf,·a g-t-ral, rom tlrsign:.t:ão tio prllsi
tlrnttl e srrrntario. 

São suas atlt'Íilll içõPs : 
~ 1." Fisf'alis:u· os artos tla tlirectorin, da qnal exigirá 

todas as informarões prtwisas. 
§ 2." Delihcrar coujnnctanwnte com 11 directoria, att' a 

rnuniiio da IH"imeira assernhléa g·eral, em casos omissos rela
tivos :í sot·intlatlc c couformes- rom :1s disposirõcs destes 
IJstatntos. 

§ 3." Convocar, por intermctlio da directoria, reunião dos 
sncios em assemhltia gnral, qn:mtln julgar preciso ; o por 
~i, quando no prazo tle Hí dias, contados da tlata da eoru
munica\;ão :í tlirectoria, esta o não fizr.r. 

§ ~. 0 JJ:~r conlweimeuto de sPns actos em rolatorio annual 
it as~cm tMa ger:t I. 

§ 5. o Dar seu pnrecer sobre assnmptos sociaes á dircctoria, 
fJUando esta solicite. 

~ (i. o Jnspet•cionnr as aulas mantidas pv.la sociedade o velar 
Tlela firl observancia dos IH"csc•ntcs estatutos c regulamentos 
interno!!. 

§ 7. • Advr.rtir a tlirrctoria lias infrnc~õ"s commettillas r. 
11,1r conheciuHmto á asscmiJJ,~a gt•ral das tJUC não furem re
primidas. 

§ 8. 0 Nomenr um sneio para exercer interinamente qnal
rtncr cargo vago na dircetorin, por impedimento mnior de Hi 
dias, ou rHnuncia. • 

§ 9. 0 Eleger tl'tmtre ~i nm nwm!Jro para snhstitnir o pre
sidente ou sccrct:trio d'o conselho, uo 1~aso do renuncia on 
impedimento. · 

Art. 29. Ao presidente do rnnsPiho inrnmllc: 
§ I. o Presidir as st•ssiJes tio cousl'llw, o :1s rl)unitics tlc as

semblí:a ~oral. 
§ 2. o Chamar, p~la ordem da vot~tt:ão, os sorios immediatos 

em votos na eleição do eonse1ho, quando seja JH'PC_iso roui
pletal-o, no caso de renuncia ou impedimento mainr tle um 
mez do qualquer dos proprietarios. 

~ 3." Hegnlar o ex•'rcicio das attrilmit-ões dailas aJ c m-
selho. · 
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Art. 30. O ·secretario sui.Jstituc o prrsicle:ttc nos imJiedi
mentos. 

CAPil'ULO VI. 

DAS ASSEMDLÉAS GEnAES. 

Art. 3l. Haverá duas assembléas ger:~es · orctinarins an
nnalmente: a primeira terá Jogar no ultimo domingo do mez 
de Janeiro, para apresentação dos relatorios da directoria e 
conselho, eleição de cinco soeios para oxaminar o dar parecer 
sobre as contas c actos admi111strativos ; a SC!fUnda dentro dos 
!5 dias immediatos á primeira, para discutrr-sc e votar-se o 
parecer sobre o exame de contas, eleição e possa de nova di
ractoria e conselho .. 

Art. 3:!. As assemhléas geraes cxtraordinarias t0rão Jogar 
quando a diroctoria julgar couvcnieute ou nos casos dos 
arts. 6. • § 3.• e :!8 § 3. o, não podendo, nos casos destes arti
gos, a convocação ser demorada por mais de quinze dias, con
tados da data em que fc'lr apresentado o requerimento. 

Art. 33. As convorações serão feitas por tres annuneios nos 
jornaes do maior circulação, nos trcs dias do antccodcncia, 
deelarando-se o motivo. 

Art..3\. As assembléas geraos serão presididas pelo presi
dente do conselho, na sua falta pelo secretario do mesmo con
selho, e na falta de ambos, por um socio ar.clamado. Consti
tuir-se-hão com IJUaronta ou mais socios quites e no goso de 
sons direitos. 

l'aragrapho unico. Não comparecendo numero suficiente 
á I." reunião; fa-r-se-~w 2." convocação, que deverá ter Jogar 
dentro do oito 1lias o funccionará com qualquer numero. 

Art. 3ii. As dcliborar.õ0s das assemblc\as gcracs serão por 
maioria de votos c obrigam os sodos ausentes. 

Art. 36. A assembléa geral compete: 
§ 1 ." Eleger a directoria, o r.onsolho, a rommissão do exame 

de cont:1s o aquellas que por seu caracter especial não estive
rem na alçada da diroctoria nomear. 

§ 2. • Julgar os actos e contas de seus eleitos, o do IJUai!JUer 
funccionario da sociedade. 

§ 3.• Julgar as reclamações e appellações dos socios o doli
herar sobre ns propostas da dircctoria. 

§ ~.o Autorizar despezas extraordinarias. 
~ 5." Firmnr a praxe a seguir-se em casos omisso~ nr&tcs. 

cstatutos ou nos regulamentos internos, nos mesmos termos 
do§ 2." do art. 28. · 

§ 6." Hesolvcr todos os assumptos sul!mettidos á sua con
sideração. 

Art. 37. Nas sessões de assombléas geraes será observad;~ 
a seguinte ordem: 

L• pa1·te. Leitura dos nomes rlos socios inscriptos no livr()l 
de presença, leitura, discussão o votação da acta da sessàc< 
antcecdente. 
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2 .a parte. Dcdaração do mo ti v o da reunião, dcl.mte e vo
tação do assum1Jto a resolver. 

a .a pm·te. lnlerpellações e apresentações de propostas ou 
indicações. 

Paragrapho unieo. Es:a ordem de trahalhos não poderá 
ser invertidn. 

Art. 38. Nenhum socio poderá fnzer parte da assemblt'a 
ger11l senão no goso de seus direitos, nem usar da palavra 
mais de duas vezes na mesma sessão sobre o nu1smo as· 
sumpto. 

CAPITULO VII. 

DISrOSIÇÕES GERAES. 

Art. 3!). O sodo fJUe se ausentar da C:Mte partieiJl:IU!lo á 
directoria, será dispensatlo do pngamento de mensalidades du
rante a sua ausencia, devendo, quando regresse, cummtwic:tr 
immediat:~monto, ficando obrigado, ainda quando o não faça, 
ás mensalidades desde a data de sua chegada. 

Art. fJ.O. Os socios preslantes serão isentos de mensalidades 
desde a data da am:irovação de seu titulo, o os lwnorarios 
isentos de qualquer contr1Luil,:ão pecuniaria. 

Art. U. O socio eliminado por falta de pagamento ou em 
virtude do disposto no art. U, poderá ser proposto á readmissão 
para a classe dos contribuintes. 

Art. lJ.2. Na readmissão de qualquer socio regulará o 
mesmo processo e as mesmas condições estabelecidas no 
art. 3. 0 eparagraphos,e§ t.• doart. 8. 0 

Art. lJ.3. Não poderá ser readmittido o individuo quo 
houver sido eliminado do quadro social em virtude do art. U 
e seus paragrapltos. 

Art. lJ.lJ.. Os desvios dos dinheiros ou hens sociaes serão 
considerados crime impordo:~vel, e o que nellc incorrer será 
responsabilisado perante as justiças do paiz o expulso para 
sempre do gremio social. 

Art. ML Os presentes estatutos não poderão ser reformados 
antes de tres annos, contados da data de sua approvação pelo 
Governo geral, o qualquer alteração que a experiencia acon
selhar, só poderá ser resolvida pelo voto de dous terços dos 
socios presentes, que não poderão ser em numero menor do 
um torço dos residentes na Côrto o no gozo do seus direitos, 
em assembléa geral especialmente convocada para cs~e fim, 
devendo essa resolução ser submcttida á approvação do Go
verno. 

Art. fl6. A sociedade durará por tempo illimitado, o a sua 
dissolução só poderá ser realizada pelo voto de dous tcr~~ns 
do numero total dos socios IJenemeritos o contribuintes no 
gozo de seus direitos, e com expresso accôrdo sobre o dos-
tino a dar-se aos haveres sociaes. · 

Art. lJ.7. Não poderão jámais ser alterados nem o titulo de
Congresso Brazileiro-, adoptado nestes estatutos, nem os Iins 
sociaes expressos no art. 2." e seus paragraphos. 
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CAPiTULO Vlll. 

DISPOSIÇÃO TR.o\NSITOIIIA. 

Art. 6,8. Fica a directoria autoriza!l:t 3 rertuercr e pro
mover a approvação dos presentes estatutos. 

Sala das sessões da socierla!lo- Congresso Brazileiro-, mn 
t. o de Ahril de IH77.-llfJPOlito Cainpello.-Julio Valmtim 
Grdierrez .-Francisco Agostinho de Mello Souza Menezes. 

Senhor.-A cargo do Archivo Militar, cujo dirednr é o r~om
mandanto du Corpo de Engenheiros, aehava-se desde 1808 a 
direcção das obras militares do Imperio. 

Em18i4, o Governo de Vossa Magestade Imperial Julgou con
veniente incumbir a um Coronel do mencionado corpo, da di
recção e fiscalisação das obras militares do município da Côrte, 
inclusive as das fortalezas, e para esse lim fez ex:1Jedir em 9 
de Junho do mesmo anno instrucções especiaes, que depois 
foram alteradas pelas de 3i de Janeiro de 1870, designando 
posteriormente dous ofliciaes para auxiliarem, na <tualidade 
de ajudantes, os trabalhos commettidos ao dito Coronel, e no
meando tambem alguns paisanos para se encarregarem dares
pectiva escripturação. 

A esta commissão militar deu-se a denomina~ão dc-nerlar
ti~~ão das obras militares da Corte. 

Não tendo, pois, tal repartição sido crcada por lei, resolveu 
o mesmo Governo extinguil-a em 18 de Março ultimo, por 
conveniencia do serviço e economia dos dinheiros publicos, 
passando para o Archivo :r,lilitar os trabalhos que eram por 
ella desempenhados. 

A' vista desta deliberar;ão, e sendo deficiente o fiegulamento 
<tue por Aviso de ~8 de Junho de 1860 foi mandado observar 
no referido Archivo, e q_ue ainda se acha em vigor, torna-se 
neeessario dar-lhe um outro Uegulamento que concilie os seus 
novos encargos com os anteriores. 

Venho, portanto, apresentar a Vossa 1\lagestade Imperial o 
negulamentojunto, organizando os serviços do Arehivo Mili
tar, sem alterar o Decreto de sua creação de 7 de Abril de 1808, 
nem augmentar a despeza autorizada pela Lei do orçamento 
vigente. 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa l\lages
tade Imperial, subdito fiel e revcrentc.-.iliarquez do llerval. 
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DE<:HETO N. 701~- DE :.11 DE AGO~TO DE 187d. 

Approva o Rcgulamcnlo para o Archivo Milil~r. 

Hei por bem approvar para o Arr.hivo Militar o negula
!llento, que com este baixa, 11ssignado pelo l\larochal de Exer• 
eito graduado MarqUl'Z do llerval, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario do Estatlo dos Negocios !la 
Guerra, que assim o tenha en!cndido c faça executar. l'alacio 
do Hio de Janeiro em 31 de Agosto de i8i8, bi. o da Indc
Jlcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

llfarqucz do Ilerral. 

Regulamento a que se refere o Decreto n.o 7012 desta daht. 
C.\l'JTULO. 

DA OIIGA~IZAÇÃO DOS ~EIIYIÇOS DO AI\CIIIVO !li:LITAR. 

Art. l. o O Arl'l1ivo Militar, conformo o Dccrl'to de sua 
creação de 7 de Abril ele il\03 e o Hegirncnto rla mt·sma dat·t, 
é o ctmtro de todos os tt·ahalho; militarPs comnwtlitlos aos 
Officiars dos corpos scientilico~, c I em por lim: 

i. o Guardar com a dovitla cla~silicação os documentos quo 
já po!)suo, e os rjue fúr mlt]uit·intlo, do modo quo ~e possam 

. cncont.rar com a maior f;tcilidado todog os o,;elarecimentos 
áccrca da estatística c construcções militares, bem como ~obre 
<t gcographia e os meios do defesa do paiz. 

2. • Colher por todos os meios, inclusive trahalhos geo
tlcsicos c astronomicos, torlas as informações c documentos 
nccessarios, com relação á gcngra]Jhia. topogr:tphia c cslatis
liea do llrazil, C~}JOCialnwnte sobre as fronteiras e pontos 
fortificados. 

3. o Organizar os planos, orçamrntos c outros trabalhos 
precisos para a ex,eeuç;io de todas as construcções militares 
110 Impcrio. 

Art. 2. ~ Os serviços a cargo tio Are h h o .Militar serão 
distribuídos por quatro secções : 

i. •, Secção de obras. 
2.•, Secção do trabalhos goodl'siros o topogrnphicos. 
3. ", Secção do trnbalhos graphicos e de deposito. 
ft..•, Secção de lithogr:tphia. 
Arr. 3. • A' Sct·ç:to dn ohrag inruml11~ : , 
~ 1." Org-aniza•· o~ planos n nrt,"anwnlns de tntlas as obras 

lllilitaros "" CMio n nas pmvindas, n lbcalisar a sua t•ons
lnu:pio, IJWir·sr: cxnr·ult'lll pnr contrado, fl'lér por (.ldminis
~rat;a''. 
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§ 2." Colligir todos os docnm••nlos relntivos no~ proprios 
nacionaes existentes· e que se adquirirem, destinados ao 
serviço do :Ministerio da Guerra, levantar as plantas de todos 
os que não as tivm::crn, acompanhando-as de memorias, em 
que se declarem os dufdtos, impcrfei~ões e vantagens do cada 
um dos me~mos proprios, segundo o sou destino, e se men
ciOnem a localidade em que estiver situado o Estahelecimen• 
to a que estiver sct·vintlo, a conliguração, dimensões e ex
tensão da :írea que occupar e as do terreno adjacente que lbe 
pertencer, com sua demarcação, confrontação e !Jemft•itorias; 
a naturez:t da construrção e dimensões das parceles do edi
licio, o numeró de andarc•s. de frenlt•s, de portas e de janellas; 
com declaração de serem de peitoril ou de gr.cde em· cada 
frente on lado, a enumeração de toda~ as divisões e eompar
timen!us de l'ada pavimento, o estado de~ conservação, os rc
J1aros de que n<'cessif:tr, o valor tlo proprio nacioll:ll, e :1 
imporl:mci:l ot·çada da dcspeza com repnros intlispnnsaveis, o 
destino que tiver e o serviço que prestar, tlcclarando-sc, no 
caso rte estar occnpado por particulnrcs, em que qualidade 
ou com que titulo, e quaes os onus da concessão, quamlo 
e em virtude de que ordem ou autorização. 

Tratando-se de obras de clefc~a. serão as .memorias acnm
JI:tnhadas da deseripção gero~! do tenitorio das circumvizi
uhanças sob o ponto de visl:t tnclico e cstrategico, com a 
rstati~tica da producção, inrlustria e população do mesmo 
territorio, como recursos militares. 

§ 3. o Org-anizar e fixnr as convençõrs graphicas o :ts rs
c:tlas mais convenientes para os pl:tnos gcracs e de detalho 
das constrneções, as qunes serão lithographaclas e distribuid:ts 
pelos Ofllcia!'s dos corpos scientificos, atlm de servirem de 
modelos nos trabalhos que tiverem de executar. 

§ 4,. o Formar e conservar em dia, tanto quanto fôr JlOS· 
sivcl, um qnnrlro ou tabella dos preços elcHncntar1~s dos m:t
tcriaes c da mão dn obra, na Côrte e em todas as capitaes c 
m:tis cidades e villas elas provinci:ts, como meio de se obter 
com pro1ilptidão a estimativa do custo de qualquer obra, 
r~nJ:t execução se )Jrojecte. 

§ ü." Formular modelos para a organização dos orç:tmento~, 
com os dizerPs indi~pcnsavcis p1ra serem feitos com a )JOS
sivel exar.:tidão. Estes modelos serão lithogrnphados e dis
tribniL'os peJos ÜffiCi:trS incumbidOS dOS respccti\·os SL'rViÇO~. 

~ G. o Cfa~sillcar em catalogos, guardar e cnn~f'rYar o~ 
linos da bihlio:hcca do Archivo fJUC forem reJ;ctivos :i e~pe
cialidade d:t secçiio. 

Art. 4,.• A' Secção de trabalhos geode~icos c topographieos 
cumpre: 

§ f. o Preparar os elementos prineipncs pnra :t organização 
da carta do Imperio, verificando-se sobre o terreno o~ já exis
tent•·s que parecerem du,·ido~o~. e a-llJUirindo outr•)' por m"Í•} 
tle tr:tl•:tlllo5 t;·•odesic-=·•, a5tr.:•n•:.mk•:."' ~ !••r·'•t;rar·bi~'J"'. E'l··· 
!r:tbaJhos principiarão. sempre qne (:•r f•O:'.;ip·J, pela< fron
lPiras e ÍlllmPtliaÇÕf'S UO~ IJOU(tJ' rorlitientl· .s, lll:C"' :'Ó ,:1• fariio 
por ordem do )Jiuistro. 
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§ 2. 0 Organizai' a r.~tatistica militar !lo Impr.rio pelos meio~ 
fjue o Govt~rno autorizar. 

~ 3.° Colli!dr e conservar os documentos precisos para 
a historia milHar do Brazil. 

§ ~.o Fazer as observações necessarias, com o auxilio dos 
instmmcntos existentes no me~mo Archivo, para instrurrão 
Jlralica dos Officiaes. ' 

§ 5. o Consolidar a legislação militar. 
~ 6. o Or~anizar um plano de convenções grnphiras c escalas 

par:t os ti·abalhos topographicos, corogr:tphicos c g-cogr:tphi
cos, o qual será lithographado c !listribuitlo pelos Officiacs dos 
corpos seicntilicos, e bem assim cadernetas para apontamentos 
relativos ao lerant.1mcnto de plantas c ni\-clamPnlo de ter
renos. 

§ 7. o Guardar c conservar os instrnmrntos aslronomit'os, 
geodesicos, lopographicos e matht>maticos do EstabPiecimcnto, 
elnssifican!lo-os em calalogos, e mencionantlo em livi'O espe
cial os que forem fornecidos aos Ollicial's para dt•sPmpnnho 
de conunissões. 

§ 8." Classi!iear rm ralalogos, guardar, r. conservar os li nos 
tla bibliolhPca do Arehil·o que furem rel:~li\·os á cspccialitladc 
da Secção, assim tam!Jcm os m::museriptos existentes c que se 
fort·m atlquirintlo. 

Art. 5." A' Secção tle traiJ:tlho.-> ~raphieos e de tlt~posito 
rompete: 

§ 1. o Executar os trabalhos grnphicos relativos :ís duas pri
meiras Secções, passai' a limpo, copiar, reduzir e rt~produzir 
os existentes qnn cstrjam dt'!.eriorndos, ronftll'mr, fôr delr.rmi
natln prlo llin·ctor, pror.etlt~ntln tio nw~qno mntlo a J'nSJlnilo tios 
tJIIt' ~~~ adtluirit't'lll por qualtjlll'l' lllt'Ítl para o tlt'Jlllsilo. 

~ ':!." C a~silit'ar t'lll t'alaltlg'U<, g·uanlal' e t•unst>nar M tloen
lllt'llhl< ~raphiL't''· P\:islt•nlt•' t' t(tH' si' fon·m atlqnirintlo. 

A ri_ t\. '' A ~""·~ii,, dt•lillw.::r:•t•h'a t•·m th• t'\t'eutar: 
§. l '~ T\'.: '-' _,, l' J 1 ,,n. ~..::. ·-'-: F ... ~J~- ' : ... --·· · ~:' · p··· ·.d ~r 
.-:~r . ·t 

Atl. ?:".O pessoa! tl,o AreiiÍ\'O l\Iililar t'OillJlÕP·sr: 
Do Du ec.t_or, que e Contmai_ttlm!le tlo corpo de Eugrnheiros . 

. ~os_ O~t wes dr. ~orpo:< ~t·wntJfico.', que forr·m tlrsirrnados 
p.ua sr•rut· no Arl'lu\-o. " 
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Do Secretario, que é o do Corpo de Engenheiros, e será es
colhido d'entre os Officiaes que forem mandados servir no 
Archivo. 

De um Porteiro. 
De um Continuo. 
Dos artistas e operarios que forem necessarios para a officina 

lithographica, e do respectivo gunrda. 
Art. 8.• Dos Olficiacs que servirem no Archivo serão de

signndos, eonforme suas habilit~çõcs es1Jeciaes, fJUatro Olli
ciaes superiores para exercer ns funcções de chefes dns Suc
ções, e os oqtros para desempenhar nestas o trabalho fJUe lhes 
fôr determinado pelos ditos chefes. 

Art. 9. o O Director, como primeira autoridade do Estabele
cimento, é o principal responsavel pela execução dos traba
lhos a cargo do Archivo, compete-lhe : 

§ L" Distribuir os Officiaes pelas Secções conforme a apti
dão de cada um, e transferil-os de umas para outras Secções, 
fJUando julgar conveniente. 

§ :!." HotJresentar ao Ministro sobre qualquer 01Iicial on 
empregado,, que, por falta de cumprimento de seus dcweres, 
~c torne não merecedor de continuar ao servico do Archivo. 

§ 3.0 Distribuir os trabalhos pelas Secções, c· designar, com 
autorização do Ministro, os Oillciaes que houverem de serdes
tacados para com missões em Jlrovinci:Js. 

§ 4. 0 Hedigir instrucções )lar a os Officiacs rrm~ forem dt\S
tacados Jlara trabalhos cspcciaes t\ liscalisação de obr:ts fúra 

. da capital do Imperio, ou do Archiyo. 
§ 5. o Mandar copi11r por empreg-ados tlocnmeulus existt•n

tes em outras RcJJartil;ões, c que devam figurar no deposito 
do Archivo. 

§ 6. • Prestar ao Ministro informarõcs e pseJnrecimeulo~ 
sobre os serviços c assumptos da Hcpartição. , 

§ 7." Providenciar sobre a t•ompra dos lin"os ou obras n 
instrumentos neccssarios ao serviço ordinario do Estabeleci
mento, assim como sobre os trabalhos das commissões e ser
viços extraordinarios, devendo preceder autoriza~ão do .l\linis
tro, gj a despeza exceder de 508000. 

§ 8.~ Autorizar as despezas do expediente e mais ~rabalhos 
ordinarios do Estabelecimento, rubricando o~ pedidos dos 
t•hefes de Secção. . . . 

~ ~-· Conlraetar semestralmente o tornceuncnto dos ubjcctus 
para expediente, precedendo concurreucia publica, annuncia
da nos jornaes, para o fim de preferir-se a proposta mais vau
lajos:J. Não se comprehendern nf'sta disposieiio m objectos de 
pequeno nlor. 

§ 10. Rubricar as contas dos fornecedores c rrmcttel-as. 
segundo ns condições do contraclo, com a competente relaçi:io 
ú Repartieão Fiscal, afim de ser ordenado o pagamento. 

§ H. llcmcttcr mensalmente ao Thcsomo Nacional a folha 
dos vencimentos dos empregados paisanos, com declarar;ão 
dos descontos que tiverem de sofl'I·er em virtude do ?i~posl!! 
no art. 2~ \}este Regulamento, e bem assim a dos OfiiCJaes a 
Pagador ia das Tropas da Côrte com igual declaração. 

'· n. 1878 Si 
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~ n. Organizar o balanço da receita e desreza da lit~o~r~
phia no fim de cada trimestre, para ser remett1do no flriUcipiO 
do trimestre seguinte á Repartição Fiscal, e igualmente a conta 
resumida das despezas feitas no trimestre com todo o Estabe
lecimento por conta da consignação. 

§ 13. Apresentar em Janeiro de cada anno: l. o, um reJa
tono cireumstanciado dos serviços do Estabelecimento duran
te o anno findo, especificando os trabalhos concluídos e os 
que ficaram adiantados, com designação do pessoal das Sec
ções empregado em cada um delles, e do material recebido e 
consumido na officina lithographica; 2 .•, o balanço geral da 
receita e despeza da mesma officina durante o anno. 

§ i4.. Enviar mmualmente á Secretaria ue Estado dos Ne
gocios da Guerra, dous mezes antes da abertura da Assem
bléa Geral, o orçamento das despezas a cargo da Repartição,. 
e relativas aos trabalhos em andamento e áquelles cuja exe
cução já tiver sido autorizada. 

§ 15. Admittir artistas, operal'ios e serventes, e despedil-os 
quando se conduzirem mal ou forem desnecessarios. 

Art. t.O. Em seus impedimentos accidentaes o Director 
será substituído pelo Oflicial mais graduado, em serviço no 
me~mo Archivo. 

Art. H. Aos Officiaes chefes de Secção incumbe em 
geral: 

§ I. o Distribuir os trabalhos que receber do Director pelos 
O.llí.ciaes das respectivas Secções e fiscalisar a sua execução. 

§ 2." Entender-se com o Direclor sobre a· melhor direcção · 
dos trabalhos da Secção. 

§ 3. o Informar ao Director sobre as habilitações e serviços 
dos Officiaes empregados na Secção. 

§ 4. • Apresentar ao Director, no principio de cada mez, 
uma nota ou rclatorio eircumstanciado dos serviços feitos ua 
Secção durante o mez antecedente. 

Art. 1!!. O Official mais graduado de cada Secção substi
tuirá o respectivo chefe em seus impedimentos e faltas. 

Art. 13. O chefe da 4..• Secção terá a seu cargo a officina 
lithographica, competindo-lhe: 

§ L o Organizar e fiscalis:Jr o servico da officina: 
§ 2. o Propô r ao Dircctor a admiss~o dos artistas e opera· 

rios necessarios, conforme a affiuencia dos trabalhos, infor
mando sobre os salarios, que lhes devam ser arbitrados, assim 
como sobre a aptidão de cada um, e indicando os que devam 
ser despedidos por inuteis ou por máo procedimento. 

§ 3. o Preparar a conta do custo de cada trabalho executado 
na lithographia para ser presente ao Director, com especifi
càçao das despezas effectuadas com o material e a mão d'obra, 
devendo a mesma conta ser escripturada pelo Ajudante em 
livro especial. 

§ 4.. o Organizar no principio de cada mez, p:1ra ser J;lre
sent~ ao Director, o balanço da receita e despeza da offiCJna, 
relativo ao mez antecedente, eom especificaçio do material 
gasto e da importancia da mão d'obra em cadll trabalho. 
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Art. H. Um dos Officiaes subalternos ou dos Capitães 
empregados no Archivo servirá de ajudante do chefe da Secção 
de lithographia, e será especialmeate incumbido da escrip
turação da Secção sob as vistas do chefe, sendo coadjuvado 
nesse trabalho pelo guarda da officina Jithographica, que 
servirá tambem de escrevente. 
· Art. i5. O Secretario tem por obrigação : 

§ i. 0 Executar ou fazer executar todos os trabalhos da 
secretaria, cumprindo as ordens do Director, a quem é imme
diatamente subordinado. 

§ 2. o .A$signar as certidões que forem passadas em virtude 
de despachos do Dircctor. 

§ :L" Conferir c authenticar todas as cópias IJUC furem 
tiradas na secretaria por ordem do Director. 

§ L o Lavrar os termos de abertura de propostas e os de 
con tractos. 

§ 5. o Cuidar da guarda, arranjo e conservação dos livros 
c papeis archivados na secretaria. 

Art. :1.6. O Secretario será auxiliado nos trabalhos. de os
cripta por dous dos Officiaes de que trata o art. 8." deste 
Hegulamento, na qualidade de Escripturarios, dos quaes o 
mais graduado o substituirá nos seus impedimentos c faltas. 

Art. :1.7. Ao Porteiro cumpre: 
§ i. • Estar na Repartição meia l10ra antes da marcada para 

o começo dos trabalhos. 
§ 2. o Cuidar da segurança e asseio do edificio, e da conser

vação dos moveis c mais objectos pertencentes ao Archivo. 
§ 3. o Fazer as despezas miudas, dando conta dellas trimen

salmente, para serem pagas á vista dos documentos rubricados 
pelo Director. 

~ ~.o Executar as ordens do Director e do Secretario, a 
quem ficará immediatamente subordinado. 

Art. f8. O Continuo cumprirá todas as ordens do Director, 
e as do Porteiro como seu superior immediato. 

CAPITULO UI. 

l>AS NOMEAÇÕES, DEMISSÕES E LICENÇAS. 

Art. 19. Serão' nomeados: por Decreto o Direetor, e por 
Portaria do Ministro os demais empregados. 

Art. 20. Devendo os Jogares do Archivo Militar ser consi-
derados commissões militares, serão os empregados, que.os ·· .. - . 

. ~i:~~;~em, dispensados dellcs quando o Ministro j:lgar ?fn~.~~ ''. r 1 !;_,,~I 
Art. U. A cancessão de licenças será tegu.l:áda belas lns-

trucções que baixaram com o Decreto n.• 3õ79'de,!J ae Janeiro 
de 1866. ' 
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CAPITULO IV. 

DOS VENCIMENTOS f DOS DESCONTOS !'OU FALTAS. 

Art. 22. Os Officiaes empregados no Archivo perceberão 
os vencimentos de commissão de residencia de Engenheiros'; 
aquelles, porém, que exercerem as funcções de chefes de 
Secção, e bem assim os que desempenharem trabalhos fóra 
do Estabelecimento, terão os vencimentos de commissão 
activa, e além disto transporte e uma gratificação especial, 
arbitrada pelo Ministm, conforme as cireumstancias das loca
lidades onde houverem de executar os trabalhos. 

Aos demais empregados do Archivo serão abonados os 
vencimentos constantes da tabella annexa sob n. o L 

Art. 23. Para verificar-se a presença dos Ofliciacs no Ar
chivo haverá um livro de ponto, em que todos, excepto o 
Director, assignarão na occasião da entrada e da sabida. 

A's nove e meia horas da manhã o Direétor, ou quem suas 
vozes fizer, fechará o ponto de entrada, e devolverá o livro 
á Secretaria para a assignatura do ponto na occasião da sabi
da, o qual será tambem por clle fechado. 

Art. 24. Haverá outro livro dPstinado ao ponto dos demais 
empregados do Archivo, os quaes, quando faltarem ao ser
viço, soffrerão em scus.vencimentos os seguintes descontos: 

L o De todos os vencimentos, si a falta não tiver causa jus
tificada. 

2. 0 Sómente da gratificação, si a falta fôr por motivo jus
tificado. 

O ponto de que trata este artigo será encerrado pelo Secre
tario ou por quem suas vezes fizer. 

Art. 25. O comparecimento do empregndo na Repartição, 
passada meia hora do encerramento do ponto, ou a sua reti
rada antes da terminação dos trabalhos, serão consider::tda~ 
como falta de comparecimento. 

Art. 26. As faltas de comparecimento dos empregados du
rante o mez serão mencionadas nas folhas de pagamento, afim 
de fazer-se o desconto 11os rrspectivos vPncimentos. 

A respeito dos militarps serão obsenadas as disposições vi
gentes, relativas á especie de que se trata. 

Art. 27. A auscncia dos Offieiaf's e emtJregados por motivo 
de serviço fóra do Estabeleeimentu será notada no livro do 
ponto, alim de se abonarem os vencimentos correspondentes 
aos dias em que estiwrem orcupados em taes seniços. 

CAPITULO V. 

DO TE~IPO DE SERVIÇO. 

Arl. 28. U ~erviçu do ArchiYo começaril, em todos os dias 
uteis, ás nove horas da manhã, e o da lithographia ~s oito 
horas, terminando ambos ás tres da tarde. 
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At·t. ~9. Quando houver trabalhos urgentes, poderá o Di· 
rector prorogar as horas do serviço, ou fazer executar em 
dias santificados ou feriados, na Repartição ou fóra della, 
por IJUaosquer empregados, serviços que lhes compitam. 

CAPITULO VI. 

DOS PROJECTOS DE ORRAS, DAS PROPOSTA~ E DOS CONTRACTOS. 

Art. 30. Os projectos de reparações ou de obra nova cons
tarão: Lo, de uma descripção desenvolvida da obra, demon
strando não s<Í a sua necessidade, como a conveniencia de sua 
execução á vista da despeza em que haja de importar; 2. o, 
dos desenhos indispensaveis para se formar idéa exaeta da 
obra com seus detalhes, segundo as escalas estabelecidas 
pelo Archivo para os desenhos geraes, nos termos do 
art. 33 deste Regulamento quanto aos detalhes; 3. 0 , de um 
orçamento circumstanciado da despeza, organizado de accôrdo 
com o modelo estabelecido pela i. • Secção; 4. 0 , finalmente, 
das condições de execução, quér a obra seja dr,sempenhada por 
contracto, qw~r por empreitada, rJIHír por administração, de
vendo o Engenheiro autor do projecto, em r1ualquer destas 
hypotheses, indicar as clausulas neeessarias para garantia da 
perfeita execução da obra com a possível economia. 

Art. 3L Na descripção de obra nova serão mencionados: a 
situação e dimensões da constmcção, a naturC'za do terreno 
sobre o qual esta tiver de ser feita, a razão da prererencia do 
systema de fundações adaptado, as demolições que se houve· 
rem de fazer, a extensão precisa das excavações e dos aterros, 

·o systema de alvenaria que se houver de empregar, a espes
sura das paredes, a distribuição c as dimensões das portas c 
janellas e de seus vãos e membros, o systema de carpintaria 
de cobrimento e soalhos, a extensão superficial do reboco, em
boços, caiação e pintura. Mencionar-se-ha finalmente tudo 
que fôr necessario para que se faça juizo completo do orça
mento, ao qual se juntara uma tabclla do preço d~ unidade 
metrica de carla especie de material, e dos jornaes dos opera
rios e serventes, com a declaraç~o do tempo provavel em que 
a obra ficará concluída, attentos os recursos da localidade. 

Art. 32. As obras serão levadas a effeito por qualquer 
dos tres seguintes modo~, que o Ministro julgar mais .con
veniente: L •, mediante contracto, sendo a execução deste 
fiscalisada pelo Engenheiro designado pelo Director; 2. o, pelo 
systema inixto de administração e empreitadas parciaes, quér 
quanto aos trabalhos da construcção, quér quanto ao forneci
mento de materiaes; 3. o, por administração dos Engenheiros 
dellas encarregados. . .~ 

. Art. 33. Nos contract?s, além. ~as espec~ficações ~ .t~~- 1 , ntr.as, fixadas com a maJOr preCJsao, c refcr1da!! ao~ ~dose-
(I t 1 ~ 
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nhos geral o de detalhe, de modo que não possa haver 
duvida, estabelecer-se-hão bem delinidamente a qualidade dos 
materiaes, o destino dos que resultarem das demolições, o 
andamento e ordem dos trabalhos, o prazo ou prazos em 
que deverá ser concluída toda a obra ou cada parte em que 
fôr dividida, o modo pelo qual se exercerá a fiscalisação, 
as garantias que deverão prestar os contractadores, as con
dições dos pagamentos, as multas por falta de cumpri
mento das estipulações do contracto ou llOr abandono dt 
oóra, e finalmente os casos de rescisão. 

Nos contractos parciaes de empreitadas e de fornecimento de 
materiaes tomar-se-hão precauções analogas, determinando
se claramente a natureza, qualidade e quantidade do mate
rial que tiver de ser forneeido, o Jogar em que devo ser 
entregue, os exames a que estiver sujeito no acto da en
trega, o outras circumstancias que devam ser observadas. 

Art. 3\. Os contractos, empreitadas e fornecimentos serão 
feitos mediante concurrencia publica, precedendo annun
cws nos jornaes de maior circulação ; e os concurrentes, 
aos (JUaes serão ministrados todos os esclarecimentos de que 
carecerem, exhibirão attestado ou informações que abo
nem suas habilitações e capacidade moral. 

A' execução do contracto que se eelebrar, prestará fiança 
idonoa o concnrrente preferido. 

Art. 35. As propostas serão abertas perante um con
selho composto, na Cõrte, do Director do Archivo, que o pre
sidirá, do chefe da l. a Secção, e do Secretario, que lavrará a 
acta ; e nas províncias, de um Official e de dous empregados 
de Fazenda, requisitados da Thesouraria de Fazenda, presi
dindo o Official, e servindo de Secretario um dos ditos em
pregados. 

§ i. • Em ta os propostas deve haver declaração expressa 
de sujeitar-se o proponente á multa de 5% da importancia da 
obra, no caso de deixar de comparecer para assignar o res
pectivo contracto, dentro do prazo que fôr notificado pela 
folha official, e que nunca será maior de tres dias. 

§ 2. • A preferencià será dada ao proponente que mais 
vantagens offerecer aos cofres publicos. 

Art. 36. Quando não se puder effectuar contracto, ou por 
falta de concurrentes, oa por qualquer outra circumstancia, 
a execução da obra sr, realizarii pelo modo que o Ministro 
determinar. 

Art. 37. Os contractos sf!rão redigidos pelo Presidente do 
conselho de que trata o art. 35 deste Regulamento, e depois de 
approvados pelo Ministro, serão lavrados em livro especial 
pelo Secretario, e assignados pelos membros do mesmo 
conselho, e pelos contractadores f! seus fiadores, rnviando·se 
erípias authenticas ás Repartições de Fazenda. 

Art. 38. Não será remettida conta alguma para pagamento 
aos contractadores, sem informação do Dircctor do Archivo, 
ou do Official que nas províncias estiver fiscalisando a cons-. 
t.rueção. 
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CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES, 

Art. 39. Afim de servir pnra a distribuição do respccl.ivo 
credito, o Di1'ector apresentará annualmente ao Ministerio uma 
estimativa da despeza indispensavel para a conservação dos 
proprios nacionaes ao serviço do Ministerio da Guerra, com 
declaração dos que precisarem de reparos urgentes, para que 
o mesmo Ministro delibere sobre u prompta exPcuçfto dt>st"s 
obras, e autorize as necessarias despezas. 

Art. 40. O Director inspeccionará na Côrte as obras ou 
trabalhos importantes, quando julgar conveniente, e para a 
inspecção dos que se executarem nas províncias destacará 
um Ofticial da Secção a que pertencer o trabalho, prer.edendu 
autorização do Ministro. 

Art. 41. O Director nomeará uma commissão que se 
encarregará da redacção de um annuario, que formará um 
livro impresso ou autographado sob o titulo de Annttario do 
Archivo Militar. 

Neste livro se mencionarão todos os trabalhos mais impor
tantes das duas primeiras Secções, e bem assim os docu
mentos e outros trabalhos já existentes, ou que se forem 
adquirindo, e cujo conhecimento possa interessar aos Ofticiaes 
do Exercito. Tambem serão indiéadas no mesmo livro todas 
as leis e ordens geraes relativas ao serviço militar, e promul
gadas durante o anno. 

Art. ~2. Os Officiaes em commissão de engenharia nas 
províncias serão obrigados a remetter semestralmente ao 
Director do Archivo uma conta corrente, authenticada pelo 
chefe da Repartição por onde tiver corrido o pagamento das 
despezas feitas no semestre anterior com. as obras de que os 
mesmos Officiaes estiverem encarregados ; e bem assim uma 
exposição circumstanciada dos trabalhos de suas commissões, 
e de cada um dos edificios militares existentes no Jogar, 
apresentando, quanto aos pontos fortificados, considerações 
desenvolvidas a respeito de sua importancia sob o ponto de 
vista militar. 

Art. ~3. Os mesmos Officiaes visitarão regularmente todos 
os trabalhos sob sua fiscalisação, e se encarregarão tambem 
dos trabalhos que lhes forem commettidos pelos Presidentes 
das províncias, do que darão conhecimento ao Director do 
Archivo. 

Art. !1~. Haverá na secretaria, além dos livros que o Di
rector julgar necessarios, os seguintes: 

Um, que servirá de protocolo do~ papei~ recebidos e 
expedidos. 

um. para os termos de abertura de propostas. 
Um, para os termos de contractos. 
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Art. 45. Todos os empregados militares do Archivo serão 
obrigados a estar uniformisados no Estabelecimento. 

Art. 46. Haverá quatro serventes, preferindo-se praças 
reformadas do Exercito, para cuidarem na conservação c 
limpeza dos instrumentos, cartas, plantas, etc., c para tra
tarem do asseio do edificio da Hepartição, sob a dirccção do 
Porteiro. 

Cada um destes serventes perceberá a diaria de if$500, e 
quando tiver mais de cinco annos de serviço, receberá tam
bem um terço da mesma diaria, de accí\rdo com o que se pra
tica nos Arscnaes de Guerra c na Intendencia. 

Art. 47. O serviço da officina lithographica será regulado 
por instrucções especiaes, organizadas pelo Direc to r. 

§ i. o O pessoal desta ollicina constará de um gravador 
de f. a classe, dons de ~-" e dons de a.", de um imprns
sor de I . • classe e dons de 2. ", de dons viradores, um 
limpador de pedras, nm guarda-escrevente e um servente, 
os quaes perceberão a gratificação mensal marcada na tabella 
junta sob n. o 2. 

§ 2. o O numero de artistas e operarios, de que trata o 
paragrapho antecedente, poderá ser augmentado, quando o 
exigirem as necessidadPs do serviço, precedendo autoriza
ção do Ministro. 

Art. 48. Fica revogado o Hegulamento mandado executar 
por Aviso de28deJunho de 1860. 

p;.Palacio do Rio de Janeiro em 3i de Agosto de 1878.-Marqnez 
do Herval. · 
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TABELLA N. 1. 

Dos venc~mentos dos omelaes e male empre• 
gados do Archlvo Militar, a que se retere o 
art. ~~ do Regulamento approvado pelo De
ereto n.0 ')'01~ desta data. 

- ---
VENCIMF.NTO ANNUAI .. 

EMPRE GS. õ 
,g.~ OBSERVAÇÕES. .., ~-~ 

<::! "'!.. 
:;:: ~à ;; ... .., "'"' ~ !.. :..., 
o ~.., 

Director •.••••. . . .. . . . 1:6001$000 .......... Além da gratifica-
ção como Dire-
ctor do Archivo 
Militar, percebe 
a de commissão 
activa de En-
genheiros em 
chefe. 

Offieial dirigin-
Com missão activa do Secção ••• ······· ......... ......... de Engenheiros. 

Officialemqual-
quer serviço 

inclusive o Se-
cretario •..••. ....... . . . . .. . .. ......... Commissão de re-

sidencia. 

Porteiro •.•••. 80011000 ~OOl)OOO 1:200Jj000 

Continuo .•..•. 60011000 200lj000 8008000 
---· 

· Palàcio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1878.- Marquez 
do Herval. 

Po II. 1878 
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TABELLA N. 2. 

Do• venclmento11 do pesaoal da omelna Lltlto
,.;rapldea~ a que Me ••ef'ere o § I. 0 do nrt • .,&')' 

do RegulaJUenC;o do A.rchlvo Militar appro
''pdo pelo DeerPto n, 0 ')'01~ destn •lntn . 

. 
PESSOAL. GRATIFICAÇÃO 

MENSAl .. 

Gravador de L• classe ........................ HiOtiOOO 

Dito de 2.• classe ............................. 135/iOOO 

Dito de a.a classe ............................. 100/SOOO 

Impressor de L a classe ........................ 90/íOOO 

Dito de 2. a classe ............................. 80t)OOO 

Virador ...................................... 48/SOOO 

Limjlador de pedras .......................... 4SISOOO 

Guarda-escrevente ............................ 90/1000 

Servente ..................................... 45,~000 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1878.-Marq"e:: 
!lo Ren>al. 
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. DECRETO N. 7013- DE 31 DE AGOSTO DE 1878. 

Concede P!~J.e.Jiio a Moreira Cunha & Comp. para usarem dos melhora· 
mentos quo pretendem applicar á macbina denominada «!eronia». 

Attendendo ao que Me requereram Moreira Cunha & Comp., 
r, de conformidade com o parecer do Consellwiro Procurador 
da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por br.m Conce
der-lhes privilegio por lO annos para usarnm dos melhora
mentos de sua invenção, constantes do desmtho e dnscripção 
aprf\sentados, que pretendem applicar á (maehina dr. hcnnli
ciar)!lliflí. denominada •Feronia•, a qne se refere o J)r,cr(.ltO 
n. • Mol): de 11 de Nlho de :1.877, e de cujo privilegio sr. dizmn 
cessionarios. 

João Lins Vieira Cansansão do Sinimbú, do Men Cons1•llw. 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocins da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido r. faca 
etecutar. Palacio do Rio d1~ Janeiro em 3J. de Agosto dn 1878, 
57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrira de Sua Magestade o Imper:~dor. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinintbú. 

JlECRETO N. 70lli-DE 3i DE AGOSTO DE 1878. 

Annulla a concessão feita a Gonçalo de Ahreu Souza Alves de Rarro< r 
outros para explorar minornc~ na Provinda do }laran:'t. 

Não tendo-se verificado a ex]lloração de jazidas de ouro, 
prata e outros mineraes, na comarca de Castro, Província ti() 
Paranfl, dentro do prazo para esse fim concedido a Gonçalo 
de Abreu Souza Alves de Barros c outros por Decreto n." 6202 
de 1.7 de Maio de i876, Hei por bem declarar sem nficito se
melhante concessão. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
S11nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Ag-ricultura, 
Commercio e Obras l'ublicas, assim o tenha entendido o faça 
~~xr.cut:lr. Palncio do Ilio dn Janeiro 11111 :11 1l1~ Agosto dB 1HiH. 
m." da Indep1~ndnnci:t e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\f:tgf"stade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão tle Sinimbú. 

~~ 
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DECRETO N. 7015- DE 31 DE AGOSTO DE 1878. 

Concede permisslío a Luiz Vicente de Souza Queiroz para explorar mineraes 
no mnnicipio de Piracicaba, na Provincia de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu Luiz Vicente de Souza 
Queiroz, Hei por bem conceder-lhe permissão para explorar 
mineraes no município de Piracicaba, na Província de S. Paulo, 
e sob as clausulas que com este baixam, assigna.ias por João 
Lins Vieira Cansansào de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Uio de Janeiro em 31 de Agosto de !878, 
m.• da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Clausulas a que •e re.f"ere o Decreto n, 0 7'013 
desta dnta. 

I. 

E' concedido o prazo de dous annos, contádo desta data, a 
Luiz Vicente de Souza Queiroz, para sem prejuízo de direitos 
de terceiro, explorar mineraes no município de Piracicaba, 
na Província de S. Paulo. 

li. 

Esta commissão fica sujeita ao cumprimento das clausulas 
!.• a 10.• das que baixaram com o Decreto n." 6.962 dn 6 de 
Julho do corrente anno. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de :1.878.- João. 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7016- DE 31 DE AGosto DE 1878. 

Concede priTill•gio a Sr.hntider & Alliae:rer para o proeeuo e1upregado 
rio fabrico de harretinas do couro e Iombilbol. 

Attendendo ao que me requereram Schneider &-AIIgneyer, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberanill Nacional, Hei por bem conceder
lhes privilegio por cinco annos afim de usarem do processo 
que allegam ter inventado para o fabrico de barretinns de 
couro e lombilhos, e cuja descripção apresentaram. 
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João Lins VIeira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Prrsidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro 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 31 de Agosto de 1878, 
57. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansào de Sinimbú. 

DE CitE TO N. 7017 -DE :.Jl DE AGOSTO DE 1878. 

Cone ode permissão a De Witt Clinton van 'fnyl para lavrar minas de chum
bo na Província do Santa Catharina. 

Attendendo ao que Me requereu De Witt Clintou vau 
'fuyl, Hei por bem conceder-lhe permissão para lhrar jazidas 
de chumbo ne alto da serra de Itajahy, nos affiuentes do rio 
Garcia, da Província de Santa Catharinr1, sob as clausulas que 
com este baixam, assignadns por João Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do lmpcrio, Presiden
te do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em 31 de Agosto de i878, 57. • da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú. 

Clau•ula .. a que •e ref"ereo Decreto n.• ,.OI')' 
desta data. 

1. 

Süo concedidas a De \ViU Clintuu vau 'l'uyl liO datas mine
raes de iU,750 braças quadradas (686,070 metros quadrados) 
no alto da é'erra de Itajahy, Província de Santa Catharina, 
para lavrar minas de chumbo nos affiuentes do rio Garcia, 
pelo prazo de 50 annos. 

IL 

:Ficam resalvados os direitos de terceiro, quér se .det·ívcm 
da propriedade da superficie do solo, quér da prioriçlade da 
exploração ou lavra dos m~n(lraes nos lagares que forem de· 

... ~ 
I ' 
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si~natlos ao concessionario, e de concessões anteriormente 
feitas pelo Governo. 

No i. o caso, o proprietario da supcrficie do solo só poderá 
ser della privado mediante indemnização, satisfeita pelo con
eessionario, amigavcl ou judicialmente. 

No 2. o caso, serão mantidos os direitos pro"Jcnientcs de ex
plorações c concessões anteriores, provando o interessado que 
executou os trabalhos em virtude de aut(JI'ização do Governo. 

IH. 

A presente concessão será regulada, quanto ao mais, pelas 
elausulas 2. • a H..• das que baixaram com o Decreto n. o 610~ 
de 19 dn Janeiro de 1876, licando, porém, reduzida a 10:0006000 
a somma de 30:000$000, do tlllC tratam a 3." e~-· das referidas 
clausulas. 

l'alacio do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1878.- João 
Lins Vieira Cansansão tle Sinimbú. 

DECRETO No 7018- DE 31 DE AGOSTO DE 1878. 

Estabelece re[(ras sobre o(julgamentod~irecursos, interpo•tos para as ReJa. 
~õcs, dos despachos ~o prouunda ou não }lrOIWncia. 

Hei por b.em, do conformidade com a Imperial Resolueiío 
tle 27 do Julho ultimo sobre consulta da Secção de Justiça"llo 
Conselho de Estado, decretar o seguinte : 

Art. f. o As Relações, quando forem submettidos á sua de
dsão os recursos dos despachos de pronuncia ou não pronun
da (Lei n." 261 de :J de Dezembro de 18~1. arts. 73 a 77 
Lei n." 2033 de 20 do Setembro de :l871, art. 17 ~ L" c Decret~ 
de 2 de Maio de 1871-, artR. HOc seguintes) poderão or
denar as diligencias qne formn necessarias para mais amplo 
()Sclarecimento da verdade e das circumstancias do facto. 

Art. 2." O relator e os adjuntos sorteados, que houverem 
ordenado as diligencias, ficam J aizes certos para afinal deci. · 
direm o recurso. 

Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negooeios da .Justica, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 3i 
de Agosto de !878, 57." da Indepcndeucia e do Imperio. 

Com a rabrica de Sua Magcstadc o lmlJCI'ador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

~~ 
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DECRETO N. 7019- DE 31 DE AGOSTO DE 1878. 

Providencia sobre os impedimentos no exercício das funcções do Auditor 
do Guerra. 

Hei por hem, de accôrdo com a Imperial Uesolução de i3 
do Julho ultimo sobre consulta da Secção de Justiça do Con
selho de Estado, decretar o seguinto : 

Art. i. o Os substitutos dos Juizes de Direito são como taes 
competentes para, no caso de todo e qualquer impedimento 
dos ditos Juizes, exercer as funcçõcs de Auditor de Guerra, 
independentemente de nomeação ou designação especial. · 

Art. ~.o Os Juizes de Direito não podem conservar o exer
cicio das funcções de seu cargo, e ao mesmo tempo deixar o das 
de Auditor de Guerra por accumnlação de trabalhos, ou 
qualquer outro motivo. 

Art. 3.° Ficam derogadas as disposições em contrario. 
Lafayette Uodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de 
Agosto de 1878,57. o da Independcncia e do lmperio. 

Cem a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodl'igues Pereim. 

DECHE'fO N. 7020- DE 31 DE AGOSTO IJE 1878. 

Approva a alteração do nome da Associaçao Benelicente elos Artistas ror
tuguezes. 

Atlfmdendo 11.0 que requenm n Directoria da Associação Be
neficente dos Artistas Portuguezes, a qual foi agraciada por 
Sua Magestade Fidelissima com o titulo de Real, Hei por l.Jem 
approvar a alteração proposta ao nome da mesma associação, 
que d'ora em diante denominar-se-Ita-Real Associação Benefi
cente dos Artistas Portuguezes -. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado )dos Negocios do lm.P-erio, assim o 
ten.ha entendido e faça executar. Palacio do Rio ae Janeiro em 
3l de Agosto de 1878, 57.0 da In4ependencia e do Imperio. 

Com a rubnca de Sua Magestade o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho, 
~~ 
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DECRETO N. 70!1 -DE 31 DE AGOSTO DE 1878 • 

.A.pprora os noYos eatatuto1 da S~dedade de Benellceneia Perfeita 
Amizade. 

Attendendo 110 que representou a Sociedade de Beneficenci:~ 
Perfeita Amizade, e de conformidade com a Minha Irnmediata 
Resolução de. 6 de Julho ultimo, tomadt sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado , 
exarado em consulta de tr. de Maio aBtecedente, Hei por bem 
approvar os novos estatutos da mesma sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos não serão 
postas em execução sem prévia approvação do GoTerrio Im· 
}Jerial. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
llneiro em 31 de Agosto de 1878, 1>7. • da Independeneia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Gados Leoncio de Cm·valho. 

Estatutos· da Sociedade de Beneficencia Perfeita Amizade. 

CAPITULO I. 

DA SOCI.Ii:DADB E SEUS .VINS. 

Art. L• A associação denomina-se- Sociedade de Benefi· 
cencia Perfeita Amizade. 

Art. 2." O seu fim é beneliciar os socios, quando necessi
tados, na fórma dos presentes estatutos, bem corno suas fa
milias, depois delles fallecidos, passando pará os filhos a 
pensão pertencente á viuva que se eomportar mal. 
Pa~agrapho unico. E' prohibido, pois, em qualquer das 

reumões da sociedade, discussão motivada por outra idéa que 
não seja a de sua instituição. 

Art. a.• Crear-se-hão, precedendo proposta e decisão do 
c~ns_elho director, c~tabeleciment?s proprios ao fim da asso
Ciaçao, logo que sejam necessanos, e as cireumstancias do 
cofre o permitiam. 
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CAPITULO li. 

DO I'ESSO.\L DA SOCIJO:DAIJE. 

Art. 4." A sociedade será cpmposta tle nacionacs e estran
g·ciros, com a cla~i!icaç:to de socios effectivos, honoral'ios c 
Jw.ncmeritos. . 

~ I." Sm·ão socio~ cffrcliYos os imlividuos IJLW, aceito~ nos 
lei'IIIOS do art. 25, satislizPI'!'Ill o tlisposto nos arts. 2ti e 'j.7 uu 

r•·~nircm-se na conformidade do nrt. ~9. . 
~ 2." SI' rã o soei os honorarios os indivíduos que Jizerem 

relevantes serviços pessoaes á sociedade, inclusivnmente os 
medicos, boticarios e advog-ados que lhe prestarem ~ratuita
llu~nte os serviços de sua profiss~o. 

~ :J. o Scriio soei o.; bPncmeritos os llfl'l~ctiYos lJLie fizerem 
douativos á sociedmle em dinheiro, objcctos ou serviços, se 
valor nunra menor de 20015000; os que por proposta sua lizc
rem ou tiverem feito entrar 50 socios t>flectivos; os que st.~r
vircm ou tivcrmn Sl'rvirlo no conselho dircctor dnr:u1te Ires 
annos, conseeuthos ou :l.lterna!los. tendo comparecido pl'lu 
m•·nos a dons tcrcos da~ sessõrs m·dinarias Plll 1':1da anno. 

Art. ti. • O JmÚwro dP soeios 1; illimit:uln. 

CA I'ITI!LO 111. 

DO CON~RI.IIO DlllECTOr., DM;' SUAS FACULDADES E ATtnlllUJÇÕES E 
DAS llE CADA UM IJO~ MEMIIIIOS llA IJITIECTOHJA. 

Art. ti." A :1dministra•~ão da so'cindade reside e111 um eou
~dho •lirector de 24 nwnibrns, eleitos pl'la nsscm!Jiéa geral de 
conformidade com o dis(IOSto no art. 21, ~ 4. o 

~ i. o Logo que o conselho dircctor tenha eouheeimento de 
sua clcil:ão, reunir-sc-ha em sçssãa prcparatot·in snh :. prasi
llcncia do mais votado qne nomParü dons secretarios e dons 
nserut.adores, e> :~.ssim constitnidn a mt•sa provisoria> elegerá 
•l'entre seus nwmbros a diml'loria, a •Jnal será composta de: 
presidente, vicc-presidrntP, L" e :t." seerclarios, lhesourl'iro 
e procuradot'. Em sl\gnida nleg-1•r:'t ns com missões de beneli
ccncia, inqncrilo c finant,:as, ljll('. ~er~o I'Ompostas tlfl tres 
111embros cnda uma. . 

~ 2. o A eiPição será feita por meio de ccdulas em escrutínio 
secreto. São necessarios Jlara deiçi"lo do thcson rcit·o lilous rcrços 
tlos Yolos pt·esent~>s; n~o SI' obtentlu, port',m, os dons terços, 
se procederá a novo cscrutinio sobre os dous mais votados, 
dcci<lindo a sorte se houver em (late. Assim tambem sa proec
derü em rclat;ão aos mais cargos, para os IJUacs port;m bjl.Stlll'ã 
a maioria absoluta dos votos Jlresentc~ c as commissõ~s,qul.: •,, · 
serão eleitas pela maioria relativa. 

P. n. i878 
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§ 3. • Eleita assim a direcloria, o 1. • secretario U.ella oili
ciará aos eleito·s e ao presidente do conselho director que 
linda seu mandato, communicando-lhes o resultado da eleição, 
e pedindo áquelle conselho a designação do dia e hora para 
a posse do novo conselho, a qual deverá effectuar-se antes do 
dia 3l de Julho. 

Art. 7 ,o Em geral compete ao conselho director e seguinte: 
§ L 0 Velar na execução do~ estatutos. 
§ ~-o Organizar o regimento interno para regula~isar os 

seus trabalhos, bem como os regulamentos necessanos para 
os estabelecimentos que se houverem de crear, sulnncttendo 
tudo á approvação da assem!Jléa geral. 

§ 3. o Nomear emP.regados, estipular suas o})rigaçõcs c v eu-
cimentos, e desped1l-os quando julgar conveniente. . 

§ ~-o Fiscalisar a receita e despcza U.a sociedade, c apphcar 
os seus fundos, de conformidade com o disposto no art. !t,a. 

§ õ. o Tomar contas a qualquer de seus membros 'll:lC tenha 
attribuições especia.es, quando e como convier. 

§ 6. o Resolver sobre a admissão dos socios. 
~ 7. • Decidir as que~tües por maioria de votos U.os mem})ros 

presentes, c no caso de ~~ntpate o presidente terá voto de IJUa
lidade. 

§ 8. o Reformar, ampliar e modificar os presentes estatutos, 
su!Jmettendo á approvaçfto da asscmbléa geral as alterações 
que nelles fizer. 

§ 9. • Providenciar sobre todos os casos occurrentes que não 
estejam IJrevenidos nos estatutos, representar a sociedade e 
advogar seus direitos, tanto em juizo como fóra dcllc, dele
gando poderes ao procmador. 

Art. 8." Ao presidente compete: 
§ L o Convocar e presidir as sessões do conselho, c as as

sembléas geraes, ordinarias e extraortlinarias, até a nomeação 
da mesa, da qual não farão parte os membros do conselho di
rector, nem os da directori;,, e quaesquer outros empregados 
da soeiedade. A mesa eleita na L" sessão ordinaria de cada 
anuo servirá até ao anuo seguinte; os membros que faltarem 
serão suppridos pelos immediatos c;lm votos da eleição geral. 

§ 2. • Fiscalisar a execução dos estatutos e ns deliberações 
tomnllns pelo conselho director. 

§ 3. • Pôr em andamento todos os ncgocios urgentes e de 
interesse IJara a socieuauc, danuo conta ao conselho na pri
meira reunião. 

§ !t,,• Ordenar ao thcsoureiro a entrega das hencliccncias, 
logo que tenha as necessarias informacõcs da conunissão res
pectiva. · -

§ 5. • Ler á assem})léa geral ordinaria o relatoriu dus tra-
. balhos do conselho director, no qual dará resumo claru das 
deliberações administrativas e do estalio da sociedade . 
. ~ 6. o Indic~r ao conselho dircctor os logarcs cuja creação 
Julgar convemente. 

§ 7. • Rw.bricar todas as contas e livros da sociedade, nu
meral-os e lancar no~ mesmos os termos de abertura e de 
encerramento. • 
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§ 8. • Suspender e encerrar as sessões, cumprindo no pri
meiro caso fixar dia e hora para nova reunião. 

§ 9. • Nomear um dos conselheiros para substituir o i. o ou 
o ~. • secretario no seu impedimento. 

§ 10. Nomear a commissão de que trata o§ 5. 0 do art. 37. 
§H. Assignar com o L• secretario e o thesoureiro os di

plomas dos socios effectivos e dos benemeritos, e só com o 
i. u secretario os dos socios honorarios, entregando para os 
devidos fins ss primeiros ao thesourciro e os ultimos ao i. o 

secretario. 
Art. 9. o Ao vice-presidente competem as mesmas attri

lmições do presidente no seu impedimento. 
Art. lO. Pertence ao L o secretario: 
§ L o Exercer o Jogar de presidente na falla deste c na tlu 

vice-presidente. 
§ 2. o Fazer a leitura da.s actas e de todo o expediente, 

dirigir, assignar e registrar a correspondencia da sociedade, 
c expedir com officio, a~signado lambem }leio presidente, os 
diplomas dos socios honorarios. 

§ 3. 0 Matricular os socios e notar nas matriculas os res
pectivos cargos, as beneficencias que receberem, os serviços 
por elles prestados, os títulos que adquirirem, as commissões 
para que forem nomeados, nssim como o procedimento dos 
mesmos, data da despedida ou eliminação, com declaração das 
mensalidades que ficarem devendo. 

§ 4. • Conservar em boa ordem o archivo da sociedade, e ter 
sempre prompta a cscripturação a seu cargo. 

§ 5.0 Pedir com tempo os livros c o mais qnc for ncccssario 
para o expediente da secretaria. 

§ 6.0 Avisar por escripto, logo que receber communicação do 
thcsourciro, aos socios que se atrasarem em nm trimestre de 
mensalidades a fim d.e proceder-se nos termos do art. :JEJ,. 

Art. H. Ao 2. 0 secretario compete: 
§ L" Fazer as vezes do L o secretario em seus impedimentos, 

menos quanto :i substituição do presidente e do vice-presidente. 
§ 2. o Coordenar e lançar as netas no livro competente. 
Art. 12. São attrilmições do thesoureiro: 
§ L" Arrecadar os dinheiros da sociedade e fazer a despeza 

que lhe for ordenada pelo conselho director ou presidente. 
§ 2. o Receber dos soei os as joias, mensalidades c mais con

tribuições a que são sujeitos tlclos presentes estatutos, tendo 
para esse fim um cobrado1· de sua conliança, que será remu
nerado pela sociedade com uma porcentagem, lh:ada a juizo do 
conselho director, mas nunca excedente a dez por cento ; c 
sendo obrigado, como unico responsavel Jlelo cobrador, a 
pagar á sociedade toda c qualr1uer ttuantia pelo mesmo re
cebida. 

~ 3. o Dar :l benefieencia que marcam os estatutos, logo que 
lhe fôr ordenado pelo presidente, e na falta deste, pelo relator 
da commissão de beneficcncia, exigindo depois a approvação 
do presidente. · 

§ ~-o Organizar um balancete para ser presente ao conselho 
llircctor, em to(los os trimestre~, e uma rclat;ão dos ~or·ios t[l\e 
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furem ~uccorritlos, :tlim tln fJIIO o 1." soeret;.trio lanee a~ I'Olll
l'elentes verlws nas ~natl'icul:~s. 

§ 5." Dar qualquer explicaç<-10 IJUO o eonsellw tlirednr exi-
gir a respeito das finanças da soeiedade. . 

§ 6. o Ter mn sen poder :1.11'~ a quantia de 5001~000 rmra fazer 
as despezas que lhe fon~m ordnnatlas o applicar o rest:mte 
I'U!IlO tletenuina o art. 'l7. · 

~ 7." Apresentai' ao consrlho rlirector ua sua snssãu de encer
ramento um balanço da recl'ita n 1lespoza do anuo soda! para 
st.lr presente ;\ ll.ssemi.Jl1'a geral, dando os esclareeimento.-; pre

.dsos para o r·elatorio, e apresent:.tr em tempo ú emtllllissãu 
de eeonomia todos os donuneatos o livros a seu cargo, •~ JIIÍ

Histrar-lhe os escl:~•·ecimentos que ella exigir para formular· 
sou pareeer. Além de~te balanço geral aprcsentarü tamher.n 
outro mensal, ou por trimcstrr, tOino exigir o consellw dire
ctor. 

~ 8. o Encher, numerm· ~~ assignar-prompt:unf'.ntc os recrhus 
d0 joias e mensalid:~des. 

~ 9." Pedir os livros IJllC julgar nccessarios para a sua es
cri p tura(~ão. 

~ 10. Communicar ao :1.." ~~·1:rdario quaes os soei os que cs
tiven•rn atrazados em um trillwstre de IIHmsalidades, para 
:ut uelle Jlroeeder na fúrma do art. :.!'~-
~H. Preencher as vagas h~mporarias do procur:ulor. 
Art. :l:l. Pertence ao proeurador : 
~ i. o Zelar os intnrnssPs da socied:ide, llilignnciando por 

todos os meio5 o sru nuglllento n prosperidade, devendo cum
prir com a1:tividado todas as deliberações IJllfl lho fore111 
1:ommunicadas, o a~ coiiiiii issõt•s de que J'ôr cncai·rpgado. 

~ 2." Comprar os objectos uecessarios precedendo urdem do 
presidcn te. 

~ 3." Fazer iHvental'io de tuuu IJLCut:.: lXTteucer ú sociedade, 
assigflando-u com o prPsiuente e u L" se:;mt'lrio, aJim de ser 
arehivado, entregando-lhe uma rupiJ ;mthentica do mesmo 
in venta rio, . 
~L • Preeneller as v .. gas li'IIIJIOI;I) i,,,, do ~t~soureiro. 

CAPITULO 

lJAS COMMISSUES DI> IIENEI'ICENt:l.\, t·:;,líJ\o!it"l'U i!: FINANijAS E SUAS 
ATTniiiiiiÇl'::';, 

Art. H. Nas ·commissões •le hen, ;'u.:~:<<.;a, i~qucnlo 1• finan
ças seruo relatores os mem!Jros '''"!: V•!; é.,: .. , 0 tl no ea~o do 
empato decidirá a serte. 

Art. 15. A' eommbsào do henel;:)e;:wi:::. (;Ompete : 
~ :l. n Syndiear lllÍilUCÍ<1SameuteJ.Il ! st~do ÔQE S0Cios f)Ue rr,

elamarcm' heneliceneia, de euul'urmi~lw}9 C')l\' o § 1 .. " do art. 
:17 ; e se entender que estão no e<:::c lie m~'recel-a, providen
dar para tJUe seja abonada, exirdn.L, t.::l;:.vi.:, a aorcsenla\ão 



tln nttr~tado de medico, quando o jul~ar convnnicntr, r nom
mnnicando ao conselho dtrcl'tot· na primnir:J sesRão tndo 
quanto Jwuvrr f•~ito, anrn de que elle dndda delinitilca
liiPlltC. 

~ 2." Pedir ao presidente a~ convenient1•s ordens Jlara que o 
llwsourciro forneça n quantia f•stipnladn para beneficenci:l8, 
podendo f'ffi caso ur~cntn rcerhel-a logo, rf'quisitando dnpois 
autorização. 
· ~ 3." Apresentar na ·sessão do encerramento do conselho 
um relatorio circnmstnnciado de seu~ trabalhos para s1•r 
prnsnute ú assrmbl1;a geral. 

Art. Hi. As obrig-açõ•·s da commissiio dn hcuclieoneia podMn 
Sf"l' dc~omp•mhadas por qualquer de seus membros ou por 
todos conjunetamentc corno estes julgarem melhor, JlOI'Ic'lll 
sempre que nlla tiver de se r.~,n·cscntnr f'm asscm!JJ(•a gm·al. 
11 fará piH' meio do sc1I rdator : cntrntanto u:1s rcnniõPs •h~ 
ennsnlho 1\ pcrmittido a· lfllaltjtWr tlos membros da eit:1rla 
comrniss~o discutir, approvar ou r~.~pmvar as deliheraçõP:.; 
por clla tomadas. 

A ri. !7. P•Ttonce ú commiss5o de finanças: 
Examinar os Lalancetes apresAntado~ pelo thesourniro, 

nssim enmo lodos os tloeutnentos romprobntivos da tlllspnza, 
orimtt:mdo o consP!ho director em SCLL pan~eer, del'!ar:mdo se 
lan lo a receita como a desjlrza estão de acctmlo c apontando 
lfll:lltJUct' abuso que se tenha dado; rm lim velar pelos 
dinheiros da sociedade, apresentando ao conselho f[Ualqtu•r 
mCtlida que lhe pare\,~a necessarin. 

Art. iH. Compete á commissão de inquerilo : 
§ i. o Syndicar se as familiits dos socios que fallt~rerrm 

1\Stão no caso de perceber a pensi'to de IJUC trat:t o § 2." tlo 
art. :n. 

~ 2." Dar pareeer, ah\ a sessão seguinte, sobr•• fJTl:lltJnrr 
proposta para socio, que fl1r apresentada em sessão dn "on
selho direetor. 

~ :!." Em geral prestar-se a todos os netos de syndic:mcia 
ordonmlos pelo conselho director ou presidente, niio podendo 
tletnorar os pareceres mais tempo do que o inttlrvallo de uma 
s,•ss;io depois da delibcraçiio. 

CAPITULO V. 

llA ASSEMIILÍ<:A GERAL. 

Art. i!l. A nsscmbléa gci'al 1\ a rennião dr torlo11 os socios 
efl'edivosda socil•dade. DCVI'l':Í reunir-s•~ orflinariantentt> duas· 
Vt'Zt'S pot• anno, na 2.• e 3." domingas do mez de .Julho,,,~·.· 
extraordinariamente quando o conselho 'director julg-nr nt'· 
ce~ga1·io, ~~ todas. as vezes que o reqtwrcrem trinta ~or~ios 
efl'ertivos trne estnjam qnile~. · 
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Art.. 20. Considcrar·se-ha constitui da a assembléa . geral 
quando estiverem reunidos cincoenta socios, dentro de mha 
hora depois da que tiver sido annunciada nos jornaes mais 
publicas, ou por aviso do i.• secretario. 

§ i. • No caso de não comparecer o numero exigido o presi
dente marcará dia e hora para nova reunião, a quàl então se 
effectuará com qualquer numero, precedendo os competentes 
annull'Cios. 

§ 2. • O tempo de espera acima determinad9 não estabelece o 
preceito de se poder 11rolongar a abertura da sessão logo que 
haja numero legal. 

Art. 2i. Compete á assemhléa geral ordinaria : 
§ t.• Approvar ou reprovar a acta da ultima sessão. 
§ 2." Ouvir lêr o relatorio do presidente da sociedade c o do 

relator da commissão de beneficencia, de que tratam o § 5.0 

do art. 8." e o~ 3. • do art. 15. 
§ 3.• Aceitar propostas ou resoluções. de interesse para a 

sociedade, as quaes só poderão ser discutidas e votadas na 
se~unda assembléa ordinaria, sendo reconhecida sua utilidade. 

SJ 4<.• Eleger o conselho dircctor, que será de 2'1 membros e 
funccionará por espaço de um anno. 

§ 5. • Eleger a com missão de economia, que será composta 
de tres membros, e á qual compete examinar as contas apre
sentadas pelo conselho director, e dar seu parecer a respeito 
não só das mesmas contas, mas tambcm dos mais actos admi
nistrativos. 

Art. 22. Compete á segunda assembléa geral ordinaria: 
§ L" Ouvir a leitura e approvar ou reprovar a acta da as

sembléa anterior. 
§ 2.• Discutir e votar o parecer da commissão de economia 

e os relatorios, assim como propostas e resolucões e o mais 
que fôr submettido á sua decisão. • · 

Art. 23. A assembléa geral extraordinaria sú tratará do 
objecto Jlara que fôr convocada. · 

Art. 24<. Se a assembléa geral em qualquer dos casos não 
concluir seus traiJalhos no mesmo dia, marcará novp. reu
nião, c9m tanto que o adiamento não exceda a oito dias, 
~uardando-se o disposto no art. 20. 

CAPITULO VI. 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS, E DE SUAS CONTniDUIÇÕES. 

Art. 25. Para ser socio requer-se : 
§ i." Que tenha mais de 15 e menos de 60 annos de idade. 
§ ~.o Qué se ache am estado de perfeita saude. 
~ 3." Que tenha meios decentes de subsistencia. 
§ 4<." Que seja livre e de bom comportamento. 
§ 5. o Que esteja no gôzo de seus direitos civis. 
§ 6.• Que .seja proposto por algum socio, e que a proposta 

por este ass1gnada, contendo o nome, a idade, nacionalidade, 
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estado, occupação o morada do candidato, seja approvada em 
s~tssão do conselho director por maioria absoluta de votos, 
obtida em escrutínio ~ecreto, depois de ter emittido ~eu pa
recer a commissão tle inquerito. 

Art. '!6. Approvada a proposta, o t.e secretario o commu
nicará por escripto ao candidato ; e este pa.gará a quantia de 
106000, se tiver de 1fJ, a. 35 a.nnos de idade, ou de 20~000 s9 
tiver de 35 a fJ,5 annos ; se porém fôr maior de MS annos, 
~ú poderá entrar na qualidade de remido, pagando 200~000. 

Art. 27. Todos os socios effectivos pagarão i!$000 pelo res
pectivo diploma ; e os que não forem remidos contribuirão 
com a mensalidade de 11)000, na fórma do art. 33 § 3.• 

Art. 28. Para serem admittidos na classe de socios hono
mrios aquelles ·que estiverem comprehendidos na disposição 
do art. 4. 0 § 2.", exige-se proposta verbal ou escripta do 
))fesidente ou do L• secretario, ou proposta escripta de tres 
dos outros membros do conselho director, ao qual compete 
avaliar os serviços dos propostos c deliberar sobre a expedição 
dos respectivos diplomas. 

A admissão de sócios efl"ectivos na classe dos benemerito!ii 
será votada pelo conselho dircctor á vista de proposta assignad8. 
por qualquer de seus membros, na qual se especifiquem os 
servtços ou donativos a que se refere o§ 3.• do art. ~- • 

Os socios honorarios não serão obrigados a contribuição 
alguma. 

Os socios benemeritos ficarão isentos do pagamento. das 
mensalidades, mas não serão por tal reconhecidos emquanto 
não iirarem o respectivo diploma; pelo qual darão a quantia 
de iObOOO. 

Art. 29. O individuo que fõr admittido na qualidade de 
soei o elfectivo, não sendo maior de ~5 annos, poderá remir-se 
das mensalidades mediante a quantia de 120#000 além dares
pectiva joia. 

O que já f'ôr socio, na data em que se pnzercm os presentes 
estatutos em execução, se quizer remir-se, pagará a quantia 
de 80~000, levando-se-lhe em conta súmente atú á metade 
desta quantia, a importancia das mensalidades com que tiver 
contribui do ; no caRo pon\m de haver recebido qualquer be
nPfir.cncia, não pndcra rcmir-~e, ~alvo se prPVianumte indem
mzar a soriedade da quanti~ com que tiver sido soer.orriuo. 
Para isto formulará uma declaração que, acompanhada de 
quitação até aquella data, dirigirá ao conselho director, o 
IJIHll resnlvrrá, ouvido o thesourf'iro. 

CAPITULO VII. 

DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRECTOR. 

Art. 30. Installada a L• assembléa geral ordinaria como 
determina o art. 20, depois de proceder aos trabalhos indica
dos nos~~ t..", 2.• e 3.• do art. 2i se procederá á eleição do novo 
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conl'\elho dit·nctOI', n ria enn11ni~s:·10 tlo ocnnomia, pola m:mrira 
st'gninte : . 

§ i o" Para oste actn a mesa se r.omplctarit do modo ~wgnin
te: Presidente do conselho tlirPctor, i." 11 20" secrelario~ da 
administração e mais dons t>scrutadores nomeados JlHio lllt'SIIIO 
presidente. 

§ ~. • O :1.." secretario procederá á chamada, na ortlrm •la 
inscripr,:ão, pelo livro dn presença, tlo torios Oli sodos nollr 
assig-nados, que se acharem nas eondir:ões indie~das no ~ fi. • 
tleste arti~o ; c cada nm dos \'Otautes, quando for chamado. 
depositara na uma tinas listas, contPndo nma trrs non~t·s 
para a commissão de economia, c a outra ~1 nomes para n 
canselho dircctor, com a rcspeeti\ a dedarnç.üo pela parlt> dP. 
fóra. 

§ 3.• Coneluida a primeira t•hmuada, deverão sc1· lltlmitti
rlos a assiguar o livro de present;a os sot1ios elfeetivos t)tW o 
não tiverem feito, :tfim de proccll•Jr-se a uma seg-nnda ehn
mada. Principiada esta nenhum socio potletoá mais assignar, 
,. n:to votará o tJUC não estivt>r assignado. 

§ 4,.• Finda a scgnncla cltamada, terminarú o reeehimento 
da~ listas, e se proceder;Í á conta~mn, confrontação r• apura
r,:ãoclellas, Jll'Ílll'ipiantlo-se pela rommissão de eeono111ia. Snrão 
pelo presidentn proclantado~ os eleitos pela maioria dll vol;~
•:ão, decidindo a sot'tt• no caso de cmpnte o 

~ .a. o Os que pQr designnção da sorte não fizerem parto !In 
conselho e os illlmelliatos em rotos serão os supplente~, e gnar
dnrla a regra estipulada para o caso rle empate, serão chamados 
para snhstituirem os membros do ruesnw conselho: I)Ua tu lo 
fnltarem a tres sessões segnitlas, tiuando se despedirem por al
gum dos motivos meneio nados no § 2." do art. :~:1, qnantlo 
forem eliminarlos ou fallecernm, e qtwntlo se den>m as hypo- · 
t heses dos arts o 32 e 5t). 

§ 6.° Compete ú mesa' decidir todas a,; r!nvidas qne se sn~cita
rem a respeito da eleição; salvo rPcurso á assentbllia geral. 

~ 7. o Só poderão votar e snr volatlos os soei os rontribnintes 
que estiverem quites, os remidos c os benPmeritlls, senrlo lo
dos maiores de :H annos, exo:l'ptttados porém os de IJUC trata o 
paragrapho seg-uinte: 

§ 8. • Serão excluidos da chamada os ~ocios que estiverem 
reci'I.Jcnrlo soccorros da socit•t!ade tJ uullos os votos que so
hre Piles recahirem. 

Art. :11. Conclui do o processo Pleitoral, o L n ~ecretario la
vrnrá a acta. IJIIC ser:í assignada pela mPsa, declarando o rt·· 
sult:~do da eleit;ão, do qual ge darú conhecimento em sua pri
meira reunião ao conselho tlircctor em exercício; remettPrú 
sem demor·a a cada lllll !los eleitos, pnra snrvir de diploma, 
nm óllicio com a indicacão do numero de votos que tiver oh-
tido. • 

Art. 32. Se qualquer dos conselheiros eleitos não comparr.· 
cer no acto da posse ou niio allegar motivo justilicado. qne o 
exeuse do comparecimento, considerar-se-lw t•omo não tendo 
ac11itado o cnrgo para IJUC fôr riPito. 
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r.APITULO VJII. 

llE\'EilR~, DIHEITOS E l'RNAS DilS SOCIOS. 

Art. :13. E' dever de todo o socio : 
~ 1. o Observar o~ esta tu tos. 
~ 2." Aceitar e exercer com zelo qualitunr rar~o para que 

fllr eleito ou nomeatlo, salvo se aprnsmltar nwtivos attendi
yeis, como sejam molestia, reeleição ou falta l\11 habilitação 
j ulgalln pela as~embléa geral. 

§ :1." Contribuir, se fúr effectivo n~o r<•nlido, eom a men
salidade de t#OOO, paga em trimestre~ adiantado~. 

~ 'L" Comp<~rccer ás asseut!Jléas ger:tes ~~ou• a deeencia pro
p ria de taes a c tos. 

~ 5." Conduzir-se com dignidade c respeito nas reunWes 
da sociedade, licarirlo sujeito, no caso .contrario, a snr man
l!ado retirar pelo presidente, e se der cscandalo, a ser e li
minado pelo conselllo directm·,salvo recurso para a assemblt\a 
g11ral á fJUal será aliás CO! H hrev idade comruunica1lo o faeto 
por parte do m11smo conselho. 

§ 6 ... lntlemnisar a soeiedadc, durante sua vida, pelo modo 
que mais lhe convier, de quali(UI'r IJtiantia com que ella o 
t1mha soccorrido. . 

Art. 3!J,. Os socios contribuintPs 11ue se atrazarcm em suas 
mensalidades por um trimestre, licarão privados das 1-!arau
tias 1·oncedidas nos presentes estatutos em quanto estiverem 
em debito, e se depois de avisados pelo i." secretario, na 
fúrma do~ 6." do art. iO, em vez de solverem esse debito, 
o augmentarem com outro trimestre, seri'10 eliminados. 

~ t." Se o socio atrazado fallecer antes da eliminação, os 
interes~ados, para terem direito ú pensão, devBrão satisfazer 
previ:mwnte o debito, com tanto que não exceda a dous tr·i
mestre~, inclusive o IJUe estiver correndo. 

~ 2." Se estiverem completos os dons trimestres, cQssam o 
direito do socio e a obrigação' da sociedade e nestas circum· 
!'tancias os interessados não poderão reclarnal' pensão, ou 
outro qualquer auxilio estipulado nestes estatutos. 

Art. 35. Qualqnet· :.ocio, quando julgar f{Ue o conselho 
ultrapassou os limites que os estatutos lhe {H't•serevem, ou in
fringiu os mesmo~ est~tutos, tem direito, achando·se IJUÍte 
eom a sociedade, e apoiado por 2\l assignaturas de socios 
lambem quites, de representar ao presidente contr·a o refp
rido conselho e pedir a convocação da assembl1ia geral para 
decidir a respeito da representação. 

Art. 36. E' ve1lado a todo o soeio injuriar [lor qualquer 
modo o conselho director. O socio fJUe isso pra tiMr, fll'Ovado 
o seu procedimento, e julgado pelo eousellw, serli eliminado, 
fazendo-se a competente nota na matricula para que não 
possa em tempo algum ser readmittido,licpols da sanccionado 
o acto pela assembléa geral, á qual com hrevidalia será ~ub-
utettido. · 

P. n. !878 87 
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Pela sua parte tem direito o associado, qualquer que seJa 
a sua categoria, de dar queixa perante o conselho director 
quando fôr injuriado por qualquer de seus membros no 
exercício de suas funcções, seguindo-se os tramites acima 
indicados. 

CAPITULO IX. 

DEVERES DA SOCIEDADE PARA f:OM OS ~or.Jo~. 

Art. 37. Os deverf's que tem a sociedade para rom os socios 
são: 

§ i. • Dar a !Jeneficencia de 20~000 mensaes em quatro pres
tnções ao socio que por doente c necessitado a solicitar, pre
enchidas as condições do § i." do art. Hi, qunndo estas forem 
julgadas precisas. 

§ 2.• Auxiliar, depois da morte do socio, com uma pensão 
de IO,SOOO mensaes :í sua familia, quando necessitada e em 
quanto viver honestamente. 

§ 3.• Auxiliar com uma quantia não excedente a 508000 a 
fJUalquer socio necessitado que por molestia prove com dous 
attestados medicos, ser indispensavel, para seu restabeleci· 
mento, retirar-se da qapital ou do Imperio, sujeitando-se ao 
exame de medico da confiança do conselho director, se este o 
julgar conveniente, e .ficando durante sua ausencia dispoli
sado do pagamento de mensalidades, assim como privado de 
qualquer outro soccorro. 

§ 4,. • Concorrer com a quantia de 1,08000 para o enterro de 
qualqUer socio, quér esse encargo seja dado :í sociedade, 
quér seja feito pela familia do socio, se esta ou quem direito 
tiver exigir, com tanto que seja antes do corpo ser dado á 
sepultura. . 

§ 5.• Suffrag-ar a alma do socio com missa resada no trige
simo dia, sendo a sociedade representada neste acto por uma 
commissão de tres membros nomeada pelo presidente. 

Art. 38. Ao socio que cahir em tal estado de pobreza, qur 
não possa manter-se, a sociedade prestará por espaço de um 
anno a beneficencia de que trata ·o § L• do art. 37; ficando 
elle dispensado de pagar mensalidades. Se passado um anuo 
o soei o continuar no mesmo estado, reduzir-se-ha a benefi. 
cencia á metade, até que melhore de sorte, se fôr isso com
patível com os recursos da sociedade. Para ter Jogar o dis
posto acima é preciso que se reconheça, pelo exame a que 
proceder a respectiva commissão, que o estado do socio teve 
por origem motivos independentes de sua vontade. 

Art. 39. A' familia do socio fallecido que em vida tenha 
recebido beneficencias, serão descontados 2 "1. da totalidade 
dellas, na pensão mensal consignada nestes estatutos. 

Dado o caso, porém, que esses 2 °/0 absorvam·a pensão, não 
resta direito algum :i família do soc~io para fazer parte do 
quadro das pensionistas. 
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Art. fJ:O. São consideradas pessoas de família do socio e 
como taes unicas com direito a pensão, quando estejam nas 
circumstancias indicadas no§ ~-· do art. 37: - t. • Vi uva, 
em quanto se conservar nesse estado;~." Filhos ou filhas legí
timos ou legitimados, aquélles sendo menores de t.5 annos, e 
estas em quanto solteiras, até á idade de ~a annos; 3.• Mãi, 
sendo vi uva, em quanto se conservar nesse estado. 

Art. ~~. As beneficencias e pensões de que tratam os §§ L o e 
2. o do art. 37"e o art. 38 terão o augmento da quarta parte se 
forem dadas a socios benemeritos ou suas familias. 

Art. !J,~. Todo auxilio cessará logo que o socio de qualquer 
das classes faltar ás obrigações do art. 33; e nenhum será 
concedido, sem que tenham decorrido seis mezes contados 
da inscripção do socio. 

Art. fJ:3. As pensões e auxílios designados nestes estatutos 
lloderão ser proporcionalmente augmentados ou diminuidOi;, 
conforme o estado de prosperidade ou decadencia da socie
dade, a arbítrio do conselho director, que dará disso conheci
mento á assembléa geral ordinaria, a qual resolverá definiti
vamente a r_espeito do augmento ou diminuição. 

CAPITULO X. 

no l'ATRIMONIO DA ROCIEDADE, SEUS UENDIMENTOS E A.l'rLICA.ÇÃO. 

Art. lJ,fJ:. O patrimonio da sociedade é formado: 
§ i. o Pelas joias dos socios no aeto de sua admissão. 
§ 2. • Pela quarta Jlarte de todos os rendimentos. 
§ 3. o Pelas sobras da receita que o conselho director poder 

capitalisar. 
§ !J,. o Pelas deixas, doações ou liberalidades de qualquer 

natureza. 
§ 5. o Por beneficios f{Ue a sociedade possa obter nos theatros. 
Art. ~5. Os rendimentos da sociedade consistem nos lucros 

que produzir o e!fiprego do capital, e nas quotizações obriga
torias e voluntarms. 

Art. lJ,6. Para as despezas da ~ociedade só se poderá fazer 
applicação das tres quartas partes dos rendimentos especifica
dos no artigo antecedente; exceptuam-se porém as despezas 
11ara organisação dos estabelecimentos de que trata o art. a.•. 
c as urgentes que por emprestimo do patrimonio se possam 
fazer. No ultimo caso a quantia retirada deverá ser resti
tuída com a maior promptidão. 

Art. fJ.7. O capital da sociedade será convertido em apolices 
da divida publica. e a quantia excedente a 500M)OO ficará de
positada no monte de soccorro ou em bancos commerciaes 
approvados pelo Governo, até que addicionada ao seu rendi
mento chegue para a compra de uma apolice. 

Art. ~8. Não é licito tocar no capital da sociedade, nem 
dar-lhe applicação diversa da que está consignada no artigo 
antecedente, sem deliberação da asscmbléa geral. 
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CAPITULO XL 

l>J~PO~IÇÕES GEnAE~. 

Art. 49. A admini~t.mção da socirdadc comrçará scmprr no 
dia L" de Julho e acabará no fim de Junho de ~ada anno. 

Art. ;)O. Para hawr ~cssão do conselho director ~·· pnwiso 
que estrjam presentes pelo DliHJOs metade e mais nm rios sens 
membros. As sessões terão Jogar nos dias I.'' c l ii <In e:ula 
mez. 

Ar\. 5L Qualque1· intlieação, proposta ou mrJU<'rimcnto 
que se não approvar. s1í p(.)1ler:í nprcsontar-~n JJOran1ente pn~
sados seis mezes; e s1~ enWo Re rPprornr, não se ndmittir:\ 
mais á discussão. 

Art. 52. o soei o contrilminta IJUe se despedir ou ftJI' rli
minado por falta de pagamento, perdP. o direito :10 qtw r~on
rerlem os pre~en les est:ttutos ; n qna ruJo outra vez qnni ra 
entrar para a socieda1le, e o conselho director npprove a rnatl·. 
missão, pagar:í, alt;rn de nova joia, a~ mensalidades qtw fieon 
devendo, e .não poderá obter benPiicnncia durante o primrit•o 
anuo de sua readmissão. Em sua primitiva matril'nla se f;1r:í 
a eompetentP. nota para os dTeitos do art. :.!7. 

Art. 53. O socio que sr retirar temporarinmcntc da t~íktn 
Oli dolmperio, o participará ao comolho director para sor llis
pensado do pagamento de mensalidades até seu regresso ; ~~ 
não terá direito n bencfict~ncia SPH<-IO ~eis !llPZL'S depois tia sua 
apr11sentação. 

Art. 5~. Se qualquer membro do l'onselho direetor faltar a 
tres sessões sng-uidas sem participação, não estando dotmtr·, 
eonsid•~rar-se-ha como tendo resi~nado o car~o, c então o pm
sidente convidará para tou1ar posse n supplente a tfUl'tn com
petir na conformidade do art. 30 ~ .\." 

Art. 55. PPrde o direito rle conselheiro o qtw em I'Xereicio 
administrativo mceher JJeneficl'nt·ia. 

Art. 56. Se o supplente a quem competir a substituição não 
annuir ao convite, o presidente charnarft o iuunPdiato r·m 
votos e participar:\ tiO consr.lho directtrt· a recusa ; o que sPrú 
lançado na acta, para 11ue o dito supplente não possa mtJlH'IIi• 
:mno fazer parte do consl'lho. 

Art. l'i7. O sacio que fr\r cond,'mnado por crime t~onl.ra a 
' honra ou propriedade será despt•llido por um oflicio que s1~rft 
lançado na acta da scssiio em !JUC is~o fôr levado ao conhrei
mento do conselho dir()ctor, para os Iins determinatlos no 
art. :m. 

Art. l'í8. Se fJU:Jlqnnr socio se apotlornr illegalmente d1~ hrns 
ou dinheiro da sociQdade incorrPrá no pena dnart. :16; ali'~rn 
disso proceder-se-ha contra elle na fórma das leis·do paiz. 

Art. 59. Não se poderá em tempo algum mudar o titulo da 
socir.dade sem que e~tejam reunidos d'tins trrt;os dos socins em 
geral. 
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Arl. (i0. O presidento é obrigado a eouvoear a a:;sembléa 
geral m;traordinaria toda:s as vezes que o mesmo presidente, 
ou qualt[LLCr membro do conselho, a este o retjuer<Jr para 
tratar-~e da responsabililfarle de algulll funceionario, dentro 
de oilo dias depois de approvado o retjuerimento. 

Art. 61. A sociedade somente se dissolverá quando fôr issl• 
retjtwrido por tres t[Uarlios partes de seus socios,e então rever~ 

· tení. para uma casa pia o que se liquidar de seus cal.Jedaes, 
cumpridas todas as ob!'i-gações que houver contrahidfJ. Estn 
;~rti::o nàv poderá ser alterado em tempo algn.rn,salvos m: casos 
estalicledclos no regulamento n." 2711 de :1.0 de Dezeml.Jro de 
1860. 

Art. H2. Dado o caso do artigo anterior o [ll't~sitlcn te, o t." 
set·.rdôlrio e thesoUI'Piro, on t[Llem suas vews fizer nessa ot:t:a
sião, liear:lo r.oustit11id06 em eom111issiío para tratar ·•:um a 
ea·'a pia tJUC se quizer obrig-ar por uma escriptura puhlit:a a 
tmiii[H'ir as pensões estabeleci tias na fúrma do ~ ~-" tio art. 
37, ate·~ que naturahuen'- dias aeabcm, sendo declarado na 
e~;niJ•tnra o paragrapho indicado, e os nomes dos JHmsinnis
tas, c lindo esse oHus ficará JH.lrt<mct\fldo ao seu patrimunio o 
'I ue restar. 

Art. (j;L A eommissão de que trata o artigo acima renwt
tt'l'á um traslado da escriptura ao juizo de eapnllas fi resíduos, 
ali111 tln fJUH possa ser lhlcalisado o <~umprimento da referida 
nseriplura. . 

Art. ü'l. Estes estatuto~ teriío cxe<m~:ão logo tJne furmn ajJ
provados pela :~ssemblt\a geral e não poderão ser alterados 
sen:io }I assados <JUatro annos. 

Art. ti5. Fkam revog-adas tod:~s as disposições em contrario. 
(Se;.;·uem as nssignaturas.) 

DECBETO N. í0\!2- DE (j DE SETJ:MBIIO DE liii8. 

Cow;edc priTilcgio a Gustavo Hugo Elste para o processo 1lo sua invenção 

dl'stina,lo á ~~usorT~t~ão de ~ingnas 1le gadoa 

Attendtmdo ao que Me requereu Gustavo Hugo Elste, e Tendo 
on v ido o Conselheiro Procurador da Corõa, Soberania e F~~
zenda N:wional, lki por bem conceder-lhe privilegio :tior-· 
cinco annos para usar do processo, que declara ter i.u"fcRf.~do · 
para conservarão de linguas de gado c euja dcscript;.ão depo
~itou no Archivo Publico. 
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João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Setembro de 1878, 
57. 0 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o llll}Jerador. 

João Lins Vicim Cansansão tle Sinimbú. 

DECUETO N. 7023- DE 6 DE sETEMBno DE 1878. 

Collcede pril~cgio a Gustavo Hugo Elste para fabricarlrarinha. de ossos 
destinada a' estrumar a terra. 

Attendendo ao que 1 Me requereu Gustavo Hugo Eis te, o de 
conformidade com o parecer do ConstJiheiro Procurador da 
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem conce
der-lhe privilegio por cinco annos para fai.Jricar farinha de 
ossos, afim de estrumar a terra, segundo o processo quo de
clara ter inventado e cuja clescripção depositou no Archivo Pu
blico. 

João Lins Vieira Cansans:Jo de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente clo Conselho de Ministros, Mi
nistro c Secretario de Estado do~ Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Setembro de 1878, 
57. • da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com :1 rui.Jrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Jutio Lins Vieim Cttnsnnsãu de Sinimbú. 
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DECHETO N. 702fJ.- DE 6 DE SETEMBliO DE 1878. 

Crêa o logar de Juiz Municipal e de Orphãos .no termo da Vacca.ria, na 
Provincia do S. Ped~o do Rio Grande tio Sul. 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal c de 

Orphãos no termo da Vaccaria, na Província de S. Pcclro do 
Rio Grande do Sul. 

Lafayctte Rodrigues Pereira, !lo ~Ien Cou:;dho, Ministro o 
::incretario de Estado dos Negocios da Justi~a, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 
::ietembro de :1.878, 57. o da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magnstadn o lmpcradot•. 

Ll!(ayette llodrigues Pereim. 

DECHETO N. 7025- DE 6 DE SETEMIJHO DE' 1878. 

))cclara a entraucia das;comarcas de Nossa Senhora tio Oliveira, Santa 
Maria da Bocca do Mot•Íc· irTrfiímí•Í'''• "'' l'rovincia de S. l'ctlro tio 
Rio Grande do Sul. 

Hei por hem decretar o scguinl•~: 
Art. :1.. o São declaradas de primeira cntrancia as comarcas 

de Nossa Senhora do Oliveira, Santa ~laria da Bocca do Monte 
e Triumpho, erradas na Província de S. Pedro de Rio Grande 
do Sul pelas Leis da respectiva Assmnbléa n. o• HH c H 52 de 
7 o de 2f de Maio do corrente anno. 

Art. 2. o Os Promotores Publicos das referidas cmnarras 
terão o vencimento anmial , o da de Nossa Senhora uo Oli
veira o de :1.:6008000, sendo 800/JOOO de ordenado c 800!'>000 
de gratifieação, o da de Santa Maria da Bocca do Monte o 
de i :4006000, sendo 800/>000 de ordenado e 600/JOOO de gra
tilicação, e o da do Triumpho o de :1.: 200h000, sendo 800#000 
de ordenado c 4008000 de gratilica(;ão. 

Lafayette Uodrig-tws Pereira, do ~leu Conselho, ~linistro u 
::iccretariu de Estado dos Negocios tia Justit~a, assim o tenha 
entendido e faça e:x:ecutat·. Palacio do ltio tlu Janeiro em 6 
de Setembro de 1878, 57. o da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La(ayettc llodriouei-Percim. 
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DECHETU N. 7026-HE li UE ~ETEMUIIO UE 187H. 

Uedilra rcsc-intlitlo o l"Oiltradu tle arr·clu.lamcuto 1la Pra~~~ (lu Merearlo 
tla i":r;:gucziw tia Candclárin. 

Attcndtillldo ao I} tu\ c~por. a Illma. Camara .Muuidpal eom 
ml'erencia ao eontracto de arrendamo nto da Praça do Men·ado 
da frf\guezia da Co.ndelaria, tJIHl fura t'elebrarlo com o Tenente 
Coronel Antonio Jo~c\ da Silva, ll Conformamlo-Mc corn :ts 
eondusões dn parecer da comtnissão tln nhras JttUHieipat•s, 
approvadn sm sessão !la lllfli-lllt:t J11111:t. Camat·_:• tl!l1 dn Ago~lo 
proximo JIR~sll.do : Hc1por bem Doelar<tr rt•scmt!Hlo o rcferHlo 
eontracto para o lin1 rlc ser restituído i1 lllnw. Carnara o 
11sn livr11 de ~ua proJH'ictladll municipal e ao povo o seu 
lo~ratlouro. 

O Hr. Carlos Lt•otlt'io elo Cat·valho. do Meu Cnnsell!o· 
Ministro 11 Sccmtario dn Estado tios Negodos do ltllJI!'.l'ill, 
:1ssim o ta'l'lha entc•ntlitlo tJ r:u;a exet\Utar. Palaeio elo !lio ele 
Janeiro, fi tle SetmniJro ele 187~, 57. • da Intlepemlmll'111 e tio 
Imperio. 

Com a ruhriea dn Stta ~Iagesl:•tle o Imperador. 

Cm·lo.~ T.eoncio d1! Carvalho. 

DECRETO N. 7.02i- nE 6 DE ~ETEmmo oE 1878. 

Providencia ltOhl'c a c!_c.sinfcct;ão das ca:;as c cstabclccimcnlo~ publico~ 
ou particularl's • 

. \ttlmtl1md1J ao IJIHl Jlropúz a Junta tlt• llygi•!nc Puhlil'a 
l\lo!Jr1~ aK fJTHVÍII•:JJI:ia.; •pH: St! l(•:n!riio ai!"JIIar tmr:• a desin· 
r•!l:t;iio d:J>; casas'! I!SI:lloeh!•·i,,I!Hlos puLiieos ou particulares, 
•mde se derem casos de nwlestias rontagiosa~ e infeccio
contagiosas: Hei por hf'm 111andar tJUe ~~·jam cwentatla~ :.~ 
disposições seguintes : 

.\rl. 1.9 

~cmpre I(Ue ,., manife;;tár <tlgum ca-:o de molt•;;tia 
l'O:•nt;1l:io;;a, inft't'Cio-conl;L it''-'' ou tr~ms-mi;;sin•l. taes convl a 
fcl:>rt• ":unarell:l. n dwlcra-nwrt•n". a Y:trh•b. a e::earlatina. o 
typh'' ,. outras d.t llh';;ma n;l:ur,•!a. t'm qa;.t'"•lllt'r e;'"'" t•u 
cs~lbckcil!lt'llh-;: J•nblic\1;; ou J·;·•rLculart's. o;; r<";;pu·tiy,.;; mo
rad•Jres. ~onos ou arrcuditlari•);; I•n·c"e•lerão, lvg•J dep•Ji:< do 
reo-ta.bo>lecnuentfJ, morte ou rcuJ<J•:ão dr1 d1~nte, á d•!:'infec~·iitJ 
d~>. todo:' os a~10"entos da ca;a ou estallelecimento, em qu~ o 
C3.'0 se tinr dado, segundo o processo que for indicado pela 
Junta de Hygiene. 
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A desinfecção se estenderá aos predios e Jogares mais pro
ximos do fóco primitivo, todas as vezes que a autoridade 
sanitaria o julgar conveniente. 

Art. 2.• Quando se verificar qualquer caso das molestias 
mencionadas em pessoa pobre, a quem faltem recursos para 
o tratamento, serão obrigados os donos ou arrendatarios dos 
estabelecimentos, em que ella residir, ou as pessoas, a cujo 
cargo estiver, a communicar immediatamente o occorrido á 
autoridade policial do districto ou a um dos medicos de paro
chia, para fazer remover o doente, ou mandar sepultar com 
brevidade o cadaver se a mGlestia já tiver terminado pelo 
falleeimento. 

Se o caso se verificar na residencia particular de pessoa 
reconhecidamente pobre, será feito todo o serviço da desin
fecção por conta do Estado. 

Art. 3." Os moradores, donos ou arrendatarios dns habi
tações infeccionadas serão multados em 306000 quaudu 
deixarem de cumprir a disposição do art. L"; c a falta de 
communicação de que trata o artigo antecedente sujeitar:í :í 
multa de 2015000, e, om um e outro caso, do dobro na reinci
dcncia. 

O Jlrocesso da imposição das maltas será o mesmo pres
cripto nos arts. :1.6 e :1.7 das instrucções que acompanharam o 
Decreto n. M06 de :1.3 de Dezembro de :1.876. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do l\Ieu Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario de Estado dos Nogocios do Imperio, assim 
u tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em 6 de Setembro de :1.878, 57." da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o ImtJerador. 

Carlos Leoljcio de Carvalllo. 

Dt:CH ETO N. 7028- DE 6 DE SETEMBIUJ VE :1.878. 

Altera o modelo ()OH diploma~ llo Engenhriros tl(l minas. 

Attendnndo ao fJUC Mo Jll'OflOZ o Dirr.etoJ' da Escola de 
Minas de Ouro Preto, Hei por bem decretar que o diploma 
de Engenheiro de minag, de que tt·ata o art. :1.7 do Regula
mento anuexo ao Decreto n. • 60:!6 de 6 de No,-embro de 18ii5, 
seja pas.;ado eonforme o modelo, que com este baixa, assig
n~do P<'Io Dr. Carlos L~oncio d~ C3rnlho, dt:~ ~It:u Gcnst:lho, 

r. u. rs:-~ ~~ 
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Ministro e secretario de Estado dos Negocias do Imperio, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 6 de Setembro de !878, 57. • da lndependencia e 
do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 

1\lo~elo do dlplonta de Engenheiro de ntlnaw. a 
'queee retere o Decreto n.0 ')'0~8 deata dota. 

IMPEHIO DO BHAZIL. 

ESCOLA DE MI~AS OE OURO .PRETO. 

Eu ...•.... Ministro e Secretario de Estado dos Neg·ocios 
do Imperio do Brazil, faço saber I[Ue o Sr ....•........... , 
nascido a .•........ , em ........ , foi approvado nas ma terias 
do curso da Escola de Min:.s de Ouro Preto nos termos do 
art. i7 do Regulamento annexo ao Decreto n.o 60:!6 de 6 de 
Novembro de !875, o portanto aclta-seltabilitado para exereer 
a sua profissão de Engenheiro de minas ; em firmeza do que 
mandei passar este diploma, com o qual o dito senhor gozará 
dos direitos inherentes ao mr,smo diploma. 

lHo de Janeiro em ..... 

O Ministro t\ Secretario de Estado dos Negocios do lllll>crio. 
( Assign:ltura) 

O Director da Escola de Minas de Ouro Preto. 
(Assignatura) 

(Assignatura do Engenheiro) 

(O diploma serú impres~o fHll pergaminho, e terá fita azul 
e encarnada.) 

(Adiante do nomfl se mflncionará a filiação, se fôr decla
rada.) 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Setembro de ii78.
~rlol teQncio de Carvalho. 
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DECRETO N. 7029- DE 6 DE SETEMBno DE f.878. 

Manda executar o ~egnlamento especial para os~oncur_sos ás vagas de 
Substitutos c do Professores da',Escola Polytcchuica. 

Hei por bem que, nos concursos ús vagas de Substituto 
c de Professor da Escola Polytechnica, se observe o regula
mento especial, que com este baixa, assignado pelo Dr. Carlos 
Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha 
entendido o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
6 de Setembro de i878, 57.0 tia ludependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de $na Magestade o Imperador. 

Cctrlos Leoncio de Cctrvctlho. 

ll.egulnn1ento estJeclnl (Iara os concur•us ús 
vagas de Substltutoe e de Prof"e•soree da Ee
cola Polytecbnlca,. ao qual se ret'ere o Decreto 
n. 0 ,.O~D desta datu. 

CAPITULO I. 

DA OllOEM E PROCESSO DOS CONCURSOS. 

Art. t..o Haverá concurso IJara os logares de Substituto 
e de Professor. 

Art. 2. o Tres dias depois da verilieação da vaga de Sub
stituto ou de Professor, mandará o llireetor annunciar o 
respectivo concurso no Diario Official e nas folhas de maior 
eirculação da capital do Impefio, marcando-se para a ins
eripção um prazo nunca menor de tres mezes, nem maior de 
<1natro. 

Os annuncios serão repetidos, e pelo mesmo modo, tres 
dias antes da terminação do prazo. 

Este prazo será marcado pela Congregação , tendo em 
vista as circumstancias relativas ao pessoal do magisterio. 

Art. 3. o No caso de haver mais tle uma vaga, a Congre
gação resolverá qual a orc.lem em quo cada uma deve ser 
1•osta em concurso. 

O prazo da inscripção do segundo começará a cotr~r de 
dia do encerramento do primeiro, e assim por ~díá\1~ tde1, 

sorte que haja un1 concurso especial para cada vag~,, 1 
· " 
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Art. ~-·Os cursos que comprehendem mais de tres cadeiras 
e têm dons Substitutos, serão divididos em duas secções, 
ficando para cada uma um Substituto. 

Haverá concurso separado para cada secção. 
Consideram-se pertencentes ao primeiro curso, em que são 

mencionadas, as cadeiras communs a diversos cursos. 
Art. 5.0 A divisão em secçõe5 será feita do seguinte modo: 
Curso geral.- Duas secções, comprehendendo a t.. a sec

ção a t.a cadeira do L• anuo e a t..• e 2.• do 2. 0 anno; a 
2.• secção a j}_• cadeira do L• anuo e a 3.• do 2. 0 anno. 

Curso de sciencias physicas e naturaes.- Duas secções. 
t..a secção: L a e 2. a cadeiras do L o anuo e 2. a do 2.• anuo. 
2. a secção : L a cadeira do 2. o anuo c t.. • c 2. a cadeiras do 
3. 0 anuo. 

Curl'o de sciencias physicas e malhematicas.- Duas secções. 
L • secção : L •• cadeiras do L o, 2. o e 3. o annos. 2. • secr,ão : 
3.•cadeira do t..•auno e 2.••'do2. 0 e 3."annos. • 

Curso de engenharia civil.- Dua~ secções. :L• secr.:lo: 
i -as cadeiras do i. o' 2- o e a. o a unos. 2. a secr,ão : 2. a cadeira 
do 3. 0 anuo. · 

Curso de minas.- Uma unica secção,· comprehendcndo a 
2.a cadeira do 2.• anuo e a L" do :1." 

Curso de artes e manufacturas.- Uma unica secção, com
prehendendo a 3. a cadeira do L o anuo e a 2. a do 2. o 

Art. 6. o A com missão de prograrnmas organizará, tendo 
em vista as indicações ministradas pelos Lentes das res
pectivas cadeiras, e submctterá em tempo ü approvação tia 
Congregação, um programma especial, como dispõe o art. :la 
dos estatutos da Escola, preceituando tudo o que fôr re
lativo á formação e numero dos pontos e proposições para 
as theses , dissertações escript3s e prclecções oracs ; . aos 
prazos que devem mediar entre as provas, e ü solem
nidade dos actos e demais circumstancias c formalitlades 
dos concursos. 

Deste programma farão parte essencial as tabellas de pontos, 
especificando as materias para as 11rovas escriptas c oracs 
de todos os concursos. 

O referido programma, que , depois do approvado pela 
Congregação, so publicará na folha ollicial, será organizado 
sob as seguintes bases : 

i.• Os pontos para a prova escripta e prelecção oral serão 
formulados, tendo-se em vista limitar a materia em relar.ão 
ao tempo que deve durar a prova. 

~-· Os prazos que devem mediar entre ~~s dh'ersas provas 
de um mesmo concurso. nunca serão menores de !~8 horas. 

3. • As regras relativas ás solemnidades do~ actos publicos 
e demais formalidades dos concursos, serão as mesmas att} 
agora usadas em taes ar.tos na escola. 

Art. 7.6 Os pontos, a que se refere o arligo antecedente, 
~t>rlio tirados na secretaria da escola pelo candidato inscripto 
cru. primeiro Jogar, sondo presente o Dircctor, o Lente mai!l 
ant1g~ do curso a que pertencei' a vaga, o Secretario e os 
demais candidatos. 
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Deste acto o Secretario lavrará immediatamente um termo 
especial, do qual dará nota escripta, rubricada pelo Director, 
a cada um dos candidatos presentes. 

Ficará sem effeito a inscripção do candidato que, sendo 
convidado para o referido acto, não comparecer sem motivo 
justificado. 

Art. 8. o No primeiro dia util que seguir-se áquelle em 
que terminar o prazo da inscripção, reunir-sc-ha. a Congre
gação para .resolver sobre a admissão dos candidatos ao 
concurso, e organizar a lista dos que forem julgados habili
tados, a qual será logo depois publicada. 

CAPITULO IT. 

D.\~ IIAnJLI'fAÇÕES PAllA ADMISSÃO. 

Art. 9. o Só poderão ser admittidos a concurso para o 
provimento das vagas de Substituto ou Professor os cidadãos 
hrazileiros que estiverem no gozo dos direitos civis c politicos, 
e possuírem os requisitos especificados nos paragraphos 
seguintes: 

§ i. o Se a val!a de Substituto fõr da aula preparatoria, o 
candidato devera ter approvação nos preparatorios exigidos 
para a matricula no curso geral o nas ma terias das i. •• 
cadeiras do i. o e do 2. • anuo do mesmo curso ; · 

§ 2. 0 Se a vaga pertencer ao t.o ou 2. 0 curso especial, o 
candidato deverá ter o gráo de Bacharel ou de Doutor conferido 
pela Escola Polytechnica ou por outra escola nacional ou 
estrangeira de igual categoria , em que se ensinem as scien
cias physicas e naturaes, ou as sciencias physico-mathe
maticas. 

No caso de ser o candidato graduado por escola estran
geira, será sujeito a uma prova prévia de sustentação de 
these perante a Congregação. 

§ 3. o Se a vaga pertencer a algum dos outros cursos, o 
candidato deverá ter approvação em todas as matarias desse 
curso, obtida na Escola Polytechnica ou em outra escola na
cional ou estrangeira de igual categoria, e cujos cursos sejam 
analogos aos daquella. 

Na hypothese de habilitação dada por escola estrangeira, 
o candidato será sujeito a uma prova preliminar por meio de 
exame vago. 

As disposições deste paragrapho não podem aproveitar a 
candidato que tenha approvação simples em alguma das ma
terias do ultimo anno do curso. 

§ (1.. o Para a cadeira de economia política, direito admi
nistrativo e estatística deverá o candidato ter approvação 
nessas matarias pela Escola Polytechnica, ou ser Bacharel ou 
Doutor pelas Faculdades de Direito do Imperio. 
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§ 5. • Serão admittidos a concorrer :ís vagas de Professor 
de trabalhos graphicos: L• as pessoas que tiverem nppro
vação nas materias do curso a que pertencer a vaga, sendo 
plenamente em todas as aulas de desenho; ~-·os laureados 
com os primeiros premios da Academia das Bellas Artes e do 
lmpel'ial Lyceu de artes e otncios, e os habilitados por eseolas 
nacionaes e estrangeiras de L•ual ou superior categoria, uma 
vez que sejam approvados em exame prévio, o qual constará, 
segundo o curso a que pertencer a vaga, de uma arguição: 

Em geo~nctria dcscriptiva (L" e 2. • parte, com exclusão da 
cstereotomia) e em noções de topographia, para o curso geral; 

Em noções geraes de hotaniea, zoologia, geologia e agro
nomia, para o curso de sciencias physiras e naturaes; 

Em projecçõcs de cartas geographicas, para o curso de 
sciencias physicas e mathematicas ; 

Em no~ões de architectnra civil, para o cnrso de engP
nharia civil; 

Em noções geraes.de metallurgia, para o curso de minas; 
Em noções de teclmologia, para o curso de artes c numn

facturas. 
§ 6. • A arguição ile qne trata o parngrapho jlntecedentc, 

srmí feita por nma •~oHunissiio '''~ Ires !llernhros, rumwada 
pdo Director. 

Art. lO. Para provar as condições a que se refere o artigo 
antecedente, 03 candidatos deverão apresentar á Secretaria dn 
Escola, no neto da inscripção, não sú seus títulos de habili
tação ou publicas-fürmas destes, justificando a impossibili
dade da apresentação dos originacs, mns ainda cm·tidiio de 
baptismo, ou documento equiraleute, e folha corrida, tirada 
no Jogar em que residirem. 

Art. H. Se no exame dos documentos exigidos no artigo 
anterior, suscitar-se duvida sobre a validade ou importancln 
de qualquer delles, será decidida pela Congregação dentro 
do prazo de tres dias, ouvido o interessado, llUando isto seja 
preciso. 

A informação do interessado será ministrada por escripto, 
e por ellc assignada. 

Art. f2. Da decisão da Congregaçiio poder: i recorrer para 
o Governo qualquer dos candidatos que se julgar prejudicado, 
pelo que se resolver, quér a ~0u respeito, quér em relação aos 
outros concurrentes. 

CAPITULO III. 

DMl I'UOVAS DE CONCURf;O PARA AS VAGA~ nJ~ f;IIRSTITUTO. 

Art. 13. As provas do concurso para provimento das vagas 
de Substituto verificar·se-hão dentro do prazo de tres mezes, 
depois de encerrada a inscripção dos candidatos, exceptuado 
o caso de terminar este prazo no periódo das férias e dos 
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exercícios praticos. Neste caso se realizarão as mesmas provas 
durante os primeiros mezes do anno lectivo seguinte. 

As provas consistirão em: 
t . o Defesa de these ; 
~.o Dissertação esc ri pta ; 
3. o Prelecçiío oral ; 
'~.o Prova pratica. 

Tftese. 

Art. H. A these constará de duas partes : 
1. a Dissertação sobre um ponto, tirarlo á sorte, de doutrina 

importante relativa a uma das cadeiras, da escolha do candi
dato e pertencente á seccão em que se der a vaga ; 2. a Propo
sições sobre todas as materias das demais cadeiras do respee
tivo curso, exceptuada a 2. • secção do curso de engenharia 
civil em que as proposições versarão sómente sobre as materias 
da respectiva cadeira. As proposições serão escriptas sobre 
pontos escolhidos pelos candidatos d'entre os r1ue forem de
signados com antecedencia pela Congregação. 

Será tambem determinado pela Congregação o numero das 
proposições, assim como o prazo em que deverá ser escripta 
a these, o qual em nem um caso excederá a l10 dias, contados 
daquelle em que fôr tirado o pontp. 

O ponto para a these será tirado oito dias depois de publi
cada a relação geral dos pontos e proposições para a primeira 
prova do concurso. 

Esta publicação e a da relação dos pontos para as provas 
subsoquentcs, serão feitas por edital devidamente authentr~ 
cado c affixado na Secretaria da Escola no dia util que seguir-se 
ao da publicação da relação do;; candidatos habilitados, do qw~ 
trata o art. 8. o • 

Art. 15. O Director marcará dia para o recebimento das 
theses, o que se verificará sempre depois da decisão do 
recurso a que se refere o art. !2, quando fOr interposto. 

Art. 16. As theses antes de impressas deverão ser apresen
tadas aos tres Lentes mais antigos do respectivo curso, os 
quaes ncllas porão o seu visto, observado o disposto no§ t.o 
do presente artigo. 

Só depois de satisfeita esta condição e de impressas, po
derão as theses ser aceitas. 

~ t. o Nas theses não se admittirão doutrinas alheias ao 
obJecto do ponto, nem allusões ou proposições que sejam 
?fl'en~ivas de qualquer individuo eu corporação, e contrarias 
as !Ois. 

O visto dos Lentes só attestará que as tbeses se acham os
criptas nos devidos termos, e em tudo o mais se conformam 
com as presentes disposições. . 

~ ~.o Cada candidato apresentará em tempo á Directoria da 
Escola 50 exemplares de sua these, os quaes serão distribuídos 
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pelos Lentes e pelos outros candidatos :í mesma vaga, pelo 
menos oito dias antes do que ti ver sido marcado para a sus
trmtacão. 

Ari. :1.7. No caso de si'• haver um candidato, será este 
arguido por cinco Lentes pela ordem de sua antiguidade, ar
gumentando cada um por cspaç.o nunca maior de meia hora. 
marcada por ampulheta. 

Se forem dons os concurrcntcs, arguir-se-hão reciproca
mente por espaço de duas horas, tocando uma hora a cada um. 
Se forem tres, será o prazo da arguição de meia hora por eatla 
candidato. 

Se o numero dos concurrentc~ for maior do tres, será o 
concurso prorogado durante os dias seguintes, observando-se 
a regra estabelecida, de modo que nenhum dos candidatos 
seja obrigado a sustentar sua thesn por mais de duas horas 
e meia. 

Se o numero dos. candidato~ exceder a seis, serão sorteados 
cinco para a argumentação de cada um. Para isso o Secretario, 
sob a inspecção do Dircctor, lançará os nomes dos concur
rentes em uma urna, da qual o dcfcndentc extrnhirá cinco. 

As sc~sõcs tlc arguiçi'ío c defesa de thcscs nunca poderiío 
durar mais de tres horas, ni'ío eolllllrl'llCrHlidos os períodos uc 
descanço que a Congr·egação julgar necessarws. 

Quér a defesa, quér a arguição serão sempre feitas segundo 
a ordem da inscripção c em presença da Congregação. 

' DISSEUTAÇ:\0 ESCUII"fA. 

Art. 18. A prova escripta versará sobre }JOnto, tirndo ,á 
sorte, de doutrina relativa a uma das cadeiras da secção, não 
se permittindo ao cundidato consultar livros ou notag, 

O ponto da prova escripta será tirado pelo modo disposto 
no art. 7 .• c será o mesmo para todos os candidatos. 

Tirado o ponto, recolher-se-hão immediatamente os con
currentes a uma sala, e terão o prazo de 4 horas para n 
dissertação escripta ; deixando em cada meia folha de papel 
uma pagina em branco. · 

A cada hora desse trabalho assistirão dons Lentes, nfim de 
fazerem observar o silencio necessario, e evitarem que {[Ual
quer dos concurrentes sirva-se de livro ou papel que lhe possa 
servir de adjutorio, ou tenha communicação com quem quer 
que seja. 

Os oito Lentes serão designados por sorte na sel!São da 
Congregação em que se marcar o dia para a prova cscripta, c 
se revesarão na ordem do mesmo sorteio. 

Art. 19. Terminado o prazo das 4 horas, serão todas as 
folhas da composição de cada um rubricadas no verso pelos 
dons Lentes que tiverem assistido no trabalho da ultima hora, 
e pelos outros candidatos. 

Fechada e lacrada cada uma das composições, c escripto no 
envoltorio o nome do seu :mtor, serão todas encerradas em 
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·urna de tres chaves, uma das rJU:aes será guardada pelo Di
rector e as outras pelos dous Lentes a que se refere o para
grapho :mtecedente. 

A urna será tambem cerrada com o sêllo da escola, im
presso em lacre sobre uma tira de papel, rubricada pelo 
Director e, pelos dons referidos Lentes. 

l'RELECÇÃO ORAL. 

Art. 20. A Jlrelecção oral durará o tempo marcado para as 
lições das cadeiras da secção a que pertencer a vaga, e yersará 
sobre um ponto importante das doutrinas en~inadas em 
qualquer das referidas cadeiras, e tirado á sorte com 2~ horas 
de anteeedencia. 

O ponto da prelecção oral, que será tambcm o mesmo para 
todos, deverá ser tirado pela fórma prescripta no art. 7. o 

Findo o prazo de 24 ·horas concedido para o respectivo 
estudo, os candidatos se apresentarão á commissão que deu 
o ponto, c se conservarão em uma sala retirada até serem cha
mados pnra a prelec«:;ão, segundo a ordem da inscripção. 

O acto da prelecção oral se realizará perante a Congregação. 
Art. 2i. Se o candidato, aproveitando-se da palavra, des

mandar-se, fazendo allusões, o Presidente chamal-o-ha á 
ordem pela i.• e 2.• vez. Havendo ainda insistencia por parte 
do candidato, o Presidente suspenderá o acto, c em seguida 
consultará a Congregação se o candidato deve ou não continuar 
a prova. 

Art. 22. Não se farão mais de tres prelecções no mesmo 
dia. 

No caso de haver mais de tres candidatos, a prelecção 
verificar-se-113 em duas ou mais turmas, que tirarão pontos 
diversos. · 

A divisão das turmas será feita por sorte no dia em que a 
primeira tiver de tirar o ponto. 

A turma designada pela sorte para segundo logar tir:; :·á 
ponto no dia da prelecção da primeira, seguindo-se em tudo 
as mesmas disposições. 

Art. 23. O Lente que deixar de assistir á prelecção oral ou 
á leitura da prova escriptll, não poderá votar. 

Prova pratica. 

Art. 24. A prova pratica, que será elaborada perante uma 
com missão de tres Lentes, escolhida pela Congregação, consis-
tirá em : ... ~.... , ·~-~-·. 
Medi~as ~e índices ~e refracção, c_oefficientes de dilatação,. 111, C1Hr.f

1
, 

determmaçao de denstdade, correcçoes de pezadas .e-<bhtra'S' · ·., 
manipulações, preparações de corpos simples é compostos, 
para as vagas da 2 . • secção do curso geral ; / ç ' 

p. li. 1878 . í\9 
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Estudo anatomico e clas.sificação de um vegetal, dissecção 
c classificação de um animal e analyse e classificação de um 
mineral para as da i. • secção do curso de sciencias I•hysicas 
e naturaes ; . 

Analyse de substancias organicas e mlneraes, e analyses 
ngricolas para as da 2. • secção do mesmo curso ; 

Rectificação de instrumentos, observações e calculos astro
nomicos, para as da t." ~er~~ão do curso de sciencias physicas 
e mathematicas; · 

Operações estereotornicas, geodesicas e topographicas, e 
determinação experimental da força e effeito util de uma 
machina a vapor, para as da 2.• secção do mesmo curso; 

Projectos de architectma civil, de construcções e obras 
hydraulieas, e de obras accessorias de estradas de ferro com 
memorias e orçamentos, para as ela I. a secção do curso de 
engenharia civil ; 

Analyses chimicns, classificações metallurgicas, projectos de 
obras e construcções especiaes nos trabalhos de minas, acompa
nhados de rnemorias e orçamentos, para as do curso de minas; 

Preparações industriaes, experiencias de physica e analyses 
chirnicns, projectos de construcções acompanhados de memo
rias e orçamentos, para as do curso de artes e manufacturas. 

Art. ~5. Todas estas provas praticas serão elaboradas 
·segundo programmas especiaes, que a cornmissão de pro
gramrnas instituída pelo art. t. o do regulamento especial da 
administração da escola, organizará de accõrdo com as notas 
ministradas pelos Lentes das respectivas cadeiras, e subrnetterá 
á approvação da Congregação, antes de terminado o prazo 
da inscripção. . 

Esses programrnas estatnirão a duração do prazo concedido 
para cada uma das provas praticas, o modo de serem feitas 
n todas as circumstancias que lhes forem relativas. 

Os ditos prograrnmas, organizados em conformidada do 
art. :v~. dos estatutos da Escola, serão impressos e publicados 
no Diario Oflicial, desde que forem approvados pela Congre
gação, e terão por base as seguintes disposit;ões : 

t. a Os prnzos para as provas praticas serão adequados á 
importancin e extensão de cada urna das mesmas provas, 
deyendo estas ser prestadas em um ou mais diag em sessões, 
que nunca excederão a tres horas cada uma, c cujo numero 
não irá além de i5 ; 

2." As provas deverão ser feitas simultaneamente pelos 
candidatos inscriptos, em presença dos membros da respectiva 
commissão; 

3.• O papel em que os candidatos tiverem de escrever m;; 
mernorias explicativas e justificativa!'\ das manipulações, 
processos e operações, fazer os calculos e traçar os projectos, 
será rubricado por toda a comrnissão ; 

~-a A prova antes de submcttida :10 julgamento da Con
gregaQão, será authenticada com o- visto- da respectiva 
com missão, e acompanhada da sua informação e parecer. 

Art. ~6. Todas as provas praticas serão julgadas pela 
Congregação. 
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CAPITULO IV. 

DAS PROVAS DE CQNCURSO PARA AS VAGAS DE PROFESSOR DE 
TRABAI,HOS GllAPHICOS. 

Art. 2.7. As provns de conourso para o JH'r.r.nchinwnto dns 
vagas de Professor de trabalhos graphicos eonsistirão nos 
seguintes actos : 

L • Prova escripta. 
2. u Prova oral. 
:1. • Prova pratica. 
~ i. • A prova escripta constarú dr. nma dissr.rtarão solm~ 

doutrina de geometria descriptivn, theoria das sombrns ou 
perspectiva linear, designada por um ponto tirado ú sorte. 

§ 2. o A prova oral versará, segundo o curso em qne se 
!ler a vaga, sobre um ponto de topographla, no~:ões geraes de 
botanica e zoologia, construcção de cartas geologicas c gco
graphicas, noções de architectura civil, de fornos e appnrelhos 
metallurgicos ou de technologia das artes industriaes, tirado 
á sorte com 2~ horas de antecedcncia. 

~ 3. • A prova pratica consistirú, tambem, segundo o e urso 
a lfUe pertencer a vaga, na delineação de desenhos topogra
phicos, organographicos de vegetaes & animaes, paisagem a 
lapis (cópia do natural), cartas geologieas e maehinns agrí
colas, reducções de cartas geographicas, projectos de archi
trctura civil, levantamento de planos de machinnso apparelhos 
industriaes, ou motivos de decoração e ornatos ceramicos. 

§ ft..• Em tudo o mais que disser respeito :ís tres especies 
de provas de que trata este artigo, se procederú nos con
cursos4 para as vagas de Professor de trabalhos graphicos, 
segunao as disposições attinentes ás provas an:tlogas dos 
coneursos para os logare5 de Substituto, sendo a prova 
pratica tambem fiscalisada e os pontos publicados por edital 
a!Iixado na secretaria d~ Escola, com a mesma antecedencia 
preceituada no art, U. 

§ 5." A tat,ella dos pontos da prova pratica será organizada 
pela ~ommissão de programmas de modo analogo ao que dl!· 
tr.rmma o art. 25 deste regulamento. 

CAPITULO V. 

DA!! PROVAS DE CONCURSO PARA AS VAGAS DE PROFESSOR E SUO· 
STITUTO DA AULA PHEPARATORJA. 

Art. 28. No concurso para as vagas de Professor e Substituto 
da aula preparatoria se procederá, no que fôr applieavel, 
como esta estabelecjdo para o concurso ás vagas de Substituto 
dos cursos da Escola, com exclusão da prova pratica. 
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§ L• A prova escripta consistirá em uma dissertação sobre 
um ponto, tirado á sorte, de algebra superior e geometria 
:malytica ; . 

§ 2." A prova oral, assim como a de these, versará sobre 
um ponto das ma terias da cadeira, tambem tirado á sorte. 

CAPITULO VI. 

nA VOTAÇÃO E PROPOSTA DOS CANDIDATOS APPROVADOS. 

Art. 29. Concluída a ultima prova, reunir-se-ha a CongTP· 
gação no primeiro dia util. 

Em sua presença abrir-se-ha a urna que contiver as provas 
escriptas, e, recebendo eada candidato a que lhe pertencer, 
a lera em voz alta, guardada a ordem da inscripção. 

O l)andidato que nessa ordem seguir-se ao que estiver lendo, 
velará sobre a fidelidade da leitura .fiscalisando o primeir0 
inscripto a do ultimo. 

Art. 30. Finda a leitura, retirar-se-hão os candidatos, e a 
Congregação procederá ao julgamento, por votação nominal, 
sobre o merecimento de cada candidato, ficando excluídos os 
que não obtiverem os dous terços dos votos presentes ; e desta, 
votação se lavrará termo. 

Procederá depois a mesma Congregação, igualmente por 
votação nominal, á qualificação, por 01·dem de merecimento, 
dos candidatos que tiverem sido admittidos pela primeira vo
tação. 

Se houver empate entre dous ou mais concurrenhis sobre 
o Jogar em que devam ser collocados na relação, serão seus 
nomes classificados no mesmo Jogar na dita relação. 

Art. 3L Terminada a votação, a Congregação em acto suc
cessivo organizará a lista dos candidatos approvados, collo
cando-os na ordem que tiver designado a segunda votação. 

Art. 32. No dia seguinte reunir-se-ha a Congregação para 
assignar o officio de apresentação dos candidatos. 

Este ollicio será acompanhado de cópia authentica das actas 
do processo do concurso, das provas escriptas, e de exemplares 
das theses ; assim como de uma informação sobre todas as 
circumstancias que occorrerem , com especial menção da 
maneira por que cada candidato se houve durante as provas, 
de seu procedimento civil, de sua reputação scientifica, de 
quaesquer títulos de habilitação que po~sua e' dos serviços 
que tenha prestado. 

O Governo fará a nomeação d'entre os classificados nos 
tres primeiros Jogares. 

Art. 33. Nos concursos para as cadeiras do L• ou 2.• curso 
especial será preferido em igualdade de condições o candidato 
quo já tiver o gráo de Doutor pela Escola Polytechnica, on 
pela extincta Escola Centrnl. 
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Tambem em igualdade de condições~ terá preferencia para 
a cadeira de economia politica, direito administrativo e esta
tística o candidato que possuir titulo de qualquer dos cursos 
da Escola. 

Art. 3~. Se o Governo entender, ouvida a Secção dos Ne
gocias do Imperio do Conselho do Estado, que o concurso deva 
ser annullado por se haverem preterido formalidades essen
ciaes, o determinará por meio de um decreto, em que mencione 
os motivos desta decisão, c ordene tJUO se proceda a novo 
concurso. 

Art. 35. Em todos os actos relativos aos concursos só farão 
}Jarte. da Congregação os Lentes Cathedraticos e Substitutos 
effectl vos. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 36. O candidato que sem motivo justitlcado deixar dtJ 
comparecer a qualquer das }Jrovas do concurso, será consi
derado como tendo desistido do mesmo concurso. 

Quando a falta fôr justificada com antecedencia, a Congre
gação, apreciando os motivos allegados, resolverá se deverá 
ou não adiar os actos do concurso, e communicará sua decisão 
immediatamente ao Governo, com a exposição das razões em 
que se fundar. 

O adiamento não poderá em caso algum exceder a lO dias, 
findos os quaes, proseguirão os actos do concurso, sendo ex
cluído o candidato que deixar de comparecer. 

Se houver um só candidato, o prazo poderá ser elevado a um 
mez, a juizo da Congregação, que deverá tambem neste caso 
participai-o do mesmo modo ao Governo. 

Art. 37. O candidato, cujo nome não fôr incluído na relação 
dos apresentados á escolha do Governo, não poderú de uovo 
concorrer dentro do prazo de dons annos. 

Art. 38. Compete á Congregação designar os dias em que 
deverão ser tirados os pontos para as differentes provas, bem 
assim aquelles em que se tenham de effectnar todos os demt1is 
;wtos dos eoncursos. 

Art. 39. O Director, de conformilladt' com este regulamento 
e com as disposições geraes de policia e de administração da 
Escola, providenciará a respeito de tudo o que não admitta 
demora e de que dep11nda a regularid~de e boa ordem do~> 
actos dos concursos. 
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CAPITULO VIII. 

DISI'OSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 40. Para o preenchimento das vagas que àctualmente 
existem, se adaptarão as seguintes disposições, as quaes dei
xarão de vigorar logo que esteja completo o pessoal do ma
gisterio fixado nos estntutos: 

i. • Serão postas simultaneamente em concurso todas as 
vagas de uma mesma secção: sem distincção de Jogares de 
Cathedraticos e Substitutos ; 

2.• A Congregação, na informação que tiver de prestar ao 
Governo, indicará quaes os concurrentes d'entre os appro
vados que mereçam ser preferidos para as vagas de Cathe
draticos, 11 para as de Substitutos; 

:1.• As inscripções pnrn os concUI'sos das difierentes secções 
deverão ser combinadas de fúrma 11ue as respectivas provas 
prejudiquem o menos possível os trabalhos da Escola. 

Palaciu do IUo de Janeiro em ü de Setembro de 1878.
Gados Leoncio de Carvalho. 

DECHETO N. 7030- DE 6 DE SETEMBRO DE 1878. 

Providencía sobre o juramento nos casos em quo é olle exi11ido por actos 
·- -dó Poder Executivo. 

H~i por IJem decretar : 
Art. L o Em todos os casos em que, por actos do Poder 

Executivo, se exige juramento, será este prestado de confor
midade com a relig-ião das pessoas que tiverem de cumprir 
essa formalidade. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim 
o tenha entendido n faça exncntar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 6 de Sl\tembt·o dn 1878, 'ti7 ." da lnflnpend~ncia e do Im
prrio. 

Com a rubrica dP Sua Magestade o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvallto. 
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DECRETO N. 7031- DE 6 DE SETEMBRO DE 1878. 

Declara rescindido o contracto celebrado com o Dr. Daniel Pedro Ferro 
Cardollo, para a conaÍ~ucÇft"o de um mercado no canal do Mangue da Ci
dade No~a. 

Attendendo ao que representaram o Inspector Geral das 
Obras Publicas da Côrte e a Junta Central de Hygiene com 
referencia á construcção do mercado do canal do Mangue da 
Cidade Nova, de que é concessionario o Dr. Daniel Pedro 
Ferro Cardoso, allegando que as obras estão sendo executadas 
de modo a impossibilitarem de funccionar as galerias de es
goto de aguas pluviaes naquella parte do dito canal, e a pre
judicarem gravemente a saude publica: 

Hei por bem declarar rescindido o contracto que o men
cionado Doutor celebrára para a construcção daquelle mer· 
eado. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido e·faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 6 de Setembro de 1878, 57. • da Independencia e do Im· 
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 

DECUETO N. 7031 A- DE 6 DE SETEMDUO DE 1878. 

Crêa cui'Sos nocturnos para adultos nas escolas publicas de inst.rucçiio Jlfi· 
maria do t.• gráo do sexo masculino do municipio da Córtc. 

Attendendo ao que Me representou o l\linistro e Secretario 
de Estado dos Negocios do Imperio, Hei por bem decretar o 
seguinte: 

Art. i. • Em cada uma das escolas publicas de instrucção 
primaria do I. • grito do município da Corte, para o sexo mas· 
culino, t\ creado um r.urso nocturno de ensino elementar para 
adultos, comprebendendo as· mesmas mat~>rias que são lec- -·-c-····-
cionadas naquellas escolas. ~-- .- ·· !\ f' , 

Os alumnos acatholicos não precisarão frequentar as :ID1a~ >.' ' 0~' · "' ' ·' · 
de instrucção religiosa nem prestar exame das resllécti.tà~ ''. · 
materias para gozarem das vantagens e favores concedidos por 
este decreto. · 
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Art. 2." Os cursos, de 11ue trata o artigo antecedente, serão 
regidos pelos Professores publicas callwdraticos das respec
tivas escolas, ou, no caso de impossibilidade provada a juizo 
do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
ou de impedimento temporario dos Professores cathedraticos, 
pelos Professores adjuntos etfectivos das escolas do L o gráo, 
que forem designados pelo Inspector geral da instrucção pri
maria e secundaria do município da Côrte. 

Art. 3.• Esses cursos estarão abertos durante o anuo lec
tivo das escolas publicas de instrucção primaria ; serão 
diarios, funccionando das sete :ís novo horas da noite, nos 
rnezes de Outubro a Março, o das seis its nove horas nos mezes 
de Abril a Setembro. 

Nas escolas, em que houver curso nocturno para adultos, 
o curso diurno funccionará, durante o verão, das 8 1/2 ho~as 
da manhã ás 2 i/! da tarde, e, durante o inverno, das 9 da 
manhã ás 3 da tarde ; interrompendo-se os trabalhos do meio 
dia á urna hora pj.lra recreio e exercícios do gymnastica dos 
meninos sob as vistas do Professor. 

Art. 4-.• Os cursos nocturnos das escolas urbanas come
çarão a funccionar desde já. Os das escolas suburbanas serão 
abertos quando o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
d!J Imperio determinar, tendo em considera~,;ão as circumstan
mas locaes. 

Art. 5.• Nos cursos noctnrnos JlOderão matricular-se, em 
qualquer tempo, todas as pessoas do sexo masculino, livres ou 
libertos, maiores de t4 annos. As matriculas serão feitas pelos 
Professores dos cursos em vista de guias passadas pelos res
pectivos Deleg-ados, os quaes farão nellas as declarações da na
turalidade, filiação, idade, profissão c rcsidencia dos rnatri
culandos. 

Art. 6. 0 N:ão serão admittidos á matricula pessoas que não 
tiverem sido vaccinadas o que padecerem molestias conta
giosas. 

Art. 7 .• Os meios disciplinares para os .alumnos matricu-
lados nos cursos de adultos serão os seguintes: 

l. o l\eprehensão em particular ; 
2. o Reprehensão na aula; 
3. o Eliminação da matricula o despedida do alumno. 
Estes meios disciplinares serão applicados gradualmente, 

conforme a gravidade das faltas. 
Art. 8.0 O Professor cornmnnicar;í mensalmente ao Dele

gado, e este trimcusalmcntc ao Inspeclor geral da instrueção 
primaria do município, as faltas darias pelos alumnos. 

Art. 9. 0 Em todos os sabbados havorú urna repetição das 
materias leccionadas durante a semana. 

Art. 10. Os alumnos, que nas sabbatinas mostrarem apro· 
veitamento, receberão um attestado de progresso. 

AI1. H. Os alurnnos, quo ou ti verem attestado de pmgresso 
e~ quatro sabbatinas seguidas, receberão urna nota de mere
cmzento. 

Os alwnuo~, que conseguirem tres notas de merccimento1 
occuparão um banco de honra na respectiva classe. 
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Art. !2. Os alumnos, que occuparem durante seis mezes 
um banco de homa, terão seus nomes inscriptos n'um quadro 
de honra, que ser;í eollocado junto á porta da entrada da 
escola. 

Art. t:J. No recinto e nas proximidades da escola os alumnos 
guardarão o maior socego, respeitando uns aos outros, os 
funccionarios da escola e as pessoas que visitarem o edificio, 
morarem ou passarem perto delle. 

Art. H. O alumno, que sahir do recinto da escola sem 
permissão do Profes~or, será pela l. a vez reprehendido, e nas 
reincidencias se lhe marcará falta. 

Art. i5. Os alumnos, que dentro da escola perturbarem 
por qualquer modo os trabalhos, serão pela i. • vez reprehen
tlidos e nas reincir}encim: punidos com a nota de máo com
portamento. 

Art. Hi. Os alumnos, rpw commetterem graves oll'ensas á 
moral e disciplina dentro da escola, lizerem assuadas á porta 
do estabelecimento, promoverem desordens na rua com seus 
condiscipulos, ou com os transeuntes, ficarão sujeitos á pena 
de expulsiío temporaria ou perpetua, imposta pelo Professor 
c~om recurso para o lnspector geral da instrucção. 

Art. !7. O alumno, que desobedecer :to Professor, será 
mandado retirar dn sala, e se não quizer sahir, o Professor 
suspenderá a aula, representando ao Delegado para que re
clame a intfwvenção da :mtoridade policial. 

Art. i8. O alumno, que fót· maltratado pelos seus condis
cipulos, deverá queixar-se ao Professor, que immediat:~mente 
tomará as providencias que forem reclamadas pela natureza 
do caso. · 

Art. i9. O alumno, que, occupando banco de honra na 
elasse, revelar-se ignorante, perderá f~ntos attestados de pro
gresso quantas forem as sabbatinas em que não der contas 
satisfactorias. 

Art. 20. Ao alumno, que deixar de comparecer a alguma 
sabbatina sem motivo justificado por documento, o Professor 
marc::trá quatro faltas e nullificará um dos attestados de pro
gresso que porventura elle possua. 

Art. 21. O Professor lançar:í, conjunctamente com as faltas, 
a~ notas de applicação e comportamento dos alumnos em livro 
vara esse fim destinado, e rnbrieado pelo Delegado. 

Art. 22. Haverá no recinto da escola Jogares inteiramente 
separados dos Jogares dos alumnos, para os visitantes. 

At·t. 2:l. Os visitantes :.tnardarão u silencio .e respeito nc
cessario, sob pena do Professor mandai-os ~ahir do reduto 
da escola. 

Art. 24. No fim do anno lectivo, se houver alumnog habi
litados para exame, o Professor o communicará ao Delegado 
respectiv-o, a fim de que este marque o dia e hora para esse 
acto, I]Uc será presidido pelo Delegado, servindo de examina
dores o Professor do cur5o e outra pessoa proposta pelo Ins• 
]Jcctor geral da instrucção primaria c secundaria do muni
eipio da Côrte, e approvada pelo Ministro do Imperio. 

P. li. !878 !lO 
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Art. ~5. Os pontos para esses exames comprchenuerão toda 
a ma teria estudada no anno lectivo. · 

Art. ~6. Os alumnos serão arguidos sobre cada uma das 
matarias, tomando-se logo as respectivas notas por es<Jripto. 

Art. 27. A totalidade ou maior numero de votos favoraveis 
approvam. 

A totalidade ou maior numero de votos desfavoravais re
provam. 

Quando o alumno für approvado por unanimidade de votos, 
haverá segundo julgamento, e conferir-se-ha a nota de- ap
provado plenamente- ao que o!Jtiver a totalidade dos votos 
favoravois e a de-approvado simplesmente-ao que tiver um 
ou mais votos desfavoraveis. 

O alumno plenamente approvado terá ainda terceiro julga
mento, e se obtiver a totalidade dos votos ravoraveis, rece
berá a nota de-approvado com distincção. 

Art. 28. O alumno, 'Jue der 40 faltns, não poderú tlrestar 
o exame da respectiva classe sem permissão do Delegado, 
ouvido o Professor. 

Art. 29. O exame constará ue duas provas: oral e escripta; 
a L• será publica, a 2.• feita a portas fechadas sou a immediatn 
vigilancia dos examinadores. 

Art. 30. Os examinandos exhibirão suas provas por ortlem 
da matricula e em turmas, que possam ser julgadas no mesmo 
dia, procedendo-se em primeiro logar ;ís provas escriptas de 
toda n turma conjunctamontc. 

Art. 3i. O Presidente dos exames, rubricando essas provas, 
que deverão ser datadas c assignadas pol! seus autores, entre
gal-as-ha aos exnminadores para sobre ellas lançarem pores
cripto o juizo que formaram, e em seguida etmttirá tambem 
o seu. 

,Art. 32. O prazo para a prova escripta será de meia hora, 
tirado o ponto á sorte pelo primeiro alumno da turma. 

Art. 33. Julgadas as provas escriptas, começarão as oraes, 
sendo cada alumno examinado de ~eguida em todas as ma
terias da respectiva classe. 

Art. 3~. O alumno quH faltar ao exame no dia em que 
devia prestai-o, poderá justificar sua falta perante o Inspector 
geral da instrucção, c este, se julgar procedentes os motivos 
atlegados, lhe [fermittirá fazer exame em outra turma ou isola
damente. 

Art. 3ij. Nu julgamento dos exames serão tomadas em con· 
sideração não só as provas oraes c cscriptas dos alumnos, 
como tambem as notas de applicação c comportamento, que o 
1Jrofessor deverá aprc~entar it commissão julgadora. 

Art. 36. Cada um dos juizes dará o seu voto, favoravel ou 
desfavoravel, em um Lilhete por elle escripto e assignado. 

Art. 37. Terminado o julgamento de uma turma, se lavrará 
o respectivo termo, que assignarão, todos os membros da com
missão julgadora. 

Art. 38. O conselho director da instrucção primaria e se· 
cundaria do município Lla Curte conferirá premios, consisten· 
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tes em livros ou outros objectos uteis, aos alumnos que reu
nirem á inscripção no quadro de honra approvação distincta. 

Art. 39. Haverá tambem premios de assiduidade para os 
alumnos que não derem falta e fizerem provas regulares. . 

Art. 40. Não poderá obter banco de honra, inscripção no 
quadro de honra, nem premio do qualidade alguma, o alumno 
que tiver notas de máo comportamento. 

Art. 4i. Os alumnos approvados receberão um titulo im
presso com especificação da nota e assignado por todos os 
membros da commissão julgadora. . 

Art. ~2. Terão direito de preferencia aos Jogares de serven
tes, ~uardas, contínuos, correios, ajudantes de porteiro, por
teiros das repartições e estabelecimentos publicos e outros 
empregos de igual categoria os cidadãos que, reunindo os 
demais requisitos precisos, apresentarem notas de approvação 
plena ubtida nos exames finaes de algum curso publico tlc in
strucção primaria de adultos. 

Art. 43. Os Pl'Ofessores dos cursos nocturnos que se mos
trarem negligentes ou omissos no cumprimento dos deveres 
impostos pelo presente decreto e regulamentos, instrucções e 
avisos, que forem expedidos para a sua boa execução, incor
rerão nas penas comminadas no art. H5 do Regulamento lfllC 
baixou com o Decreto n." 133! A de 17 de Fevereiro de 185&., 
as quaes lhe serão applicaveis nos termos do sobredito regu
lamento. 

Art. 44. Os Professores cathcdraticos, ou os adjuntos, que 
regerem os cursos de adultos, perceiJerão uma gratilicação 
correspondente ao numero de alumnos, que frequentarem 
effectivamente os cursos, na conformidade da tabella annexa. 

Quando a frequencia effectiva nos cursos nocturnos exceder 
de 50 alumnos, os Professores respectivos poderão requisitar 
do Inspector ge1·al a nomeação de Professores adjuntos que os 
auxiliem, e a estes será abonada uma gratilicacão correspon
dente á metade da que percciJerem os Proressores cathedraticos 
ou adJuntos q:ue dirigirem os cursos. 

Art. 45. As faltas, que os Prol"cssoros e adjuntos derem no 
•:urso nocturno, determinarão o desconto proporcional da gra
lillcação que vencerem por este regulamento, bem assim da 
fJUe perceberem pelo curso diurno. 

Art. ~6. Os Professores que, por mais tle :10 annos, re
gerem com dedicação e hom exito algum curso nocturno 
terão direito a uma gralillcação addicional, que não excederá 
ú metade da que se acha marcada no art. M1. 

Art. ~7. Para se verificar a frequcncia effectiva tios alumnos 
nos cursos nocturnos, deverão os Delegados visitar esses 
cursos, ao menos uma vez semanalmente, mándar fazer 
a chamada dos alumnos peln respectiva matrieula, e, yeri
tlcallo o numero dos presentes, declarai-o por escripto em 
um certificado, que entregarão ao Professor. Esses cer
tificados deverfio ser apresentados ao Inspector geral, o qual 
mandará aLonar as gratificações, tomando-se por frequencia 
effectiva o termo médio do numero de alumnos pxesentes nas 
•1uatro ou mais visitas quo os Delegados tiverem feito. 
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Art. ~8. O Ministro do Imperio, proc'edendo ás necessarias 
informações, fixará para cada escola de que trata o art. L" 
a despeza a fazer-se com a illuminação das ditas escolas du
rante o curso de adultos, calculado o numero de luzes u o 
tempo de duração dos trabalhos. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estádo dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça' execuiar. Palacio do Ri~ de 
Janeiro em 6 de Setembro de !878, 57.• da Indrpendencw e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 

Tabella das gratificações niensaes concedidas 
aos Prof"essores e nd.,iuntos dos cut·sos noc
turnos. 

Até o numero de 30 t~lumnos de frequeneia ell'cc-
tiva .................•..................... 

.De 3! a 50 ................................... . 
De mais de 50 ..................... : .......... . 

w~oo 
60~00 
708000 

Palaeio do Rio de Janeiro, 6 de Setembro de i878 .-Gados 
Leoncio de CarvalltO. 

DECRETO N. 7032 :__ IJE i3 DE SETEMBRO DE !878. 

Declara de nenhum atreito o Decreto n.n 6281. de 9 de Agosto de i8i6, re• 
!ativo á garantia do juro de 7 °/0 sobre o capHal destinado ao estabeleci
mento de'·uiii 'engenho central na freguezia de S. João Baptista, muni
c.ipio de S. João da Barra, na Pro•incia do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Agrícola de 
Campos, devidamente representada, Hei por bem aceitar a 
~esistencia feita pela mencionada companhia da garantia do 
Juro de sete por cento concedido pelo Decreto n.• 6~81 de 9 de 
Agosto de i876, sobre o capital de 600:000$000 destinado ao 
estabelecimento de nm engenho central para o fabrico d~-ª.§• 
sucar de çanna, na fregttezia de S. João Baptista, municipio 
de S. João da Barra, na Província do Uio de Janeiro e decla
rar de nenhum effeilo o mencionado decreto. 
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João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de . Estado dos Negocios da A~ricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendrdo e faça 
executar. Palacio em S. Paulo em i3 de Setembro de i878, 
:S7. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag~stade o Imperador. 

João Lint Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 703:~ - HE i3 DE ~ETEMDilO HE 1871-l. 

Conrp,<le permisiãO a Antonio Placillo Peixoto <!P Amarant~ para explorar 
ouro c outros mctacs na cidade de Cuiabá. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Placido Peixoto de 
Amarante, Hei por bem conceder-lhe permissão para explorar 
jazidas de ouro e outros metaes na cidade de Cuiabá, capital da 
Província de Mato Grosso, sob as clausulas que com este bai
xam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú 
do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultur~ Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio de S. Paulo em 13 de Se
tembro de i878, 57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Clausula" a que ll!te rerere o Decreto u.o ,.033 
de•t;a data. 

I. 

E' concedido o prazo de dous annos, contado desta data, a 
Antonio Placido Peixoto de Amarante para, sem prejuízo de 
direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro e outros metaes 
na cidade de Cuiabá, capital da Província de Mato Grosso . 

. 11. 

Esta concessão fica sujeita ao cumprimento das clausulas~-· 
ato.• das quebaixaram com o Decreto n.• 6962de 6"de Julho 
do corrente anno. 

Palacio de S. Paulo em 13 de Setembra de 1878.- João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbú. 

<I'\:I"':AF'~ 
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DECRETO N. 703lj, - DE J.3 DR SETEMBRO DE !878. 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia estrada de ferro de 
Pirapetinga e concede-lhe autorizaÇão para funccionar: · ~ 

Attcndendo ao que· Me requereu a Companhia est.rada do 
ferro de Pirapetinga, devidamente representada, c de confor
midade com a Minha Imperial Resolução de 6 do corrente mez, 
exarada em parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado, de 7 de Agosto ultimo, Hei por bem appro
var os estatutos da referida companhia e conceder-lhe autori
zação para funccionar, fazendo-se nelles as alterações que com 
este baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Si
nimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio de S. Paulo 
em i3 de Setembro de !878, 57 .• da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

!oito Lins Vieita Cansansiio de Sinimbú. 

Altera~ões n que se rerere o Decreto u. 0 ')'034 
desta doto. 

I. 

Acrescente-se ao art. 6. •:-por aviso directo aos accionis
tas, se não houver imprensa periodica no Jogar da séde da 
companhia, além de publicacões nas principaes folhas do Rio 
de Janeiro e de Ouro Preto. • 

H. 

O § 2. • do art. 21 fica assim redigido : 
Nomear d'entre seus membros o presidente, secretario e 

thesoureiro, competindo ao primeiro presidir as reuniões da 
dii:ectoria e fazer executar suas resoluções, ao segundo lavrar 
as a c tas e fazer o expediente, e ao terceira prover á arrecada· 
ção dos fundos da companhia. 

III. 

o.§ H do sobredito artigo fica substituído pelo seguinte : 
Fmalmente, executar e fazer executar estes estatutos cum

prir e fazer cumprir as deliberações da assembléa ger'al re. 
preS('b.tar a romp:mhia rm juilo e fõra delle. r delibrra.r 
solll'\' (I a.ndarnt'Dtt' d~ ma5 •1Ut'51Õl'i'-. · 
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IV. 

O art. :!5 fica substituído por este : 
Convocada pelo presidente da dírectoria, em virtude de 

deliberação desta, a assembléa geral scr:í presidida por um 
nccionista designado por acclamnção, o qual nomeará dou~ 
outros accionistas para sccretarlos; não podendo, porém, fazer 
parto da mesa os mmnbros da directoría c do consrlhu fiscal, 
assim ·como os empregados da companhia. 

Para a convocação da assembléa geral serito empregados 
os meios a que se referE' o additmnento feito ao art. O. • 

V. 

Ao :!.• período do art. :!8 acrescente-se:-salvos os caso~ 
de mandato necessario ou representação legal. 

VI. 

Addite-se ao art. 29: 
§ 4. • Os pais pelos filhos menores. 

VII. 

No § L • do art. 35 supprima-se o:!. o período, que comel.)a 
pelas palaYfas-e marcar, etc. 

VIII. 

O§ 2.• do sobredito a1·tígo fica substituído por este: 
Fixar os honoraríos dos directores, os quaes em nenhuma 

hypothese pt,derão exceder de i "1. dos lucros líquidos rea
lizados dentro do anno. 

IX. 

O art. 42 fica assim redigido : 
O fundo de reserva é exclusivamente destinado para fazer 

face ás perdas do capital social, ou para substituil-o, e não 
se poderá fazer distribuição de dividendos emquanto o capital 
social, desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente 
restabelecido. 

X, 

O art. MS fica assim redigido : 
Tanto o fundo de reserva como o de amortir.ação serão con

vertidos, á medida de sua rcalizacão, em apolices da divida 
publica geral ou provincial, que timham os mesmos privile:- -·· ~-
gios daquellas, em bilhetes do Thesouro Nacional, ou e01-ielí;J.I~ ~-

1
•. (' \ p ~ 

hypothecarias garantidas pelo Governo Imperial,ajui.to~e'\JOb'' ' 1·1 1 

deliberaçüo da assembléa geral. · · 
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XI. , 

Acrescente-se ao L" período do art. !~8: -que seja appro
vado pela Presidencia da Província de Minas Gerae~. 

XII. 

Substitua-se o art. 49 por este : 
,Se, feita a estrada de Pirapetinga, houver sobra de capital, 

será esta empregada em promover e auxiliar a comtrucção 
de estradas de rodagem convergentes itquclla; como resolv9r 
a assembléa geral dos accionistas. 

Palacio de S. Paulo em 13 de Setembro de 1878.-João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbú.. 

Estatutos da Companhia Estrarla ile Ferro tio Pirapetinga. 

CAPITULO I. 

nA COMPANHIA. 

Art. 1." Fica organiznda umn companhia, ou sociedade 
anonyma que se dcnominarú-Companbia estrada de ferro do 
Pirapetinga-e que terá por fim a execução do contracto de H 
de Julho de !876, celebrado pela Presidencia da Província de 
Minas Geraes com o Major Antonio Alves Pereira da Silva, 
para construcção, uso e goso de uma estrada de ferro entre a 
povoação de Sant'Anna do Pirapetinga e a estação da Volta 
Grande, na estrada de ferro Leopoldina. 

Art. 2.0 A séde da companhia será em Sant'Anna do Pira
petinga, e sua existencia de riO annos, prazo do privilegio na 

,conformidaie da concessão e contrncto cujas clausulas a com
panhia é obrigada a cumprir. 

Paragrapho unico. Findo o prazo de 50 annos a companhia 
poderá optar pela entrega da estrada á província, ou cgnser
val-a prorogando sua duração nos termos da clausula 5.• do 
eontraeto. 

Art. 3.0 A companhia julgnr-se-ha const'tuida logo que es
teja subscripto metade do seu ca[lital e estes estatutos sejam 
approvados pelo Governo Imperial. 

Art. 4." A directoria encorporadora fica investida de plenos 
poderes, inclusive mesmo os poderes de procurador em causa 
propria, para tratar e contractar com o concessionario, ou seu 
subrogado, o modo e condições de transferir á companhia o 
privileg:.io que lhe foi concedido. 
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CAPITULO 11. 

DO CAPITAl. SOCIAL, DIREITOS E DEVERES DOS ACCIONISTAS. 

Art. ã." O capital da conipanhia ser:í de 600:000~000, repre
sentado por 3.000 ncções de 2001$000 cadn urna. 

Este capital poderá ser augrnentado por deliberação da 
maiorin absoluta da nssembléa geral dos nccionistas, e com 
approvnção do Governo Imperial. 

Art. 6.• As acçõcs serão rcalizaveis por chamadas de lO a 
20 ";.,a juizo da directoria, e conForme as exigencias das 
despezas que tiverem de ser feitas com os trabalhos da estrada; 
annunciando-se previamente com o prazo de 30 dias, pelo 
menos, as referidas chamadas. 

Art. 7.• As acções serão nominativas, e a transrercncia 
dellas se operará por termo lavrado em livro especial com as
signatura do proprietario c comprador ou de procurador. Sú 
poderá ter Jogar a transfcrencia das acções, depois de reali
zado um fJUarto de seu valor. 

Art. 8." O accionista que não realizar a respectiva entt·adn 
no prazo da chamada, perderá em beneficio da companhia o 
valor das entradas ant0riormente verificadas; salvo os casos 
justificaveis a juizo da directoria, que poderá mandar re
ceber as entradas demoradas, exigindo sempre nestes casos 
juros pela mora na razão de i2 o;. ao anno, em todo caso a 
directoria limitará um prazo para esta ultima hypothesc. 

Art. 9." A directoria declarará em comrnisso as acções sobre 
que occorra impontualidade, devendo publicar que ficam 
nullas e sem valor, e cfTectuará a emissão de outras que as 
substituam. 

Art. i O. No caso de perda ou extravio de urna ou mais 
acções da companhia, a dircctoria as substituirá por outras, 
que serão entregues á quem de direito pertençam, depois de 
feitos os precisos annuncios e de adoptar as necessarias cau
telas. 

Art. H. Cada acção é indivisível em relação á companhia 
e deve ser representada por uma unica pessoa, quaesquer que 
sejam os contractos de que haja sido objecto. 

Art. i2. A transferencia de acções não confere ao novo 
accionista o direito de votar na assembléa geral, senão de
pois de 60 dias do averbamento, salvo o caso de transferencia 
por successão hereditaria, no qual compete desde logo ao novo 
possuidor o exercício de todos os direitos. 

Art. 1.3. Todo o accionista, qualquer que seja o numero de 
suas acções, póde concorrer á assernbléa geral e discutir; .só 
poderá, porém, votar o que possuir cinco ou mais acções. 

Art. !4. Os accionistas são responsaveis pelo valor das 
acções, que subscreverem, e a posse de urna acção envolve 
de pleno direito adhesão aos estatutos da companhia e ás de
liberações da assernbléa geral. 

P. 11. 1878 91 
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CAPITULO III. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANIUA. 

Art. :Ui. A companhia ser:i. regida por nma directoria conl· 
posta de tres accionistas quo tenha pelo menos ~O acçõos cada 
um, e eleitos pela assembléa geral. 

Paragraplro uni co. Excoptua-se a primeira directoria que 
será composta dos seguintes encorporadores: 

Dr. Astolpho Pio da Silva Pinto, presidente. 
Alferes Gabriel Ferreira de Souza, secretario. 
Dr. Francisco Vicente Gonçalves Penna. 
Francisco da Silva Leite. 
José Joaquim Vieira de Souza. 
As funcções desta directoria serão gratuitas e durarão até a 

conclusão das obras e installação do trafego da estrada. 
Art. i6. Não poderão exercer conj unctamente os cargos de 

directores, accionistas que forem sogro e genro, cunhados 
durante o cunhadiO ou parentes por consanguinidade at<i 
o 2.• gr:i.o. 

Art. i 7. A directoria será renovada de dous em dous ann8s, 
pela terça parte, procedendo-se a sorteio entre seus membros, 
quando tiverem a mesma antiguidade, e regulando-se esta 
nos casos em que o tempo do exercício fôr differento. O 
membro substitui do só poderit ser novamente eleito um :mno 
depois da sua substituição. 

Art. t.B. A directoria se reunirá pelo menos uma vez men
salmente, e sempre que fôr necessario, a convite do presi
dente ; o juizo da maioria decidirá as questões em votação 
nominal, e o presidente, além do seu voto, como dimctor, 
terá o voto de qualidade para o caso de empate. 

Art. i9. Em caso de impedimento temporario de algum 
de seus membros, a directoria nomeará o accionista quo o 
deva substituir. O presidente será substituído pelo director 
secretario. 

Art. 20. As actas d::~s sessões da directoria serão lançadas 
pelo secretario em livro previamente rubricado pela autori
dade competente e assignadas por todos os membros presentes. 

Art. :H. Compete á directoria : 
§ t.• Regular e decidir todos os negocios da companhia, 

com excepção dos reservados á assembléa geral. 
§ 2. • Nomear d'entre seus membros o presidente e secretario, 

competindo ao primeiro presidir as reuniões e fazer executar 
as resoluções da directoria, e ao segundo lavrar as netas e 
fazer o expediente. 

§ 3. • Convocar a reunião da assembléa geral dos accionistas 
nas épocas determinadas por estes estatutos e todas as vezes 
que parecer preciso convocação extraordinaria, a juizo della 
ou a requeri manto de accionistas que representem pelo menos 
um quinto do fundo social. 
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§ &.. o Nomear os empregados e marear-lhes os ordenados. 
§ 5. o Resolver a chamada de fundos, e fazer-se recolher a 

um banco de reconhecido credito os dinheiros disponíveis da 
companhia. 

§ 6. o Conhecer e resolver sobre pagamentos e autorizai-os. 
§ 7. • Approvar os planos que devem ser presentes ao Go

verno provincial, e fazer estnd:tr os orcamr.nto!'l de toda!'! afl 
obras a roam:ar. · 

§ 8. • Fazer todos os contractos gemes on p1·ovinciaes neces
sarios á construcção e custeio da estrada, fornecimentos, etc. 

§ 9. • Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer aos 
accionistas distribuição dos lucros liq uiilados. 

§ i O. Apresentar á assembléa geral dos accionistas na sua 
reunião annual o balanço do anno anterior e um relatorio 
minucioso da marcha e occurrendas dos negocios e interesses 
sociaes. 

§ H. Celebrar e assignar quaesquer contractos com o Go
verno geral ou provincial, ou com outras companhias, po
dendo escolher um de seus membros que o represente nes
ses actos. 

§ i2. Finalmente executar e fazer executar estes estatutos, 
cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembléa geral, 
r, resolver todris as questões judiciaes ou extra-judiciar,s. 

Art. 22. Ao prestdente da directoria compete : 
§ i. o Suspender e nomear interinamente empregados até a 

primeira reunião da directoria, quando para isso concorram 
circumstancias ponderosas. 

§ 2. o Fazer os pagamentos determinados pela directoria. 
Art. 23. O superintendente, que será nomeado pela directo· 

ria, é especialmente incumbido do serviço diario, e de exe
cutar, de accôrdo com o presidente dá directoria, todas as de
liberações desta. 

Compete-lhe : 

I i.• Expedir todas as ordens em nome dadircetorla. 
2. • Dirigir a escripturação .e expediente . 
3. o Propô r a nomeação e demissão de empregados. 

§%.o Finalmente zelar e superintender, nos limites de suas 
attribuições, tudo quanto fôr a beneficio da companhia, e for
~ecer á !lirectoria todas as informações e indicações, que se
Jam utCis. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMBLÉA GERAr. • 

Art. 24. A assembléa geral dos accionistas será composta 
dos possuidores de acções da companhia, inscriptos no re
gistro 60 dias antes da reunião para que forem convocados,. 
salvo a disposição da ultima parte do art. 12. . , 

. Art: 2_5. A assembléa geral será presidida por um .acelÕ~' 
msta destgnado por acclamação, o qual nomeará dons outtos 
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accionistas para secretarios : e ser:\ convocada pelo presidentf\ 
da directoria, em virtude de deliberacão desta, e por mf\io d~ 
:mnuneios publicados nas folhas de 'inaior circulação, feitos 
com antecedencia de 30 dias. 

Art. 26. Reputar-se-ha a assembléa geral regularmento 
constituída quando os accionistas presentes representarem a 
quarta parte do capital realizado. Quando não compareçam 
accionistas, que representem esse numero de acções, a directo
ria f ar:\ nova convocação para Hi dias depois com declaração 
de que nesta reunião se deliberar:í com os que comparecerem. 
Quando porém se tratar de reforma ou modificação destes es
tatutos, augmento de capital ou liquidação da companhia, não 
se poderá tomar delibcração.alguma, sem que se ache represen
tada a maioria absoluta das accões emitlidas. 

Art. 27. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente em 
qualquer dia do mez de Março de cada :mno, para tomar em 
consideração o relatorio da directoria e Jlarccer da com missão 
fiscal, e eleger a directoria c a referida commissão fiscal. 

No caso de não poder a asscmbléa geral pronunciar nessa 
reunião o seu juizo sobre a gestão da directoria, ou resolver 
qualquer outro assu111pto em discussão, a sessão poderá. ser 
adiada para outro dia, dentro do prazo maximo de oito dias. 

Art. :t8. O accionista que uão colllparecer Jlúde fazer-sn re
presentar por procuradO!', que será sempre accionista. 

Não serão porém admittidos os procuradores a votar para 
eleição de directores e membros da commissão tlscal. 

Art. 29. Serão ·admittidos na assembléa geral com prévia 
cxhibição de documentos comprobatorios rlP ~eus direito~: 

~ i. o Os tutores por seus pupillos. 
~ 2. 0 Os maridos por suas mulheres. 
§ 3.• Os pre(}Ostos de qualquer firma ou corporação. 
Art. 30. As votações da asscmbléa geral serão tomadas :í 

pluralidade dos votos presentes. 
Exceptuam-se as eltlições para direclores e membros da 

commiss:io fiscal, nas quaes t\ nccessario a maioria absoluta 
dos votos presentes. 

Se o primeiro escrutinio não der maioria absoluta para todos 
ou algum dos membros a eleg-er, se procederá ao segundo so
bre aquelle ou aqnellcs tJlW não a tiverem obtido; e sú serão 
votados os candidatos que tenham obtido maior votação na 
eleição anterior em numero duplo ao que se tenha de eleger. 
Em caso de empate decidirá a sorte. 

Art. 3i. Os votos serão contados na razão de um por 5 acções 
a~é o numero de 20, maximo que poderú representar um accio
msta, qualquer que seja o numero de ac~ões proprias ou que 
represente como procurador de outro. 

Art. 32. A convocacão da assemblt\a geral extraordinaria 
será feita com as mesinas formalidades da ordinaria, e nella:s 
não será permittido .discussão sobre ohjecto extranho ao da 
convocação, o qual serú declarado Ii.os respectivos annuncios. 

Art. 33. Todas as resoluções tomadas, de conformidade 
com estes estatutos, em assembléa geral obrigarão a companhia 
collectiva e individualmente. 
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Art. 34,. As actas das sessões da assembléa geral serão lan
çadas em livro especial, devidamente rubricado, e assignadas 
pelo presidente, secretarios e accíonístas presentes. 

Art. 35. A' assembléa geral, além tias faculdade~ já de fi· 
nidas, compete : 

§ :l. o Eleger os directores e os membros da commtssão 
liscal, e marcar os ordenados dos directores ') porcentagens 
dos lucros. 

~ 2. o Em todo o caso os .ordenados dos directores serão 
em parte fixo e em parte proporcional aos lucros líquidos da 
companhia. 

§ 3." Approvar ns contas da directoria, fazendo-as exa
minar por uma com missão especial. 

~ ~.o Resolver sobre qualquer proposta apresentada pda 
directoria ou por um ou mais accionistas. 

§ 5. o Approvar, quando fôr conclui da a construcção, o 
methodo e condições do serviço da estrada, propostos pela 
directoria. 

§ 6. o Autorizar a directoria a contrahir en1prestimo, que 
nunca execederá a um terço do capital elfectivamente entrado. 

§ 7." Jlesolver sobre o augmento do capital, reforma dos 
l:lstatutos, dissoluç;io da companhia, ampliação de seus fins, 
mas unicamente sob proposta da diroctoria ou de accionistas 
<Jne representem um <IUinto das acçõcs emittidas. 

CAPITULO V. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art. 36. Na assembléa g-eral ot·diuaria, de cada anuo, scr<i 
eleita uma commissão fiscal composta de tres accionistas, pos
suidores de 20 ou mais acçõcs, servindo de relator aqucllc 
<JUC entre si designarem. 

krt. :17. Por morte, impedinwnto ou resignação dn tJUal
quer dos membros da commtssão fiscal, os outros dous desig
narão um accionista para preencher a vaga, communicando 
immediatamente á directol"ia esta substituição. 

Art. 38. A directoria franqueará :í commissão fiscal o 
exame da escripturação e dos documentos comprobatorios das 
despezas, e lhe prestará todas as informações que exigir . 
. Art. 39. Incumbe á commissão fiscal apresentar na reu
nião annual da assembléa geral parecer sobre a gestão da 
directoria e quaesquer ncgocios da companhia. 
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CAPITULO YI. 

DO DIVIDENDO, FUNDOS DE RESERVA E AIÍIORTIZAÇÃO. 

·Art. 40. Dos lucros li qui dos das operações, effectivamente 
concluídas no respectivo semestre, se deduzirão 5 • ;. para 
fundo do reserva, i;~ % em relação ao capital da compa
nhia para o fundo de amortização O que restar dos lucros, 
deduzida a commissão da administração, será distribui do 
pelos accionistas na proporc.;ão de seus quinhões. 

Art . .U. Sempre quo, feitas as deducções do art. r.,o, o di
videndo exceda a ri •;., no semestre, se deduzirá ainda do ex
cesso iO "/o para ser applicado ao fundo de reserva, e iO "/0 
para o fundo de amortizacão. 

Art. 4:!. O fundo de reserva é destinado á conservação e 
melhoramento da linha e material rodante, e a fazer face a 
IJUaesquer emergencias de força maior. 

Art. 43. Quando o fundo de reserva attingir a uma 4. a parte 
do capital realizado suspendor-se-ha a contribuição respectiTa 
qnB irá augmentaros dividendos. Far-se-hade novo a deducçiío 
se o fundo baixar daquelle limite. 

Art. lJ.4. O fundo de amortização é destinado ao resgate do 
capital da companhia. Todas as vezes que elle attingir a um 
decimo do capital, far-se-ha dividendo da sua importancia, 
averbando-se no dorso de cada acção a quantia paga que lho 
fôr relativa e a respectiva data. 

Art. 45. Tanto o fundo de reserva como o de amortização 
serão convertidos, á medida de sua realização, em apolices da 
divida publica geral, ou em acções da propria companhia se 
assim o determinar a assembléa geral dos accionistas por do· 
liberação especial . 

CM'ITULO VII. 

DISPOSiÇÕES GERAES. 

Art. !J,6. As acções da companhia estarão eomplotamenlo 
distribuídas até tres annos depois da apJJrovação destes esta
tutos. 

Art. 47. A disgolução da companhia se verificará nos casos 
do art. 5.•, §§ i3 e :15 do Decreto n." 27H de t2 de Dezembro de 
!860. O modo pratico da liquidaçfio será determinado pela as
sembléa geral ad /toe convocada, guardadas as disposições de 
direito. 

Art. 48. A companhia poderá vender a estradà e seu privi
legio uma vez conclui da ella, ou mesmo durante a sua con • 
strucção, por deliberação ela asscmbléa geral dos accionistas. 
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Paragrapho unico. Fica, porém, autorizada a direetoria 
cncorporadora a fazer com a Companhia estrada de ferro Leo
poldina contraeto especial para o trafego da linha, com divisão 
proporcional dos lucros. . 

Art.· ~9. Com o fim de c4amar e augmentar a concurrencia 
dos centros productores á sua estrada, a companhia por deli
beração da directoria poderá promover e auxiliar a eonstruc
ção de estradas ordinarias para os pontos mais convenientes. 

Art. 50. As despezas de exploração da linha, plantas e or
camentos, cujos estudos e trabalhos foram pelo coneessionario 
éncarregados ao Commendador José da Silva Figneira n que 
ora se fazem, correrão por conta da companhia. 

Art. 51. Os abaixo assignados, accionistas fundadores da 
companhia, obrigam-se pelo numero deacçues IJUC su!tsercve1u, 
e se :;ujcitam üs disposições destes estatutos que approvaw, 
autorizando aos incorporadores, que nomeam para a directoria, 
a requerer ao Governo Imperial sua approvaçiio e autorização 
para a companhia t'unccionar ; c para esse fim 11 mais para 
aceitar qualquer modificação ou alteração, que o Governo 1!11-
perial faça nos estatutos, lhns confere todos os poderes In
clusive os de procurador em causa propria. 

Sant'Anna du Pirapetinga, 9 de Junho de :1.878.- Astolpho 
Pio da Silva Pinto, presidente. - Gab1·iel Ferreira de Souza, 
secretario. -Francisco Vicente Gonçalves Penna. - Francisc9 
da Silva Leite. -José Joaquim Vieira de Souza. 

DECRETO N. 7035- DE 5 DE OU'l'UBHO DE !878. 

•~lrva o cnJJilal alianptlo " ~araulitlo da estrada tlt• ferro do Paran:í. 

Atlendendo ao IJUe Me requereram José Gonçalves Pneego 
Junior c José l\laria da Silva Lemos, concr.ssionarios 1la es
trada de ferro do Paraná, por si e como concessionarios do 
Pedro Aloyis Scherer, Hei por bem, nos termos da Lei n.o 2!J,50 
de 2!J, de Setembro de :1.873, e de conformidade com o eon
tracto que com este baixa, assignado em 9 de Setembro lH'OXimc 
passado, conceder· lhes ou á companhia que organizarem para 
a construcção da referida estrada, a gamntia de juros dr. 7 •;. 
ao anno, para o capital nddicional de quatro mil quatrocentos 
noventa e dous contos quarenta e dous mil setecentos e sete 
réis (~.~92:M28707); ficando assim elevado a onze mil auatro
centos noventa e dons contos quarenta c dons mil setecentos 
e sete réis (H .!~92:0~28707) o e:Wital afiançado e garantido, a 
que se refere o Ducrcto n.o 591 .. do t..• de Maio de 1875. . 
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João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros e 
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 ã de Outubro de 1878, 
57.• da Independencia e do Impe'rio. 

Com a mbrica tle Sua Magestadc o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimótí. 

Contrncto a que se ret·ere o Decret.o n. 0 ,-oaG 
dest.a dnt.a. 

Termo de eontracto celebrado entre o Governo Imperial e 
os concessionarios da estrada de ferro do Parana, át~erca da 
li:tnça do Estado aos juros de 7 "/.. ao anuo sobre o capital 
de 2.000:000;$000, e garantia de juros de 7 "f, sobre o capi
tal addicional de 9. 492: 042;$707, destinado ás obras da mes
ma estrada, debaixo das seguintes condições : 

r. 

Aos juros de7 '/0 aoanno garantidos ao capital de 2.000:0008 
pela Lei da Província do Paraná n. ".4f:3 de f(j de Abril de 
i874, para a construcção da estrada de ferro do Pa1·aná c 
melhoramentos do porto de Paranaguá, de que são em preza
rios José Gonçalves Pecego Junior e José Maria :la Silva Le
mos, por si e como concessionarios de Pedro Aloyis Scherer, 
lica concedida a fiança do Estado; e bem assim a ga
rantia de juros de 7 "/o ao anno, ao c:tpital addicio:aal de 
9.492:0iJ.28707, destinado ás obras da mesma estrada, que de
vendo começar no porto de D. Pedro 11, na bahia de Parana
guá, vá terminar na cidade de Coritiba, com a extensão 
de HOk,9Him. 

§ i. o Os referidos . emprezarios deverão dar começo ás 
obras da estrada no prazo de 12 mezes, contado da data da 
encorporação da companhia, a quem tiverem de incumbir a 
c~nstrucçfio da mesma estrada, e terminal-as no prazo de 
Cinco anno.;. 

§ ~.o A fiança e a garantia do J<~stado, sendo exclusivamente 
destinadas ao capital necessario ;l eonstrucção da menciona
da estrada, não se estende ao capital que tiver de ser empre
gado nas obras de melhoramento do porto de Paranaguú, e a 
que se refere o Decreto n. o 5053 de :I. f&: ::Ie Agosto de 1872. 
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li. 

Os mesmos emprezarios por si o como concessionarios de 
Pedro Aloyis Scherer nceitarão todas, o cada uma das clau
sulas a quo se refere o Decreto h. o 6995 dr~ !O de Agosto pro
ximo passado, como se dellas se fi~esse expressa menção no 
presente termo, para os Iins e elfeitos da Lei n. u ~MiO de ~4, de 
Setembro do :1873. 

III. 

O matol'ial rodante, mencionado na clausula~-· das annexas 
ao Decreto n. u 5912 do i." de Maio de :l87ti, tica fixndo no se
guint@: 

Cinco locomotivas de 30 toneladas de peso; 
Cinco ditas de 20 toneladas de peso ; 
Oito carros de i. • classe do passageiros ; 
Dezoito ditos do 2. • classe de passageiros ; 
Duzentos wagões para mercadorias, dos quaes, 70 abertos, 

70 fechados, iO de freio c 50 para transporte de madeira, 
gado c matcriaes. 

IV. 

Ficam, por e~ta fórma, sem effeito as clausulas do contra
elo de 2~ de Maio de !875, e todas as condições ou clausulas 
que não estiverem de inteiro accôrdo com as clausulas do pre
sente termo e das do Decreto já mencionatlo, n.• 6995 de iO de 
Agosto proximo passado. 

Em fé do que se lavrou o presente tem10 de conlracto, que 
é assignado por S. Ex. o Sr. Conselheiro João Lins Vieira 
Cansansão de Sinimbú, Ministro c Secretario de Estado dos 
Ncg·ocios da Agricultura, Commcrciq e Obras Publicas, JlOr 
José Gonçalves Pecego Junior, por José Maria da Silva Lemos 
e pelas testemunhas abaixo declaradas. 

Secretaria de Estado dos ~egocios da Agl'icultnra, Com
Diercio e Obras Publicas em 9 do Sctt•mbro de f.878. - .Toào 
Lins Vieira Cansansão de Sinimblí. -José Goncalus Pecego 
Junior.-José Ma,ria drt Silva Lemos.-Como teste"munhas, An·. 
gusto Alberto Fe1·nandes .-Fra'ltcisco de Assis do Esph·ito Snnto. 
-Estavam duas estampilhas no Yalor de oilocentos réis.

·N. 756.- an100. Pagou tres mil c seteeenltH réis de emolu-
mentos. 

Rio de Janciw, i3 de Setembro de 1878.-Costa Gttimnrães. 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outuhro rle 1878 . ..-João 

Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

r. n. 1878 \J2 
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DECRETO N. 7036- D& a DE OUTUBRO DE i878. 

Approva, com alterações, os estatutos da C~'.'IP:f~.h~ •. ~PÍ~t\_ltllra a. Flora 
arazile_~ra e conccdc·lhe autorização para funccionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Apicultura 
e Flora Brazileira, devidamente representada, e ue conformi· 
dade com a Minha Imperial Resolução de i8 de Setembro 
ultimo, exarada em parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado de lO de Agosto do corrente anno, Hei 
por bem approvar os estatutos da referida companhia e 
conceder-lhe autorização para funccionar, fazendo-se nelles 
as alterações que com este baixam, assignadas por João Lins 
Vieira Cansans.ão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 1878, 
57.• da Independencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Alteraçõe• a que se ref"ere o Decreto n.0 ,.036 
deata data. 

I. 

O art. 7. • fica assim redigido: 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que 

lh~ forem distribuídas. 

11. 

No L• período do art. 8.•, em vez de- apresentada
lêa -se- representada. 

III. 

Acrescente-se ao art. 13: -com tanto que nenhum delles 
seja membro da directoria ou empregado da companhia. 

IV. 

No art. l6, em vez de-por unanimidade ele votos -lêa-se 
-por maioria absoluta de voto~. 
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v. 
O art. 17 fica assim redigido : 
A directoria se reunirá ordinariamente uma vez em cada 

mez, e extraordinariamente sempre que fõr convocada por 
qualquer de seus membros, ou pelo gerente. 

VI. 

As attribuições conferidas ao presidente nos paragraphos 
do art. 18 não devem ser ,por elle isoladamente exercidas, 
mas incumbem collectivamenle á directoriâ, dizendo-se nos 
outros artigos relativos ás attribuições do art. 18-directoria 
-sempre que nelles se disser-presidente. 

VII. 

No§ 3.• do art. 19 substituam-se as palavras -ordens do 
presidente- por- deliberações da directoria. 

VIII. 

No§~-· do art.~~. em Jogar de-gerencia nata -Iêa-sc 
-primeira gerencia. 

IX. 

No§ 4.• do art. 23, supprimam-se as palavras-sendo metade, 
etc.- até o fim. 

X. 

Ao§ 5.• do mesmo artigo acrescent.e-se: 
Ficà entendido, que não haverá distribuição de dividendos 

emquanto o capital social, desfalcado em. virtude de perdas, 
não fõr integralmente restabelecido. 

XI. 

Addite-se ao art. 24:- e será empregado, assim como os 
respectivos juros, em bilhetes do Thesouro, em apolices da 
divida publica geral ou provincial, que tenham as mesmas 
garantias daquellas, em letras hypothecarias de estabeleci
mentos de credito real, garantidos pelo Estado, a juizo da 
directoria. 

XII. 

O art. ~7 fica assim redigido: 
A companhia será dissolvida quando tiver perdido o seu 

fundo de reserva, ou em qualqurr dos casog eslabelecidos 
nas leis vigentes, de conformidade com as quaes se liquidará. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 1878. -
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Estatutos da Companhia ((Apicultura e Flor·a Brazileira ». 

Art. :t.o A sociedade anonyma fundada nesta Côrte e 
cidade do Rio de Janeiro, Jogar de sua sélle, pelo Dr. José 
Hicartlo Pirt)S de Almeitla, tlenominalla Apicultura e Flora 
Brazileim, tem por lim: 

§ i. • Crear e plantar um estahelerinwnto rural de lloricul
tura e apicultura. 

§ 2." Montar n ouslt\ar nesse mt!smo estabeleciuwnto uma 
fabrica de distillação, e\.tractilieação e preparação de essen· 
cins c oleos arnmatico~, ag-uas distilladas odoriftoras c mcd[
cinaes, etc., etc. 

§ :J.• Dar a esse esta!Jclt•eimcnto torto o tlest•nvolvimcnto 
possível, aprwfciçormrlo os seus productos tlt\ modo a competir 
com o que de melhor importmnos do estrangeiro. 

Art. 2.• A t~ompanhia tení a tlnrat;ão de trinta annos; 
podendo. port\m, ser prorngada no fim tlesse tempo, se a a~
sembléa gm·al tios aet~innistas ::ssiJu o rt•solver, e o Governo 
ImpPrial approvar. 

Podendo tambem ser dissolvida :mticipatlamente, por de li· 
beração da mesma assembléa ou casos previstos em lei. 

Art. 3.• O capital da companhiaserü tle:JOO:OOO~, divididos 
em U)OO acções de 2006 cada uma. 

~ i.• A companhia poderü, port'm, funccionar com 60 o;. do 
capital se assim o ententler a tlirectoria de accôrdo com a 
gerencia. 

§ 2." Se o tlesenvolvimenlo tia em preza o exigir, c assim jul
gar a asst'rnbléa geral dos aecionistas, á qual será apresentada 
a respectiva proposta pel:t dircctoria, o e:Ipitalpocler<i ser du
plicatlo ou triplicado, tliridindo-w a nont emis~;lu tambem em 
acções de 200~, cedidas de prPforPneia aos aceionistas do ca
pital primitivo, uma voz que o Govemo autorize esse nug-
menlo. • 

Arl. !J,,• Approvarro~ os pn~sentes estatutos pl'lo Governo 
Imperial, e tomadas duas terças partes das accões, a companhia 
se considerar;í ('.onstituitla ; e )Irocedendo- sõ ü eleição da di· 
rcctoria, fnrü esta immediatarncnte n chamada para a primeira 
prestaç;lo. 

§ i." As prestações serão de 10 "/ .. por acçiio, realizatlas com 
inten-allos- uma da outra- do st•ssenta rlias. 

~ 2.• Umn vez arrecarlados os 60 "/ .. do capital integral, a 
~ircctoria potle~ú adia r :1s pre~ta~ões restnntPS pnra quando 
JUlgar nect•ssariO. 

Art. 5.• O aceionista qnc não realizar suas t'Htrntlas ató 
trinta dias depois de coneluida a nltima das qne pcrlizerem 
os 60 "/o, )Jertlerú o direito üs 5Uas ncçõcs,. sendo novamen!t~ 
estas cmittidas; e ns l'l'SJH•ctiras t·ntratlns, jú realizadas, rever
terão I'Ul f;l\or da eompanhia. 

Art. ti. • As acçõcs pnrl.eriio ser livr('mente doadas, cedidas ou 
vendidas, mas as transft•rencias só serão vülidas quando feitas 
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nos livros da companhia, em presença e com as assignaturas 
do cedente c cessionario, ou dos seus bastantes procuradores. 

Art. 7. • A responsabililla1lc dos accionistas é limitada ao 
valor das acções que possuem. 

Art. 8. o A totalidade dos accionistas será representada pela 
assembléa geral, quo se julgará constituída sempre que, por 
convite do presidente, publicado nos jornaes de maior circu
lação, e por tres dias consecutivos, se reunam accioni~tas que 
representem dons tm·ços do capital realizado. 

Art. 9. o Se no dia marcado não se reunir numero suffi
ciente, a asscmbl1'a ficar:\ adiada ; procedendo-se a novos an
nnncios, com a declara1~ão de que a asscmbl1'a se constituirá 
com qualquer que sPja o numnro dos accionistas, uma vez que 
re11rosentc nm srxto do capital renlizado. 

ArL. iO. A nsselllhléa gpral se rcnnir:í ordinariamente no 
mez de Fevereiro de cada anno, para lhe ser apresentado o 
relatorio c balanço do a uno transacto. 

Pnragrapho nnico. Além tlessa vez puder:\ t:unhcm sr, reunir 
tollns as dclllais vezes que a llirectoria julg-nr conveniente aes 
interesses da companhia, parn resolver IJnalquer uuvida ; ou 
qnnndo reiJUeira convocaç<1o de nsse1nhléa um ou mais nccio
nistas representando a quinta parte do capital realizado. 

Art. H. Nas reuniões extraorrlinarias não se permittirá 
discussão sobre objecto estranho á cama que motivou a con
VO}ação. 

Art. i2. Nas reuniões ordinarias, depois de ouviua a lei
tnra do relatorio e balanço, se proceuerá á eleição ue uma 
conunissão de tres ac1·ionistas para e.xame <las contas. A com
missão darú fim á sua missão oito dias dr,pois, apresentando o 
sen parecer á mmnna assembl1'a, que de novo se reunirá; pro
cedendo-se então á eleição de uma nova directoria no anno 
em que esta houver terminado o tempo ilo seu mandato. 

Paragrnpho unico. Para esta eleição e para a de uirectores, 
não se admittirão votos por procuração. 

Art. 13. A assembléa grral ser;í presidida pelo accionista 
que Iôr acclamado ou nleito na occasião, servindo-lhe ~ se
cretario o inunediato em votos. 

Art. H. Os votos ser;lo contndos na razão de um para cada 
1.0 acções, 1111\ o numero de 20, o mnximo que pi1dc ter qual
quer acl'ionista, por si ou po1· que111 o rcprestlntc, competindo 
ao prcsidtiHLc o voto de l)ualidadc no caso de empate. 

§ :l. o Na approvação das contns não votam o presidente, os 
directores e o gerente. 

§ 2. o São representantes legítimos dos accionistas : 
i. o 0$ tutores c cmadores por seus pupillos e curatelados ; 
2. o Os maridos por suas mulheres ; 
:1. o Os· prepostos das firmas e corporações. 
Art. !5. Sú terão direito de votar os nccionistas averbados 

como taes nos livros dn companhia, 60 dias antes da realiza-
ção da assembléa geral. . -· · ··· 

Art. i6. A companhia será administrada por uma d,ireétorià 
de tres membros, eleitos em asscmbléa geral por Ull:'inimídhdc 
de votos, · · 
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~f. o O tempo de duração de cada directoria será de tres 
annos. Para as outras eleições se observará a respeito de sub
stituição annual o que prescreve a lei de !860. 

§ 2.0 Para ser director é mister possuir cem acções da com
panhia, que ficarão inalienaveis emquanto durar o seu 
mandato. 

Art. i7. A directoria se reunirá tantas vezes quantas qui
zero presidente, os outros directores requererem, ou mesmo 
o gerente. 

Paragrapho unico. Os membros da directoria exercerão : 
o primeiro, o Jogar de presidente; o segundo, o de fiscal ; e o 
terceiro, o de secretario, na ordem em que forem votados ; po
dendo, porém, o secretario trocar com o fiscal, se assim julgar 
convemente o presidente, e elles nisso tiverem previamente 
combinado. 

Art. i8. Compete ao presidente da companhia: 
§ L • Nomear o gerente quando terminar o tempo do fun

dador da companhia, ou este incor!'er no disposto no § 2. o do 
art. 2f.. 

§ 2. o Nomear igualmente todos os demais empregados, sob 
proposta do gerente e de accôrdo com a directoria. 

§ 3. o Celebrar todos os contractos necessarios ao desenvol
vimento da fabrica e maior vantagem \fa companhia. Tudo 
isso, porém, sempre de accôrdo com a directoria e gerencia. 

§ ~-o Determinar e regular o methodo de escripturação, que 
será feita com a necessaria clareza, e conservada rigorosa
mente em dia. 

§ 5. o Fazer acquisição de tudo quanto possa interessar á 
fabrica, floricultura e apicultura, incluindo bens moveis, 
semoventes ou de raiz; bem como vendei-os e alienai-os, 
quando isso convenha nos interesses lln companhia, mas sem
pre de accôrdo com a directoria. 

§ 6. o Convocar ordinaria ou extraordinariamente as assem
bleas geraes, bem como as reuniões da directoria. 

§ 'Z.. o Representar a companhia em todos f?eus direitos e 
inter~sses, exercendo livre e geral administração com plenos 
poderes comprehendidos, e outorgados todos sem reserva 
alguma. 

§ 8. o Designar o banco em que deve ser recolhida a receita 
diaria da companhia, fiscalisando a r-egularidade dessa arre
cadação. 

Art. f.9. Compete ao director fiscal: 
~ f.. o Visitar o mais frequentemente possível a floricultura, 

apicultura e fabricas ; e diariamente o deposito e escriptorio 
da cidade. 

§ 2. • Arrecadar a receita diaria apurada no escriptorio do 
derosito, e levai-a ao banco designado pelo presidente, em 
CUJO banco abrirá conta corrente. 

~ 3. o Transmittir ao gerente as ordens do presidente, e 
fazer com qJie sejam fielmente cumpridas. 

§ ~-o Communicar aos directores quaesquer observações do 
gerente em sentido de aperfeiçoar e augmentar a producção 
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das fabricas, combinando com este no modo de melhorar o 
serviço, quér do estabelecimento quér do deposito. · 

Art. 20. Ao dírector-secretario compete : 
§ i. o Lavrar as actas das assembléas gernes e da directoria 

em livros especiaes, e devidamente rubricados pelo presi
dente da companhia. 

§ 2. o Authenticar com a sua assignatura os termos das 
transferencias das acções, nos livros da companhia. 

§ 3. o Redigir o relato rio, os annuncios, circulares e avisos 
da directoria ou quaesquer outros papeis que a mesma tenha 
de confeccionar. 

Art. 2i. O estabelecimento de floricultura, apicultura, 
fabricas e deposito ou depositos ficarão sob a direeção imme
<liata de um gerente, que será nos primeiros cinco annos o 
fundador da companhia Dr. José Ricardo Pires de Almeida, 
conforme determina o art. 25. . 

§ L• No fim desse prazo o presidente da companhia poderá 
conservai-o ou nomear outro que o substitua, conforme re
solver a directoria e o exigir os interesses da companhia. 

§ 2.0 Se a malversação, incuria 'ou incapacidade provadas 
do gerente causar prejuízos ã empreza, o presidente poderá 
demittil-o em qualquer tempo, antes ou depois de findo o 
prazo de sua gerencia nata . 

Art. 22. Ao gerente compete: · 
§ i. • Dirigir todos os trabalhos do estabelecimento, velando 

pela sua conservação e boa ordem, estudando os melhores 
processos para a extractificação dos oleos e essencias, procu
rando, emfim, por todos os meios ao seu alcance, elevar os 
productos da fabrica ao mais alto grão de credito e consumo. 

§ 2. • Propô r a nomeação dos empregados, os seus sala rios, 
augmento, gratificação, substituição e demissão. 

§ 3. • Promover a venda dos produetos da fabrica e api
cultura, fazendo inserir annuneios, imprimir e distribuir 
indicadores, á semelhança do que se pratica na Europa e nos 
Estados-Unidos. 

§ ~. • Administrar o deposito, fisealisar a escripttrr:~ção, 
gerir, em summa, todos os negoeios activos da companhia; 
residindo para esse fim dentro do estabelecimento e procu
rando permanecer nelle a maior parte tio tempo possível. 

§ 5. • Apresentar balancetes mensalmente e balanços semes
traes, fornecendo todos os apontamentos e esclarecimentos ao 
secretario para a confecção dos relatorios, geral e annual. 

Art. 23. Os lucros líquidos da companl~ia serão divididos 
em: 

i. • tO o;. para fundo de reserva· 
2. o iO "/o para deterioramento do material ; 
:J. • 5 "1. para perfazer o valor das 350 aeções beneficiarias 

ao fup.dador da companhia, segundo o que determina o 
art. 25, cessando esta porcentagem logo que o seu valor esteja 
preenchido ; 

~.o 5 "/o para a directoria, sendo metade para o presidente. 
e uma quarta parte para cada um dos dircctores ; · 
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ã. • O restante para dividendos, quo serão distribuídos 
semestralmente. 

Art. 2~. O fundo de reserva ~crá exclusivamente destinado 
parn fazer face ás perdas do capital social, ou substituil-o. 

Art. 25. Em recompensa e cessão desta empreza á com
panhia, o seu fundador receberá :mo acções, não podendo 
ilispôr dellas emquanto niio forem 3J1pruvadas as contas de 
sua g·estão. 

Ao fundador tocará ainda, em recompensa e cessão desta 
empreza, a sua ll'erencia por tempo de cinco annos, sú de
vendo della ser destituido, se incorrer no previsto no § 2. • 
do art. 21. 

Nestas condições restar-lhe-hiio as acções beneficiarias, de 
que será livre e inteiro pos~midor. 

Art. 26. Estes ~~statutos ~ó poderão ser reformados quando 
n pratica 1lc dons annos demonstrar clammente as suas la-

. c unas, c o Governo approvar-lhe a r1~forrna. ' 
Art. 27. A companhia fil-a dissolvida quando tiver perdido 

o seu capital de fundo tle r1~serva, sendo nesse caso liquidada 
conforme determina o codigo do commercio. 

Art. 28. Os suhscriptorcs das acções desta companhin que, 
segundo as exigeneias da Lei de 1860, vão assignados na 
relaciio infra, aceitando-os em todas ns suas partes, obt·i
gam'-se ao liel cumprimento dellcs, c outorgam ao seu 
confeccionador c incorporador do eompanhia, o Dr. José 
Ricardo Pires de Almeida, poderes amplos e illimitatlos para 
impetrar do Governo Imperial a approvação dos mesmos 
estatutos, afim de que 11ossam começar os tral.Jalhos. 

Rio de Janeiro, ~7 de Junho de i878.-Dr. José Ricardo 
Pires de Almeida. (Seguem-se as assignatqras.) 

DECRETO N. 7037-DE 5 DE OUTUBRO DE i878. 

Concede autorização a Lucidio José Candido Pe1·eira do Lago para orga
nizar uma companhia com o lim de melhorar o supprimento do leite 
destinado ao uso alimentido e therapeutieo. - ·-

Attendendo ao que Me requereu Lucidio José Candido Perei
ra do Lago, e de conformidade com a Minha Imperial Resolu
ção de i8 de Setembro ultimo, exarada em parecer da Seccão 
dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado de f.O. de 
Agosto do corrente anno, Hei por bem conceder-lhe autoriza
ção para organizar uma companhia com o fim de melhorar o 
supprimento do leite destinado ao uso alimentício e thera
peutico, sob as bases que apresentou e com este baixam, 
assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú,.doMcu 
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Conselhq; Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 
Ministros, Minjstro e Secretario fie Estado dos Negocios da, 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar, Palacio do lU o de Janeiro em 5 do 
Outubro de· i878, 57.0 da Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstad~ o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú. 

BaileM a que se reCere o Decreto n.• 7037 

desta clatn. 

I. 

A companhia se denominará • Em preza Lactifera Fluminen
se, • tora séde nesta Côrte e durai'á por espaço de trinta annos. 

11. 

Seu fim é melhorar o supprimcnto do leite destinndo ao 
uso alimentício e therapeutico, provendo-se para isso das 
varias especies de aniJUaes das melhores raças utilisadas na 
producção deste genero, e empregando todas as cautelas 
necessarias para garantir sua pureza. 

III. 

O capital da companhia será de seiscentos contos de ré i~, di
vididos em tres mil acções, e ella será inaugurada logo que 
haja realizado dez por cento do mesmo capital. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 1878.-.Toão 
Lins Vieira Cansansão dtJ Sinimbú. 

P. U. !878 \13 
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DECRETO N. 7038 -DE 5 DE OUTUBRO DE 187~. 

Separa do termo de iCampo Largo o de S. José, na Prodncia do Paraná, 
e crêa neste o Jogar de Juii Municipal e de Orphãos. 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Artigo unico, Fica separado do termo de Campo Largo o 

de S. José, na Província do Paran:í, c creado neste o Jogar de 
.Juiz Municipal e de Orphãos. 

Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do nio de Janeiro em· 5 de 
Outubro de 1878, 57." da Independcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereir&. 

Senhor. -A alça dos preços dos generos alimentícios em 
consequencia da secca ao norte do Imperio, e a providencia, 
aliás justificada, do Aviso do Ministerio da Guerra de 29 de 
Outubro ultimo, mandando augmentar no dobro as rações 
dos sentenciados existentes em numero de mil e seiscentos, 
no presidia de Fernando de Noronha, tornaram insufficiente 
o credito de cento vinte e quatro contos trezentos e noventa mil 
trezentos vinte e cinco réis (1:!4:39013~5), distribuído no 
corrente exercício para as despezas com aquelle estabeleci
mento, que ficou a cargo deste Ministerw pelo Decreto 
n.~ 6726 de 3 de Novembro do anno proximo pasiado. 

As despezas occasionadas pelos motivos expostos elevaram
se a trezentos sessenta e um contos trezentos sessenta e tres 
mil duzentos setenta e um r1'is (361: 3631$271), pelo que ma
nifestou-se no referido credito o deficit de duzentos trinta 
e seis contos novecentos setenta e dous mil novecentos 
quarenta e seis réis (236:97~946), que póde ser preenchido 
com as sobras resultantes das economias feitas nas diver
sas rubricas do orçamento do Ministerio a meu cargo, na 
importancia já verificada de mais de trezentos c quarenta 
contos de réis (340: 0008000). 

Nestes termos, Senhor, tenho a honra de submetter á assig
natura de Vossa Magestade Imperial o incluso decreto, auto
rizando o transporte da quantia necessaria, na conformidade 
do art. 13 da Lei n. • H77 de 9 de Setembro de 1862, e art. 25 
da Lei n. • 2792 de 20 de Outubro de 1877. 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito. - De Vossa 
Magestade Imperial, subdito fiel e reverente.- La{ayette Ro
drigues Pereira. 
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DECRETO N. 7039-DE 5 DE OUTUBRO DE 1878. 

Autoriza o Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Justiça a 
transferir para o credito destinado ás despezas do presídio d~ Fernando de 
Noronha no exorcicio de l877-t878, a somma de !36:972.f.1'6 tirada das 
sobras verificadas nas diversas rubricas do orçamento do mesmo Mi
nisterio. 

Tendo sido insufficiente para as despezas do presídio de 
Fernando de Noronha, no exercício de 1877-1878, o credito de 
:1.24.:3908325, concedido ao Ministerio da Guerra pelo art. 6. o 
§ !3 da Lei n.o 279~ de 20 de Outubro de 1877, e transferido 
para o da Justiça pelo Decreto n. o 67~6 de 3 de Novembro, de 
accôrdo com o disposto no art. 3. 0

, § 2. 0 daqRella Lei, Hei 
por bem, de conformidade com o art. 13 da Lei n. o H 77 de 9 
de Setembro de :1.86~. e ouvido o Conselho de Ministros, auto
rizar o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça 
para apJ?.licar ao pagamento daquellas despezas a quantia de 
236:97~/194,6, tirada das sobras verificadas nas verbas-Re
lações-Despezas secretas da Policia-Corpo Militar de Po
licia-Guarda Urbana-Casa de Correcção-e-Obras-, con
forme a tabella junta: dando conta opportunamente deste acto 
á Assembléa Geral Legislativa, para ser definitivamente 
approvado. _ 

I..afayette Rodrigues Pereira, do Metl Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 5 de 
Outubro de H!78, 57. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodrigue.~ Pereira. 

Tabella da.~ quantias que devem ser transferidas das verba.~ 
abaixo declaradas para saldar o de{tcit conhecido do credito 
distribuído para as despeza.~ com o presídio de Fernando de 
Noronha. 

Exercício de f.877-l878. 

Deficit 236:972894,6. 
Transporta-se: 

Do § 3. o Relações .................. . 
Do 16. o Despezas secretas da Policia. 
Do H. Corpo Militar de Policia ... . 
Do n. Guarda Urbana ........... . 
Do 13. Casa de Correcção ........ . 
Do lfJ,, Obras .................... . 

{J,0:0008000 
5:000~000 

66:972694,6 
1oo:ooonooo 
20:0006000 
5:0008000 

SOD1D1a •••••••••••• 236:972694,6 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 1878.

Lafayette Rodrigues Pereira . 
.AA:FI:P~ 
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DECRETO N. 70i0- DE :12 DE OUTUBRO DE 1878. 

Proroga por t!Qus aunos o prazo marcado a Antonio Augusto Nogueira d:1 
Gama para oxplomr carvão de pedra, ferro e outros metaes, na Provinda 
do Uio Grande do SuL ·· 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Augusto Nogueira 
da Gama, Hei por bem prorogar por dons annos o prazo fixado 
no Decreto n. • 6:U.i4 de H de Outu!Jro de 1876 para os traba
lhos de exploração de jazidas de carrão tle pedra, ferro e 
outros metaes na sesmaria da Capellinha, município da Ca
choeira, Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, do Meu Conselho, Se
nador t:lo Irnperio, Presitlent.e t:lo Conselho 1le Ministros, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em 12 de OutuiJro dn i87il, 
57. o da Independencia e tlo Imperio. 

CoTI'l a rubrica de Sua lHagestade o Imperador. 

Joi'fo Lins Vieira Cansnnsiio de Sinimln'L 

DECRETO N. 70H- DE !2 DE ourunno DE 1878. 

Concede privilegio a Severino Lourenço da Costa Leite para fabricar papel 
com o emprego da figueira brava. · 

Attendendo ao que Me requereu Severino Lourenço da Costa 
Leite, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por hem 
conceder-lhe pl'ivilcgio por dez annos para fabricar papel 
com o emprego de fibras extrahida~ da figueira brava c sr
gundo o processo cuja descripção depositou no Archiyo Pu
blico. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ne~rocios da AgTicultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido o faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Outubro do 
1878, 57." dalndependencia c dolmpcrio. 

Com a rubrica de Sua ?tlagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
~ 
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DECRETO N. 70&,2 - DE 12 DE OUTUBRO DE 1878. 

Concede privilegio á Companhia «Now-York & New-Jerscy Ready Motor» 
para inifoduzir no Impcrio a machina denominada «<lydro-carhono ». 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia « New-York 
~~ New-Jersey Heady Motor, • devidamente repres&ntada, c de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Naeional, Hei por hem conceder 
privilegio á referida t·ompanhia, proprietaria do invento da 
machina denominada • Hydro-carbono » ou • Motor instan
tnneo •, para introduzil-a no lmperio, durante o mesmo prazo 
da patente que foi concedida aó respectivo inYcntor nos Es· 
tados-Uni!los da A merica do Norte; não podendo, porém, PX· 
eeder de 20 annos o prcsrnte privilegio c ficando tlcpon!lenle 
de approvação do Poder Legislativo. 

Jo1ío Lins Vieira Cansansão de Sinimbti., do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Presidente do Conselho de .1\linistros, l\li· 
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricnllura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 12 de Outubro de 1878, 
57.• da lndepcndencia e dolmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinim.lnL 

DECHETO N. 70~3- DE 12 DE OUTUBRO HE 18i8. 

Supprimc todas as ollieinas tias ohras d•is c militares do Arst•nal t!n 
Marinha da Córtc, com cxt·cpçfio tia sneção fiy,lrauliea. p;tra tt qna] 
Juan~a pessoal o cstahclet:n o IIIOtlo por I]Ut~ d ~rt•rr~ R(' I' f,·it;l~ :~s ohra~ do 
l\linislcrio rla Marinha. 

Usando da autorizarão qtle l\Je confere a 2.• parte do§ L 0 

do art. 5. o da Lei n. o 2792 1le 20 de Outubro de 1877, Hei 
por bem man!lnr que se ob~erve o ~egu in te: 

Art. L o Ficam supprimidas to•la~ as oilicinas tlas obrns civis 
c militares do Arsenal de Marinhn da CúrLP, com l'X!'I'[lÇiio da 
secçüo hytlranlica, a IJUal se comJ10rú tle dons contranwstrcs, 
12 opera rios do i. • classe, f1 de 2. • e 20 serventes, com os 
vencimentos marewlos na I a bf'lla em Vi!.!·úr. 

Art. 2. o Fiea supprimido o deposilo da Directoria das 
obras civis e militares. O material será fornecido directa
mente p!lla respectiva secção do Almoxarifado. 
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Art. 3. o As. obras serão feitas por empreitada ou por admi
nistração, precedendo ordem da Secretaria de Estado, empre· 
gando-se temporariamente, no segundo caso, o pessoal ne· 
cessario, cujos salarios .não serão superiores aos marcados na 
tabella annexa ao Decreto n.• 5163 de 4 de Dezembro de !872. 

Eduardo de Andrade Pinto, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do ll.io de Janeiro em n 
de Outubro de !878, 57. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

Eduardo de Andrade Pinto. 

DECRETO N. 704,4, - DE f.2 DE OUTUBRO DE 1878. 

Approva, com alterações, os novos estatutos da • Associação Brazilcira 
Mutualidade. 

Attendendo ao que Me representou a •Associação Brazileira 
Mutualidade•, e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Con· 
selho de Estado, Hei por bem, de conformidade com a Minha 
Imperial Resolução de Consulta de 6 de Setembro proximo pas
sado, approvar os novos estatutos da mesma associação, que 
com este baixam, fazendo-se-lhes porém as seguintes altera· 
ções: · 

I. 

Art. &. o § L •-Supprima-se, no fim do paragrapho, a for· 
mula- et eootera. 

11. 

Art. 4,. o§ 3.•-Acrescente-sc o seg-uinte:-0 deposito total 
de cada individuo niio poderá exceder da sgmma necessaria 
para a sua inscripção como associado por seguro de vida ou 
de isenção do serviço militar, e terá necessariamente este des· 
tino logo que attinja áquelle limite. 

Fica entendido que o regulamento da caixa geral de eco· 
nomias será previamente :mbmettido á approvação do Minis· 
terio da Fazenda. 

III. 

Art. 5.•- Em vez de- Formuladas separadamente dos 
mesmos estatutos -diga-se: formuladas separadamente e 
annexas aos mesmos estatutos. 
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IV. 

Art. 9.•-Substitua-se pelo seguinte:-Os fundos entrados 
na associação, e bem assim os seus juros, serão convertidos 
em apolices da divida publica, em bilhetes do Thesouro Na
cional, em outros títulos de eredito garantidos pelo Governo 
geral, provincial ou municipal, que mais seguras vantagens 
offereçam, " na compra e venda de predios e terrenos urbanos; 
devendo todas estas operações ser effectuadas de accôrdo com 
o conselho fiscal. 

v. 
Art. 10.-Supprimam-se as palavras-ou dos bancos. 

VI. 

Art. U, § 3. "-Depois dás palavras-representem a asso
ciação-acresceRte-se: -procedendodeaccôrdo com o conselho 
fiscal. 

No fim do mesmo paragrapho addite-se :-na fórma de esta
tutos ou regulamentos especiaes, que serão antes submettidos 
á approvação do Governo Imperial. 

VIl. 

Art. 14, § iO.-Supprima-se este paragrapho. 

VIII. 

Art. !5.-Supprima-se este artigo e seus paràgraphos; eli
minando-se, outrasim, dos arts. ~lt., !7 paragraphe unico, 37 
§ L •, 38, 39 e U a palavra-Subdirector. 

IX . 

.A.rt. 21.-Em Jogar de-e são dou8 renovados biennalment~ 
na sessão ordinaria da assembléa geral,- diga-se:- Os mem
bros effectivos do conselho serão renovndos annualmente pela 
quinta parte, na sessão ordinaria da assembléa geral; e os 
SU(JpJentes {leia terça parte, C na IRCSma OCCasião, depois dfl 
findo o primeiro biennio : os substitutos não poderão ser 
reeleitos dentro do primeiro anno, contado do dia da substi · 
tuição. 

X. 

Art. 26.-Acrescente-se depois do primeiro periodo:-Os 
procuradores, porém, que não forem representantes legaes dos 
socias impedidos, não poderão votar para a eleição de dire
ctores ou membros de gerencia ou administração. 
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XI. 

Art. 37, § 2. 0 - Substitua-se este paragrapho pelo seguin
te :-Renovar annualmente o conselho tiscal, na fórma do 
art. 21 (emendado). 

Gas_{lar Silveira Martins, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretariO de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
1'ribunlll do 1'hesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em i:! de Outubro de 
i878, 57. o da Independcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lngcstadc o lmJJerador. 

Gaspal' Silveira Jim·tins. 

Estatutos da Associarão Brazilcira Mutuali~ad~. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇAO E SUA DURAÇÃO. 

Art. L o E' regida }JCios pt·csentes esta tatos a AMociaç.ão 
Brazilcira de ~cg·uros mutuos sobre vida com ou sem riseo de 
morte, contra fog-o, caixa geral de economia~ e de seguro 11ara 
ise~wão do serviço militar, denominada-Mutualidade-, au
tonza!la para fnnccionar por Decreto n. o 4987 de 19 de Junho 
de !872. 

Art. 2." A associação tem sua sódc na <~idade do Ilio de 
J,nciro c potlcrü crear agencia~ c succursacs dentro c fóra do 
lmperio. 

Art. 3." A exbtencia da associaçào snrit dn 50 annos con
tado~ da data do decreto qug a autorizou. salva a hypothese 
de dtssoluçiio ou litJtlidaçiio nntlilcipnda resolvida em ass~mblén 
geral. 

CAPITULO TI. 

DOS FINS DA A''Or.IAÇÀO. 

Art. IJ,." Os fins ~ que se propõ11 a a11sociação são: 
t ." Nas ope:-açõcs de seguro mutno sobre vida, fncilitar a 

todas as classes da sociedade por meio- de coutril.miçõcs unicas 
ou parciaes, a formação de capitatJs, dotes, heranças, pensões, 
contractos de rendni até a liq uidaçiio da associação. 
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2. o Na classe de se~uro mutuo contra fogo, segurar, sob as 
clausulas na apolice estabelecida, toda e qualquer propriedade 
movei e immovel, urbana ou rustica, não só contra damno 
cau:::ado pelo fogo accidental propriamente dito, ou prove
niente d~ raio e explosão de gaz, mas tambem contra damno 
orrginado de meios preventivos empregados pela autoridade 
publica com o fim de impedir ou atalhar o progresso do in-
cendio. • 

3. o Nas funcções da caixa geral de economias, receber pres
tações em deposito a prazo fixo ou conta corrente, desde i6000 
até a maior quantia que se quizer depositar. 

4,. o Na secção de seguro para isenção do serviço militar, 
garantir contra a eventualidade do sorteio creado pela Lei 
n." 2556 de 26 de Setembro de i874, e DecPeto n.0 558l de 27 de 
.Fevereiro de i875. 

Art. 5. • São parte integrante dos estatutos da associação 
as clausulas e condições da apolico do seguro ou inscripção 
do qualquer dos ramos das operações da associação formuladas 
separadamente dos mesmos estatutos, as quaes são de plem) 
direito obrigatorias para a associação e os segurados. 

Art. 6. 0 As operações da associação em suas diversas es
pecies darão Jogar á formaçiio de tantos grupos parciaes 
quantas sejam as liquidações que devam verificar-se em re
lação a cada uma das mesmas cspecies. 

l'aragrapho unico. Farão parte de uma mesma sociedade 
ou grupo todos os associados cujos seguros finalisarem em 
uma mesma época. 

Art. 7. o Todos os beneficios que resultem das differentes 
sociedades se repartirão entre os associados em cada época de 
effcctuar-se a liquidação, segundo as condições de cada classe 
ou grupo. . 

Art. 8. o O capttal e lucros dos contractos actuaes de seguro 
de vida serão convertidos nas épocas das respectivas liqui
dações em titulos de renda da associação, sendo os dividendos 
correspondentes pagos semestralmente aos seu5 proprie
tarios. 

Para!!rapho unico. Estes titulos são transferíveis mediante 
o devido termo nos registros da associação com assignatura 
do cedente e do cessionario, ou de procurador com poderes 
especiaes. 

CAPITULO III. 

DA CONVERSÃO E DO EMPREGO DOS CAPITAE:'. 

Art. 9. 0 Os fundos entrados na associação e bem assim og 
seus respectivos juros, serão convertidos em apolices da di
vida publica, em valores industriaes ou em outros titnlos ga
rantidos pelo Governo geral, provincial e municipal que mais 
seguras vantagens offereçnm; e sob conceito prudentemente 

P. n. l878 \H 
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apreciado, podem lambem ser empre~ados em sempres
timos garantidos pelo Governo geral e emprestimos de Go
vernos provinciaes, na compra e venda de predios e ter
renos, emprestimos sob cauções e sob hypothecas de predios 
urbanos, c, .finalmente, em desconto de letras do Thesouro e 
dos bancos de reconhecido credito, devendo todas est.1s ope
rações ser effectuadas de accôrdo com o conselho fiscal. 

Paragrapho unico. A acquisição de apolices e titulo se 
fará por intermedio de um corretor da praça, fazendo-se im
mediatamente deposito dos titulos no cofre do banco que se 
tiver em operações com a associação. 

Art. lO. Os prcmios da secção de seguro contra fogo serão 
depositados no estabelecimento que estiver em conta corrente 
rom a associação, ou empregado em desconto de letras ou bi
lhetes do Thesouro ou dos bancos e destinam-se, bem como os 
respectivos juros, ao pagamento dos sinistros que possam 
occorrer, ou á distribuição aos proprios segurados da parte 
que lhes pertencer depois de satisfeitos os compromissos 
annexos. 

Art. H. Os titulos de renda fixa adquiridos na fôrma do 
art. 9." são inalienaveis até a época da liquidação dos respe
ctivos contractos, salvo a deliberação da asscmbléa geral. 

CAPITULO IV. 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

Art. 12. A admiaistração gernl dof. negocios da associação 
é confiada a um director geral revogavel, eleito por um quin
quennio pela assembléa geral dos associados. E' permittida a 
reeleição. 

Art. 13. O director geral representa a associação em todos 
os actos judiciaes e extrajudiciaes e está autorizado a exercer 
livre e geral administração com plenos poderes comprehen
didos e autorizados todos sem reserva alguma c mesmo os de 
procurador em causa propria, podendo delcgat· em quem con
vier a parte de taes poderes que julgar conveniente a bem 
dos interesses da associação e revogai-os á vontade. 

Art. iq,. São attribuições e deveres do director geral: 
l. • Nomear e demittir livremente todos os empregados da 

associação, marcar-lhes, de accórdo com o conselho fiscal, os 
respectivos ordenados, definir-lhes os deveres e velar no cum
primento das obrigações de cada um. 

2." Eleger advogado, avaliadores e outros quaesquer auxi
liares indispensaveis á boa marcha, aos interesses e ás conve
nicncias da associação. 

3. • Crear dentro e fóra do Imperio agencias ou filiaes que 
representem a associação ; marcar-lhes os deveres, direitos 
e attribuições e supprimil-os segundo julgar conveniente. 
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4.. o Elaborar o regimento interno, os regulamento~; as ta
bailas e as instrucções especiaes e necessarias á boa marcha e 
fins da associação, que só terão vigor depois de approvados 
em sessão plena do conselho fiscal. 

5. • Manter sempre em dia uma escripturação ·· technica, 
clara e minuciosa, fazendo escripturar com toda.a individua
ção os registros e os livros necessarios para a contabi-lidade e 
mais operações da associação, os quaes estarão sempre no cs
criptorio á disposição do conselho fiscal, e nas sessões da as
sembléa geral á disposição dos associados que· quizcrcm .exa
minai-os. 

6. • A5signar a correspondencia e todos os doeumentos da 
as;ociação, publicando periodicamente o estado de lia. 

7. • Celebrar e assignar quaesquer contractos e aj u:,;tes quér 
com o Govemo geral ou provincial, quér com particulares 
para tudo quanto fôr util e necessario aos fins e interesses da 
<ISSOCiação . 
. 8. o Arrecadar todas as contribuições e haveres sociaes, fa

zendo depositar todos os dinheiros no- banco que por accôrdo 
com o conselho fiscal tiver sido preferido. 

9. o Sacar sobre o banco depositaria as quantias que se fi
zerem precisas para os misteres da associaçiio, 

tO. Suspender o suh-director, dando na primeira reuniiio da· 
::~s.semhléa geral extraordinaria a justificativa. 

H. Convocar a assembléa geral ex.traordinaria quando o 
julgar conveniente ou sempre que isso fór deliberado por voto 
unaninHl do conselho fiscal, e ainda quando para um lim de
terminado isso ftir requerido por associados que rnpresPntcm 
pelo menos um terço do eapital, com tanto que além da joia 
tenham já pago a primeira annuidade. 

12. Apre,entar em todos os trimestres ao conselho fiscal 
um balancete do estado da associação acompanhado de todas 
a" iufuruw~·ões uteis ou nccessarias. 

i3. Hedigir o relato rio annual das operações e do P~tado !la 
associação, submettendo-o com o respectivo balanço e contas 
ao conselho liscal c eom o parecer deste á as~embléa geral. 

H. Convocar o conselho fiscal sempre que entender con
veniente ouvil·o. 

Hi. Finalmente, executar e fazer execut11r os presentes es
tatutos, cumprir e fnzcr cumprir as deliberações da assem
bléa geral, resolver to·las as questões, zelar e superintender 
todos os interes:;is da as,;ociação, regular todos os m~gocios, com 
excepç5o unica dos actos pl'lvativos lL'l a,;sembléa geral. 

Art. 15. Haverá um sub·director revogavel, eleito pela 
assembléa geral de cinco em cinco annos, ao qual além de 
competir substituir o director geral em seus impedimm1to~ 
momentaneos, desempenhará tambem o cargo de thesoureiro; 
em cujo exercício incumbe-lhe: 

i. o Hecolher todos os dinhPiros pertencentes á associação. 
2. o Fazer os pagamentos de conformidade com as resolu-

ções do director geral. , . ..r.-.· ~li . , 
• 3 °· pepositar diariatpente no estabelecimento ban_cari'o dull'- '1 

for des1gnado, os saldos existentes em cofre. ·. 

r~ \ 1 : r 
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6,. o Assignar com o director geral os recibos para movi
mentos em conta corrente com o banco e com a associação, 
bem como todos os recibos de contribuições ou pagamentos do 
que a esta fõr devido. 

5." Ter sob sua guarda e responsabilidade no corre da as
sociação a quantia marcada pelo director geral para occorrer 
ás de~pezas ordinarias. 

Art. 16. Haverá um secretario da nomeação do dircctnr 
grral e 11pprovação do cmiselbo fiscal. Este mandatnrio é de
missi vel a juizo do director geral. 

Art. i7. O ~enetario 1\ o chefe do esrriptorio e da contabi
lidade, competindo-lhe como tóll as seguintes attribuições c 
deveres: 

I. • Distribuir o serviço conformr. a aptidão dos empre!!ados, 
dirigir e regular tmlo o trabalho e velar pelo exacto cumpri
mento das obrig8ções de f•atla um. Os empre~ados lhe devem 
respeito e obcdiencia ll do cumprimento de suas ordens e re
soluções só tem appellação por eséripto para o director geral. 

2." Executar todas as deliberações do director geral, expe
dindo em nome dm;te as suas ordens. 

:l. o Hedigir a correspontlt•ncia do director geral, assignan
do-a na sua ausenc1a ou impPdiimntn. 

6,." Uar prompto e convenienlt~ andanll'nto a todos M ne
gocios e interesses da associaçiio. 

fi. o Estudar e apreciar totlas as propostas de operações of
ferecidas, e atlresental-as já processadas e com seu parecer ao 
director geral. 

6. o Colligir os negocios, que para ser presentes ao ron~clho 
fiscal lhe forem mandado:; pelo director g"ral, coordnnal-os 
na pastll. das sessões e apresentai-os nos dias de reunião. 

7. o Bedigir e lavrar as actas das sessões do conselho lbcal 
na qualidade de secretario adjunto ao mesmo conselho. 

8." Fazer que se mantenha em boa e devida ordem a es
cripturação e o archivo da ass11ciação, inspeccionando, diri
g·indo e liscalisando a contahilidatlc, e levando ao conheci
mento do director geral gs factos occurrentes que julgar 
essenciaes. 

9. o Autorizar com a sua rubrica todos os trabalhos que por 
sua natureza devam ser por clle conferidos. 

!0. Passar com autorização do dircctor geral certificados 
ou attestações á requerimento de par\!$ e sobre negocios que 
não llxijam dccigão do cnn~elho Hscal. • 

H. Finalmente, coadjuvar o dircctor geral promovendo nos 
limites de suas attribuições tudo fJUanto fõr a benelicio da 
associação, ~o seu desenvolvimento e prosperidade 

Art. 18. A administração i'Ó responde pela execuç~o de 
mandato conferido e aceito, e não contrahe obrigação pessoal 
ou solidaria em relação ás operacões da associação. E' porém 
solidaria e pessoalmente responsavel conforme as regras do 
direito commum para com a associação e para com terceiros, 
pe!a falla de execução do seu mandato, violação dos estatutos 
e preceitos das sociedades anonyma~, e nos mais casos pre
vistos no codigo commcrcial quanto á gereneia. 
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Art. i9. A approvação dada pela assembléa geral ao ba
lanço e contas da gestão, desonera os gestores e os membros 
do conselho fiscal da sua responsabilidade para com a asso
ciação. 

Art. 20. Dada a bypothese de vaga definitiva do director 
geral, será pelo conselho fiscal convocada uma assembléa geral 
extraordinaria para preenchimento do Jogar. 

CAPITULO V. 

DO CONSELHO FISCAL. 

Art. n. Ha um conselho fiscal revogavel, composto de cinco 
membros e tres suiJstitutos para supprirem pela ordem dos mais 
votados o~ vogaes proprietarios. Uns e outros devrm ser se
gur:tdos e s9guradorPs inscriptos em ambos os seguros e são 
dous renovados bienn:.>lmente na sessão ordinaria da assem
bléa geral, a antiguidade, e no caso de igual antiguidade, a 
sorte, reg-ulará a substituição. 

§ {.° Formado o conselho fiscal, nomeará este entre si o seu 
presidente e um secretario honorario e na qualidadt~ de secre
tario adjunto em exercício deverá assistir o da direcção geral. 

§ 2. o A eleição da mesa do conselho será biennal, e 
nos casos de au~encia ou impossibilidade do presidente rara 
suas vezes o membro de maior idade. 

Art. 22. O conselho fiscal póde funccionar o deliberar com 
tres membros presentes e votos conformes, e compete-lho: 

L" Tomar conhecimento das operações verificadas no mez 
anterior e de tudo que fõr pertencente á associação, para o que 
deverá ter uma reunião ordinaria em um dos primeiros dias 
do mez. · 

2." Uesolvor sobro as reclamações do indemnização o auto
rizar o pagamento dos sinistros e despezas annexas. 

3.0 Determinar, de accõ1·do com o diroctor geral, o banco em 
que devam ser depositados os fundos da associação. 

!1." Deliberar a convocação da assembléa geral, quando por 
voto unanime, em conselho pleno, o julgue conveniente. 

5.0 Examinar a escripturação e o archivo sempre que o jul
gue necessario .. 

6. o Decidir as difficuldades ou desaccõrdos que possam oc
correr entre o director geral e um ou mais associados. 

7.0 Reunir-se extraordinariamente quando o julgue conve
niente/ ou quando isso for solicitado pelo director geral, ou 
pelo presidente. · 

8. o Ter um livro especial de suas actas, que serão exaradas 
pelo secretario adjunto ao do conselho e assignadas por todos 
os membros presentes á reunião. 

9.0 Uubricar pelo seu presidente ou pelo membro por este 
designado, as folllas e os tsrmos de abertura e encerramento 
dos livros em que forem registradas as netas e reiioluções da 
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assembléa geral, e bem assim os que servirem para lança
mentos importantes nos quaes esta formalidade não seja da 
competencia da junta commercial. 

f.O. Fixar de accôrdo eom o director geral o ordenado do 
secretario da direcçào e dos mais empregados. · 

H. Emittir á assembléa geral ordinaria seu parecer ácerca 
do relatorio, balanço e contas do director geral, para o que 
deve ser por este habilitado em tempo, transmittindo depois · 

. ao mesmo director geral, pelo menos Hi dins antes do de
signado para a reunião da nssernbléa cópia do seu relntorio 
para ter tempo de ser convenientemente impresso com o do 
director geral e .distribuir-se pelos assoeiados. 

i2. Os nwmbros do conselho Hscal farão semana segundo a 
escala que fôr combinada, de modo que o conselho esteja ~em
pre representado junto á direcção geral. 

i3. Finalmente, aconselhar todas as disposições adminis
trativas e concorrer efficazmente com o director geral em tudo 
quanto seja conducente ao engrandecimento e utilidade da as
soci:~ção, sempre que não sejam contrarias ao espírito e llltra 
dos estatutos e mais dausulas, disposições e regulamentos, 
.cuja Hei oiJservancia lhe est:í confiada .. 

Art. 23. Além das reuniõPs de que trata o art. 22 §§ i.• e 
7. ", o conselho fiscal te1·ú uma reunião extraordinaria nas 
quatro épocas trim~straes para examinar o balancete estabele
cido no art. U § !2, que, approvado, poderá ser publicado na 
fórma do § 6. • do citado artigo. 

Art. 2!1. Não podem exercer conjunctamente os cargos de 
director g-eral, subdirector e membro do conselho fiscal os 
parentes porconsanguinidade até 2." grão, pai e filhos, sogro 
e genro, irmãos e cunhados durante o cunhadio e os soei os de 
urna mesma firma. 

Paragrapho unrco. São incompatíveis para os cargos de 
membros do conselho fiscal o pessoal estipendiado a qualquer 
titulo ·pela associação, os corretores da praça e os associados 
mutuarios que estiverem em atraso com seus pagamentos. 

Art. 25. O director geral, e no impedimento deste o seu 
substituto, assistirá com voz consultiva a todas as reuniões e 
deliberações do conselho fiscal. 

CAPITULO VI. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 26. A assemblca geral é a reunião dos suLscriptores, 
associados e segurados inscriptos com antecedencia de 30 dias 
pelo menos, ou seus procuradores. • 

Paragrapho unico. Os procuradores, que só poderão ser os 
associados, exhibirão procuração ou autorização por escripto 

. devidamente reconhecida por tabellião. ·O pai, o tutor ou o 
marido não precisam procuração para reprcsentnr o 111ho 
menor, o tutelado e a mulher. 
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Art. 27. A assembléa geral julga-se constituída logtl que 
se ache representado pelos presentes ou por procuração mais 
de um terço do capital subscripto na côrte e Nictheroy. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os casos de alteração ou 
reforma de estatutos, deposição do director geral, do suhdi
rector c do conselho fiscal, liquidação ou dissolução da asso
ciação, em que a assembléa geral só se poderá constituir 
achando-se representados pelos prr.sentes ou por procuração 
dous terços pelo menos do capital subscripto. 

Art. 28. A assembléa geral legalmente constituída repre
senta todos os direitos da associação. As suas decisões são 
obrigatorias para todos os associados. 

Art. 29. A assembléa geral reune-se ordinariamente no 
mr,z de Agosto de cada anno, e extraordinariamente quando 
isso fôr deliberado pelo conselho fiscal, quando o entender o 
director geral, ou sem{lre que fôr requerido para um fim de
terminado por subscnptores que representem pelo menos 
uma 3. • parte do capital subscripto, com tanto que além da 
joia tenham já pago a primeira annuidade. . 

Art. 30. As convocações da assembléa geral são feitas pelo 
director geral e na sua falta· por quem suas vezes fizer. 

Art. 3L A assembléa geral é sempre convocada por meio de 
annuncios em uma ou mais folhas de maior circulação com 
antecedencia de :lã dias pelo menos, devendo ser expres
samente indicado o objecto da reunião. 

Art. 32. Se uma hora depois da marcada para a L• reunião 
a assembléa ·geral não se puder constituir nos termos do 
art. 27, faz-se nova convocação para oito dias depois e só 
então póde a assembléa constituir-se e deliberar, srja qual 
fôr o numero de associados que concorram. Exceptua-se o 
caso previsto no paragrapho uni co do art. 27. 

Art. 33. Os trabalhos da assembléa geral serão sempre diri
gidós por um presidente por ella eleito ou acclamado na occa
sião, o qual designará d'entre os associados presentes dous para 
servirem de L• e 2. • secretarios. 

Ai-t. 34.. A assembléa geral extraordinaria não pó de propor, 
discutir ou votar materia estranha ao assumpto da convo
cação. 

Art. 35. As deliberações da assembléa geral serão tomadas 
á pluralidade dos votos ; nenhum subscriptor associado ou 
segurado terá mais de um voto além do seu, embora repre
sente capital ou direitos de diversos associados. 

Paragrapho unico. As votações podem ser nominaes ou por 
escrutínio secreto; em ambos os casos se fará a chamada no
minal e cada associado declarará o seu voto, ou o escreverá 
em cedula, indicando exteriormente o numero de votos . 

. Art. 36. Qualquer assembléa devidamente convocada con-
tinúa !rabalhos em tantas sessões successivas quantas seja!ll ne
cessarms para concluir os que foram dados para ornem ~q dia 11 \ , . 
nos termos do art. 3~, sem mais dependencia de' inteí'taUds; ·' 1; . ' 
subsistindo apenas neste caso os annuncio~.' , \\ ·. · · 
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Art. 37. Compete á assembléa ~era! ordinaria 
t.. o Eleger de 5 em 5 annos o director ~era I. 
2. o Renovar biennalmente o conselho fiscal na fórma do 

art. U, sendo permittida a reeleição. . 
3. o Conhecer e deliberar sobre o relatorio e contas do director 

geral e parecer do conselho fiscal. 
~. • Hesolver sobre qualquer proposta apresentada por -um 

ou mais associados. 
5. o Resolver as especies que excederem as attribuiçõcs da 

· direcção. 
6. 0 Tomar dentro das prescripções destes estatutos as reso

luções ou providencias convenientes á melhor marcha da ad
ministração. 

Art. 38. O director geral, os membros do conselho 
fiscal, secretario e mais empregados não terão voto nem pro
prio nem por delegação nos negocios referentes ás contas de 
sua respectiva gerencia ; bem como não poderão ter voto nem 
voz em todas as reuniões da assembléa os associados que, sendo 
simultaneamentemutuarios, se acharem em atrazo com os seus 
deveres. 

Art. 39. A a~sembléa geral na sua primeira reunião mar
cará a retribuição annual do director geral, do conselho fiscal, 
a qual deverá ser composta de duas partes, uma fixa c outra 
proporcional. 

Art. ~0. As actas da assembléa geral são a~·signadas pela 
mesa e depois lidas e approvadas na sessão seguinte. 

§ t.. o As resoluções, porém, da assembléa geral são logo es
criptas por extracto no livro das actas na mesma sessão em 
que são tomadas, e assignadas pela me~a e pelos associados 
que quizerem faze l-o, devendo com tudo ser depois insertas na 
respectiva acta. 

§ 2. o Os extractos de que falia o paragrapho antecedeu t11 
serão considerados documentos legaes para todos os effeitos 
das resoluções tomadas. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art: r.t.. O~ membros do conselho fiscal, director geral, se. 
cr~tan9 e ma1s e.mp~egados não podem fazer por coRta pro
pna, d1rect~ Oi! md1rectamente, transacção alguma de credito 
com a assoc1açao. 

Art. 4,2. As contestações que possam occorrer na associação 
e cor:n a me~III:a, quae~quer que sejam, serão sempre que (ôr 
poss1vel decididas amigavelmente por arbitros nomeados um 
por cada parte, precedendo o devido compromisso. 

Art. 4,3. Na hypothese de reforma dos estatutos a assem- . 
bléa geral constituída na fórma do art. 27 paragrapho unico, 
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nomeará uma commissão de tres membros que ficará incum
bida de formular o· pmjecto de reforma, o qual deverá ser 
apresentado e discutido na segsão que fôr desig-nada, sendo-lhe 
desde logo indicada a materia sobre que exclusivamente de
verá versar o dito projecto. 

Art. 44. As disposições das leis vigentes, embora não es
pecilir.adas nestes estatutos, obrigam a associação na parte qufil 
lhe sejam applicaveis. 

Art. 45. Na conformidade dos arts. 295 e 296 do codigo 
commercial, estes estatutos serão sujeitos á approvação do Go
verno Imperial, e devidamente registrados, praticando-se do 
mesmo modo com.as alterações que de futuro forem feitas. 

Art. 46. (Trnnsilorio) . A assemhléa geral que approva estes 
estatuto~ confere ao dircetor geral e ao conselho fiscal da as
sociação a faculdade de o representar solicitando do Governo 
Imperial a suasancção, dando-lh~s para este fim e para 
~reitar quaesquer modificações da parte do Governo, todos os 
poderes, inclusive os de procurador em causa propria. 

DECRETO N. 70Mí-DE 18 DE Ot;TUDRO DE 1878. 

Abre no Ministerio dos Negocio& do lmperio mais um cr•dito cxtraordinario 
de 4.000:00!WJOQ, d•stinado especialmente para or.rorrer aa pagamento 
das de•pazas urgentAS que se continuam a fater com soccorros ás pro
víncias flagelladas pela ~êcca. 

Achando-se esgotado o credito cxtraordinario de 8.000:0008 
nberto pelo Decreto n. o 7000 de 17 de Agosto ultimo, para 
pagamento das despezas urgentes que se estão fazendo com 
soccorros ás províncias flagelladas pela sêcca : Hei por bem, 
Tendo ouvido o Conselho de Ministros e de conformidade 
com o disposto no art. 25 § 2. 0 da Lei n. 0 2792 de 20 de 
Outubro de 1877, combinado com o art. t1. o § 3. o da Lei 
n. o 589 de 9 de Setembro de 1850, abrir mais um credito de 
quatro mil contos de réis (4.000:0008000), a fim de cobrir as 
despczas já feitas por semelhante motivo l>lé a presente data e 
occorrer ao pagamrnto das que de proximo se forem fazendo. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do l\leu Conselho, Mi
nistr.8--e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro 
em !8 de Outubro de 1878, 57. o da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

P. 11. f878 

Carlos Leoncio de Carvalho. 

~>:A."""'-'" 
91.i 
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DECRETO N. 70q6-DE iR DK OUTUBRO DE 1878. 

Concede a Luiz Jacome de Abreu e Souza autorização para 
por si ou por uma empreza construir, usar e gozar, pelo 
prazo de 30 annos, uma linha de carris de~..fetrQ, desde a 
estação da Estraôa de ferro D. Pedro 11 no Porto 'Novo do 
Cunha . até a freguezia de Nossa Simbora da Conceição de 
Paquequcr •. 

Attendendo ao que l\le requereu Luiz Jacome de Abreu 
e Souza, Hei por bem conceder-lhe autorização para por si ou 
por meio de uma empreza construir, usar e gozar, por espaço 
de 30 annos, contado desta data, uma'linha de carris de ferro, 
de bitola estreita e tracção animada, para tmnsporte de passa
geiros e cargas entre a estação da Estrada de ferro D. Pedro ll 
no Porto Novo do Cunha, Província de Minas Geraes, e a fre
guezia de Nossa Senhora da Conceição de Paquequer, Província 
do Rio de Janeiro, sob as clausulas que com este baixam assig
nadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu 
Conselho, Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha t~n
tendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 18 de 
Outubro de 1878, 57. o da Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinirnbú. 

Clausulas a que se ret"e•·e o Decreto n. 0 ,.046 
desta dato. 

I. 

O Governo Imperial concede a Luiz Jaco me de Abreu c Souza 
permissão para assentar, usar e gozar, durante 30 armos, uma 
linha de carris de ferro, de tracção animada, destinada ao 
transporte de passageiros e cargas desde a estação da Estrada 
de ferro D. Pedro 11, no Porto Novo do Cunha, Província de 
Minas Geraes, até a freguezia de Nossa Senhora da Conceição 
de Paqucquer, na Provincia do ltio de Janeiro. 

11. 

Na construcção da linha serão observadas as seguintes con
dições technicas: 

L• O systema de carris de ferro será o mesmo empregado 
nas linhas de bitola estreita na ci!lade do Rio de Janeiro. 

2.• A bitola não excederá de 0"',70, entre trilhos. 
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3. • A linha será singefa, tendo os desvios que furem nece~
sarios e ficando de cada lado espaço sufficiente para o movi
mento de outros vehiculos de qualquer especie e das pessoas 
a pé ou a cava!lo. 

4:.• A superficie de trilhos ficará sempre ao nível do leit(} 
da estrada, de modo que não embarace o transito dos vehiculos 
e animaes em qualquer direeção da estrada. 

o. • A conservação da via permanente e mais Om,35 do lad(} 
exterior dos trilhos será feita á custa do concessionario. 

III. 

As obras da linhn deverão começar dentro do prítzo de $eis 
mezes e t11rminarão no de dons annos, contados da data d11 
approYação d:1!1 plantas da mesma linha, dos editicios que 1Ã
verem de servir de egtação, dos typos dos carros, etc., as 
quaes plantas o concessionario se obriga a apresentar dentro 
de seis mozes t.la data das presentes clausulas. 

IV. 

A linha poderá ser con~truida sobre o leito da estrada pre
vinchl exi11tente entre n freguezia de Nossa Senhora da Con
ceição de Pa<Juequcr e a estaç.ão do Porto Novo do Cunha, 
obtendo o concessionario para i~so a necesiiaria permissão da 
l'residencia da Província do Rio de Janeiro. 

v. 

A~ obras da linha serão executadas pelo concessionario, ou 
pela empreza que incorporar dentro ou fóra do paiz, devendo, 
porém, ter seu domicilio legal nesta córte onde serão tratadas 
e decididas todas as questões que se suscitarem entre a meima 
empreza e o Governo Imperial, ou entre ella e os parti
culares. 

VI. 

Quando as conveniencias do trafego reclamarem novas es
tações, além das que tiverem sido approvadas, o concessio
nario ou a empreza poderá construil-as, comtanto que não se 
afaste do typo adoptado. 

VII. 

A~ tarif?s de p~ssag~ns e fretes serão organizadas segundo 
ns dJstancJas,_ e. so s_erao post_as em execução depois de appro
vadas pelo 1\llmsterw da Agncultura, Commercio e Obras Pu
blicas, fl. pnblic.adas. no Diario Official, e aiDxadas com a an
tecedencJa de OJ!o dias em cada uma das estações. 
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VIII. 

O horario dos carros de passagens e de cargas será organi
zado de harmonia com os horarios da Estrada de ferro D. Pe
dro li, afim de alcançarem o trem da mesma estrada na estação 
do Porto Novo do Cunha, d'onde não deverão regressar senão 
meia hora depois da chegada do referido trem. 

IX. 

O concessionario ou a empreza obriga-se : 
§ i. • A dar transporte ~ratuito ao> agentes do Correio e da 

Pohcia, que forem em serviço, c aos dinheiros do Estado ou da 
província. 

§ ! . o A transportar, com abatimento de 50 •;. do preço· das 
to.rifas: 

L o Os Juizes e Escrivães, quando viajarem por motivo de 
seu officio; 

2. o Os olficiaes e praças de policia, de linha ou da guarda 
nacional, que se dirigirem a qualquer ponto rl.a linha, por 
ordem do Governo ou da Prcsidencia da provincia ; 

3. o Os colonos e immigrantes, suas bagagens, utcnsilios e 
instrumentos aratorios; 

4,. o As sementes e plantas enviadas pelo Governo, pela Pre
sidencia da provincia, ou pela Camara Municipal, para serem 
distribuídas gratuitamente aos lavradores; 

5. o A pôr á disposição do Governo ou da Prcsidencia da 
província, em circumstancias extraordinarias, lo~o que llw 
fôr exigido, todos os meios de transporte de que dispuzer. 

Nesto caso lhe será paga a quantia que fôr convencionada 
pelo uso da linha, não excedendo do valor médio da renda de 
período identico nos ultimos trrs mezes ; 

6. 0 Todos os generos de qualquer natureza, que sejam pelo 
Governo, pela Presidencia da provincia, pela Camara Munici
pal ou por particulares enviados para attender aos soccorros 
publicos exigidos pelas seccas, inundações, peste, guerra ou 
outra calamidade publica. 

§ 3.• A estabelecer uma linha telegraphica para o serviço, 
pondo-a á disposição do publico mediante tarifa, que será 
previamente approvada pelo Ministerio da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas. 

Os telegrammas do Governo ou da Presidencia da província 
do Rio de Janeiro serão expedidos gratuitamenté. 

X. 

O concessionario ou a empreza pagará á Carnara Municipal 
o anendamento que ella arbitrar 1 elos terrenos que occupar; 
e fará acquisição dos que forem ncccssarios para encurtar G 
traçado da linha ou melhorar os declinls, sendo, em falta de 
accôrdo com os proprietarios, desaprofriados na conl'ormi
dade da Lei n. • 816 de 10 de Julho de 855. 
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XI. 

Haverá um Engenheiro fiscal nomeado pelo Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e pago pelo con
ceS5ionario ou a empreza, que entregará no Thesouro Nacional 
trimensalmente a importancia da gratificação que pelo mesmo 
Ministerio fôr arbitrada. 

XII. 

Todas as questões que se suscitarem entre o Governo Imrc
rial e o concessionario ou a em preza serão decididas por arbi· 
tramento, sem mais recurso algum. 

Cada uma das partes nomeará um arbitro, c o t•~rcPim, 1pw 
no caso de empate decidirá delinitivamente, será escolhido 
por accót'do de ambas. 

Se, porém, não chegarem as partes contractantt•s a um ac· 
côrdo, a sorte decidirá 'entre dous dos mais antigos Consu· 
lheiros de Estado. 

XIII. 

Findo o prazo da concessão, que Ml conta da pre;;entc 1lata, 
todo o material fixo e rodante reverterá ao tlominio do l~>tado, 
ficando dissolvida a emprcza, c sem direito a indemmzação 
alguina. 

XIV. 

O concessionario ou a emtlreza obrig-a-se mai> a construir 
na freg-uezia de Nossa Senhora da Conecição de !:'aquequer, 
em terreno de propriedade nacional, provine'al ou municipal, 
que para esse fim lhe fôr indic;ldo pelo 1\lini:-:terio tl!l Agri
cultura ou a Presidencia da Província do Hio de Janeiro, um 
cdificio para servir de escola publica primaria. 

Esta obrigação só será satisfeita immediatamcnte depois de 
aberta a linha ao trafego. 

XV . ... 
O Governo Imperial ou provincial poderá rrsgatar a linha 

em qualquer tempo, depois de decorridos os dez primeiros 
annos, contados da presente data. 

O preço do resgate será fixado por arhitros, um nomeado 
pelo Governo c outro pr.lo concessionario ou etnpreza, os 
qnaes tomarão em consideração a importancia das obras no 
estado em que então se acharem (sem atteuderem ao seu custo 
primitivo) e a renda liquida da linha nos ultimos cinco 
annos. 

Se os arbitros não chegarem a um accôrdo, dará cada um 
seu parecer, e a questão será resolvida definitivamente e sem 
rr.curso algum pela Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado. 
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XVI. 

Caducará a pre,ente concessão : 
L o Se decorridos seis mezes da presente data não tiver o 

concessionario ou a empreza submettido á approvaçiio do 
l\linistcrio da Agricultura, Commercio e Obras Publicns, a 
planta da linha e demais trabalhos mencionados na clau
sula a.a 

O prazo acima fixado só poderá ser prorog-ado, pagando 
previamente o conces~ionario ou a empreza a multa de 
~()0~000, ilOr cada mez da prorogação que reguerer. 

~." Si nos prazos marcados na cbmsula 3. • não der começo 
nem terminar as obras da linha. 

3." Si depois de começadas as obras ficarem paralizadas por 
mais de um mez, salvo ca.so de força maior, julgado tal pelo 
Ministcrio da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, c 
sómente por elle; sendo o concessionario ou a empreza olJri
l!ado a remover dentro de sessenta dias da data da intimação, 
todo o material permanente e a repôr a estrada no estado pri
mitivo. 

4. o Finalmente si, depois de entregar a linha ao trafego, 
fôr este inte!Tompido sem causa justificada perante o dtto 
1\linisterio, por mais de quarenta c oito horas. 

XVII. 

O concessionario ou a cmpreza obriga-se a cumprir o re
gulamento de 26 de Dezembro de 1874, e quaesquer outros 
que forem promulgados para a policia e fiscalisaçào dos car
ris de ferro. 

XVIII. 

O concessionario ou a em preza obriga-se a prestar ao Enge
nheiro fiscal da linha no começo de cada semestre, e sempre 
que este requisitar, todas as informações concernentes ao 
material rodante, numero de :mimaes, estati~tica do trafego 
com espccil1caçào da quantidade, qualidade e valores de ge
neros c mercadorias tran~portadas; numero de passageiros ; 
despcza do custeio; renda da linha, inclusive a do telegrapho, 
e quaesqucr outros esclarecimentos dessa natureza, e bem 
assim a cxhibir os seus livros, quando fôr necessario esclare • 
ccr algum ponto duvidoso. 

XIX. 

l'ela inobservancia de qualquer dns clausulas desta conces
são e dos regulamentos para a policia e liscalisaçào das linhas 
de carris de ferro, poderá o Ministerio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas impôr multas de duzentos mil réis a 
um conto de réis, conforme a gravidade do caso. 

l'alllcio do Rio de Janeiro ern 18 de Outubro de 1878. -
João Lins Vieira Cansansào de Sinimbu. 

<AI'\:Af'~ 
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DECRETO N. 70.\7 -DE 18 DE OUTUJlRO DE 1R78. 

Concede permissão .a James Gracic Taylor e Miguel Gonçalves da Cttnha 
para minerar carvão. de pedra. no territorio comprehentlido entre os 
rios Candiolinhã; Caiidióiii e Jaguarão Chico, da Província de S. 
Pedro. 

Attendendo ao que Me requereram James Grncie Taylor e 
Miguel Gonçalves da Cmtha, Hei por he:n conceder-lhes per
missão para lavrar minas de carvão de pedra no territorio 
comprehendido entre os rios Candiotinha, Candiota e Jaguarão 
Chico, da Província de S. Pedro, sobre as clausulas que com 
este baixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de 
Siilimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente 
do Conselho de Ministros 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 18 de Outubro de JR78, 57." da IndepPndcncia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Joiio Lins Vieirn Cansansiio de SinimbtL 

Clau&ulas a que se ••eCere o Dee••eto n. 0 7'047' 
desta data. 

I. 

São concedidos a James Gracie Taylor e Miguel Gonçalves 
da Cunha cincoenta dá tas· mincraes de lU, 7fJO braças qua
dradas (686,070 metros 11uadrados) para lavrarem minas de 
carvão de pedra no territorio comprehendido entre os rios 
Candiotinha, Candiota e .Jaguarão Chico, na Província de 
S. Pedro, pelo prazo de 50 annos. 

li. 

Ficam resalvados os direitos de terceiros, quér se derivem 
da propriedade da superficie do sólo, quér da prioridade da 
exploração ou lavra dos mineraes nos Jogares que forem de
signados aos concessionarios, e de concessões anteriormente 
feit!ls pelo Governo. 

No primeiro caso o proprietario da superficie do súlo po- · 
derá ser delle privado mediante indemnizar:ão satisfeita 
pf'!os coneessionarios amigavcl ou judieialmcnte. 
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No segnndo ca~o ~erão .mantidos os direitos provenientl's 
de explorações e concessões anteriores, provando o in teres
gado que executou os trabalhos em virtude de autorização 
do Governo. 

UI. 

A presente concessão scr:í regulada, quanto ao mais pelas 
nlausulas ~-·a 2~.· dos que baixaram com o Decreto n.• 610~ 
de 19 de Janeiro de 1876, ficando, porém, reduzirln a dez 
contos de reis ( iO: 000~000 ) a som ma de 30: 000~000 de 
que tratam a 3.• c ~-· das referidas clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Outubro de 1878.
Joiio Lins Vieira CmlSansifo de Sinimbú. 

DECRETO N. 70~8-DE 18 DE ourunno DE 1878. 

Fi• a o capital cujos juros o Estado afi:mça, necessario áa obras da estrada 
ole ferro do Natal á Nora-Cru1., na Provincia do Rio Grande do Norte. 

Altendendo ao que Me requereram Cícero Pontes, Fran
cisco Manoel da Cunha Junior, l'adrc João Manoel de Car
valho e Brigadeiro Manoel Pedro Drago, os dons primeiros 
como concessionarios e os ultimos como cessionarios da es
trada de ferro do Natal á Nova-Cruz, na Província do Rio 
Grande do Norte, Hei por bem, nos termos da Lei n.• 241í0 de 
2r.. de Setembro de 1873, fixar, definitivamente, em cinco mil 
quatrocentos noventa e seis contos cincoenta e dous mil qui
nhentos quarenta e quatro réis (5. ~96:052~5M~) o capital 
afiançado pelo Decreto n. • i.i887 de 20 de Fevereiro de 1875, 
de accôrdo com as clausulas que com este baixam, assignadas 
por João Lins Vieira Cansansfto de Sinimbú, do Meu Con
selho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, e Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
A~ricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
H! de Outubro de 1878, 57.• da Independencia e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sna l\lagestade o Impera dor. 

Joílo Lins Vieim c,msflnsão de Sinimbú. 
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Clausulas a que se ret"ere o Decreto n, 0 '2'048 
desta data. 

I. 

Os conccssionlll'ios da cstr·ada de ferro do Natal á Nova· 
f.ruz, na Provinda 1lo llio Grande llo Norte, Cicero Pontes e 
Francígco M:mocl da Cunha Junior, c os ccssionarios, Padre 
João Manoel de Carvalho e Brigadeiro Manoel Pedro Drago, 
ac1uc\le de José de Sá Bezerra e este do Bacharel Luiz Pedro 
Drago, aceitam toclas e cada uma das clausulas á que se rcr11re 
o Decreto n. o 6\l\J;), de i O de Agosto ultimo, como se clcllas se 
tizcssc expressa menção na vrcscnte, para os Iins c .c!Ieitos da 
Lei n. • 2Mi0 de 2~ d !~ Setembro de 1873. 

li. 

O !'apita\ de seis mil contos de rriis, garantido pela Lei pro· 
vincial elo Hio Grande lo Norte, n. • 682 de 8 de Agosto de 1873, 
c rujos.iuros de 7 % ao armo foram afiançados pelo Becrelu 
n." fi877 dP 20 de Fevereiro de 1875, fica delinitivamente li
x:uJo, para os effcitos da referida fiança do Estado, em cinco 
mil rtuatroccntos noventa c seis contos cincoenta e dous mil 
quinhentos quarenta c quatro réis (5.4,96:0a2n5'ITJ,). 

lU. 

O prazo 1lc cinco annos, para a conclusão de todas as obras 
da estrada, sorti contado desta data. 

IV. 

O material rodante cmnpor-sc-ha de doze locomotivas·, dez 
canos de passageiros de L • classe, quinze de 2.• classe e du
Zl'ntos wa~ões para cargas, bag.1gens, animaes, fi'Oio~ , 
I<Jstro, etc. 

v. 
Ficam sem effeito to<las as clausu1.1s :í que st' refen'lll os 

Decretos n: • 5887 de 20 de Fevereiro de 187~ c n. o 6826 de 
2!1 dn nezcmbro de l877 que não cstiynrcrn d1~ inteiro accimlo 
eorn as do Decreto n.• 69\Jri de 10 de Ago~to, já citado, c com 
as presentes. 

Pal<Jcio do Hio de Janeiro em t.8 de Outubro de 1878.
João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú. 

1'. n. !878 
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DECRETO N. 70&9- DE 18 DE OUTUBRO DE :1.878. 

Approva os estudos detinitivos para a estrada de ferro do D. Thoreza 
quislin~, .na Provinda de Santa Calharina, e eleva o capital garantido 
a !!.tM:OOS,)900. 

Attendendo ao que Me requereu o Visconde de Barbacena, 
Hei por bem approvar os estudos definitivos, na extensão de 
H7 kilometros de linha principal, para a estrada de ferro de 
D. Thereza Christina, na Província de Santa Catharina, apre· 
sentados em virtude do contracto provincial do :1.." de Junho 
de :1.874 e Decreto n. • 577'~ de 2t. de Outubro do mesmo anno; 
e pem assim conceder a garantia de juros de 7 •;. ao anno para 
o capital de dous mil cento cincoenta e um contos oito mil 
e novecentos réis (~. :1.51: 008~900) ; ficando elevado a cinco 
mil quatrocentos cincoenta e um contos oito mil e novecentos 
réis (5.&Jii:008~906) o capital afiançado e garantido a que sere
ferem os Decretos n. • 5774 de 21 de Outubro de 1874 e n. o 5899 
de 17 de Abril de 1875, tudo de conformidade com as clausulas 
que com este baixam, assignadas por João Lins Vieira Can· 
sansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu· 
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em t.8 de Outubro de 1878, 57. • da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jo{io Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Clausula• a que se rerere o Decreto n.o ')"049 
desta data. 

J. 

ü Visconde de Barbacena, conccssionario da estrada de ferro 
de D. Thereza Christina, na Província de Santa Catharina, 
aceita todas e cada uma das clausulas a que se refere o Decreto 
n.• 6995, de iO de Agosto ultimo; como se dellas se fizesse 
expressa menção na presente, para os fins e effeitos da Lei 
n. o ~450 de 24 de Setembro de 1873. 

II. 

O capital garantido pelo Estado c a que se referem os De
cretos n. o 5774 de 2i de Outubro de 1874 e n. o 5899 de I 7 de 
Abril de :1.875, fica elevado a dous mil cento cincoenta e um 
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contos oito mil e novecentos réis (2 .15!: 008#900}, sendo, por 
isso, o total do capital afiançado e garantido de cinco mil qua
trocentos cincoenta c um contos oito mil e novecentos réis. 

Ill. 

O material rodante da mencionada nstrada será, cmquanto 
o respectivo trafego não exigir maior, composto de: oito 
locomotivas, W carros para passageiros e 2MO wagões para 
mercadorias, carvão, lastro, animaes, etc. 

IV. 

Ficam sem cfl"eito todas as clausulas anncxas aos Decretos 
n.o 577~ de 2i de Outubro de !874, n.• 5899 de :1.7 de Abril e 
n, • 597ã de ~ de Agosto de !875, que não estiverem de inteiro 
<tecôrdo com as do Decreto n. • 6995, já citado. 

Palacio do Rio de Janeiro em i8 de Outubro de 1878 .-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

Senhor.- Foi insufficiente para o pagamento das contas 
apresentadas a este Ministerio no exercício de :1.877-:1.878, 
pelo da Marinha e pelas companhias de navegação a vapor, 
em consequencia do transporte de presos de umas para outras 
províncias, o credito de 20:000h000 transferido para a verba 
-Conducção, sustento, curativo e vestuario de presos de 
,justiça- pelo Decreto n.• 69~8 de 25 de Junho ultimo. 

O saldo restante é apenas de ~i2678i, e como a despeza a 
pagar seja de 3:~86#6~5, podendo ainda apparecer novas 
contas emquanto não se liquidar o alludido exercício, tor
na-se necessario augmentar a verba respectiva com o creditG 
de 5:000;$000, o qual pólle sahir das sobras resultantes das 
economias feitas nas demais, de accôrdo com o disposto no 
art. i3 da Lei n.• H77 de 9 de Setembro de i862 e art. 25 da 
Lei n.• 2792 de 20 de Outubro de !877. 

Nesta conformidade tenho a honra de apresent1r á assigria
tura de Vossa Magestade Imperial o incluso decreto. 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa Mn
gestade Imperial, subdito, fiel c rovcrente.- La{ayettc /lo· 
drigues Pereira. 
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DECBETO N. 7050- DE i8 DE OUTUDRO DE 1878. .~· 
/t" 

Autoriza o Mini~tro o Secretario de Estado do• Ncgocios da Justiça, a 
lransportnr para a vrrha- Conducçfio, sustento. curativo c. ~cstuario do· 
t•rcsos -, ã:000,\00() das sohr:1s vnrificatlas na vctha- Corpo Militar do 
l'olicia -- no cxrrcieio tlc fSii-1878. 

Tendo sido insufficiente o credito do 20:0008000, transpor
lallo no exercício de i877- 1878 tia verha -Guarda Urbana -
para a conducção, gustento, curativo c vcstual'io de presos, 
pelo Decreto n." 69~8 de 2ii de .1 unho ultimo : Hei por bem, 
de conformidnde com o art." i:J da Lei n." H77 de 9 de Se
tembro de i86':!, c nrt. 2tj da Lei n.o 2792 de 20 lle Outubro 
tlc J 871, Ouvido o Come lho tle Ministros, autorizai' o Minis
trn c Secretario de. Est111lo dos Ncgocios tia .Justiça Jlar:t 
aur;mcntar at]ucllc tr:msportc com a quantia de ri:OOO§OOO 
tir:itla dns sobrns vcrifieadns na vcrbn -Corpo Militar tlc 
Policin- do Jn!JWlo exercido; tlnntlo conta opportunamente 
deste acto ú As~cmhléa Gemi Legislativa pam ser dclinitiva
mentc approvado. 

Lafaycltc Hodrigucs l'ercir·a, do Meu Conselho, .Ministro c· 
Secretario de Estado tlos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faca executar. Pala cio do Rio de Janeiro em i8 de 
Outubro de 1~78, rJ7 .o da Indepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica tle Sua Magcstatlc o Imperador. 

La{ayettc Rodrigues Pereim. 

, · DECHETO N. 70;)1 -DE 18 DE OUTUBRO DE 1878, 

Dà Regulamento pam arr~catlaç.iío do imposto predial. 

Usando da autorização, conferida pelas Leis n. o 2670 de 20 
de Outubro de i8i5, art. H, n. o 3, c n.• 2792 de 20 tle ou
tubro de i877, art. U, § unico, n. • 2, Hei por bem ordenar 
ttue se observe o Uegulmncnto, que com este baixa, para ar
ree<adação do imposto predial, assignado por Gaspar Silveira 
1\lartins, do Meu Conselho, 1\Iinistfo c :Secretario do Estado 

dOS Negocios da l?azentla c Presitlcntc do Tribunal tlo Thesou
ro N,acional, que assim tenha entendido c o faça executar. 

l'alacio do Hio de Janeiro em l8 de Outubro do i878, 57. o 

da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua :Magestadc o Imperador. 

Ga.çpar Silveira iJfartins. 
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Rcgul~mento para arrec~rlaoão do imposto pre~ial, a que s~ 

refere o Decreto desta !lata. 

CAPITULO I. 

DO IMI'OSTO E DAS ISENÇÕE~. 

Art. L • Ficam munidas em um sú titulo tlc rereita, sob a 
deno!llinação tle- imposto lll"etlial-n decima urbana, a de 
uma Iegua além tla demarcação e a tlecimn atldieional. 

Art. 2. • O imposto predial é devido: 
t. o No município da Curte : 
Dos predios da cidade ; 
Dos situados dcntro do perímetro de scis mil c s11isccntos 

mr,tros, nltím da cidade ; 
nos cxistr.ntcs nos Jogares povoados dns frcguezias dt> rúra 

da eidade. 
2. o Nas }Wovincias : 
Sú dos predios nas cidades, villas e povoados, flllel·ten

centes a corporações de mão morta, companhias ou socie
dades anonymas e a IJUal!Juer sociedacle pia, hencficenlll ou 
religiosa. 

( Alv. rle 27 de Junho de 1808; Decr. de 2.1 de Outubro 
de 1832, art. 2.• U t.• e 2.•; Lei n.• 1507 de 26 de Se
tembro de 1867, art. 17.) 

§ i." Não se cobrará o imposto nas villas e povoações de 
cem ca~as para menos, dentro do al'l'uamento. 

(Lei de lã de Novembro de 1831, art. ai § ti.~~ 

§ 2. o Serão tambcm sujeitos ao imposto os predios occu
pados gratuitamente, e aquelles que, nãn servindn de habi
tação, se acharem mobiliados. 

(Dccr. n. o 4.09 tle 4. de Junho de 18i5, art. 4.. ") 

Art. 3." O imposto(\ proporcional ao valor locativo, seja 
qual for a denominação, a ftírma, o uso e a materia da con
strucção e cobe»ta do prediu. Comprehende-se no yalo•· lo
cativo o do terreno annexo. 

(Reg. de 16 de Abril de l8t2 art. 2. •; Lei cit. de t867 art. 
17 §L") 
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Do i. 0 de Julho do corrente anno eobrar-se-ha: 
§ L o No município da Côrte: 

i. o Dos predios, edificados onde houver serviço de 
esgoto, subsidi~do pelo Governo. . . . . . . . . • . . . . . . i2 "I o 

2. o Sendo de corporação de mão morta, companhia 
o.u. soçiedade anonyma, pin, beneficente ou re-
ligiOsa ....... ,................................ 2'~ "lo 

3.• Dos edificados em Jogar, ondr• não houver o dito 
serviço de esgoto .......................... :. . iO "/o 

~.o Sendo de corporação de mão morta, companhia 
ou sociedade anonyma, pia, beneficente ou reli-
giosa................................. . . . . . . . . 20 "/o 
§ 2." Nas províncias.......................... iO "lo 

(Leis citadas, Lei n. o 2670 de 20 de Outubro de 1671>, art. 
H n.• 3.) · 

Art. 4." São isCiitos do im11o~to predial: 
i. o Os predios da Corôa; · 

(Art. Uõ da Constituição.) 

2. o Os pala cios Izabeln Lt>opolrlina; 
(Lei n. o !217 de 7 de Julho de IRM, ; A Yiso de 18 de Ja-

neiro de 1865.) 

3. o Os proprios nacionaes ; 
~.o O paço episcopal ; 
5. o As igrejas, as cape IIns r. os eonvr.ntos das ordr.ns re

ligiosas; 
6. 0 Os predios das Santas Casas de Misericordin, dos Hos

pitaes de caridade, dos Recolhimentos de orphãos e expostos, 
os do Recolhimento de Santn Thereza c Hospício de Pndro 11; 

(AI v. de 27 de Junho de 1808 § 1. 0 ; Lei de 15 de Novem
bro tle 1831 art. 51 § 6. o; Hegulamento de 16 de Abril 
de 1842 art. 3. o; Decrs. n. os 931 e 1077 de ~~ de 1\lar~o 
e <i de Dezembro de 1852.) · 

7. o Os da Illustrissima Cnmara Municipal ; 
(Lei n. 0 719 de 28 de Setembro de 1853, art. 20.) 

8.• O proprio nacional, de que é u~urructuario o Monte 
Pio Geral de Economia dos Servidores do Estado ; 

(Decr.n. 0 '7i9del.2deJulhodel85i; Lei n."H77 de !l 
de Setembro de 1862, art. 27.) 

9." Os predios de sociedades religiosas •e de benefieencia, 
que lhes sirvam de hospitaes; sendo, porém, isrntm; só de 
metade do imposto os do município da Côrte; 

(Decr. n.• 23:1.3 de :1.0 de Julho de 1873.) 
i O. Os edificios das Praças de Commercio, ficando o da 

capital do Imperio sujeito á metade do impollto vinte annos 
depois do dia, em que começar o uso delle ; 

(Decrs. n. 0 !725 de 29 de Setembro de 1869 e n. o i308 
de lO de Julho de l873.) 
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H. Os. destinados exelusivamente ao culto de religião 
differente da dg Estado ; 

12. Os cemiterios ; 
1:1. Os demais prcdios, dispensados por lei especial. 
Paragrapho unico. A isel1ção estende-se ao~ cdifieios em 

terrenos da Coroa, do Estado, ou da Municipalidarle, conce
tlidos por arrendamento, mesmo a precario , sem que m: 
r·onstruetores liquem com direito :í indemnização. 

Art. 5. o A demarcação da zona, para cobrança do imposto, 
far-sc-ha de cineo em cineo annos por uma commissão, com
posta, no município da Corte, de um Vereador nomeado pela 
Illustrissima Camara Municipal; do Administrador da Uece
bedoria e do Inspector Geral das Obras Publicas; nas provín
cias, do chefe da Estação Fiscal em cada município e de dou~ 
Vrreadores, escolhidos pela respectiva Camara Municipal. 

Art. 6.° Feita a dr,marcação, será publicada pela impren
sa, ou por editaes, amxados nas portas principaes dns E~ta
çõcs nrrecadadoras e das Camaras Municipaes. 

CAPITULO 11. 

DO LANÇAIIIENTO. 

Art. 7. o O lançamento do imposto predial incumbe ás Ueee
hedorias, Colleetorias, Mesas de Uendas e Alfandegas, que 
armcadam contribuiçues direetas: começando no i. o 1IH J\laio 
o tnrminando o mais breve possível. 

Art. 8. o E' da attribuição dos Administradoros das Rece· 
bedorias fiscalisar o processo do lançamento, conigindo-o e 
mandando-o reformar, qnando irregular. 

Art. 9. o Incumbe ao Chefe da 2. • Secção, na Cê1rte, c ao 
Ajudante do Administrador, nas províncias: 

f. o Examinar os róes do imposto, rubricai-os e fnzel-os 
transcrever logo nos livros de lançamento; 

2." Assignar o encerramento da transcripção, com o empre
~ado, que a houver feito. 

Art. lO. Incumbe ao Lançador: 
·I • " Subdividi r o districto em ruas e, antes dtl funcrionar 

em cada subdivisão, annunciar pela imprensa em que Jogar 
procederá ao lançamento, convidando os loratarios dos prc· 
dios a exhibirem os recibos 11 contractog de Jocnção, para se 
lixar o imposto ; 

2. o Determinar o valor locativo dos predios c escrever nos 
rrribos e rontractos a nota de- visto - datada e rubricada ; 
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3. • Verificar, quando lhe for ordenado, se o~ predios, 
inscriptos no neto do lançamento !(era!, por estarem então 
desoccupados ciu em construc~:.ão, se acham no ca~o de sei' 
tributados, na fúrma do art. f!J, ; 

4.. 0 Notificar o lançamento aos donos dos preuios, inscri
ptos pela primeira vez, ou qualquer :mgmento do imposto, que 
se haja feito; servindo-se para esse lim de a\'iso, entregue 
ao morador com as necessarias declararõm: e annunciando 
pela imprensa o local, o nnml"ro llo predlo e o nome do con
tribuinte. 

Art. H. Incumbe ao empregado, que );Crvil~ dt~ Escrivão 
do lançamento: 

i. o Acompanhar o J"ançauor e assi~tit· ao exame dos recibos 
e contractos, aos arbitramentos o diligencias, reduzindo a 
escripto todos os netos de oficio, de qnc dará fé; 

2. o Organizar os róes do lançamento, mencionando os nomes 
das ruas, travessas, praças; etc. ern que estiverem situados 
os predios; o numero de m·dom destes, se terreos, assobrn
dados ou de sobrado ; os andares c as lojM, o estado mn qne 
se acharem, se em ruina, em constrncção, reconstmcção ou 
desoccupados ; quaes os isentos llo imposto ; os nomes dos 
Jlossuidores; o valor locati\'O annual e tudo, que sirva p:tra 
organização do lançamento o do c1uadro estatístico; 

3. o Entregar ao Chefe da 2. a Secção nos prazos, que o 
Administrador da Receb!Hloria lixar, os r6es, datados n as~ig
nados pelo Lançador e por elle Eserh-ão. 

Art. i2. O rendimento collectavel é o preço do aluguel 
annual, accusado nos recibos e arrendamentos, ou arbitrado 
pelo Lançador. 

Proceder-se-ha ao arbitmmento : 
i. o Se o predio fúr occupa4lo pelo dono, estimando-se nesse 

caso o valor locativo em dons ten:os do 4llle poderia dar, s4~ 
rsti\-esse alugado; 

2. o Se o morallor usar llo prcdio gratuitamente, ou não 
exhibir os recibos e contractos de locação, e se houver 
justo motivo para suspeitar-se dos documentos e suas de
clara~õcs; 

3. o Para determinar-se o aiLtguel,- correspondente ás :re
construcções ou novos commodos, fPitos uo predio pelo in· 
fJuilino; 

4.. o Para tliscriminar-se o aluguel do immovcl quan<ln o 
l'ontracto de locação abranger bens de dirersas especies. 

~ f. • O valor locativo comprehcnde não sú o aluguel, m:.s 
tambem qualquer outra c1uantia, que o inquilino se obrigu4~ 
a pagar pelo uso do pred10. Exceptua-se, no caso de tras
passo de arrendamento, a quantia, rrcebida pelo cedente como 
JH'eço de cessão. 

§ 2. o Para o arbitramento ter-se- ha em vista o local e a 
~apaci~ade d.o predio, tomando-se por termo de comparação 
os m;.us proxtmos. 
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§ 3. o Se o predio fôr possui do e habitado por pessoa pobre, 
arbitrar-se-lia~ valor locativo em metade, ou menos do que 
se estivesse alugado, declarando•se aquclla circumstancia no 
lan~amento. 

Art1 i3. Inscrevcr-se-lião os predios em nome do pro
prietario ou do usufructuario, se o houver, sendo estes obri
gados pela totalidade do impos.to c ficando-lhe~ salvo o direito 
contra o locatario 11elo acm·escnno do mesmo 1m posto, resul
tante do valor locativo, c1uc proviet· de bcmfeitorias ou tlc 
sublocação. 

Paragrapho unico. O predio, ainda que edificado em ter
rnno alheio, ser:"t inscripto em nome do constructor. 

Art. H:. Os prellios novos, ou não collectarlos na occasião 
d? lançamento, ficam sujeitos ao imposto desde o primeiro 
dta do mez subscquente aquclle, em que começarem a pro
dnzit· renda, ou forem occupatlo~. 

Art. Ui. Poder-se-ha conceder ao contribuinte exonerarão 
do imposto, se o predio estiver dcsoccupado por tres, ou mais 
mezcs consecutivos e completos, ainda que o tempo da 
dt·soccupação pertença a tlous exercícios. 

§ i. • Não é applicavel a disposit~ão deste artig-o ao predio, 
que se achar vasio por conta do inquilino ; ~alvo havendo 
au:,:mento do valor locativo pot· bemreilorias on sublocação. 
caso em que se deduzirá a tJUota do impo~lu, tfUC :t esse 
:mgmento correspond0r (art. 13). 

§ 2. o O augmento ou a diminuirão tle aluf,\'uel, no decurso 
elo cxPrcieio, não dá direito a snr elevado nem reduzido o im
JIOSto, :tinda quando tenha lwvido tlnsoccupação. 

§ :J." Do predio, que passar ao dominio de corpora~.ão tln 
mão mprta, sociedade anonyma e outras tle <tue trata o 
art. 3. • § :1. •, é devido o accrescimo de taxa desde o primeiro 
dia do mez subseqnente áquelle em que a corporação ou socie
tlnde adquirir direito ao rendimento. 

Do mesmo modo terá rcducção de taxa, ou ficará llella isento 
o prcdio, que se transmittir de taes sociedades para outras pe~
soas, obrigadas ao pagamento de menor quota, ou não su.ieitas 
ao imposto. 

Art. Ui. Concluido o lançamento, o Administrador o fará 
constar por cditaes, contando-se da publicação tlestes o prazo 
para as reclamações (art. 20). 

Art. i7. Os Escrivães do lançamento e os empregado~, que 
tr:mscrcverem os róes nos livros do imposto, serão obrigados 
:í indcmnização dos prejuízos qtw, por omissões ou enganos, 
eausarcm á Fazenda ou aos contrilmintes. 

Os Lançadores t)Ue, por odio ou affeição, arbitrarem maior 
ou menor imposto, do que o legalmente cobravel, além de in
correrem nas penas dos arts. 129 e i35 tlo Codigo Criminal, 
responderão á Fazenda Nacioiwl pelo desfalque c aos particu-
lares pelo excesso. . 

Art. i8. Os que injuriarem os empregados em actos de 
suas funcções, ou os perturbarem nos referidos actos, serão 
punidos na fórma do Codigo Criminal. 

P. n. !878 97 
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Para esse litn o Administrador da Recebedoria enviará ao 
Promotor Publico uma exposição do facto, esd\-ipta pelo Es
crivão do lançamento, assignada por e~te e pelo Lançador, 
com declaração das testemunhas. 

Art. i9. Não é prrmittido aos empregados entrar nas casa~ 
~em o consentimento dos moradores ; cumprindo guiarem-se 
pelas declarações dos recibos e contractos de arrendamento, e 
só na falta ou insufficiencia destes, procederem ú arbitramento 
(art. i2). 

CAPITULO IJI. 

DAS REC:LAMAÇÕE~ E DOS RECURSOS. 

Art. 20. Os collectados podrm rrclamar : 
L" A rellucção do imposto, JHH' st•r o valor locatiyo 1lo pre

dio menor, do que o lançado; 
2. o A exoneração do imposto, em consequencia de perda 

total do rendimento por tres mezes ou mais (art. i5). 
§ f. o As reclamações, no caso do n.o L", devem ser apresen

tadas até 30 dias depois de concluído o lançamento geral 
(art. i6). Sendo lançado o imposto nos róes supplementares, 
o prazo contar-se-ha do dia, em que o contribuinte tiver no
ticia do lançamento. 

§ 2.o As que tiverem por objecto a exoneração do imposto, 
conforme o n. o 2. •, serão apresentadas dentro de :10 dia~, 
contados da tlesoccupação do prPdio; pena de não se attPn
der ao tempo, decorrido ant()S deste prazo. 

Se o predio cahir em rui na, Hcando por isso inhahitado, ou 
fW estiver demolitlo, a reclamação poderá ser feita até :w de 
Novembro do semestre addicional ao exercício. 

§ 3." As reclamações não têm o effeito dH retardar o paga
mentQ do imposto, que deve realiznr-se conforme o l':tjli
tulo IV. 

Art. 21. Fóra dos prazos, marcados no artigo auteendentP, 
nenhuma reclamação poderü ser atlmiltida, excepto : 

f. o Por deliheraeão do .Ministro da Fazenda na Cõrtc o 
Provincia do Rio de ianeiro, e dos Inspectores das Thesourarias 
n:ts outras províncias, havendo motivo justificado; 

2. o As de pessoas que, sem fundamento algum, forem col
l~ctadas, ou a quem por direito eompetir o beneficio de res-
tituição. · 

Art. •22. Os requerimcmtos serão dirigidos ao Adminis
trador da Reccbedoria que, no prazo de i5 dias depois de 
informação dos Lançadores, proferirá de~pachos, motivando os 
de indeferimento. 
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Art. 23. Os Lançadoreg devem iniormar as reclamações 
dentro de 15 dias; as que tiverem por objecto a exoneração do 
imposto, serão informadas até Junho, ou ainda depois, se o 
pmdio continuar vago c se não estiver completo o tempo, 
nncessario para que haja deducção. 

Art. 24. O Administrador da Reeebedoria, ou a autoridade 
de 2." instancia, quando julgar necessario, mandar:\ proeeder a 
novo arbitramento do valor locativo, uomnando um perito e a 
parte outro. Os pareceres dos peritos, que valerão como 
informações, devem ser apresentados _110 prazo de Ui dias. 

Divergindo os peritos, nomear-se-ha t!~rcciro, que não ser:\ 
obrig11do li cingir-se a qualquer dos laudos proferidos. 

Art. 25. Das decisões das Uecebedorills haver;\ rncnrso, na 
fórmll do Decreto n." 553'7 de 31 de Janeiro de 1874 que lit~a 
extensivo, com excepção dos arts. 5." a 7.", ás Alfandt•ga~, 
l\lesas de Rendas e Collectorias qu~ lançarem o imposto predial. 

Art. 26. As decisões, quér em primeirll instaneia, quér em 
gráo de recurso, só produzem o cffeito de cousa julgada no 
exercício do lllncamento, que houver dado Jogar á reclamação. 

Art. 27. Dos • actos, pelos qnlles forem designados os li
mites das cidades, villl)s e povoli(;Ões, cabe recurso, sem cffeito 
suspensivo, para o Ministro da Fazenda, na Côrte o Província 
do Hio tle .J:meiro, e para as Thesouraria~ de Fnzcnda nas 
províncias. Esse recur~o deve ser aprc~entado na respectiva 
Estação Fiscal, no prazo de :30 dias, a eontar da puhlica~fto, 
li que se refere o art. 6.0 

CAPITULO IV. 

D.\ COBRANÇA. 

Art. 28. A cobrança do imposto predial sor;í realizada ;í 
boca do cofre da Estação competente, em duas prestações: A 
L" em Novembro c Dezembro t\ a 2.• r.m :Maio r. Junho, preee
dr.ndo annuncios. 

Art. 2!L Os qnr. não pagarem nesses prazos incorrerão na 
multa de 6 •;. do valor do imposto, até 20 dH Dezembro do se
mestre addicional ao exercício, e de lO 0

/ 0 além deste prazo. 
lLei n.• i3~ de i5 de Agosto de 1873, art. ti.) 

Art. 30. A cobrança não realizada á boca do cofre, antGS do 
recurso ao meio executivo, será agenciada até 20 de Dezemhro 
do semestre addicional pelos Cobradores das Uecehcdorias, ou 
pr.los Agentes das outras Estações fiscnes, de conformidade com 
o Decreto n. • 58t,3 de 26 de Dezembro de 1874. 

Art. 3L Tornando-se indispcncmvel a execução judicial 
proceder-se-ha á penhora no rendimento do prcdio, se estiver 
alugado, assignando o inquilino termo de deposito dos alugueis 
futuros para recolhel-os á Estação fiscal :i proporção, que se 
forem vencendo e até a quantia necessaria para pagamento do 
imposto, da multa accrescida e das custas judiciaes. 
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Estando o prodio por alugar c não dando o devedor outro& 
hens á penhorn, far-se-hn esta no mllsmo prcdio. 

Sendo usufruetunrio o devedor, ~~xccutar-se-ha o usufrneto, 
e só no caso de não haver Janeudor ú esto sorú arrematada a pro-
priednde plena. • 

I :APITULO Y. 

DI~l'OSJÇÕES GEII.\E~. 

Art. :t:!. O imposto predial constitue o nus real, passando 
rom o immovel para o domínio do comprador ou surcossor. 

(Lei n. o t2:l7 de 2'1 de Setembro de t86i,, art. 6. 0 ) 

Art. :13 .. O quo derl:aurlar o imposto, fazendo ao Lançador 
declara~·ões inexactas, assignando contraetos e recil.los dr• 
fJnantia menor da que receber, ou sem designação de quantia 
ou em difforcntes oxeml•lar1•s, di\·idindo por clles o preço do 
alugunl, incorrerá em multa, igual ao imposto de um anuo, 
não excedente th• 2001~000, cobrada além do mesmo imp<:~sto. 

l'nragrapho uni co. Os que denunciarem ú autoridado admi
nistrativa os lados, prcvisto5 nnstc artigo, terão tlirnito á 
metade da nmlta. 

Art. 34. Sempre que houver transfercncia de domínio de 
algum prndio, qualt}llCr dos intl'ressados requererá á Estação 
liscalquc mande averbar no liYI'o de lançamento o rP.~pectivo 
titulo de propriedade. 

Parag-rapho unico. A corporaç;"to de mão morta, a sociedallr. 
anonyma pia, benclicmttt~ ou religiosa, qun não requm·p.r a 
averl.Jação no prazo de triuta dia~, contados da posse do prc
dio, incorrerá em multa, ig-ual ao imposto de um semestre, 
conforme· a taxa que devida fllr e cobrada além do mesuw 
imposto, mas nunca excedente d1llOO:)OOO. 

Art. 35. Os testamentl\iros, inventariantes, tutores 011 
curadores. depositarios c outro~, que tiverem predios sob sua 
administração, podem satisfazer o imposto, sem depcndencia 
de despacho ou consentimento das autoridades, ás quaes 
p1·estnm contas, devendo est:~s autoridades, :i vista do coniH• · 
cimento da Repm·tição Fiscal, abonar-lhes as sommas, que 
houverem pago. 

Art. 36. Os Juizes não approvarão as contas de irmandades, 
ordens terceiras e confrarias, nem julgarão findos os in venta
rios e justas as contas tcstamentarias, de tutelas c curatelas sem 
se mostt'ai' que dos respectivos predios não se deve imposto. 

O Juiz, IJilc inft·ingir a tlisposirão deste artig·o, pagará a 
multa tlB valor igu:tl ao impo~to do ~emestre vPncido antes tio 
jnlg-:Htu•nto. não passando t•sta multa dP. f.OObOOO . 

. \t·t. :li. l'\t•nhnma :tl'\'iiu judieial st'I'Ú inll•ntada pelos donos 
tios JH'Otlim:, p:u·:tt•ohrmu::• dt• :Jiugncis ou pant tlcsJtl'jo,on para 
su:~tunlat'IJUalqtwr tlin•ito sohn• t:u~s !Jcns, smntJIW se apre
sBnltl o conheeirnento do ultimo semestre. 

O Juiz que deferir a petição inicial, não se· provando o paga
mento do imposto, ineorrer:í :Jla multa do artigo antecedente. 
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Art. 38. Nas cscripturas, cartas dr. arremata~ão, nos for
macs de partilha c outros títulos de transfcrencia de domínio 
fln predios, sujeitos ao imposto, existentes no município, onde 
taes ao tos se expedirem, far-sn-ha mrnr:iin do Ultimo patJanumto 
indicando-se o exrrdcio, o serncstn; e o nome rio colll~ela!lo, 
1-IPsig-nados no eonhrdrnllnt.o. 

Ffca sujeito a multa igual ;w imposto, cujo conlu•r,inwnlo 
deixar de ser mcncionalio, c niio cxeedentc de :1.00~, o Tahclliiin 
ou Esc.riviio 11ue lavrar a eseript.ur;1, nu suhscrcvm· os dl•mnis 
titnlns. 

Art. :m. A Heccbedoria tlo Hio do .Tanciro não admillirú 0 
pngamcnto do imposto de transmis~ão inter ~·it·os, !lo irumo\·eis 
existentes no dito mnnicipio, sem que esteja pago o imposto 
predial. 

Art. 40. A imposição dai multas, comminadas llOs arts. :16 
c :J7, compete ao l\Iinistro da Fazcndn, na Cúrtc c l'rnvincia 
rlo Hio de Janeiro, e aos Inspccton·s das 'l'hesourarias, 1ws 
demais províncias. 

A de que ti·atam os nrts. :J:l, 31 e :JB, incumbe ao Cherc da 
Hepartição Fiscnl do Jogar, onde estiverem o~ prcdios, que 
forem ohjecto da infraeçiio. 

Art. 4:1.. Ficam I'evogadns ns di~posit:ões em contr:rrio. 
lHo de Janeiro em 18 de Outubro tle :1.878. 

Gaspar Silveira Martins. 

DECRETO N. 7052 - DE 26 DE OUTUilRO DE 1878. 

Concede pcrmiss;io à Companhia Engenho Central <le (.,!ui«sanui para 
elcnr o seu capital. 

Attenclendo ao qnn 1\Ie r()(pwreu a Companhia Engenho 
Cnntral de Quissamã, devitl:mwntll reprcsmatada. IJ de eonfor
midade eom a Minha Imme•liata llesolução desta datn, exarada 
em parecer da Secção dos Neg-ocios do Impt•rio do Conselho 
de Estado de 27 de Agosto ultimo,, Hei por bem conceder 
permissão á referida eompnnhia para elc,·m· ~eu eapital ;i 
<jnantia de L 700: 000,)000. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbtí, do Meu Conselho, 
Senador do Impcrio, Presidente do Consrllw tle ..\Iinistros, ?tli
ni~tro e Secretario de Estado dos Negocios da Ag-ricultura, 
C<•mmercio e Obras Pttll!ica~, assim o tenha ('Jllendido e faca 
executar. Palacio tio Rir.t tl•! Janeiro t•m ~6 de OutulmJ d·~ 
1878, 5i. o da Indepcndeneia e do Impt>rio. 

Com a rubrica tle Sua :MagcstaLie )l Im,bcr!Jllot. · 1 , 
.. ·· ,-,' . 

João Lins Vieira Cttnsansão · d6·,Si>~i1nbú. 

~,' 
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DECRETO N. 7053-DE 26 DE OUTUBRO DE 1878. 

Concede autorização ao 'fenpnte-Coronel José Gonçalves Teixeira para 
explorar 1ininas <In' ~uro na Provincia do Maranhiõo. 

Altendendo ao que Me requereu o Tenente-Coronel José Gon
~~alves Teixeira, Hei por bl'm conr-cder-lhc autorização para 
i'n::plorar minas de onro em tnrras de sua propriedade, sitas i. 
margem esquerda dos rios 1\taraeassmll<\, Pir<~cana c Tra
mahy, na comarca do Tury-assú, na Provincia do Maranhão, 
mediailtc as elausulas qun ~~0111 este baixam, assignadas por 
João Lins Vieira Gansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faca executar. Palacio do Uio de Janeiro em 26 de OutuiJro 
de' Hl78, 57. o da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Lins Vieirct Cansansão de Sinimbú. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 0 .,033 
desta data. 

I. 

E' concedido o prazo de dons annos, COJltados desta data, ao 
Tenente-Coronel José Gonçalves Teixeira, para, sem prejuiao 
dos direitos de terceiro, explorar minas de ouro, em terras de 
sua propriedade, sitas na margem esquerda dos rios Maracas
sumé, Pirocana e Tramahy, na comarca de Tury-assú, na Pro
vincia do Maranhão. 

11. 

Esta concessão fica sujeita ao cumprim11nto dag clausulas 
2. a e iO. a das que baixaram com o Deereto n. o 6\J62 de 6 de 
Julho do corrente anno. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro de 1878.-João 
Lins Vieim Cansansão de SinimM. 



ACTOS DO l>OI>ER EXECUTIVO. 775 

DECRETO N. 70M- DE 26 DE OUTUBRO DE 1878. 

Autoriza a distribuição de titulos representativos do valor das acções da 
Companhia da estrada de ferro. de S. Paulo e Uio de Janeiro, depositadas 
oiú c~uç.ão n~ p~-;;Ç~ d~ Londres. 

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia da estrada de 
ft~rro S. Paulo e Uio de Janetro, devidamente representada, e 
de conformidade com a Minha Immediata Resolução de 18 do 
eorrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Neg-ocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarada t'lll commlta tle ::!0 de 
Agosto ultimo, Hei por bem autürizal-a a distribuir propor
cionalmente pelos respectivos acciouistas, títulos que repre
sentem o valor das acções da mesma companhia, depositadas 
na praça de Londres em caução do emprestimo alli contra
h ido por ella. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimi.Jú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comrnercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
exeeutar. Palacio do Ui o de Janeiro em 26 de Outubro de !878, 
57." tia Independencia e do Impcrio. 

Com a.rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7055- DE 26 DE OUTUnl\0 llE !878. 

Declara ser estrada geral para o ser>iço do Estado a via ferrea do Recifo 
á cidade de Caruarú, na Província de Pernambuco, e a~to~iza ~~ estu
dos das respectivas obras. 

Hei por bem declarar ser estrada geral para o serviço do 
Estado, nos termos do § 2. o do art. 1. o do Hegulamento que 
aeompanha o Decreto n. o 5561 de 28 de Fevereiro de i87li,.a 
via ferrea que da cidade tio Recire f<Jt• ter á tlo Caru3rú, na 
Provincia de Pernamhuco, passando pelos povoatios de Ja
boatão, Victoria, Gravatá e villa de Bezerros; e bem assim 
autorizar que se proceda por conta do Estado, aos estudos 
da mesma via ferrea para a bitola de um metro entre 
trilhos. 
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João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 1\leu Comclhu, 
Senador do ImpPrio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do 1\io 1le Janeiro em 26 de Outubro de 
1878, 57. • da Independcncin c do Imperio. · 

Com a rubrica tlc Sua .Magestade o ImpPra1lor. 

João Lins l'ieira C<msansiio de Sinimbú. 

DECHE'l'O N. 70;iü- nE 2G nE ourunno DE 187!:!. 

CllnceUc. durante lrinta annos, a g-arantia Ue juros de :-:etc por cf'nlo .·whrc 
u capital de doze mil cento tl"iríta e sete contos iAieccntos trinta mil c 
<luzcntos ré i<, dcstina<lo á construcrão da estrada de ferro da cidade <lo 
l~io Gran<lc á do Bag•i, ·"" Provinda ,1., S. Pctlrn do lHÕ Graiiilê ifo 
Sul. 

Atlcndendo ao fJUe l\le rcqucrl'ram Mignd Gonralvcs !la 
Cunha e James Gracie Taylor, llei por hem, nos termos !la Lei 
n~ • 2397, de i O de Setembro de Ul73, conced~r á COill(lanhia 
I[Ue organiz:m1m para constrneção da cstmda de ferro da ci!la
IIC do llio Grande á do B::tgt\, na Província de S. Pedro do 
Hio Grande tlo Sul, a garantia de juros de sete por cento, 
durante o 1uazo de trinta annos, sobre o capital de duze 
mil cPnto trinta e sete !'untos sctecootos e trinta mil c dnzentos 
réis (l2.137:730b200). oh~ervadas ~·s cl:lusulas annexns ao 
Decreto n. o 6995, de :1.0 ()e Agosto deste anno, e :ts crtw com 
este bab.am, assignadas por Joi'111 Lins Vieira Cansansão de 
8inimbú, do Meu Conselho, Senndor •lo Imperio, Jlresidcnte 
do Conselho 1lc l\linistros c Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura. Commercioe Ohras Publicas, que 
assim u tenha entendido e fat:a executar. l'nlacio do Ui o !In 
Janeiro em 26 de Outubro lle 1878, 57." da Indepcndcncia e 
do hnperio. 

Com a rubrica de Sua 1\l::tgcstadc o lmperndor. 

Joii.o Lins Vieim Cansansão de Sinimbú. 
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Cioúsulns a que se ret"ere o Dec••eto n. 0 ,·o:;o 
desta data. 

I. 

E' concedido a Mi~m·l Gonçalvt·~ da Cunha e Jnmcs Gracie 
Tnylor Jll"ivilegio por noventa :mnos para a construcção, u~o 
e gozo tlt' uma estratla de ft•rro de bitola de um metro entre 
trilhos, desde a cidade do Hio Gt·ande até á de Bagé, na Pt·o
vincia de S. Pedw do Hio Grande do Sul, soli as clausula~ 
annexas ao Decreto n." 6995 df' 10 de Agosto ultimo, mrquaes 
ficam fazt'ndo }Wrle integt·nJ das presentes. 

li. 

Os eoilct\ssionnrios obrig:~m-se a incorptH'ar no prazo de 
dons :mno~, contados desta data, urna companhia, dentro ou 
r,·n·a do pai:r., pat·a a construcçào da rPfe!"ida estnula ; a dar 
t:omeço ás obras no prazo tle seis IIJPzes, coutndos d:1 ~ala do 
t!Pcreto, que approvar os estatutos da mesma conipanhw, ou 
Jlermittir que ellu runccionc no Impel'io (st\ fôr estrangeira), 
e a concluir todas as obras no lim de cinco annos, da data t~m 
tJUe comm:arem. 

111. 

Os concpssional'iHs ou n compnuhia que organizarem potleriio 
eonstruir os rauJatJs qntl foremnecessarios ao 5õerviço das minas 
de carvão de )Jcdr:1 no Candiotn, e ao embartJUe do mesmo pro
duf"lo nas proximitlades da barrn do_IHo Grand". 

IV. 

O Guvr·rno g-aranln os juros rlc sete por cnnlo (7 ";..) ao 
muw ~obre o capitnl de doze mil cento trinta e sete eontos 
setecentos e trinta mil e duzentos réis (l~.l:J7:7:J0t5200), du
rante o p~azo ri e trinta a unos. 

Y. 

O Governo cede nos coneessionarios ou ;Í companhit1 t!UC or· 
ganizarem, nwrliante a intlcmnizar:ão tle duzentos trinta e set0 '\ ·c 
eontos qnalrnerntos c dntc mil setecentos c vinte . rris ·. 
(2:17:~206720) constante do orçmnento das obras,. os estudos 
tlt•.unitivos, que licam approvados pam os fins le:.raes; fci.os 
por contn~eto ~om Hygino Corrca Durão para a bitola tle um 
metro entre trilhos. 

1•. n. 1878 
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VI. 

O material rodante da mencionada estrada const_ará do 
seguinte: 

Dezeseis locomotivas; nm carro dn estado ; quatro carros· 
salões de L • classe, systema anferiéano ; dez carros mixtos de 
:t.• e 2.• classe, tl.e passageiros, americ:lllos; quatro ditos de 
·quatro rodas para correio; cento e vinte wagons para mer
cadorias; cincoenta ditos para animaes; vinte e quatro ditos 
(plata-fórma), e trinta trolys para o serviço da linha. 

Todos os carros devem ter freios, e assim metade do 1m
mero dos wagões. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro de l"878.-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7057 - DE 26 IlE OUTUBRO DE l878. 

Proroga o prazo marcado ao Bacharel Simmio Estellita de Paula c Souza 
e ao :Major Ezertuicl Antoitio Loureiro, para explorarem ouro e outros 
mctaes na Provincia tle Minas Geracs. 

Attendendo ao que Me reQ.uereu o Bacharel Simeão Estel
lita de Paula e Silva e o MaJor Ezequiel Antonio Loureiro, 
Hei por bem prorogar, por dons annos, o prazo marcado no 
Decreto n.o 6200de i7 de Maio de i876 para explorarem ouro 
e outros metaes nas mitrgens e prnias tlo rio Doce, na PI·o-. 
vincia de Minas Geraes, sob as mesmas clal!lrsulas. · 

loão Lins Vieira Cansansã.o de Siniml.Jú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, MI
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenhá entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outul.Jro de 
:l878, 57 .• da Independencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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DECHETO N. 7058 -DE 26 DE OUTUBRO DE 18i8. 

Proroga o (H'azo da oluraçi\o tl:t Companhia União :!II01·c~nÚI, cslahclccit.la 
na Provi~Cfá das Álngôus. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia União Mer
cantil, devidamente ·representadn, r, de conformidade com a 
Minha Immediata Resolução de H! do corrente me~, tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocias uo lmperio do Conselho 
tle Estado de 19 de Agosto llndu, Hei 110r bem prorogar [Jor 
15 annos o prnzo da durn~ão ua referi1la companhin, a contar 
de 2 de Setembro ultimo. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú,·do MPU Consl'lho, 
Snnador do lmperio, PrPsit!Pnte do Conselho de Ministros, 
Ministro c Sccmtario de Estado dos NPgocios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro de 1878, 
57. o da IndqJCndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Impt>rador. 

João Lins Vieir~ Cansansão de Sinimbú. 

DECHETO N. 701>9 - DE 26 DE OUTUBRO DE 1878. 

Promulga a Convt'n~:'io sobrl' atlrilmiçiic~ consulares, cnlelJratla em 
1:; tle Junho rlc 1878 ent1·c o Drazil o a Ilcspanha. · 

Tendo-se conclnido e assignado nesta Côrtc aos lfUinzc dias 
do ·mez de Junho ultimo entre o llrazil c a Ilespanha uma 
Convenção sobre attribuiçõe" consulares; e tendo sido essa 
Convenção mutuamente ratificada, trocando-se as ratificações 
aos vinte e seis dias do corrente mez de Outubro, Hei por bem 
que ~eja observada e cumpritla tão inteiramente como nella 
se contém. 

O Barão de Villa Be!Jn, do Meu Conselho, Ministro c Se
CI'etario de Estado dos .Negocio;; Estrangeiros, assim o tenha 
entendido c faça executar, expedindo os despachos necessa
rioi. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro de i878, 
57. • da Independencia e do Im per i o. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Villa Bella. 
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Nós, Dom Pedro Segundo, Impcr:ulor Constitucional c De
fensor l1erpctuo do Brazil, eté. Fazclllos saluw a todos os que 
a presente Carta de confirmação, approvaçâo c ratilicução 
virem, 11ue aos tJUinze dias do mez de Junho do corre_ule mmo 
se concluiu c assignou nesta Cürtc, entre Nús c Sua Ma~estndc 
o Hei de Hespauha, pelos respectivo~ Plcnipotenciarios quo 
se achavão munidos dos competentes 11lenos poderes, uma 
Convenção consular, cujo thcor é o seguinte : 

Convenção COI!!tular ent.re o D••azll e n 
Hesponlln. 

Sua l\lagestade o Imperador do Brazil n Sua Magestadc o 
Rei de Hespanha;· reconhecendo a nece~sidade de se deter
minarem c fixarem de uma maneira clara n precisa as attri
lmiçõcs, prerogativas c immuuidades tle que deverão gozar 
os agentes consulares, em cada um dos dous paize~, no exf'I'· 
cicio de suas funcções, resolveram celebrar uma Conven(.'ão, 
c para este fim nomearam seus l'lenipotcnriarios, a saber: 

Sua :Magestade o Imperador do Braz i!, ao Sr. Ur. Fclippc 
Lopes Netto, do seu Conselho, Diguitario da Impl'rial Ordem 
do Cruzeiro e Commcndador da Ordem da Hosa do lm)Jerio, 
Grande Ollicial da Ordem. da Cor,·, a da Italia, Commendador de 
f.. a classe da Ordem da Estrclla Polar da Succia, Gr;·nde 0111-
cial da Ordem do Nicham Ifiticm' de Tnnis, e Ollicialda Or
dem de Leopoldo da Belgica, etc.; 

E Sua Magestadc o Rei de Hespanha, ao Sr. D. Mariano de 
l'otestad, Cavalleiro da Inclita e Militar Ordem de S. João tle 
Jerusalém, Commendador da Heal c Distincta Ordem de Carlos 
III, Cavalleiro da Ordem de S. Mauricio c S. Lnzaro de Italia, 
c de L • classe da de S. Luiz de Parma, Seu Ministro l'leni
potcnciario no Rio de Janeiro, etc. 

Os quaes, depois de trocarem seus plenos JlOllcres, c os 
terem , retonhecido em boa e devida fúrma, convieram .nos 
artigos Sl't;nintes : 

Art. f.. • Cada uma das Altas Partes Contractantes tcr:i a 
faculdade de estabelecer e manter Consules Geraes, Consules, 
Yice-Consult>s e Agentes Consulares nos portos, cidades ou 
Jogares do tenitorio da outra, onde forem precisos para o 
desenvolvimento do commcrcio e protccção dos direitos e 
interesses de seus respectivos subditos, rcscrv:mdo-se Pxccp
tuar qualquer localidade onde não seja conn-nicnte o cstabe
lecimPnto de tacs agentes. 

Art. 2." Os ·consules Geraes, Cqnsules, Yiee-Consnles c 
Agentes Consulares nomeados pelo Brazil e pela Hcspanha não 
poderão entrar no dcsempm1ho de suas attribuições sem t)Ue 
suhmettam as respectivas nomeações ao Exequatur, segundo 
a fórum adoptada em cada um dos dons paizes. 

As autoridades administrativas e judiciarias dos rlistrictos 
para onde forem nomeados tacs agente~, á vista do Exequatur, 
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que )hes será expetlido grntis, os reconhecerão immediat a
mente no exercício dos seus cargos e gozo tias prerogativas e 
immunidades que lhes concede a presl'nte Convenção. 

Gozarão das mt•smas prerogativas e immunidades aquellrs 
Agentes qun, no raso de impedimento, ausenria ou moi·tr. dM 
Consules, Viec-Consules ou Agentes Consulal'C•s fnnccionnrmn 
wl ínterim, com permissão das autoridades competentl's. 

Catla uma das Altas Partes Contractantes I'eserva-st) o direito 
de negar ou retira1· o Exequatur á nomeação de qualquer dos 
ditos funceionarios, quando assim o julgar conveniento, ma
nifestando ao Govemo da outra os motivos que a isso .deter
minaram. 

Art. 3. • Os Consules, devidamente autorizados pelos seus 
Governos, poderão cstahclerer Vice-Consnlcs 011 Agentes Con
sulares nos dilferentes )Jortos, cidades ou loit"arcs do scn dis
tricto consular, onde o b&m do serviço, 1111e lhes· e~tá confiado, 
o cxig·ir, salvo a approvação c o Exequatm· tlo Governo tcrri
lol'ial. Estes Agentes podnrão ser imlistinctamente escolhido.~ 
d'nntre os cidadãos dos dous paizes, como d'entre os estran
geiros, e serão munidos de uma patente passada pnlo Consu\ 
que os tiver nomeado e dnhaixo de cujas ortlens elles davam 
th·ar. 

·Art. 4. o Os Consules Geraes, Consulr&e os seus Chancellcres, 
Vice-CQnsules e Agentes Consulares gozariio das prerogativas e 
immnnidades geralmente reconhecidas pelo direito das gentes, 
tnus como: a isen{~iio de alojaiÍHmlo militar n lle todas as con
trilmi(;ões directas, tanto pessoaes como de bens moveis e 
sumptuarias, impostas pelo Estatlo ou pelas autoridades Jll'O
vinciaes e municipaes, sal I' O se possuírem bens innnoveis, ou 
cxrrcerem commercio ou f(nnlquer ontrn il).dnstria, poi'IJ'!e 
nesses casos ficarão llUjeitos aos mesmos eneargos e taxas lfiH' 
os nacionaes. . 

Gozariio além disso tia immunidade pessoal, excepto pr.los 
clelictos tjnalilicados como inaliançaveis ou it"raves na legis
lação pennl do respectivo paiz. Sendo negociantes, lhes po
dm'á ser applirada a prna dH prisão por factos. relatÍ\'05 ao smt 
commercio. 

Não poderão ser obrigados a comparecer como testemunhas 
J)erante os Tribunaes. Necessitando a autoridade local obter de 
taes funccionarios alguma declaração 011 informa~ão, dever:í 
requisital-a por escripto, ou dirigir-se ao seu domicilio para 
recebei-a )Jessoalmente. 

Quando uma das Altas Partes Contractantes nomear para stm 
Agente Consular no torritorio tla outra um subdito desta, ess.e 
Agente continuaril a snr considerado como subdito da nação 
il que pertence, e licará sujeito its leis e rtlgulamentos fJUe 
regem os nacionnes no Jogar de sua residencia, sem que en
tretanto semelhante obrigação possa, por fórma alguma, 
coarctar o exercício de suas funcções. 

Não se entende esta ultima disposição com as prerogativ11s 
}lCSSOaes de que trata O § 3. 0 

Art. ã.• Se fallecer alit"Ulll funccionario consular sem sub
stituto designado, a autoridade local procederá immedhitamen te 
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á apposição dos sellos nos archivos, devendo assistir a esse 
acto um Ai'ente Consular de outra nação, reconhecida
mente amiga, residente no dístrieto, se fôr possível, e duas 
pessoas subditas do paiz cujos interesses o fallecido repre
sentava, e, na falta destas, duas das mais notaveis do Jogar,. 
Deste acto Iavrar-se-ha termo, em duplicata, remettendo-se 
um dos exemplares ao Consul a quem estinr sui.JOrrlinada a 
:1gencia consular vaga. 

Quando o novo funccionario houver de tomar posse dos ar
chivos, o levantamento dos sellos verilicar-se-ha em presença 
da autoridade local e das pessoas que tiverem assistido Íl sua 
apposição, e se acharem no Jogar. 

Art. 6. o Os archivos consulares são· inviolaveis, e as au
toridades locaes não poderão. em nt•nhurn caso, tlevassal-os 
nem embargnl-os; dPvendo, para esse fim, estar sempre se
parados dos livi·os e papeis relativos ao commercio ou indus
trin, que possnm exercer m respectivos Agentes Consulares. 

Art. 7. o Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares poderão collocar na parte exterior da 
easa do Consulado o eseudo das armas de sua nação, com a 
seguinte iuseripção: • Consulado Geral, Consulado, Vice
Consulado, ou Agencia Consular de .... • e an-orar a respe
ctiva bandeira nos dias festivos, segundo o uso de cada paiz. 
Poderão igualmente arvorar a bandeira nos escalercs em que 
embarcarem 11ara exercer func~~ões consnlflres fi hordo dos 
navios flncorados no porto. Estes si~naes exteriores sti ser
virão para indicar a habitação ou fi presen{'a do funcrionario 
consular, não podendo constituir, em cnso algum, direito do 
asylo. . 

Art. 8." Os Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consulares, ou aquelles que suaj) vezes fizerem, po
deriio dirigir-se ás autoridades do seu distrieto, e, em caso 
de necessidade, na falta de Agente diploniatico de sua nação, 
mcorrer ao Governo do paiz em rJUe exercerem snas func
ções, J>ara reclflmar contra qualquer infracção dos tratados 
ou convenções existentes entre ·os dons paizes, ou contra o~ 
abusos de que se queixem seus nncionaes. 

Art. 9. • Os mesmos Agentes terão o direito de rrceber em 
suas Chancellarias, no domicilio das partes e a bordo dos navios 
do seu paiz, as deelarações c mais netos, que os Capitães e 
homens da er1uipagem, passageiros, negociantes ou subditos 
de sua naçiío quizerem alli fazer, indusivamente testamentos 
ou, dispo~ições de ultima Yont~de, partilhas amigaveis, quando 
o:; herdeiros !orem todos maJOres e presentes, compromissos, 
deliberações e decisões arbitraes, e quaesquer outros actos 
proprios da jurisdicção voluntaria. 

Quando estes acto~ se referirem a bens immoveis situados 
no paiz, um Notario ou Escrivão publico competente do logar 
sera chamado para assistir ú sua celebração e assignal-os·com 
os ditos Agentes, sob pena de nullidade. 

Art. lO. Os referidos fnnccionarios terão, além disto, o 
direito de lavrar em suas Chancellarias quaesquer actos con
vencionaes entre seus concidndãos, e entre estes e outras 
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pessoas do paiz, em que residirem, assim como quaesquer 
outros de identica natureza, que interessem unicamente a 
subditos deste ultimo paiz, com tanto que se refiram a bens 
situados ou a negocios que tenham de ser tratados no terri
torio da nação á que pertencer o Agente Consular, perante o 
qual forem elles passados. 

Os traslados dos ditos actos, 1levidamente legalisados pelos 
Consules Geraes, Consules, Vice-Consoles e Agentes Consu
lares, e saltados com o respectivo seBo. official, farão fé pe
rante qualquer Tribunal, Juiz e autoridade do Brazil ou de 
Hespanha, como se fossem os originaes, e terão respectiva
mente a mesma força e validade como passados perante No
tarios e outros officiaes publicos competentes, uma vez que 
gejam lavrados conforme as leis llo Estado á que o Consul 
pertencer; e tenham sido submettidos previamente ao seBo, 
registro, insinuação e a quaesquer outras formalidades 
que rejam a materia no paiz, em que tiverem tle ser cum
pridas. 

Art. H. Os Consoles Geraes, Consules, Vice-Consules e 
Agentes Consularlls poderão servir de interpretes em Juizo, e 
traduzir e legalisar documentos de qualquer cspecie, cscriptos 
na lingua da sua nação. . 

Estas traducções farão prova, no Brazil e na Hespanha, 
como s~ tivessem sido feitas pelos respectivos interpretes ju
ramentados ou traductores publicos. 

Art. i2. 'Será da compctcncia exclusiva dos Consules Ge
raes, Consoles, Vice-Consoles e Agentes Consuhtres a ordem 
interna a bordo dos navios de sua nação ; e a elles perteneo 
tomar conhecimento das desavenças que sobrevierem entre e 
Capitão, Olficiaes, marinheiros e outros indivíduos incluídos, 
sob qualquer titulo, na ma~ricula da equipagem, comprehen
llido tudo o que fôr relativo a soldadas e execução de con
tractos mutuamente celebrados. 

As autoridades Iocaes só poderão intervir no caso de serem 
m; desordens, que d'ahi resultarem, tle natureza tal que 
11erturbem a tranquillidade e ordem publica em terra ou no 
porto, e de se achar implicada algama pessoa do paiz ou 
extranha á ('quipagem. . 

Em todos os demais casos, as ditas autoridades se limitarão 
á dar auxilio efficaz aos Agentes Consulares, quando fôr por 
piles requisitado para mandar prender e conduzir á cadeia os 
individuos da eqliipagcm contra os quaes por qualquer mo
tivo julgarem conveniente assim proceder. 

Art. i3. Para effectuar-se a prisão ou remessa para bordo 
ou para seu paiz, dos marinheiros e de todas as outras pessoas 
da equipagem, que tiverem desertado dos navios mercantes, 
deverão os Consoles Geraes, Consules-Vice-Consules e Agentes 
Consulares dirigir-se por escripto ás autoridades locaes com
petentes, e provar pela exhibição do registro do navio ou do 
rol da equipagem, ou pela cópia authentica de taes documen
tos,. que as pessoas reclamad:Js faziam realmente parte da 
eqmpagem. 
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Se a tlesc1·ção Jôr de bordo de um navio de guerra, dever:í 
ser provada por declaraçüu formal do Commandante do dit,-, 
navio, ou do Consul respectivo na sua ausencia. 

Nas localidades em que não ltouver Aj!entes Comularcs, 
Pssas diligencias serão requisitadas pelos Commandantes dos 
navios, e; na falta destes, pelo Ag·cnte Consular do distrkltl 
mais proximo, observadas as mesmas formalidade~ . 

. Em viiolta da requisição, a5sim ju~tilicada, não poderá sr1· 
recnsatla a entrega de taes indivíduos; c a autoridade local 
prestará todo o auxilio e assistcncia necessarios para a busca, 
calJtura e prisüo tlos ditos desertores, os quaes serão man
tidas, nas cadeias do paiz, a pedido e á custa dos referidos 
Agentes, até que achem estes occasiiio de fazel-os partir. 

Esta detem;ão não poderá durar mais de Ires mczes, de
corridos os quaes, mctliante prévio aviso de trcs 1lias ao 
A~l·nte Consular, será o encarcerado posto em liherdade, c não 
poderá ser preso pelo mesmo mo ti v o. 

Se o desertor tiver commcltido qualquer delicio em terra, 
a sua entrega se1·it adiada até que o Tribunal competente 
tenha proferido sentença, e esta tenha titio plena execu~ão. 

Os marinheiros c outros inrlividnos da P.quipagem, sendo 
snbditos do paiz onde occoner a tlcserção, ~ão ext:t•pLnados 
das estipulações do in·csentc artigo. 

Art. U. Todas as vezes que não houver es!i1mlações contra
rins entre os armadores, carregadores c segurndorcs dos navios 
de um dos dous paizes, que se dirigirem aos portos do outro 
voluntariamente ou por força maior, as avarias serão rc~tl· 
ladas pelos respectivos Consules Gcracs, Consules, Virc-Consu
les ou Agentes Consula1·es, salvo se nellas rorcm interessados 
indivíduos do paiz, em que residirem os ditos funccionarios, ou 
de uma terceira potencin, porquanto, neste caso, n não haver 
compromisso ou nccõrdo entre todos os interessados, deverão 
ser rcguladns pela autoridade competente. 

Art. :1.5. Quando encalhar ou naufragar um navio perten
cente ao Govemo ou a subditos de uma das Altas Partes Con
tractantes, nas aguas territoriaes da outra, as autoridades 
locaes deverão innnediatamentc prevenir do occorrido ao 
funccionario consular mais proximo do logar do sinistro, e 
todas r s opm·açõcs relativas ao salvamento desse navio, dll 
sua carga e mais o!Jjectw; nelle existentes, serão dirigidas pelos 
Consules Geraes, Cunsules, Vice-Consules ou Agentes Consu
lares. 

A intervenção das autoridades locaoo só ter:í por fim faci
litar aos Agentes Consulares os soccoiTOS neccssarios, mantnr 
a ordem, garantir os interesses dos salvadores cxtranhos á 
equipagem, e assegurar a execução das disposições que se 
devem observar para a 11ntrada c sabida das mercadorins sal
vadas e a fiscalisação dos impostos respectivos. 

Na auscncia e até á chegada do Agente Consular, deverão as 
autoridades loeaes tomar todas as medidas nccessarias para a 
protecção dos indivíduos c conservação dos objectos sal
vados. 
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No cnso de duvida sobre a nacionalidade dos navi.os, as attri
lmirues mencionadas no presente artigo serão da cx.clusin1. 
corrtpctencia da autoridade local. 

As mercadorias c elfcitos s~lvatlos não serão snjeitos a ne
nhum direito de Alf:mdega, salvo ~c fomm at.lmitlidos a con
sumo interno. 

8e o navio encalhado ou naufrngndo c os gentwos r mer
rndorins snlvadas, n'sim como o~ pa1wis encontrados a bordo 
forem reclamados pelos re~pectivos donos ou seus represen
tantes, serão a estes entregues, pertencendo-lhes as OJIL'rações 
relativas ao salvamento se niio Jll·eferirem louvar-se no Agente 
Consular. 

Quando os interessados na carga tlo referido navio fnrem 
~u!Jtlitos do paiz em que tiver logar o ~inistro, os g-cueros P 
mercadorias que lhes pertencerem, ou o seu produdo, trnando 
vendidos, não seriio demorados no poder dos fnucdonarios 
consulares, e ~im depositados para serem entregues a IJill'lll. 
de direito. . 

Art. Hi. No caso de morte tle ~ubdito de uma das Altas 
Parte;; Contractantes no territorio da outra, a autoridade lot·al 
competente <hwcr:í, sem demora, communical-a ao Consul 
Geral, Consul, Vice-Consnl ou Ag-onte Consular rnspecti\·o, e 
estes por sua pnrte a coHmmnit·arão ir.\"ualmrmtt• :itjliCII:t atllori
·dade, se antes tiverem conhecimento. 

Art. 17. Pertence aos funccionarios consul:ur.s do }1aiz tio 
fallecido exercer todos os a c tos necessal'ios para a arrecadação, 
guarda, conservarão, admini~tração e litjUidação da heranl_'a, 
assim como para a :;ua Pntrega nos lwrdeiros ou seu~ maHda
tarios devidamente autorizados, nos casos seguintos: 

i. o Quando os herdeiros são desconhecitlos. 
2. o Quando são menores, ausentes ou incapazes da Jlaeio · 

nalidade do fallecido. · 
:J." Quando o cv~cntor testamentario está anf'rnte ou niio 

aceita o encargo. 
Art. 18. O inventario, administração c liquidar,.ão da he

rança corre pelo Juizo territorial: 
i." Quando ha executor testamentario, que esteja presente 

e aceite o encargo .. 
2." Quando !la con.in~e so!Jrevivente a qnem pertença con

tinuar na posse da heranra como cabeça de ca~al. 
:1. • Quando ha herdeiro mnior c presente que, na conformi

dade das leis t.los dous Estados, deva ser inventariante. 
r... o Quando, com herdeiros da nacionalidade do linatlo, con

correm herdeiros menores, ausentes ou incapazes, de diversa 
nacionalidade. 

Paragrapho unico. Se, porém, em qualquer destas hypo
thc~es concorrer herdeiro menor, nuscnte ou incapaz, que 
seja incontestavel da nacionalidade tlo finado, o Consul 
Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Consular poderá reuue
rcr á competente autoridade local nomeação para cx.e1·cef. ns 
funcções de tutor ou curador, c a dita autoridatle lh'a poderá 
conceder, se para negai-a não tiver motivos legues ou outros 
que lhe pareçam attendiveis. Feita 3 partilhn, o fnnceional"io 

P. 1!. {8i8 99 
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consular arrecadará a quota hereditaria que couber aos seus 
representados, e continuará na administração dos bens, as~im 
como das pessoa$ dos menores e incapazes. 

Fica entendido que, finda a partilha e entregues os bens ao · 
funccionario consular ou a· seu procurador, cessa a inter
venção da autoridade local, snlvo para os effeitos· de que trata 
a segunda parte do n." 2 do art. 2~. 

O pai ou tutor nomeado em testamento exercerá as funcções 
da tutela dos respectivos herdeiros menores, podendo ser neste 
caso o Consul Geral, Consul, Vice-Consul ou Agente Consular 
investido nas attribuições de curador dos ditos menores. 

Se o pai ou o tutor declarado falleccr ou fút• removido, 
observar-se-ha o que dispõe a primeira varte deste para· 
grapho.' 

Art. t9. Aos menores, filhos do subdito Jwspanhol nascido~ 
no Brazil, será applicado o estado civil de seu pai até á 
sua maioridade, nos termos da Lei de iO de Setembro de 
i860, e para os effcitos do que é esti.pulado na presente 
Convenção. 

Reciprocamente, os funccionarios consulares do Brazil em 
Hespanha terão a faculdade de arrecadar, liquidar c admi· 
nistrar as heranças de seus compatriotas em identicas circum
stancias. · 

Nos ulfeitos, de que trata este artigo, não se comprchendem 
as tuteias e curatelas, as quaes só pl'deiQ. ser conferidas pela 

•autoridade local e reguladas pelas leis do paiz. 
Art. 20. Os Iegatarios universaes são equiparados aos her

deiros. 
Art. 2:1.. Quando todos os herdeiros forem maiores poderão, 

por mutuo accôrdo, proceder a inventario, administração e 
liquidação da respectiva herança pernnte o Juiz territorial ou 
funccionario consular. 

Art. 22. O funccionario consular nos casos em que, pelo 
art. 17, lhe compete exclusivamente a arrecadação, inven
tario, guarda, administraÇão e liquidação da herança, devrr:í 
observar as seguintes disposições : · 

t.• Se o arrolamento de todos os bens fôr possível em um 
dia, praticnrá esta diligencia logo depois do fallecimento, to
mando os ditos bens sob sua gum·da e administi·ação. 

2. • Quando o arrolamento não puder ser feito dentro desse 
prazo, porá inllontinente os scllos nos bens moveis e papeis 
do fallecido, .fazendo depois o rol de todos elles, aos qnacs 
dará o drstino declarado. 
· 3.• Os actos referidos nos dous numeros antecedentes serão 
praticados na presença da autoridade local, se esta, depois de 
prevenida pelo fnnccionario consular, entender que deYc as
sistir, c de duas testemunhas idoneas. 

!}.• Se depois do fallecimento, observado o disposto no 
art. 16, a autoridade local, comparecendo na residencia do 
finado, ahi não encontrar o funccionario consular, Iimitar
se-ha a appor os seus sellos. 

Chegando o funccionario consular, se estiver presente a 
nutorid:1de local, serão h~vantados os sellos e o dito funccio-
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nario procederá, na presença da mesma autoridade, no arro-
lamento dos bens, querendo ella assistir. · 

Se não estiver presente a mencionada autoridade, o func
cionario consular a ella se dirigirá por escripto, convidando-a 
a comparecer n'nm prazo nunca menor de tres dias, nem 
maior de oito, para que t."nha Jogar o levantamento dos sellos 
c demais actos enumerados. Dado o não comparecimento 
da autoridade local, o funccionario consular procPderú por 
si só. 

5.• Se durante as supracitadas operações apparecer um tes
tamento entre os papeis do defunto, ou se existir testa111ento 
Pm qualquer outra parte, a sua abertura serú feita, segundo 
ns formalidades legaes,pelo Juiz territorial, e qual rPmetterá 
de! I e cúpia authentica, dentro do prazo de quatro dias, no func
~~ionario consular. 

6.• Dentro do prazo de r\uatro dia5. o funccionario con
sular remetterá it autoridade oca! cópia authenticados termos, 
tanto da a(Jposição c levantamento dos sellos, como do nrro-
lnmcnto dos bem;, . 

7." O funccionario consular annunciará o fallecimento do 
autor da herança, dentro dn quinze dias, da data em que tiver 
recebido a noticia. · 

Ar.t. 23. As questões .de yalidnde de testamento serão sub-
mettidas nos JUizes terntorwcs. , 

Art. 2~. O fnnecionario consular, depois de praticar as 
operações que licmn mencionadas no art. 22, observará, na 
administração e liquidnção da herança, estes preceitos : 

i." Pngará antes de tndo as despezas do funeral, que serão 
fl'itas conforme n posição c fortuna do fallecido. 

2." Venderá immediatamente, em publico leilão, na fórma 
das leis e usos estabelecidos, os bens que se possam deteriorar, 
on qne srjam de ditlicil ou dispendiosa guarda. 

Parn n venda dos immoveis requererá o funccionario con
sular autorizacão do Juiz teiTitorial. 

3." Cnbrará,' amignvel ou Judicialmente, as dividas aetivas, 
rendas, dividendos dr acções, juros de inscripções da divida 
publicn ou npoliees, e quaesqqc1· outros rendimentos e quan
tias drvidas á hernn~a, e pa~snrá quitação aos devedores. 

~. • Pagará, com as qunntins pertencentes á herança, ou com· 
o pro!lnrto da venda dos bens, tanto moveis como immoveis, 
totos os eneargos c dividas da herança, cumprindo os léga
dos de q~P ella estejn onerada, conforme ns disposições tes
tamentarms. 

5.' Se, nlleg1,1ndo a insufficiencia dos valores da herança, 
o funccionario consular recusar-se ao pngamento de t&dos ou 
parte dos creditos, devidamente comprovados, os credores 
terão o direito de retfuerer á autoridade cJmpetente, se o jul
gnrem convenientQ. aos seus interesses, a faculdade de se 
eonstituir um concurso. 

Obtida esta declarnção, nos termos e pelos meios estabeleci
dos na legislação de cada um dos dous paizes, o funccionario 
consular deverá immediatamente remetter á autoridade judi
l'ial, ou aos ~yndicos da fallcncia,' ~egundo competir, todos os 
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documentos, effcitos ou valores pertencentes it liet·ança testa
montaria ou ab intestato, licando o refPrido funccionario en
carregado de representar 03 hertleirus auscntPs, os menores 
e os incapazes. · 

Art. :t5. A supervenicneia tle hcrdeil·o,; de nacionalidatlc 
tliversa da do fallecido não far:í Ct's~ar a arrecadação e 
administração ,da herança IJUI: se effeetuar nos casos de tfllt' 
trata o art. 17, senão quando os me~mos herlleiros se apresen
tarem com sentença dr. habilitat;ão (la,sada em jul p;ado, f\ P.Jn 

cuja :,cção e processo fosse onrido eompetentement" o rPs
pectivo fnuccionario consular. . 

Art~ 26. Se o fallecimento se der em localitlatle ond11 não 
lwja funccionario,consular, a autoridade local o cnnunnnicarit 
immediatamente ao Governo por intermeuio do Pt·esidcnte dn 
província ou do Governador civil, con~ignantlo na sua llal'ti
cipação todos os esclareeimcutm IJIW houver ohtitlo sobre o 
caso e sua,: circumstancias, e procctler;i á :tpposiçiio dos seiJog, 
arrolamento dos bens c aos netos sulJ~equentes da <tdminis
tração da herant,:a. Pelo Pm>idente da província ou Governa
flor civil será nos mesmos tPrmos e sem demora transmittitla 
aquella participarão ao funccionario éonsular competente,. o. 
tJUal pnderit C'Jmparecet· no lo~rar, on nomear, sob sua res
ponsabilidade, quem o represente; e elle, ou o seu t'epresen
tante, receberá a herança, proscgnindo na lirrniua~ão, se não 
cstiveP terminada. • 

Art. 27. Se o fallecido tiver pel'tencitlo a alg-uma socicdalle 
commercial, proceder-se-lia na ftirma tias preseripçues das 
leis commet·ciaes dos respectivos paizes. 

§ 1. o Se ao tempo do fallecimcnto os bens, ou parte dos 
bens de uma herança, cuja liquidação e administr::tç5o é re
gulada por esta Convenção, se ncharem embargados, penho
rados ou sequestrados, o runecionario consular não poder:'t 
tomar posse dos ditos bens m1tes do levantamento tlo me~mn 
rmhargo, penhora ou sequestro. . 

§ ~.o Se durante a liquidação sobre der embargo, penhora 
ou sequestl'O dos bens de uma heranca, o fuuccionario r·onsn
lar será depositaria dos uwsmos. bQJis penhorados, .embarga · 
dos ou sequestrados. . 

O funccionario consular consen·a scmpt·e o direito de ser 
ouvido, e de velar na oiJservaneia das formalidades exigillas 
pelas leis, podendo em todos os casos requere•· o fJUO julgar a 
JJilm dos intcressl.ls da herança, e tanto no Juizo Commereial 
como no da penhqra, se a execução se effectnar, receber;\ as 
quotas liquidas ou remanescentes que pertençam á mesina he
rancn. 

Art. 28. Liquidada a herança, o funeeionario con~ular 
extrahini dos r11spectivos tlocumentos um mappa do monte 
partivel, e remettel·o·ha it autoridade local compctentr, 
acompanhado dtl uma demonstracão ~~~ administrae~o e 
Iittuidacão. · • 

§ i.·· Estes dons tlocumentos poderão, se a autoridade lo· 
cal assim o requisitar, ser co11feridos com os originaes que 
para tal fim serão franqueados no archivo t•onsular. , 
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~ ~.o A autoridade local mandarit juntar o lllaJIJ!a c drmon
slraeão ás copias authrntieas dos termos de apllOSJrão c levan
tamento dos sellos e arrolamento dos bens, e fará a partilha, 
formando os quinhões e designando as tornas, se houver Ioga r. 

~ 3. o Em caso. nenhum os Consules serão juizes das eon
testações rl'lativas aos direitos dos herdeiros, collações á he
rança, legitim'a e terça ; estas contestações serão submettidas 
aos Tribunaes competentes. 

§ !,. o A autoridade local, tlei)Uis de proferida a sentcnt:a llc 
partilhn, rrmcttcrá ao funecionario consul:lr um traslado da 
mesma e do calculo respectivo. 

Art. 29. Se algum snbtlito de uma das Altas Partes Contra
t~tantes fallcccr no territorio da outr:t, a sua suecessão no q nc 
rcspeitn :í ordem hcreditaria e :í partilha serú rcgulntla scg·un
tlo a lPi tlo paiz á tjnc elln pertt•nt·tw, •111alqncr tJile sl'ja a ua
tlll'nza tlos hens, observadas totlavia :1s disposições CSJH'Ciaes 
tla lei local que regerem os immoycis. 

Quando, JlOrt>m, acontecer que algum subdito tlc uma !las 
Altas Partes Conlraetantrs eoncorra em seu paiz com herdei
ros estrangeiros, terá o tlireito de preft~rír tJUC o seu tjniuhão 
lH~retlitnrio sl'ja regulado nos tL•rwos da lei tle sua patria. 

Art. 30. O funcciouario consnlar niio poderá fazer rrmc~sa 
ou entrega da heranr,a aos lcgilimos hertleiros, ou a ~cus pro
curadores, Sl'não depois de pagas totlas as dividas que o de
funto tivesse contrahitlo no Jlaiz, ou de haver decorrido um 
anuo, a contar do fallecimcnto, 8Clll que se tenha apresentado 
reclamação alguma contra a herança. 

Art. 3i. Antes de IJUalquer tlistribnição do producto dn 
herança nos herdeiros, tlcyerão ser 1wgos os direitos fisc:~es tlo 
paiz onde se abra a successflo. 

Estes direitos scrãq os Ittcsmos que pagam ou vierem a pa
gar os snbdifos do paiz em ea>os analogos. 

O funccionario consul:1r dtwlaraJ':Í prcvi:tmento ;ís autori
datlcs fiscaes os nomes dos herdeiros e o seu grito depnrcntesco, 
e, pagos os dirnitos, lariio as mcsuws nntoritlades a transfe
rencia do tlominio e posso da herança para o nome dos her
deiros, nos termos tlcssa declaração. 

Art. 3:!. ,As tlespezas que o funccionario consular for oblj
gatlo a fazer em bem da herança ou de parte tlella, que nau 
cstircr sob stw guarda e administnção, nos termos t.!Psta Con
Vt'nção, seriio abonadas pela autoridatlc local competente, e 
pagas COlHO tlcspezas de tutoria ou curadoria pelas forças da 
mesma herant~a. 

Art. :J:J. Se' a hcranca de subtlito de uma !las Altas Partes 
Contr:~ctanfl's, fallccidÜ no territoeio da outra, se tornar 
vaga, isto é, se não houver eonjnge sobrevivrnle nem hertleiro 
em grúo sncec,sivcl, será tlevolvitla ú fazenda publica do paiz 
em que se deu o fallecimeuto, ~alvo o direito do lisco da pa
lria do fallecitlo ~os bens vagos rneonlrados nella. 

Tres ~lllllllleÍOS.St'tiio publicados COUSCI:Utivamenlc, )lOr tlili
gencia do Juiz territorial, tle tres em tres mezcs, nos jornaes tlo 
lognr em r)ue a snccessão se hYer ai.Jcrlo, c nos da capital tio 
paiz. E~tcs aunuucios tlci'Crão conter o nome c appellitlo tlo tlc-
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funto, o )ogar c data do seu nascimento, se forem conhecidos, 
a profissão que exercia, a dat~ e Jogar do fallecimento. Annun
cios semelhantes serão publicados, por diligencia do mesmo 
Juiz, nos jornaeo; da localidade em que nasceu o autor da he-
rança, e nos da cidade mais proxima. . 

Se decorridos dons aimos, a l'nntar do fallccimento, não se 
tiver apresentado conj uge sobt·t~vivente on herdeiro, quér pes
soalmente, quér· por Jlrocurndor, o Juiz territorial, JlOr sen
tença, que será intiwada ao tllnccionario consular, m·dr.nan\ a 
entrega da herança M Estado. A administração da razenda 
publica tomará então po~se da mesma herança, 'ficando obri
gada a prestar contas aos herdeiros que se li.Jlresentarem den
tro dos prazos em rJne o direito tle petição de herança se pôde 
tornar effectivo a favor tios miJditos nacionaes em itlcntiras 
circumstancias. 

Art. 3~. Os Consules Gcraes, Consules, Vicc-Consules e Agen
tes Consulares poderão delegar todas ou parte dns attribui~ões 
que lhes competem nos Lermo,; du prcsenlll Coll\·enção; e os 
agentes ou ·delegados que, o;ob sua responsabilidade, nomearem 
para representai-os, ·procederão dentro dos limite~ dos poderes 
que lhes forem conferido,;, mas não gozarão de nenhum dos 

. privilegias concedidos no art. ~." 
Art. 35. 'As autoridades locaPs limitar-se-hão a prestar aos 

funccionarios consulares todo o auxilio necessario, que elles 
lhes requisitarem para o perfeito cumprimento das disposições 
da presente Convenção ; e será nnllo tudo tJU:mto em contra
rio a esta for praticado. 
• Art. 36. Os Consules Geracs, Consules, seus Chancdleres e 

Vice-Consules, bem r~omo os Agentes Consulares gozarão, nos 
dons paizes, c soiJ a condição de reciprocitlade, de toda~ e 
quaesquer outras at.lribnieões, prt•rogativas e immunidades. 
que tenham já sido concedidq.s, ou que p·ara o futuro venham a 
sel-o aos agentes da mrsma categoria da nação mais favorecida. 

Art. 37. A presente Convenção será appi'Uvada e ratificada 
pelas duas Altas Partes Contractantes e as ratificações serão 
trocadas no B.io de Jnneiro, no mnis curto 11razo possível. 

Durará por cinco annos a contar da troca das ratificnções; 
com tudo, se doze mezes antcs de linda r o prnzo de cinco annos 
nenhuma das Altas Partes Contractautes notificar á outra a in
tenção de fazel-o ct~ssar, continuará a Convr.1jção em vi~or até 
que uma das Altns Partes Contractantes faça a devida no
tificaçüo.; de modo que a Convenção sú expirará um anno de
pois do dia em que uma das Altas Partes Contractantes a hou
ver denunciado. 

Em fé do qúe os Plenipotenciarios respectivos as~ignaram 
em duplicata a presente Convenção e a sellaram com o selln 
das suas armas. 

Feita no Rio de Janeiro aos quinze do mez de Junho do 
anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito
centos setenta e oito .. 

·(L. S.) Felippe Lopes Netto. 
(L. S.) Mariano de Potestad. 
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E sendo-Nos presente a mesuia Convenção, que fica acima 
inserida, e bem visto, considerado e examinado por Nós tudo 
quanto nella se contém, a approvamos, ratificamos e conlir
mamos, assim no todo como em cada um de seus artigos e 
estipulações; e pela presente a damos por firme e valiosa para 
produzir o seu devido effeito; promcttendo, em fé e palavra 
imperial, cumpril-a inviolavehnente e fazel-a cumprir e ob
servar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que, Fizemos passar a presente 
Carta por Nós assignada, scllada com o sello grande das armas 
do Imperio, e referendada pelo 1\linistro e Secretario de Estado 
abaixo assignado. 

Dnda no Palacio do IUo de Janeiro aos vinte e Ires dias do 
mez de Outubro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos setenta c oito. 

Pedro, Imperador (com guarda). 

Barão de l'illa Bella. 

Senhor. -Verifica-se pelos dados existentes na Hepartição 
Fiscal do l\tinisterio da Guerra, que no exercício a encerrar
se de 1877-1878 ha em diversas rubricas do art. 6." da Lei 
n. o ~79~, de 20 de Outubro de 1877, sobras na importancia de 
778:9l7n588, e bem assim que para o pagamento das despezas 
realizadas nos§§ 6.", 7. 0 , 8.", 9. 0 e 15do mesmo artigo, é no
cessaria a somma de 769:0578037, além da fJllc foi votada. 

O excesso de despeza proveio: 
De i80:000IOOO, no ~ 6. 0

- Intcndencia c Arsenaes de 
Guerra,- porque o credito concedido foi inferior ao consigna
do na lei antecedente, e a Lei acima citnda de 20 de Outubro 
só foi executada quasi no fim do primeiro semestre do menciona· 
do exercício, accreseendo que a suppressão de algumas officinas 
dos Arsenaes de Guerra do Impcrio, feita pelo Decreto n.o 6858 
de 9 de Março de i878, em virtude da autorização conferida 
pela ultima daquellas leis, sú teve vigor no fim do segundo 
semestre, circumstancia esta que tarnbem se deu com relação 
ao extraordinario pessoal jornaleiro e olliciaes empregados nos 
mesmos Arsenaes, e excedentes do quadro estabelecido pelo 
1\egulamento de i9 de Outubro de i872, os quaes o Governo de 
Vossa Magestade Imperial teve de dispensar por haver reco
nhecido não poder continuar a pagar vencimentos não pre
v.istos na lei, e attenta a circumstancia de que, sendp o cre-· 
dito concedido para todas as despezas do Ministerio da Guerra 
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na importancia ue H.. 897: 8091)Mi9, já ~c tinha uespcllllitlo, 
inclmivc a distribuição feita ;\~ 'fhcsoururias, a quantia do 
!J.229:486!'$89a. 

De 90: 0001}000, no § 7. • - Corpo de Saude c Hospitaes-, 
JlOri}Ue não obstante tm· o Governo de vo~~a Mage~tadc Impe
rial reduzido provisoriamente a enfermaria os hospitncs da 
Bahia e Pernambuco em 5 de Março do corrente anno, com· 
tudo o augmcnto no preço dos viveres ~~ dietas em algumas 
Jtrovincill.s do norte, c a conservação (até principio do seg-un
do semestre) de gmnde numero de mcdicos e pharmacunti
cos reformados c contractados, para pa~amento lle cujos ven
cimentos não h:wia verba, exig-iu tlcspczns cxtraordinarias 
por esta rubrica. . 

De !100:0001~000, no I 8. o- Quadro do Exercito-, JIO!'· 
•tne foi lixada a insufficfente tJnantia de 5-íSOOO para o far· 
dnmento de cadn praça; quando vcrilica-se pelos calcnlos da.~ 
Hettartições ele Quartel-.Mcstr~> Geneml e Fiscal, que nunca ~c 

· dcspemlcu menos, termo médio, de i001~000, visto como u 
preço do fanlmnento, que se fornece aunualmcntc a cad<t Jtl':l· 
!:a, conforme as annns, t; o seguinte : infantaria 981~711, ar
tilharia a pé 91B571, cavallaria H51~901 e artilharia a cavai· 
lu H!lt5771, accrcsccudo a eircumstancia de que devendo 
~cr a foroa do Exercito de 1;).000 praças de prct, de accüi-do 
com a Lei n.• 2706 de :H de Maio de 1H77, IJUC ainda vigora, sú 
ptitlc. ser ella reduzida a esse nnmm·o no segundo semestre, 
alt;rn da dcspcza que se faz in com os vencimentos de grande 
numero de Oflieiaes honoral'ios empregados em servi~·o mi
lita,:, c para a qual nãn se tinha votado credito. 

De 5:H09~09:J, no~ 9. "-Com111is~õcs militare:;-, pOrt[UC ten
do sido orçadas em 2't-:720b000 as vantagens gcracs dos Olli· 
ciaes reformados e honorarios cmprcgatlos em eommallllos de 
fortalezas e em conselhos I} e guerra, fni ar1cnas votada a som
ma de i2:36615000, produzindo por i~so aqnelle dcficit, não 
obstante a deliberação ttne tomou o lioverno de Vossa 1\Ia
gestade lm[JCrial de dispensar os Ollieiacs honorarios l[lle se 
acha\·am em taes commissõPs. 

Finalmente de 93:2í7b9't-'t-, no§ Hi- DiYcr~as despezas c 
cventnaes- poriJUC por esta rubrica correram despezas não 
previstas na lei, ah'm das que foram feitas com comedorias 
1le emlmrqnc e transporte de tropn, que o Governo foi ohl'i
gado a remover por convmiencias tle disciplina e de mna 
mais adetrnada organização nas gunrni~·ões das fronteiras tio 
St!l, _bem corno pela neccssi~nd.e tle a~.:u di r ·a algumas pro
vmetas do norte, para [trevcmr 1\esonlcns nos pontos em que 
se ag!:'lornerm'am rctirantt•s, o qne tndo elevou a dc~peza a 
•tttantia superior á qnc St! havia caleul:tdo . 
. A' .''ista do IJll.l' acabo de C\:.ptit·, tenho a honra du submcttcr 
a ~~~stg-natura de Vossn Magest:ulc Imperial o decrt'to junto, 
antorizamto a transrert•nca ue sobras na importanl'ia de 
7ü9:057/,i037, a!im de supprir o dclicit :teima rl'feriuo. 

. Sun, Senhor, com o mais profnntlo re~peito e acatamento, 
de Vossa Mag-estalle Imperial, Sllh!lito licl e rcwrcnte.
Jl/ai'IJiteZ do llerval. 



ACTOS DO PODER EXECL'Tl\'ll. 793 

DECRETO N. 7060- DE 26 Dlil ouTunno DR 1878. 

Autoriza o Ministro o ~ecrelario do Estatlo dos Nego cios 4a Gn~rra para 
applicar ás despezas com diversas rubricas do cxcrdeio do 1877:i87H a 
quantia do 769:057/1037, tirada das sobras vcrilicauas em ouirãs' Y~rbas do 
mesmo exercido. 

Não sendo sufficientcs as quantias votadas no art. 6.• da Lei 
n. • 2702 de 20 de Outubro de 1877 para as rubricJs-Intcn
tlcncia c Arsenaes de Guerra-Corpo de Saudc c llospitaes
()uadro do Exercilo-Commissõcs militares-c Diversas dt~"
pczas e Evcntuaes- do exercício de 1877-1878, Hei por bem, 
de conformidade com o art. i3 da Lei n.• H77 dc9 de Setem
bro de 186t, c Tendo ouvido o Conselho de Ministros, auto
rizar o Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Guer
ra para applicar ao lJagamento das dcspczas das rcferitla-; 
rubricas a quantia de 769:057fl037, tirada das sobras verifi
cadas nos§~ t..•, 2. 0 , 3.•, 4. 0 , 10.", H.•, 12.•, i3." e H.• do 
mesmo exercício, e distribuída na ftirma da tabella que com 
nstc baixa, ohsen·ando-sc as formalidatles indicadas no mcn-
cio nado art. 13. · 

O Ma!'cchal de Exercito graduado, .Marqnez do Ilnrval, tio 
1\Ien Conselho, Senador do lmperio, Ministro c Secretario do 
Eslado dos Ncgocios da Guerra, ussim o tenha cnlcn<lido e 
expeça os despachos ncecssarios. Palacio do lHo do Janoiro em 
26 de Outubro de !878, G7. o da Independcncia o do 1!11 perio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Impcradot' . 

.JI'Ictrquez do llerval. 

1'. 11. 187tl 100 
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TaiJella das so1J1·a.~ que devem ser trans{rrirla.ç. rltu nibrica.ç 
abaixo declaradas para fazer desnpparecer o deficit l·eco
nhecido em outras verbas do cxercicio lle 1l:!77-1M78, a que 
se refere o de.creto desta data. 

Pa"a a rubrica-Inten-
dnncia e Arsenaes de 
Guerra-...................... . 

Do § !.•-Secretaria de 
Estado, etc.-.. . . . . . . 3: 0001)000 

Do ~ :2.· -Conselho Su-
premo Militar, etc.-. 3: 800b000 

~~~ ~ :3."-Pagodoria das 
tropas- ........... . 

no§ "'·"-Archivo Mi
litar e oficina litho· 

500;)000 

graphica-.... .. .. .. 10:5005000 
no§ lO -Classes ina-

cti V a'- , ........... I:i~j: 71 :Jf>l70 
Jlo § H -Ajudas de 
wsto- . . . . . . . . . . . . . 6:l~o81i/,\8:Jo 

------ 1130:000;)000 
Para a rnbricn -Corpo 
de Saude o Hospitacs- . . . . . . . . . . . . ......... . 

Do § H -Ajudas de 
custo-............. 3:3281$581 

Do § :12-Fabrieas-.. 70:0:i8J861 
Do § 13 -Presídios e · 
eolonias militares-. :1.6:6321%ti8 

180: 000,5000 

!lO: 0001)11fl0 

----- !)(}:000;}000 
Para a rubrica -Qua-

dro do Exercito -. . . . . . . . . . . . . . . ......... '!00: 0001)000 
Do § :1.3 -Presídios e • 
colonias militares- . 'l.!9: :1.30S37Õ 

Do § n -Obras mili-
tares- . . . . . . . . . . . . . 3ti0: 8691>630 

----- ~00:0001$000 
Pnra a rubrica -Com-
missões militares-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r>:80!J150!J:l 

Do § :l"' -Obras mili-
tares- . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . ti: 80~1$01!:1 

Para a rubrica-Diver
sas despezas e Even-
tuaes- ................................... 93:2'l7õ9H 

Do § I"' -Obras mili-
tares- .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . 9:1; 2"'7 lí9Mt-

7ü9:0ti7~0:17 769:057~037 
-------------------·-- ---------------

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro de 1878.
Jllarquez do llerval. 
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DECRETO N. 70(H -DE 31 DE OUTUDllO DE 1878. 

~(I'"" 
I ~Ir) 

Declara ser estrada geral para o serviço do Estado a via ferroa do Porto 
Novo do C~nha a Jequitinhonha, no município de Arassn~iliy, Província de 
!11íõãs Gcracs·; ê providencia sobre a construcçii.o do prolongamento do 
Cabguazes n Jmtuitiuh(}nha. 

Hei por bqm declarar ser estrada gnral para o serviço do 
Estado, nos termos do § 2." do art. i. o do ltegulamento que 
acompanha o Decreto n." 5561 de 28 de Fevereiro de Hl74, a 
via ferrea que do Porto NO> o do Cunha fôr ter á margem do 
rio le<luitinhouha, na Província dn Minas Geraes; e bem 
nssim conceder á colllpanhia denominada- Estrada de ferro 
da Leopoldina-, un fúrma da clausula 2.• das que baixararp. 
com o Decreto n." 4\J H de 7.7 de Março de 187::!, preferenCia 
para a construeção do prolongame.nto da mesma via forrea 
de Cataguazes a J~tloitinhonha. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e 8ecretario de Estado dos Negocios da Agricultu
ra, Couunereio e U.n·a:; Publicas, assim o tenha entendido o 
faça ex1~cutar. l';daeio do liio de Janniro em :H de Outubro 
de i878, i.i7 ." da luJepeudl.iucia e do huperio. 

Com :~ 1 u!.J:·iea tlc Sua .1\Iagestade o Imperador. 

João Lins l'ieira Cansansào de Sinimbú. 

DECHE ro N. 706~ - DE 31 DE ourunao DE 1878. 

Coaco.Jo g~rantia do_juro do 7 •Jo sobre o capital de mil contos de réis 
a soci~da.Jo ;· Engol].!l!l.f;_Jntral do Quissamib osla!Jclecido no muniCÍJlio 
Jo Ma.:alle, Pr~'vincia do Rio de .f:i.D.Ciro. • 

Attendnndo ao que Me requereu a Sociedade Engenho 
Central de Quissamã, autorizada a funccionar com os esta
tlltos approvados pelo Decreto n. o 6033 de 6 de Novembr~ de 
Hl75, Hei por bem conceder-lhe a garantia do juro de 7 °/o 
sobre o capital de mil contos de réis, augmento permittido 
llOlo Decreto n. • 7052 de 26 de Outubro corrente ao primitivo 
fundo social de setecentos contos de réis e efTectivamente ap
plicado ao engenho central estabelecido pela referida socie
dade no municipio de l\lacahé, Província do Rio de Janeir·o, 
para o fabrico de assucar de canna, mediante o emprego de 
UJlparelhos e processos modarnos mais aperfeiçoados, sob as 
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clnusulas que com este baixam, assignndas por João Lin~ 
Vicir"a Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Cornmercio c 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 31 de Outubro de l8í8, ü7 .0 ua 
Indcpcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Jocio Lins Yieira Can.~an.çtio de Sinimlní. 

Clnusulos n <)ue se •·cfereo Decreto u. 0 ,·oo~ 

desta daw. 

I. 

Fica l~fllll'l'IIida ú socierlarln anonyma • Engenho CPnt1·al tln 
Quissamã » autorizada a funcciouar eom os estatutos appro
vados pelo Decreto n." 603:! de 6 de Novemhro rle 1875, a ga
rantia do juro annual de 7· 0 /o sobre o capital de 1.000:00015000, 
augmento pcrmittido pelo Decreto n.o 701)2 do 26 do Outubro 
corrente, ao primitivo fundo social de 700:000~000, c etrecti
vamente empregado na construcção de edilicios apropriados á 
fabrica e dependencias destas, tramway, seu material lixo o 
rodante, animaes c nccessorios indispensavcis ao serviço da. 
mesma fabrica. 

I I. 

A garantia do juro durará por espaço de 25 annos contados 
da data do contracto. O respectivo pagamento será feito em 
presença dos balanços annuacs da liquidação da receita c dcs
pcza exhibidos pela sociedade c devidamente examinados. 

III. 

A sociedade, de accôrdo com o Governo, introduzirá em seu 
estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem des
cobertos c interessarem . cspceialmcntc ao fabrico de assucar. 

IV. 

A soeie:lade obriga-se, sendo preciso, a estender as linhas 
fer~eas existentes entre o engenho central c as propriedades 
a!;'rtcolas do muuicipio, comtauto que não exceliam de trcs 
lolomctros. 
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v. 

Nos· contractos cclebrarlo~ com a sociedade é liv·re aos pro
prietarios ag-ricolas, tllantadores c· fornecedores de canna es
tabelecer as condições do fornecimento c sua indemnizn(.'iio, 
oodendo esta ser ajustada em dinheiro pelo )Jcso c qualidade 
lla canna, ou em certa proporç:Io c qunhdadc do assucar fabri
cado. 

VI. 

Do capital garantido pelo Estado clestin:trú a societi:Hle o 
v:tlor de i O "/o para cç,nstituir um funtlo especial que, ~oh sna 
responsabilidade, emprestará a prazos convencionados, a juro 
at1\ 8 °/o ao anuo, aos plantadores e fornecedores de cauna, 
como adi:mtmnmtlo p:~ra :mxilio dos gastos 1le protlncçfio. 

A importancia 1lo emprcstimo nfto pod,.rú exceller de dons 
tcn~os do valor presumível 1h safra. 

Na falta de accôrdo o valor presumível da safra ser;i fixado 
J•or arllitros, tendo a sociedade para fiança do reembolso, não 
s:'• os fructos pendentes, como tambcm certa e determinada 
1·ollwita futur:t, iust!'umcntos de lavoura e IJUalqner ontro 
ubjecto isento de onus, todos os 11uaes llevcrãu sl'r I'SpPeili
eados no coutracto do emprcstimo, em que se cxvres,;arú o 
modo do pagamento c a prohihição de serem retirados do 
poder do devedor durante o prazo do cmprestimo os Dbjectos 
dados mn lian(.'a. 

VII. 

Nas despezas do custeio do engenho central serão comprc
henllidas sômentc as que se fizerem com a compra das cannas, 
e do material do consumo annual da fabrica, trafego, admi· 
nistração c reparos ordinarios c occurrentes. 

VIII. 

A substituição geral ou parcinl do malcrinl empregado no 
serviço do engenho central, as obras novas, inclusive o au
gmcnto das existentes, correrão por conta do fundo de reserva, 
IJUC a sociedade constituirá por meio de uma quota deduzida 
dos lucros liquidos da fabrica. 

IX. 

O~ !ucros liquidos excedentes de 7% ao auno sobre o capiWI 
addiCIOnal de L 000: Ooon, serão applicados á amortização dll 
qualquer auxilio pecuniario que na conformillade tia t:lansu
la. i. a :1 sociedad~l tenha recebido do Estado, eom os respe
dlvos JUros venmdos na mesma razão tlc 7 "/o ao anno, lic:nulu 
eutemlido que sú depois du feita <liJUella muortizar~to poderá 
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ter Jogar o png:1mento lle dividendos ús accões que represen
tarem o primitivo fundo social de 700:0008<)00 lixado pelo 
art. 2. • dos estatutos approvados pelo Decreto n. o 60J3 de li de 
Novembro de t875. 

X. 

Healizada que ~eja a indcmnização de que trata a clausula 
antecedente a sociedade dividirá o excedente da renda no se
guinte modo: :1.0 •;. para constituir o fundo de amortização 
do capital social de t.700:000t}OOO; iO "/o para augmentar o 
fundo de resf•rvll., que será reprl•sentado no mini mo por um 
terço do capital, addindo·se o saldo á quota dos dividendos. 

XI. 

A. sociedade ohriga·se a prestar os esclarecimentos que forem 
exig-idos t•elo Governo c pela Presidcncia da provincia, e a 
apresentar :mnualmente um rel:1turio circn111stanciado dos 
trabalhos c opera(;Õt~s. c a cuntractar pessoal idone,1 para os 
diverso3 misteres do fa!Jrico, sendo essa idoneidade compro
vada por títulos, documentos c attcstados de pessoas prolis
sionaes e competentes. : 

XII. 

Ao Governo fica salvo o direito de liscalisar, pelos meios 
cJne entender mais convenientes ús opera(;Ões da sociodade, a 
execução do contracto.eom ella ccleurado c o cumprimento 
dos aj u&les f(litos com os proprictarios ag-rícolas, plantadores 
e fornecedores de canna. 

XIII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pagamento 
do juro garantido : 

§ t.o Se por culpa da socicda.de, durante tres annos conse
cutivos o engenho central não produzir o minimo do assucar 
tfUC a sociedade se propoz fa!Jricar. 

§ 2.0 Se por igual motivo o engenho central deix.ar de 
funccionar por espaço de um anno. 

Exceptnam-sc os casos do força maior devidamente com· 
Jlrovados. 

XIV. 

A's infracções do contracto a que n:io cs.tiver comminacla 
pena especial, impor:í o Governo administrativamente a multa 
d~ 1:000~000 a 5; 000!5000, e do dobro ua reincideucia, procc
d:.:ndo·sc á co!Jranl,'a executivamente. 
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XV. 

Os casos de forç:.~. maior serão jmtificmlos perante o Governo 
lmpcrial, quejulgará de sua proccdencia. 

XVI. 

As questões entre o Governo Imperial c a sociedade c entre 
esta c particulares serão decididas, quando da competcncia 
do Poder Judiciario, de accôrdo com a legislação brazilcira. 

XVII. 

As questões, que se derivarem do contracto celc!Jrallo ontre 
-o Govorno e a sociedade, serão resolvitlas por do!J.s arbitro!;, 
nomeando cada parte o seu. No caso tle empate, não havenclo 
accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada pnrtc dPSilma.r:i um 
Conselheiro de Estado, decidindo entre os dous a sorte. 

XVIII. 

Incorrendo a sociedade mn tJnalc(liPr cnso ele dissolu\:ão, 
proccdcr-se-ha á liquidação, de conformidade com as leis em 
vi~or, sendo vendidos em hnsta publicn o en.!.(enho ccntrnl c 
suas pertcnçns, para reembolso das quantias que a sociedade 
tiver recebido do Governo. 

Não havendo lançador, o Governo arrcndar:í o cstahelcci
mcnto c, indcmnizado que seja de tnes quantins, o dcvolvcr:í 
aos subscriptores das acçõcs da sociedade c, em falta delles, 
a seus lcgitirnos sncccssorcs. 

XIX. 

Do exame e ajuste das contas da receita e clespeza para n 
p:1gamcnto do juro garantido st~r:í incumbida uma enillliiissão 
composta de um agente da socicd:ulc c de um mupn1g-ado tln · 
signatlo pelo.Govcrno ou pela l'residcncia dn (iroviw:ia. 

A dcspeza que se fizer com :1 llscalisaçãn tlo contrar:to cor
. rerá por conta do Estado, durante o prazo da cuuccs~ão da 
garontin. 

XX. 

O contracto que fôr celebrado em ·virtude desta" r:lausulns 
será revisto de cinco em cinco annos, podendo set· uwcliiicalln 
nos pontos que a expcriencia rcputnr tldeitno~os, llll'tliantt: 
accôrdo prtõ.vio entre os contractantcs. 
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XXI. 

Se o Governo Imperial entender conveniente exprdir regu
lamento para boa execução do art. 2.• tla J,ci n.o 2U87 do ti de 
N:ovembro de 1875, obriga-se a sociedade a cumprir c fazer 
cumprir o mesmo regulamento uo que lhe_ fôr applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1818.
João Lins Vieira Can.~ansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 70G3-DE 31 DE OUTUDTIO DE 1878. 

Sujeita á jnrisdicç:lo das Alfandegas do Rio Gran<le, na Província do S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, c de Paranagu:\. na <lo Paran:i, as ~~~<~c~Rcndas 
U?_ Pelotas o Antonina, c marca·lhcs a~ rcspecliv<ts attrilmiçõcs. 

Usando da facnltlatle confPrida nn art. 2.", § 3.", do Regu
lamento que acompnnhon o Det~t·dn n." G2i2 ti<~ 2 dtl Agosto de 
i87ti, llei por lJem ordenar o seguinll•: 

Art. L • A Me~a de Ren<las d<l Pelota~, na Província ·tle 
S. Pedro tlo Hio Grantle do Sul, o a de Antonina, na do Para
nú, serão d'ora em diante eonsid<watlas Estarões dependentes, 
a primeira da Alf:mllega da citl:ule tlo· Bio Grande, e a f\C" 
guntla da da cidatlo tle Paranagnú, sentlo sons empregado~ 
irnnwdiatamentc sulJortlinatlos aus re>poctivos Inspectores tia~; 
mesmas Alrantlegas. ~ 

Art. 2. o Em ambas as .Mesas de Rendas· serão processados, 
além dos despachos de oxportar,ão é cabotagem, os do nwrca
dorias estrangeiras sujeitas a direitos tlo consumo. 

Art. 3. o A cscripturação tlas tlitas Mo>ns tle Rendas, na parto 
relativa ao processo de despachos de importação, exportação 
c cabotagem, c outros serviços proprios das Alf;mtlegas, ser:í 
feita em livros especiacs, que, depois de encerrados semes
tralmente, serão remettitlos am; lnspectorn~ tias respectivas 
Alfantl<)gas, assim como a~ notas tlc despnchos, manifestos n 
mais documento~, alim de serem nessas Hepartições exami
nadas, c nttendidas ns irregularidades e faltas quo forem en
contradas, sendo depois remcttirlas ás respectivas Thesourarias 
de Fazenda com o relatorio feito pelo empregado ou cmiJre
~ados, incumbidos desse exame, para que se proceda em tempo 
a tomada de conta dos rcsponsaveis pela arrecadnção. 

Art. 4. o No começo de cada mcz será remettida ás sobreditas 
Alfandegas a importancia do saldo da arrecadação do mcz 
anterior, acompanhado das guias de entrega e de receita, ba
lancete c documentos de despeza, qne se tenha realizado em 
virtndn do ordem das Tlwsnurarht~, transmittidas aos lnspe-
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ctores !las mesmas Alf:mdn~as. O balancete r. mais docu
mentos serão encaminhados pelos Impectores ás Thesourarb.s 
de Fazenda,lara os fins convenientes. 

Art. 5." arrecadação feita pelas ditas ~lesas de Rendas 
será reunida á das respectivas All'andegas para sobre a total, 
ser calculada a porcentagem que competir aos empregados, 
na fórma da tabella do citado Regulamento de 2 de Agosto 
de i876. 

Art. 6. 0 As ditas Mesas de Rendas terão o pessoal constante 
da tabella annexa :w presente decreto ; sendo os Jogares de 
Administradores e Escrivães preenchidos por empregados das 
mencionadas Alfandcgas, escolhidos por seus Inspectores, 
eom. approvação das Thesourarias de Fazenda, e perceberão, 
além do vencimento do emprego que tiverem, os Adminis
tradores a gratificação mensal de !008000 e os Escrivães a de 
508000 : sendo semestralmente substituidos nessa commissão, 
para a qual serão preferidos os que tiverem mais pratica do 
serviço, e com especialidade da de Conferente, e abonando-se-
lhes a quantia precisa para seus transportes. · · 

Quando as conveniencias do serviço o exigirem, poderão os 
Jnspt~ctores das Alfandegns tfpsignar um ou mnis emprPgados 
para coatlj)lvar o trabalho dns Me~ns de Rrndas. 

Art. 7. o Os Inspectores dns Alfandrgns do llio Grande e Pa
ranaguá, alóm das attrihuiçõcs qne ltws confere o nrt. w:; 
do Regulamento de 2 de Agosto de i8i6 e mais legislação 
em vigor, inspecciona1·:io amiudadas vezes ss mencionadas 
Mesas de Hendas, po1· si, ou por CIII{Jregados de sua inteira 
confiança. 

Art. 8. o As decisões, que proferirem os ditos Administra·· 
dores das Mesas de Hcnt!as nas questões suscitadas sobre 
assumpto de sua competencia, ficarão dependentes de appro
vaçfio dos Inspcctores das referidas Airandegas; cabendo 
das decisões destes os recursos estabelecidos na l~gislação, os 
quaes serão interpostos nos devidos prazos por intermedio 
dos Administradores. Desta regra ficam exceptuados os pro
cessos de contrabando apprehendidQ em flagrante nos limi
tes dajurisdicção de cada uma dessas Mesas de Rendas, cujos 
Administradores .terão apenas competencia para os organizar, 
preparar e instruir até o acto da conclusão para o julgamento, 
sendo este proferido pelos Inspeetores das ditas Alfandegas, 
com recurso para a alçada superior, nos casos em que fõr 
pcrmittido. 

Art. 9. o O porto da cidade de Pelotas c o de Antonina 
ficam habilitados para o commercio directo por embarcações 
naeionaes e estrangeiras, sendo vedados ás ditas Mesas de 
Rendas os despachos de baldeação e reexportação para outros 
portos da mesma ou differente província. 

Art. :10. As embarcações de longo curso e as ·de cabota
gem, e as que navegam nas mesmas provincias para portos 
onde houver Alfandegas ou Mesas de Rendas, ficam obriga
das ao despacho maritimo conforme o art. lJ,95 e seguintes do 
Regulamento de i9 de Setembro de 1860, cobra.ndo-se os emo
lumentos do-passe-nos termos dos §§ 76 e 77 da tabella 

P. li. 1878 IOI 
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annexa ao Bcgulamento qu~ :~companha o Dl:\creto n." l:mG 
de 2{[, de Abril ele tR69. e hl'lm assim á rontrihnifêãO para as 
casas de caritlnde de conformidade~ com o art. 1:1 da Lei 11.0 23li8 
de :!5 de Agosto de 1873. 

Art. B. Na liscalisação e policia c'os portos c ancoradouros, 
os Administradores elas citadai' l\1esas de Rendas observarão c 
farão observar as di8posic:õcs da i'ecção 2. •, c.apitul? 5.", ti
tulo IV, do Hcg-ulamento da~ AI randoga~, compctmtlo aos 
Administradores colligir os tlor,nmcntos sobre as infrncçües 
que se derem, c impor as mult~1s ahi cstnhelecidas, as quaes 
ficarão dependentes de approvação dos InspectorPs daquellns 
Alfnndcgas; c.omcçamlo a contar-se dt•ssa data o prazo para 
interposição do recurso. 

Art. 12. Os actunes A1lministra1lorns e Escrivães das so
breditas Mesas de Hentbs p;:ssariio :1 SPI'Vir adlli<los ús rcre
~illas Alfantleg'as, rcvesantlo no s"rviço elo expediente clelstns 
com os respectivos emnreg-<Hlos, e pereelwrão uma porcenta
gem calculacla sohro o reuclimcnto métlio tios trcs ultimns 
exercicios, tlistribuitla na Jlroporção 1le :l;f.i pnra os Atlminis

. tratlores c 2;fi parn os Esc~riYiV~~. a e1ual ser:í dcduzicln da 
renda total; para sobro o liq11 ido c-alcn:ar-sC' (•nl.iio a porcem
t:~~cm n IJUC tiverem 11ireito "' ont.ros Plllprt'g-ados ela~ gohrl'
tlttas Alfanrkgns. 

Gnspar Silveira Marlins, tln M1m Cm1s!'lhil. Ministro c Se
cretario de Estado dos Ne~g-ocios da Fazentla c Presitlnnte elo 
Tribunal do 'fhc~>ouro Nacional, assim tenha entendido o o 
faça oxecutnr. Palacio do H i o tlc Janeiro aos 31 ele Ou tuhro 
rle 1878, 57. o da Intlepentlcncia ~~ tio lmperio. 

Com a rubrica ele Sua Magt·staelo o hnperador. 

Gasprrr Silreira Martins. 

Tnbellu do pessoal clns J\lesa,. de ll:.endns nhaixn 
declar:ulns. 

EMPUEGOS. 

Administrador ...................... . 

Escrivão ........................... . 

Gunrdas· ............................ . 

JIIESAS DE HENDAS. 

Pelotas. Antonina. 

i 

:1. 

l 

1 

3 

Hio ele Janeiro em :n ele Out.11 hro tln 1.878. - G. Silrrira 
Aftwtins. 

,/"V1:Af".;f\:.AJ\J'" 
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DECHETO N. 701i~ - DE :a m; OUTUil't\0 1 B 1873. 

DodMa a ent•·aneia d~ comarr.a do S. Simão, n:< Província do S. Paulo, o 
marca O OrJCriJ ... b do rQ~tn!o-th·o Pro!Jttor. 

Hei por bem decretar o sc~uintc : 
Art. L• E' dcclaradn do pl'inl('ira entranci:l n com:~rra de 

S. Simão, na Provincia tle S. P:~ulo, eread;.~ pr:la Ld da 
re:::pectiv:~ A5sl<mtulüa ri.• 6J de 12 tle Uaio do anno pAs&>ado. 

Art. 2.• O Promotor Puhlir,o da rcferid;~ coml)rca ter~ n 
vencimlm1o anriilal de 1 :4,00~000, sentlo 800:)000 de or1lcnadl1 
t~ !i001)000 do gratificação. 

Lnfayette r.mlrigucs Pcreiw, tb Men Con~t'lho, Ministro a 
Secretario de Estado 1los Ncgocios da Justiça, n~3im o lenha 
tmtemli1lo o faç.a executar. l'alacio do llio de l~IHliro em 31 
de Outubro de lt:i78, 57 .• da lndependencia ll do lfnperio. 

Com :1 rubrie:t de Sua Mage~ta1le o imper:nlor. 

Ln.(ayette Rodrigues P~1·eim. 

DEGlU~TO N. 70ii:J- nz !} DE !'.'ov;mmtn DE l87R. 

Cuuc.:r.(lC' privHc,gio :1. Fr·a.neisi·A Oclavio Pcrnira Rastos para falJrit.:;Jr 
massa c ~a~c1 C OI~. o h.~gaço da em~ na llc a~sue~u. 

Attenderulo ao que Me requereu Francisco OrtnYio Porcira 
llastos. c tle conformitl:ulo com o vareccr tlo Consci!Jeiro Pro
euraulÍr da Corún, So!Jet·ani:l () F:IZl'lllln Nacional, Jlci por !Jmn 
eunccder·lhe privilegio, pot· 10 annos, pDra fabricar massa e 
papel com o mnprego do hag·aço da canna dC' :tssuc:Jr, scg-nn· 
do o tn·ocl~sso de sua invenção, o •rual depositou nu At·chivo . 
l'uiJiieo. · 

João Lins Vieira C;msansãq de SinimiJú, tio Mtm Cüllsc!ho, 
Senador tlo Impt•t•io, Presitlt.•ntt~ tlo Consdho de I\linistms, Mi
" istro c Sl~eretario de Estado tl11s i\n;.:oeios 1la "\ gricultur:t, 
Commereio •l Obras l'nlilka~, a:"sim o tnnha entcnllitlu c faça 
l'XPI~ntar. Pal:u~io •lo Hio 1\n Jandt·o Plll !l tle Non:mhro tlc 
1tl7H, li7." da lndt'Jh.liiLkneia c do llllpnio. 

Com a ruuriea de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jo1!o Lins Vieim Cnnsansilu de Sinimuú. 
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• DECRETO N. 7066 - DE 9 DE Non;~ums ng 1878. 

Cone<)de permissão ao Bacharel Joaquim Anwnio do Amaral Gur~el para 
explorarí minas de) carvão de pedra e outros mineraes, na Provincia de 
S. Paulo. · 

Attendcndo ao que :rtle requereu o Baclutrel Joaquim An
tonio do Amar11l Gurgel, Hei por bem conceder-lhe permissão 
Jlnra explorar minas de carvão de pedra e outros miiael':les, 
no rio Itararé, seus afluentes, e suas margens, comprehen
dido o territorio da freguezia de S. Sebastião do 'l'ijuco Preto; 
1111 Provincia de S. Paulo, mediante as clausul~s que com este 
baixam assignadas por João Lins Vieira Ct~Hsansão de Sinimhú, 
do Meu Conselho, Senndor do Imperio, Presidente do Conselhn 
de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Nt•gucios da 
Agricultura, Commereio e Obras Publicas, que assilia o tenha 
entendido i~ faça executar. Pnl:teio du Hio de Janeiro em 9 d~ 
Novembro de 1878, 57." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Joiio Lins Vieira Cansansão de SinimM. 

Clnusulns n ()Ue se •·ef"er•e o Decreto n. 0 7000 
dest.n data. 

I. 

E' concedido o prazo de dons annos, contado desta data, ao 
Bacharel Joaquim Antonio do Amaral Gurgel, para, sem )lrc
j uizo de direitos de terceiro, explorar carvão de pedra e outros 
mineraes no rio Itararé, seus afluentes e suas margens,. corn
prehendido o territorio da freguezia de S. Sebastião do Tijuco 
Preto, na Província de S. Paulo. 

II. 

Esta concessão fica sujeita ao cumprimento das clausulas 
2.• a 10. • das que baixaram com o Decreto n.o 696't de 6 de 
Junho do corrente anno. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro de 1878.
Joào Lins Virira Cansansào de Sinirnbtí. 
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DECHETO N. 7067- DE 9 DE NOVEIIIBRO DE 1878. 

Concede privilegio a João Conrado Engelberg para imachinhmo de bene· 
. Jlcia~ e~{!. de sua invenção, denominado Phenix. 

. Attendendo ao que :Me requereu João Conrado Engelberg, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem conceder
lhe privilegio por lO annos para fabric:~r e vender a maçhina 
de beneficiar café, denominada Phenix, segundo o desenho 
e descripção que apresentou e ficam archivados. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obr~s Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. l'alacio do lHo de Janeiro em 9 de Novembro de 
i878, 57. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jo1w Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECilETO N. 7068- DE!) DE NOVEllllRO DE 1878. 

Concede privilegio a Manoel Francisco de Ca&tro Nascimento para o novo 
systema de enxadas de sua invenfãO. 

Attendendo ao que Me rcquereul\lanoel Francisco tle r.astro 
Nascimento, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procmador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por 
bem conceder-lhe privilegio por oito annos, para fabricar e 
vender enxadas de su:~ invcnç:io, segundo o desenho que 
a}Jrescntou e fica archivado. · 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, PrP.sidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncg-odos da Agricultura, 
Cornmercio e Obras Publica~, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro de 1878, 
57. o da Indcpendcncia e do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jocio Lins Vieim Cansanscio de Sinimbú. 
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DECHETO N. 7069- DE \l nE N:JYE~mno llE lfl78. 

Reduz a W:G00/1000 a 'luentia fixada no Decreto D.' 6:1!6 de l3 de Março 
de i877 para a posse tlrfinitha. de cada uma das Llatas mineracs, conctl
diuas ao Ilacharcl Jose Maximo No~ueira !'unido, na I'ruvincia ue Minas 
Gcracs. 

Atten:lontlo ao fJUC 1\!fl re:Jucrcn o B:1 hnrrl Jos1\ M:nimo 
Nogueira f'í•nillo, Hei pnr l1et11 reduzir a IO:OOOr)OOO a quantia 
tlt) :J0:000/>000 fixatla na elau~n!a a.• c á qnal ~e refere a 
dau~ula !~.· do Decreto n. o 6516 de 13 de Março de 1877 para 
a posse definitiva de c:ula uma das dntns mincrac~, roncc
t.lidas ao stlpplicantc na Província de .M.ina~ Geraes. 

João Lins Vieira C:m~:msito de Sinin1Lú, do Meu Conselho, 
Senador do Impt~rio, Presidente tlo Cons ~lho lle Ministros, 
.Ministro n Seerclario d~ Estado dos Nc:.;ocios da Agrieultura, 
Counnercio e Obras Pnhlkas, assim o ti'nha entnnúido e f;tça 
executar. Pnlncio tlo Hio tle .Janeiro em \J de Novembro ti!~ 
iS78, ij7." dá hH.lCJll'Htlencia c do I:nperio. 

Com a ruliriea de Sua Ma:!c,;tade o lillperallor. 

João Li11.ç Vieiut Cttnsansâo de Sinimlní. 

DECHETO N. í0í0-DE !l u:' íO:IJYE\HlHO DE 1Sí8. 

Amplia ::L conct~ss:io ft>it..t [tO Dr. Do "",Yit Clínton van Tuyl para. tniucrar 
chumLo na Prodnd;J. du s~Luta. Cathnrina. 

Attendcn<ln ao lfllll .Me requcrt)tl o Dr. nu Wit Clinlon 
vau Tuyl, Hei por !Jem tomnr exlen:>iva não stí ao rio lt:l
jahy -mirim e sells nlllnenles, como ás VPI'WUlPs <In m••smo 
rio, a pcrmissfto comed~da ao 'upplicante por D,·creto n." 7017 
t.le ;il de Agosto ultimo para lavrar mimts de dmmho na Pro
vinda de Snnla Calltaritw, soiJ as clausulas a que se refere 
o mesmo derreto. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbü, do Mnu Conselho, 
Sonatlor do lmpcrin, l'resitlenln t!n Conselho t!n Mini,.;l.ros, 
.Ministro c St'tT<•t;•rio de Estatlo tl••sl'\c•:.;ol'io~ da AgTirl!liura, 
Comrnereio c Obras Puhlicas, :~s~im o tenha cntnut.lido o faca 
executar. l'alaeio do llio dn Janeiro 1•111 V <le NtJVt'IlllJru [ic 
:l8í8, 57." da Indepentlcnda c do l;avcdo. 

Cbm a ru!Jriea dJ Sll<J ~Iagest<Íclc o Impuraúor. 

Joâu Lin~ Viviro, Cnn:;~tn:>iio •le Sittimúü. 
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DECRETO No 7071- DE u DE ;\OVEMillto DE i878. 

Cmcedo permiss5o ~o Dr. De Wit Clinton van Tuyl para minerar ouro na 
Provincia. de Santa. Catharina. 

Attcnden!lo ao que l\le requereu o Dr. Do Wit Clinton van 
Tuyl, Hei por !Jem conceder-lhe permissão para minerar ouro 
no alto rln serra de ltnjahy, Província de Santa Catharina, não 
sü nos allluonles tios rio~ Garcia e ltajahy-mirim, como neste 
ultimo e suas vcrtt1ntes, sol! as mesmas clattsulas a que sere
fere o Decreto n.• 7017 de 21 de Agosto ullimu. 

João Lin3 Vieira Camnm5o do Sinimbü, do Meu Conselho, 
Senador tlo Imperio, Presidente tio Conselho de Ministros, 
Ministro e S!'crctario de Est:ulo rlns Negndo:; da A~rictlltnrn, 
Commercio c Ohr:1s l'u!Jiicas, assim o tenha nut.,ntlitlo e f<H'a 
executar. Pnlacio do 1\io de Janeiro em O de No1 Clllhro de 
1878, 57. • da Indqwmlencia e do lmperio. 

Com a rubrica dt~ Sua !IIagcsLatl,•. n Imper:Hl<~r. 

Joiio Lin.~ rieira. Cmwtnsii:o dt• Sinimlní. 

DECHETO No 7072- DE\) DE :\'OVIDIBIIO DE IRTL 

Concndn privilc~io a Thomaz A. E!li..,on para inlro(lnzir n'o Imw~rio o 
' phono~;ruJiho Uc sua invcUt;iio. 

· Attcn<ltmtlo ao que Me requereu 'fhomn A. Edi~on, e tle 
eon t"orrnitl:tde com o pan•cer tlo Consd hei ro Procurador da 
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bnrn conceder
lhe privileg-io para, durante o mesmo prazo do qnc ohteve 
nos Estndos- Unidos da Amcrica do Norte, introduzir no Im
perio o phonographo de sua invencão, não podendo, porüm 
exceder de vinte annos o referido p·rno e ficando a present~ 
·conccss~o dependente de (lpprovação da Asscmhléa Geral Legis
lativa. 

João Lins Vieira Cansansão tlc Sinimhü, do Meu Conselho 
Senador do ImtJerio, Presidente do Consfllho de Ministros' 
l\linistro c Secrctnrio de Estndo dos Ncgocios da Ag-ricultura' 
Commcrcio e O!Jras Puhlic..'ls, assim o tenha entendido e fac~ 
executar. Palacio do Ilio de Jnneiro em \l de Novcm!Jro Üe 
1878, 57. o da Independcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica do Sua 1\Iagestatle o Impnr:-ulor. 

Jmw Lins Vicim Cansrmsilo tle 8iniml11í. 
·F' v lf\:f'd'\:JV'V' 



ROR Ar.TO~ no !'ODER EXEWTIVO. 

DECRETO N. 7073- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1878. 

Concede prh·ilegio a Fernandes & Irmão para o melhor&mento que in tro· 
- duziram nos carros de su& invenção. 

Attendendo ao que Me requereram Fernandes & Irmão, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem con
ceder-lhes privilegio para o melhornmento, cuja descripção 
apresentaram e declaram ter introduzido nos carros de sua in
venção, a que se refere o Decreto n. o 6935 de H> de Junho do 
corrente anno; devendo a presente concessão findar em :1.5 de 
Junho de 1888. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Con
selho, Senador do Impcrio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgorios da 
Mrricultura. Commercio e Ohras Puhlicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeit·o em 9 de 
Novembm de 1878, 57. o da Independcncia e do Imperio. 

Com a rnlJI·ira de Sn.1 .Magrstatlr. o Imprratlor. 

J01io Li11s Virirn Can.sansiio de SinimM. 

DECRETO N. 7071- DE 9 DE NO~'EMORO DE 1878. 

Proroga o prazo marcado ao Dr. Peolro Ernesto Allmquerqne de Oli\·eira 
para fabricar e vender o elevador mecanico de sua invenç,lo. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. Pedro Ernesto Al
buquerque de Oliveira, e de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, Hei por bem prorogar por dous annos o prazo que lhe 
foi concedido pelo Decreto n. o 6:J3a de 20 de SetemtJro de 
:1876 pnra fabricar o elevador mecanico de sua invenção. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros' 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura' 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faç~ 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Novembro de 
:1878, 57. o da Indcpcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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DEí:RETO N. 7075- DE 9 DE NOVEJ\lBRO DE H!78. 

Concede privilegio a José Francisco de Oliveira para fabricai' vinho do 
cann11 de assncar. 

Attendendo ao que Me rerJuereu José Frandsco de OJi\·eira, 
e Tendo ouvirlo o Conselheiro Procurador da Cori1a, Sobera
nia e Fazenda Nacional, Hei por bem conceder-lhe privile
gio por cinco annos para fabricar P vender vinho de canna 
de assuear, segundo o processo de IJLW se rliz im entor e 
cuja descripção apresentou. 
· João Lins Vieira C:msansão tlc Sinimbü, tio Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho •lo Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgorios da Agricultura, 
Commorcio c Obras Publieas, assim o tnnha ent1m!lido c faça 
executar. Palaeio do Hio de Janeiro em 9 1le Novembro de 
1878, 57. o da Indepcndencia e do Impor i o. 

Com a rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbü. 

DECBETO N. 7076- DE 9 DE NOVE~IURO DE 1878. 

E'lingno a colonia ulilitar de S. P<•lil'o 1le .\ lcantal';l, 

Attendendo ao que representou a Presidencia da Província 
do 1\lanmhão, Hei por I.Jem extinguir a colonia militar de S. 
l1edro de Alcantara, creada na mesma província pelo Decreto 
11." i28lJ, de ~6 de Novembro de 1853. 

O Marechal do Exercito gradu~llo Marqucz do Üerval, do 
:Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secr~tario do 
Estado dos Negocios da Guerra, assim o tenha eutcndillo e 
expeça os despachos necessarios. Palacio llo Hio de Janeiro 
em 9 de Novembro de 1878, 57.• da Iudcpendencia c do 
Imperio, 

Com a rubrica dn Sua 1\bgestadc o Imperador. 

Mal'quez do Htm.:al. 

1'. u. i87S 
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DECHETO N. 7077 - uE !l DE NOVE~lono DE iS78. 

l'roroga por mais um anno as <lisposiçõe< dos decretos suspendendo a en· 
llrança tios direitos de consumo do ga•lo Yacl'nm c lanigcro importado 
no lmpcrio. 

Usando d..1 anlorização confnrida ao Governo no art. H da 
Lei n.0 2792 de20de0utubro de 1877, Hei por bem prorogar 
110r mais um anno as uisposi<;ÕI'S dos decretos que su~pen· 
tiPram a cobrança dos direito~ dl'. consun1o de g·auv vaccnm 
e lanigPro vindo tle paiz"" t•straui~·Piros. 

Ga~par Silvl'ira 1\inrtins. dol\klt Conselho, Mini~tro e St·cre· 
t:rrio de Estado dus Nrgocios da Fazentla e Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nàcional, assim tenha entendido e o 
faça executar. l'alacio do Ui o de Janeiro nos 9 de Novembro 
uo Hl78, 57.0 ua lnuepentlencia e !lo Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lage,·.t;:ue o lmperatloi'. 

llaspur Silveim iiiartins. 

DECHETO N. 70i8- DE \)DE NOVEMBRO DE i8í8. 

Declara. roscintlitlo o t~ontrn.cto Ct•lrlJr;Hio rnm o Engenheiro Augusto Tei
xeira Goimhra. para ·a consLruc~ão tlc um malaUouro na fa7.en~la dl' 
Santa Cruz. 

Attcntlendo a que o Eng-rnlwiro Augnsto Teixeira Coimhr:,, 
emproitt'iro ria constrnet;:lo do novo matadouro na fazentla tln 
Santa Cruz, aiJantlonou as respPctivas ohra>: por espaço dn 
mais dn ummez, o outro.~i11111 qur, sm11lo intim:Hio pelo E11· 
geulwiro Fiscal uo Governo para rt~t~onu•çal-as tltmtro de r·ei·to 
prazo e realizal·as do modo o mais conveniente ;í scgur:rnr::,, 
andmnento e exequibilidade de taes obras, doixúra de dar 
l"llmprimentn ús ordens do dito Eng-enheiro Fiseal: Hei por 
bem deelarar reseinditlo o eontraeto qnn o meneionallo em· 
Jlfoitciro Augusto Teixeira Coimhra cdebrára eom o Go\'orno 
Imperial a 25 de Julho uo 18i!J, 1wra a t~om;trucção datJnelle 
ostabelocimonlo, visto verificarem-se as ltypothcses de caduci· 
da de do contracto, na fúrma tias elausulas 28. a e 32." do 
mesmo contracto. 

O Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, tl11 1\Ien Conselho, Mi
nistro e Secretario do Estado tios Negocios do Imporio, assim 
o ttmha entenuido e faça PXeeutar. Palaeio do Hio ue Janl)iro 
em~ de NoYembro de 1878, ;)7." da Indeponllencia e !lo Im· 
perio. 

Co111 a ruhriea ue Sna !\Iages ta de o Imperador. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
~v.-
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DECRETO N. 7079-DE 9 DE l'íOVEMDUO DE 1.878. 

Appi'Ova a' motlificaruc,;<fcitas nos estatutos da Socicdatlo Franccza tio 
Soecorros ~lntnos. 

Attemlt~ndo ao que representou a Socil'dnde Franceza de 
Soeeonos Mutnos, c Confonn:nulo-:Mu llOI" Minha Immediata 
Hesolução de 2 tlo corrente IllL'Z I'Olll o parecer da Sect;ão dos 
Nt•gocios do Impcrio tlo Conselho de Estado exarado em Con
stllta de 1.0 de~ Agosto ultimo, Hl'i por hem approvar as mo
dilienr,uos, que com t~stt~ haixam, feitns nos rstalutos nppro
v:tdos pelo lkt:rl'lo H." '•O!ll ele 2U !In Janeiro de• l8ti8 e altt~
rntlos pelo de n." :i288 do 2'1 tle Maio de 187:1, assi:,rna!las pelo 
Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do 1\leu Conselho, l\linistro 
c Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o 
ton h a entrndido o faça exeeutar. Pala e i o tio Rio de Janeiro 
em 9 de Novembro do 1878, ti7." da lndeptmdeneia c, do lm-
pt:rio. · 

Com a rubrica de Sua Magestadt: o Imperador. 

Carlos Leoncio de Can,allw. 

1\lo>.lilicações dos estatutos da Sociedade Frnn
eeza de 8oecot•t•os l\lutuos, a •1ue se ret•et•c o 
decreto supra. 

l. 

No~ i." do al't. ft.." depois das palavras-para ser admittido 
t:umo ~o!'Ío t\ Jlfeeiso ser francez-acrescentam-so as se
guintes: ou fillto de {rance:;; nascido no Bra:;;il ; o mais como 
se acha nos estatutos. 

li. 

O§ i .. " do art. 21 ti subslitnitlo por outro assim t~oneehido: 
-Os soeios terão tlirdto ú pensão stíment<' depois tlc cotnplc
tart•.m tiO a unos du itladt>. Os vensionistas rcsillmlles 11a s1;dc 
da socictlade serão obrigados a ret~ebcr no tn·azo de 30 lli<IS 
catla semestre vencido. Aos residtm tes füra da mesma séde 
t•oneetlcm-se seis 11wzes }J:tra esse fim. 

As quantias não reclamadas nos prazos marcados consi
derar-se-hão perdidas 1mra o socio, sem prejuízo do paga
mento das que posteriormente lhe forem devidas, e reverterão 
pam a sociedade. 

III. 

O prnzo de cinco annos antes !lo tina! não poderão ser mo
dilicados os (~~tatutos c Llo 1111e trata o art.50, contar-se-ha da 
}lrest:nle data, em l!lle pelo Governo Imperial são approvadas 
estas modificações. . 

l'alacio do Rio de .Janeiro em 9 de Novembro de l8i8.
Cnrlos Leoncio de Carvalho. 

~~ 
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DECRETO N. 7080- DE 9 DE NOVEMDRO DE :l878. 

Declara a entrancia das comarcas de lngazeira, r Floresta e Taquarctinga, 
na Província <le Pcrnamliüéo;·.; inarca os ordenados dos r~spocthos Pro· 
motores Pub\icos. 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Art. Lo São declaradas de primeira entrancia as comarcas 

de Ingazeira, Floresta e Taquaretinga, na Província de Per
nambuco, creadas pela Lei da respectiva Assembléa n. • 1260 
de 26 de Maio do anno passado. 

Art. 2. 0 Tm·á o vencimento annual de :1.:6001}000, sendo 
800~000 de ordenado c 8008000 de gratiticação, cada um dos 
Promotores Publicas das comarcas de Ingazeira e Floresta, e 
o ·ae r:@O~OOO, sendo 800/!000 de ordenado e 600~000 de 
gratificação, o da comarca de 'faquaretinga. 

Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de J:meiro em 9 
de Novembro de :l878, 57. o da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com a rulJrica de Sua l\Iagestade o ltn}Jerador. 

La{ayctte llodriyues Pereira. 

DECRETO N. 7081 - DI~ 9 DE NOVE~lDRO DE :l878. 

Crêa o Jogar <lc Juiz i\1unicipal o de Orphão• 110 termo do Cataguazcs, na 
l'rovincia de ~linas Geracs. 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Artigo unico. l!'ica creado o logar de Juiz Municipal e de 

Orphãos no termo de Cataguazcs, na Proyincia de Minas Ge
raes. 

Lafayctte Rodrigue_,; Pereira, do Meu Consel110, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palario do Rio de Janeiro em 9 de 
Novembro de :1.878, 57. o da Indcpcndcncia e do Imperio. 

Com a rubrira de Sua Magestade o Imperador. 

La{ayette Rodl'iyues Pereint. 
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DECRETO N. 7082- DE 9 DE l.'\OVEI\lBRO DE 1878. 

Declara quo o tymq_ de S. Josó, na Provincia do Paraná, se devo consi
derar separado o\ o o\ a capital e não do de Campo Largo. 

Hei por bem declarar o seguinte : 

Artigo unico. ·o termo de S. José, onde foi creado o logar 
de Juiz Municipal e de Orphãos pelo Decreto n•. 7038 de 5 de 
Outubro deste anuo, não se deve considerar separado do termo 
de Campo Largo, mas sim do da capital da Província do Pa
mná, ao qual havia sido annexado pela Lei da respectiva As
scmbléa n. 4.39 de H de Maio de 1875. 

Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 
Novembi'O de 1.878, 57. • da Indcpendeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imprrador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 

Senhor .-A Lei n. • 2792 de 20 de Outubro de i877 concedeu 
para a verba do§ 7. •-Commissões de limites e de liquidação 
de reclamações-, do art. 4..•, no exercício financeiro de i877 
-1878, a quantia de......... . . . . . . . . . . . . . 200:000~000 
devendo, porém, as despezas dessa verba 

importar em............................ 229:200~076 

haverá nclla um deficit de................ 29:20081)76 
Para supprir esse dcficit, tenho a honra de suhmetter ú 

Approvação e Assignatura de Vossa Magestada Imperial, em 
conformidade do art. i3 da Lei n.• H77 de 9 de Setembro de 
186!, oldecreto junto que manda tirar da verba do§&,. •-Ajudas 
de custo-, onde existem sobras na importancia de 32:885;$566, 
a-quantia de 29:2008076 para ser applicada ás despezas da 
verba-Commissões de limites e de liquidação de reclamações
do referido exercício financeiro. 

Sou, Senhor, de Vossa Magestade Imperial, o mais fiel e . 
reverente subuito.-Barão de ViHa Bella. 



ACTOS DO PODF.R F.XF.fTTl\"0, 

DECrtETO N. 708:1 - DE f(j llR NOVEMRRO DE J87R. 

Autoriza o llfinistru e Secretario do Estado tios N e~ócios EstrangeiroS 
para applicar ás dcspozas Ua vorl~a-Commissües d~ limitcB n Jc li qui· 
tla~ão tio reclamarõos-tlo exercido tle tR77-t878 a 11unntia tlc 2U:200.50ifi. 
tirada Ms sohras tia 'orba·-.\jtulas tio cu,;to-tlo mesmo cxcrcirio. 

Não scnrlo snOiciente a quantia que a Lei n. o 2792 de 20 de 
Outubro de i877 concedeu para as dnspczas da verba do ~ 7." 
-Commissões de limites e de lirJultlação tlc rcclamaçõe~
do art. ~.· do ex.ereido finimeciro de !877-1878, Hei por 
bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, n de conformi
dado com o art. t:l da Lei n.• 1177 de9 ilfl SctemiJro de f8ti2, 
autorizar o Meu Ministro c Scr~retario di• Estado dos N e~or i os 
Estrangeiros, para applicar :ís ditas ih~spcza~ a rpwn tia IIP 
!9:2001$07fi, tirada das sobras da vnrba-Ajntlns di! ensto-ilo 
mnsmo ex1•rcieio. ollservando-se as J'ormaliilailes Jll'i'Sr~riptas 
Jlor lei. 

O fiarão tio Villa Bella, rio Meu Cnnselho, Ministro c Secre
tario rle Estado rios Ncgoeios Estrangeiros, assim o trmha en
tendido e raça executar, expedindo os despaelw' nrnessnrios. 
Palacio do lHo de Janeiro em 1ü de No~-emhro tle 1878, !ii." 
da Jndepnndenr·ia f\ do Imperio. 

Cnm a rnhriea rir\ Snn 'l!ng·pstarln n Imporador. 

JJar1Io df' l"illn Bt•lln. 

DECHETO N. i08~·- DE 16 ng NOYF.~tnnn nE tR78. 

ConcP.do a CiePro de Poulr~:; P. nnt.ros a IIPI'0Rs1ri:t. ('4'1'mis:-:do para t1·an::;· 

f(lrirem a -.lmpc.Hial Hrazilian Nalal :md No\'a·Cruz Rai1way f.otnpauy 
limitr.<l ~ o prlrilr:.Jio P rarores '7itin lhes fo1·nm oÍtlor~;ulos pPin DPrrdo 
n ,o 70tS tlc iH dn OutniJro proximo passado. 

Attcndendo ao que Me requereram Ciccro de Pontes, Fnm
cisco Manoel da Cnnha .Junior. Padre .João Manoel de Carva
lho e Brigadeiro 1\lanoel P()dro Drago, conccssionarios da 
estrada de ferro da cidade do Natnl :í villa da Nova-Crnz, 
na Provincin do Rio Grnnde do Norte, Hni por bem pcrmit
tir-lhcs que transfiram á • Impl'l'ial Brazilian Natal nitd Nova
Cruz Railway Company Limitcd » o privilegio 1\ (avorcs que 
lhes foram concedidos prlo Deerelo n.o 70'1,8 de :18 de Onlnllro 
(lroximo pa~~a<lo. 
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. João Lins Vicira Cans:msílo de Sinimbú, do Meu Consc lho, 

Senador do Impcrio, Presidente do Cortsclho 1le Ministros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio e O!Jras Publicas, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.6 de Novembro d~ 
1.878, 57." da Indevcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador . 

.Toí'io Lins Vieim Cansansiio de Sinimlní. 

DECRETO N. 7081"i - DF: 16 DE NOVEMRRO DF: Hl7R. 

Rc~ula a cxeenção do § 7.0 olo art. 4." do nccrclo n.o 9~12 de G olc Af!O'lo' 
<le iRi:l. 

Considerando que, segundo o disposto nn ~ 7. o do art. 1." 
do Decreto 11. 0 2:W:! df' 6 de Agosto df' I!l7:1. os a1ljnntos 1pw 
têm de decidir com o relator as pronuncia~ c os recursos 
destas, não podem SE'r previamente 1lesignados, c que, por· 
tanto, ó intcnrão manifesta c clara do citado decreto que, atú 
o moutento de se proecdor aos respPeti vos julgamentos, seja 
ineerto quaes os Juizes qne, como adj nntos, 1leveriio ndiPs 
tomar parte, Hei por IJern, Usando dtt attl'ibnição fjne mo 
t•.onf•m~ o § i2 do art. :1.02 da Constituir;iio, decretar : 

Art. i. o Som pro que as tlecisõc~ sobre l!rQlllmcias c re
ÇQ!SOS destas forem por qnni•Incr rnziio a1liadas dupois de j:í 
haverem sido sorteados os dous Juizes adjuntos de •Inc trata 
o§ 7. 0 do art. l.0 do Decreto n." 2:v~,2 du 6 de Ag-osto de :1.87:1, 
cessarão as funcçõcs dafjUelles adjuntos COJ_HO taes; e oppor
tnnamentc, quando as mesmas causas su!J1rem dn novo ao 
conhecimento do Tribunal, se sortenriio outros fjUil com o 
relator Jtrollrarn as ditas decisões. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposiçõPs em Cllll trario. 
Lafayctto Redrigues l'eroira, do Men Conselho, Ministro 

·c Secretario de Estado dos Negocios dn Jusliça, assim o tenha 
entendido e faça executar. l'alucio do Rio de Janeiro em lli 
de Novembro fle 1878, 57. o da Indnpendencia c uo Imperio. 

Com a rubrica de ~na Magestade o ImpPrador. 

La{ayette nndl'i(flll'S Pl'1'rim. 
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DECRETO N: 7086- DE i6 DE NOVEMBRO DE i878. 

IJeclara os ..encimcntos que cúmpetcm aos cmpregadús do lllini&teriu da 
Justiça, quando se aeharom feira do exorriéto cnm parte de doente. 

Usando da attribuição, que l\le confere o art. 10~, § i~ da 
Constituição do lmperio, Hei por bem decretar o seguinte: 

J\_rt. L"' Não têm direito a vencimento algum os empre
gaçlos do Ministerio da Justiça, que estiverem fóra do exer
cidio de seus cargos, por mais de ao dias, com parte de "doente, 
s!l!'vo se apresentarem licença concedida pela autoridade com
petente. 

;Art. 2." Os 30 dias, de que trata o artigo anterior, devem 
entrar no calculo a que se refere o art. r1. o do Decreto n." 6857 

~
' 9 de Março deste anno, afim de não serem gozados mais 

se~s. mezes com ordenado, estatldo o empregado flÍra do 
efCICIO. 

. Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
~t~cretario de Estado dos Negocio~ da Justiça, assim o tenha 
!Ou tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 
Ide Novembro de !878, 57." da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La.(ayette Ro-Jrigues Pereim. 

DECRETO N. 7087- DE 16 DE NOVE!\IDRO DE 1878. 

Regulari'a o serviço <las loterias da Côrtc. 

Tendo em vista regularisar o serviço das loterias da Côrte, 
e Attendendo ao que Me representou o respectivo Thesou
reiro, Hei por bem decretar o seguinte : 

Art. i. o O Thesoureiro para poder exercer o respectivo car
go prestará Hança na importanciade i00:0006000, em dinheiro 
ou em apolices da divid3 publica. 

Se a 1iança fôr em dinheiro o Thesouro lhe pagará o juro 
igual ao dos seus bilhetes. · · 

Art. 2. o Além das obrigações que lhe incumbem os Regu
lamentos em vigor, o Thesoureiro terá regularmente escriptu
rados os livros •caixa• c de contas correntes, c bem aasim os 
auxiliares que julgar convenientes. 

Todos estes livros serão abertos, rubricados e encerrados 
pelo Fiscal das lot<>.rias. 

Ar~. _3 •• 0 Os bilhete.s serão impressos de fórma que possam 
ser diVIdidos em deCimos, cada um dos quaes tera um talão 
que deverá ficar no escriptorio do Thesoureiro, a fim de ser 
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opportunamente recolhido ao Thcsouro. Cada dccimo ter:i os 
mesmos dizeres dos ·bilhetes inteiros actuaes. 

Art. fJ.. o Fica dispensada a assignatura de chancella, esta
belecida no art. H do Decreto n. o :J57 de 27 de Abril de t844, 
a qual será substituída pela assignatura gravada na propria 
chapa do bilhete. 

Art. 5. 0 O Thesoureiro recolherá ao Thesouro no prazo de 
60 dias a importancia dos promios não reclamados, os bilhetes 
não pagos, as listas, notas e cadernos da respectiva extracção. 

Art. 6.• Será de t i/2 % a porcentagem que ao mesmo 
Thesoureiro compete pelo serviço das loterias, continuando a 
correr por sua conta todas as despczas com este serviço, nos 
termos do art. !. 0 do citado Decreto de '!.7 de Abril de t84fJ._ 

Art. 7. o O Fiscal das loterias assistirá á extracção das 
mesmas, c além dos deveres que lhe incumbem as Instrucções 
de 18 de Junho do t86~, decidirá todas as questões que se 
suscitarem, c imporá ao Thesoureiro as multas em quo in
correr com recurso para o Ministro da Fazenda; competindo
lhe de mais as attribuições impostas ao Presidente das loterias 
no art. 7 ."do Regulamento de 1844. 

Art. 8.° Fica revogado o art. 4.• do Decreto n. 0 2874 de 31 
de Dezembro de 1861, na parte 11ue autoriza ~a venda nesta 
Côrte das loterias da Província do Rio de Janeiro. 

Art. 9. o Consideram-se em vigor todas as disposições sobre 
loterias, que não forem de encontro ás do presente decreto. 

Gaspar Silveira Martins, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negociostda Fazenda e Presidente do Tri
lmnal do Thllsouro Nacional, assim tenha entendido e o faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em t6 de Novembro df~ 
i878, 57. • da Independencia o do Imperio. 

Com a-rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Gaspar Silveira Martins. 

DECRETO N. 7089 (')-DE 16 DE NOVEMBUO DE i878. 

Allrra os arts. 29 e 32 do Regul,mento que baixou com o Decreto n.o 4835 
do l.• de Dezembro <lo i87L 

Attendendo á conveniencia de serem contemplados nos 
quadros do mesmo anno as occurrencias a que se referem os 
arts. 29 e :J2 do Regulamento que baixou com o Decreto 
n. • 48:m do L• de Dezembro de i87i, e o artigo uni co do 

n Com o n.o 7088 não. hoO\'C acto algum. 
p, n. 1878 · 103 
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Decreto n.o 6967 de 8 de Julho do corrrmln anno, Iloi por hem 
decretar : 

Art. L o Os fnnccionarios encart'egados da matricula re
metterão nos mezes de Janeiro e Jnlho de cada iiriíio à Di
rectoria Geral de Estatística, pelo meio prescripto no art. 20 
daquelle regulamento e ao Juiz de Orphãos do Jogar, uma re
lação dos filhos livres de mulher escrava matriculados no 
semesll'e antei·ior; contendo todas ns declarações do art. 'L o 

do mesmo regulamento . 
Art. 2. o Os encarregados da matricula tambem organizarão 

e remettnrão á Directoria Geral de Estatística nos masmos pe
ríodos de que falia o artigo antecedente um quadro nominal 

' dos filhos livres de mulher escrava lfUC tiverem fallecido no 
município, com indicação do numern de ordem de cada um. 

Art. :l. o Hevogarn-se a~ disposições em contrario. 
João Lins Vieira Cansansão de Siniml;ní, do Meu Conselho, 

Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio. de Janeiro em 16 de Novembro de 
1878, 57. 0 da Indcpendeneia n do ltiiJW!'io. 

Com a rubrica de Sua 1\fagcstadc o Imperador. 

João Lins Vieira ~nsansão de Sinimbú. 

DECUETO N. 7090- DE 16 DE l\'OVEMnnn DE 1878. 

Altera o arf .. 2:; rio Regulamento <[no haixon com o Decreto n.o 1,83:; 
tio I. 0 r! e llczemhrn de !Si!.· 

Attendendo á convenicncia tle serem contempladas nns 
quadros do mesmo anuo as occurrencias a que se refere o 
art. 25 do Regul:lmento que baixou com o Decreto n." ~835 do 
i. o de Dezembro de 1871 e o artigo unico do Decreto n.• 6966 
de 8 de Julho do corrente anno, Hei por bem decretar : 

Art. :1.. • Cumpre aos encarreg·ados da matricula organizar 
c remetter nos mezos de Janeiro e Julho de cada anno á Re
particão Geral de Estalistica o quadro das alterações de que 
trata· o art. \H daquelle regulamento, dos escravos residentes 
nos municípios, com especillcação do niimcró dos libertados, 
dos i1ue tiverem mudado dP rc~itlenr.ia r dos fallecidos no se
mestre anterior. 

l\ ri. 2. o Revo~::un·~·~ a.~ di~po~irõ··~ rm enntrnrio. 
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.João Lins Vieira Cansansão de Sinirnhú; do Meu Co mel ho, 
SPnador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\linistros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricnllara, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f:•ça 
executar. Palacio do Rio de Joneiro, em t6 de Novembro de 
1878, 57. o da Independencia e do Imperio. 

Corn a rubrica de Sua Mn~esta1le o lmpel'nrlor . 

.Tnão Lin.~ Vieira Can.~ansiio di! SinimTní. 

DECRETO N. 70!H-DE f(j llE NOVEMBRO DE i878. 

Autoriza o Ministro e Secretario <ir. Estado dos Ncgocios do lmp<'J'io a lrans
r,~rir 1lo umas Jlara uutra.s rubrica~ da dcspnza dn mésmo MínislPT'io nu 
exercício de t811-l81H a somma <lc 2l!l:!t22><l47. 

Não tendo sido snfficiente·s as quantias votadas no art. 2." 
tla J,ci n. o 2792 de 20 de Outu!Jro do iS77, lfUO vig-:)rou no exer
cício de i877- :1.878, pnra os §§ 22-Faculdades tle Medicina. 2:1 
-Escola Polyteclmiea, 27-Academia das bellas artes, 28-
lnstitato dos menino,; cégos, ~3-0bi'ns, Mi-Eventnnes c /10-
0hsnrvntorio Astronomico: Hei por hmn, Om·ido o Conselho dt> 
Ministros, c nos termos do art. 13 da Lei n." H77 tln () dn Se
tcm!Jro de 1862, nutorizar o Mini~tm e Secretario de Eslauo dos 
NP~ocios do Imperio a applicar ús clespczas clns mencionatlas 
verbns a quantia de duzentos c dcwnovo contos noveerntos 
vinte e dous mil cento quarenta e sete rds, tirmla rlas snhras 
do~ 13-Carnarn dos Senadores-elo referido art. 2. o da eitacla 
Lei !1.0 2792 de 20 de Outubro ele 1877. 

O Dr. Carlos Leoncio clc Carvalho, do 1\Ieu Cousc~lhu. Mi
nistro c Secretario elo ,Estndo tios Ne~ocios do Intperio, as~im o 
tenha entendido e fara executar: Palacio do lHo de Janeiro em 
Hi de Novembro de 1878, li7 ." da Intlepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcsta!lc o Imperador. 

Gados l-eoncio de Carvalho. 
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Senhor .-A Lei de Orçamento n. 0 27921le 20 de Outubro do 
:mno passado votou no art. 2." § 42 o credito de 200:0008000 
para despezas com soccorros llllblicos e melhoramento do es
tado sanitario no exercício corrente de 1878-1879. 

Conforme a demonstração junta importam as despezas au
torizadas c realizadas até 31 do mez findo em 175:179;$230, 
restando, portanto, apenas um saldo de 24:8201$770, insum
ciente para occorrer ás que se tem de fazer até o Jim do 
mesmo exercício. 

A insumciencia daquelle credito fui logo reconhecida, visto 
absorvel-o quasi todo o serviço da limpeza das praias, con
tractado pela quantia de fl}~:OOO~OO aunuaes. A isto accresce a 
necessidade de ms.udar continuar pelo rlito credito o p:~ga
mento dos serviços com a limpeza e irrigação da cidade, como 
já se praticára no fim do exercício anterior por terem-se es
gotado os creditos especiaes para elles conccditles pelo art. 16 
§ 5. o n. u• 2 e 3 da Lei n. o 2670 de 20 de Outubro dcf875, c cuja 
ilcspeza imnual é de ~78: 6568000. 

Deve-se Lambem contar ainda com a continuação de des
pezas da mencionada verba na Cürtc c Jtrovincias, quér com 
medidas preventivas reclamadas pela Hygiene Publica para 
obstar o desenvolvimento de qualrruer epidemia, quér para 
debellal-a no oaso de manifestação, sendo já infelizmente co
nhecido o desenvolvimento da varíola na Província rle S. 
Paulo. 

Estando, porém, a reunir-se o Poder Legislativo, e sendo suf· 
ficientc para occorrer não stí ás deSJlezas já autorizadas, senão 
tambem ás mais urgentes que possam apparecer até ao fim de 
Dezembro futuro, quantia igual á que foi votada, tenho a honra 
de submetter ú approvação e assignatura de Vossa Magestadcl 
Imperial, nos termos dos arts. 25 § L o c 29 da citada Lei 
n. 0 2792 de 20 de Outubro de !877, o decreto junto, abrindo 
ao Ministerio dos Negocios a meu cargo um credito supple
mentar de 200:0008000 para despezas da verba • Soccorros 
Publicas • e melhoramento do estado sanitario do exercício 
de !878-1879. 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito de Vossa M:~
gestade Imperial, subdito reverente.- Carlos Leoncio de 
Carvalho. 

DECRÉTO N. 7092- DE 16 DE NOVEMBRO DE 1878. 

Abre um credito supplcmentar de 200:000SOOO á verlm c Soccorros Publieos • 
"melhoramento do estado sanitario do exercício de tH18-i87!1. 

Não sendo sumcienle o credito dl' duzentos contos de réis, 
votado no art. 2. • da Lei n." 2792 de 20 do Outubro de 1877 
para a verba « Soccorros publicas e melhoramento do estado 
sanitario • do exercício de 1878-1879: Hei por bem, Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros e nos termos dos arts. 25 § i. • 
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(~ 29 da citada lei, abrir um para occorrer ás despezas dessa 
natureza mais urgentes que se tenham de fazer até 31 de De
zembro do corrente anuo . 
. o Dr. Carlos J"eoncio de Carvalho, do Meu Clmselho, Mi

n,stro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de .J:meiro em 
i6 de Novembro de 1878, 57. • da Indcpendencia e do Imperio. 

Com 'a rubrica de Sua 1\lagestatle o huperatlor. 

Carlos Leoncio de Can·allto. 

DECRETO N. í093- DE 30 nE NOVElllBno DE 1878. 

Concede a Lucidio JÔsé Candido Pereira do Lago autorização para, 110r si ou 
por uma cmpreza, construir, usar c gozar pelo prazo de vinte annos, uma 
linha de carris do ferro, do Engnnho Novo ao En~;enho de Dentro. 

Attendmúlo ao qne Me requereu Lucitlio José C:mtlitlu Pe
rl'ira do Lago, Il!'i por bem concedt·r-lhe autoriza~.:lio p;~ra, 
Jlor si ou por nwio de uma cmpreza, construir, usar c goz:1r 
}Jor espaço de vinte annos, contados desta data, uma linha de 
cnrris de ferro, de bitola estreita c tracção animada, para trans
porte de passageiros r, cargas entrt• o Engenho Novo H o En
genho de Dentro, ~ob as elausulas que com Pste baixam, 
assignadas por .João Lins Vieira Cansansão de Sinimlní, do 
Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Consdho 
de Ministros, Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que nssim o tenha 
entendido e fara executar. Palacio do Rio deJaneiroem 30 de 
Novembro de 1878, 57.• da Independencia e do Imperiu. 

Com a mbrica de Sua Magestadc u l111perador. 

João Lins Vieira Cansansii:o de Sinimbú. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 0 70D:J 
desta data, 

J. 

O Govr,rno Imperial concede a Lucidío José Canditlo Pr,
reira do Lago autoriz:u:ão p:~ra, 110r si ou por meio dt• uma 
em preza, construir, usar c gozar, durante vinte anuos, eon
tados desta tlata, e sem privilegio, uma linha de carris de 
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!'PITo til' tracçilo animalla, p.1ra o trnnsporte de pa~sageiro~ c 
eargas tJHC, partindo llo largo dn esl:tção da Estrada de Fer
ro ll. Pedro li, no Engenho Novo, siga ttela rua de Pedro 11 até 
a~ Officina~ do Engenho de Dentro, com dous r:unaes, um 
pela rua Imperial atrí o Jogar denominado Cachamhy c outro 
pela de Todos os Santos. 

11. 

Na eonstrucçiío da I in h a ~e rito oiJsen'auas as seg-uinks I'Ull-
dit;ões tcelmica~ : · 

1 . " O sv~tema uc t•ani~ de fprro st•r:í o mesmo t•m uso Jl:lS 
liltlia,; da·s Companhia:; Fltaniuenst•, Locomotora, C:tritwa e 
J:iat:lttido; 

~-" A bitllla 11iiu e-;.et~tlt~r:i Ui' 0'",82 cntt·u trilhos; 
:L" A linha será ~ing-el:~, lendo osde~vios que forrm nt•ct•s

:;arios, c ficando de e:tda latlll I'SJl:H~O sullir.imtle parn o movi
nwnto dt! outros H!hiculos do tJUtl!quer t•speeic, e dos pt•õcs, 
para t'.n.io lím l':•rú a empn·za as 11ec!'s~arias desaproprütt•õt•s; 

'r." A sup:~rfki•· dos tl'ilhos dt!\-er;\ lk:tr seiiiJII'tl no nw.,tno 
nivd tla cal\:utl<l, tk modo fJill! n.lo entbaraec o transil'o do~ 
Vl'ltienlos e aninwcs em qu;tlq:u·r din•t·çlio n:i c.-;lrada; 

;; " O ealt;amPnlo 1'1\ÍI't• os trilhos ~~ 0"',30 du Indu cx.tcriur 
st•r;\ fl'ilo :i eusta da Plllpl'I'Z~ ; 

ti.'' u~ earros dt• tnmsporle de 11ass;tg1~irus c cargas ~crüo 
iucntie_,s aos da Companhia Fluminense. 

m. 
As olJm-; da linlw deverão comeenr dentro do prazo tlc seis 

JIII'Zt•s, contados da data uo <~ontrntlo, e terminarào no de um 
amw, snlvo caso de força 111:1ior. 

!V. 

A l'tllprcza não r,xigir;·, por cada )las~agelll nt:tis <le et'lll 
r,iíg ( !.00), c ohriga- se :t <lar LraHspurtt) gratuito au Engenlwiru 
Fiseal, aos agentes <lo Cone i o e tla Policia, c tJUaltt uct· empre
gado puhlico, indo a serviço puiJiico, e hem assim aos ofliciaes 
e pra~·as do Corpu de BmniJI'iro~, <tuando em senit:o •le in
eenllio. 

v. 
Selllll\'1! <(lll' a Jllm." Camara Munieipal l'Psoln·r a coll~

trw·.\:ão ou reconslrucçiio do calçamentu das runs c estradas 
ttur onde pt'reorrermn os C'arros da emprcza, Jwnhutn cntiJa
raço lhe SPI':Í pnsto, nem iuderunizarilo liOtlcrit Pxigir lJCia 
interrupção do trnferro em razão de l:ll's trab~lho>'; sendo, 
porém, obrig-atla ú colloear ú ~ua custa os trilhos, il medida 
•1ue o cal~:JuÍ•~nto pro~l';;uir. 
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VI. 

A empreza não vodcrá, sem prévüt liec11~':t da !lima. Cmnara 
Municipal, assentar linhas, mudar o nivelamento das ruas 
ou estradas, ou fazer nellas quaeSIJUCI' outras ·alterações para 
regulandade do trafego, salvos os casos de força maior, par
ticipando immediatamcnte á mesma Camara. 

VII. 

As !lespczas com a canalização das aguas lJluviac~, por 
mndança de nivelamento, como quaesqucr outras relativas ú 
vi;tçiío c que fort'm reclamadas por t:erviços da cmvreza, por 
l'llilla desta ser~ o fdtas. 

VIII. 

A tarifa de Lr:m:;portt\ de carga~ será organizada pela cm
Jtr:•z:.~, segundo as distancias, e ni:lo potlPrú ser posta em exe
eução ~enão depois de :.~ppnivada pelo Ministerio da Agri
enltur:t, Commercio e Obras Publicas. 

IX. 

A constmcção das o)Jr:ts c o serviço do lrafego serão ius
pcecionados por um Engenheiro Fiscal de. nomeação do Go
verno. Os vencimentos do Engenheiro Fiscal serão fixados 
pl'lo Governo c pagos pela entJII'CZa. 

X. 

A C til preza por;i ú tlisposie~o do Governo todos os meios de 
transporte que possuir, mndianl1l o ultatimen!u de 30 o /

0 
dos 

pn.·ros da larifa, •Juando t.lellcs houver necessidade para con· 
dw:t;~o Llc tropa c material lle guerra. 

XI. 

A cmprcza terit o numero de cantoneiros ou guardas que 
for llx:ado pelo Engenheiro Fiscal, para limpeza dos trilhos e 
para avis.arem os pe(les, cav:tlleiros c vehiculos da approxi
ntaç~o d1Js canos, alim de evitar-se sinistros. 

XII. 

A empreza estabelecerá duas estações decentes c apropria· 
1las ao serviço dos passageiros e bagagnns ; sendo uma no 
Eugcnho Novo c outra uu Engenho do Dentro, cujas plautas 
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serão submettidas á approvação do Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas antes de começarem as respec· 
tivas obras. 

XIII. 

Caducará a pm~ente concessão : 
i. o Se, decorridos seis mczcs da prcscnl!\ data, não esti-

verem principiarias as obras da linha; · 
2." Se, depois de começadas licarcm as obras .Jlaraliz~das 

por mais de nmmez, salvos os casos de força mawr, llevida
mente provados; sendo a em preza obrigada a remover tkntro 
de sessenta dias da data da intimação todo o material per
manente c a repôr o calçamento no estado primitivo, sob 
pena de ser feita a remoção e o reparo da rna ou m;trada }leio 
Ministerio da Agricultura, Commercio (\ Obras Publicas, á 
custa da empreza ; 

3. o Finalmente, se, depois de entregue a linha ao trafego, 
fôr este interrompido, sem caus:) jm;tilicada, por mais de .\8 
horas. 

XIV. 

A empreza fM':Í acquisição dos terrenos necessarios JHH'tl 
abertura c alargamento de ruas ou cstrauas Sl\ fôr isso JII'eciso, 
e quando não os puuer obter por ajuste com os propl'ietarios, 
ser-lhe-ha concedilto o direito de desapropriação, na fórma 
estabelecida pela Lei n. o :159 de i2 ue Julho de i8!J:5. 

XV. 

Todas as questões que se suscitarem entre o Govemo c a l'lll
llreza a respeito ue deveres, direitos e interesses serão deci
didas por arbitramento, nomeando cada uma das partes o seu 
arbitro, e no caso de empate pela Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho de Estado. 

XV,I. 

Findo o prazo da concessão (vinte annos) reverterão para o 
domínio da Municipalidade em bom estado os edificios das 
estações, armazens e ofticinas e todo o material fixo e rodante 
da em preza, que não terá direito a inllemnização alguma. 

XVII. 

O Governo poderá res~·atar esta concessão, em qualquer 
tempo depois dos dez primeiros annos, contados da presente 
data. 
llO preço do resgate ser<.i lixado por arbitros, nomeatlos, um 
pelo Governo e outro pela cmpreza, os quaes tomarão em 
consideração não só a importaucia tias uiJras no cstallo em 
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41 UI.> cublo se ncharem (sr!m altenç~o no sctt rmsLo lH'imitivo) 
como tnmbem ú renda liquida da linha nos cinco a unos ante
riores. Se os tlous arbitros não chegarem a um accôrrlo, d:rr:"! 
ead:t nm o setl parcecr ~~a lftwstào ser:í. rcsolvid:r na fürma do 
fiu:rf da cl:msula 15." 

XVUI. 

.\ l'lllprr·r.n oiJri~a-~r\ a cumprir o re~ula11wnLo que baili:OIL 
r·ont o Deerl'lo u." ;;g:Ji de 21i do Dezembro de 11:!7~· o quaPs-
41 uer ontms IJllC o lioverno publicar para n poliri01 c liscali
s:r~~;·ro dos· canis ltrbanus. 

XIX. 

I'PJa !'alta l!t• l~lllll[ll"illlento de ljlUlllSf(liCl' das cl<JUSU(as de,;(a 
<'OIH'essiio r. dos n·gulamenLos 11ara a policia dos canis urba
nos. o C:ovemo poder·;í impor multas de 50.)000 a :!:UOO,.)OOU 
conforme a gt·aridadc do caso. · 

P:tlaeio rio Hio dnJ:meiro em :10 1k Nov•·mhro de 1878.
Jutlo Uns Vieim. C(tl!sttusito de Sinimbà. 

llECHETO N. 7()!J!j,- DI> :10 lJE NIIYE~IIJHII DE HSi!~. 

Pron~ga o prazo eoncetlillo a .\utouio .Augusto Nogueil'a. da Gallla para 
r•x:plorar carriío de pedr·a, feno, e outros JJICt.acs 11:1 Sesruaria da Ca
ptdlinll:t . 

. . \.LLcwlcJ)(lo ao lfllC Ak requcrr~u Antonio Augusto Nop;ucira 
d:r l;:rma, ll<·i por bem prorogar por Llous amw . .;, "onlarlos de 
l 1 tlc Oulnhro ultimo, o prazo IJ!H' 1110 foi l'OJ~eedillo pelo 
Jlecrnto n." G:lii!J, do H de Outubro do !876, par.r e\:plonrr 
t:arv~o de pcd ra, ferro~~ outros metacg. na Sesmaria da CaJJel
liuha, munieipiolia Caeltoeira, ua l'rorineia do Bio Gr;mrl•• "" 
Sul, o so!J as mestuas clausulas. 

João Lins Vieira Cansausiio de Sinimhú, do Meu Consellw, 
S1mallor do lmperio, Presidente do Conselho de l\linistros, Mi
Hislro e Secretario de Estado dos Ne~oeios da A~t·ieultura, 
CouJI'IWrrio c Obras l'ublieas, as;,;im u tenha oHLranliuo c fara 
t'\.et~utm·. l'alaeio do llit• de Janeiro Cllt 30 de Noremltru 
de Hlitl, ti i." da luLicpeudeueia c do ltupcriu. 

Com a rubrica de Sua .Magcstadc o llupcrallor. 

Joüo Lins Vieira Cansan.siio de Sinimlni. 

r. 11. lti7ô 
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DECRETO N. 7095- DE 30 DE NOVEMBRO DE i878. 

Proroga o prazo co~cedido a D. Anna Maria de Sena Rosado para o~
plorar jazidas de· ouro na Província do S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu D. Anna Maria de Sena 
Rosado, Hei por bem prorogar por um anno o prazo que lhe foi 
concedido pelo Decreto n. • 6&o36 de 22 de Dezembro de 1876, 
para explorar jazidas de ouro em terras de sua propriedade na 
comarca da capital da Província de S. Paulo, freguezia de Nossa 
Senhora do 0' e sob as mesmas clausulas. 

João Lins Vieira. Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 
1878, 57.• da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7096-DE 30 DE NOYRMBRO DR t878. 

Con<'Pd~ pPrmissão ao Dr • .TorgP Scarboroueh llarnsley para •~piorar ouro 
e outros metaes na Proviocia de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. Jorge Scarborough 
Ba:rnsley, Hei pQr bem conceder-lhe permissão para explorar 
ouro e outros metaes no Jogar denominado Santo Antonio 
da comarca de Iguape, na Província de S. Paulo, mediante 
as clausulas que com este baixam, assignadas por João Lins 
Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Cpnselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha e~tendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novem
bro de f.878, 57." da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jtlão Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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Claul!lulns a que se r•erere o Decreto n.• ')'008 

desta data. 

I. 

E' concedido o prazo de dous annos, contado desta data, ao 
Dr. Jorge Scarborough Barnsley para, sem prejuízo de 
direitos de terceiro, explorar ouro e_outros metaes no logar 
denominado Santo Antonio da comarca de Iguape, na Pro
víncia de S. Paulo. 

li. 

Esta concessão lica sujeita ao cumprimento das clausulas 
2." a fO.• das que baixaranrcom o Decreto n.o 6962 de 6 de 
Julho do corrente anuo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1878. 
-João Lins Vieit·a Cansansão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7097 - DE 30 DE NOVEiiiBUO DE 1878. 

D••signa a ordem da subslitnição reciproca dos .Juizes de Direil.o da Côr~o DO 

anno de f.Ri9. 

Hei por bem, para execução do art. ~-o do Decreto n. o 482~ de 
22 de Novembro de i87i, l'l.ecretar que no anuo proximo fu
turo de i879 os Juizes de Direito da Côrte snhstituam-se con
forme a ordem estabelecida na relação que com este baixa as
signada por Lafa~ettc Hodrigucs Pereira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio:; da Justiça, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaciodo Rio de Ja
neiro em 30de Novembro de 1878, 57. o da Indepcndencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

La(ayette Rodrigues Pereira. 



8:!8 At:TUS 00 I!ODEII EXI;Ct:Il\'0, 

1/elaçilo a qWJ se refere o dee~·eto desta data designando a ordem 
em que devem substit1ú1'-sc o.~ Jni;;cs de Direito dtt Cú,-te, 
no anno de Hl7U. 

Jltiz dos Feito~ da Fazenda. 

L'' Juiz do C i veltla :1." vara. 
:l." .Iuiz do Civcl rla ., "var:J. 
::.• Allllitor de Marinha. 
!1." Juiz du Orphiios da L" vara. 
ii." Juiz tlcOrphãos tia 2." v11r11 . 

. U." Juiz do Civel da 2.".vara. 
7." Auditor de GumTH. 
H." Juiz Commercial rla 1." Yara. 
\)." PL'ti\Ciilll' de Capeli11S e ue~hluos. 

lU." Juiz CotllllWl'cial da 2." \'ara. 

Provedor de t...:apcllas c 1\esiLluos. 

1." .\w.litor Lll' llarinlw. 
::!.'' Auditor de t;ucrrn. 
:1." Juiz de Orphãos da 2." vara. 
!l." Juiz dos Feitos da Fazenda. 
ti." Juiz tloCh'ei Lia 2.• vara. 
ti." Juiz do Civf'l da L" vara. 
7." Juiz do Civl'l Lla ;:,a vara. 
H." Juiz de Orphàus tia 1." var11. 
!1. • Juiz Comuwrcial da 2." vara. 

W." .Tutz Commf•reial tia L" vara. 

htiz CtHJLillereial tia l.' v.-ra. 

J." .\uditonle 1; twrra. 
:!." .luiz de Orphãos da L" vara. 
:;.".Juiz tio Civel Lla 2." var:t. 
!~." .Tniz f:ommcrcial da 2." vam. 
ii." Juiz tle Orphãos da 2." vara. 
ti." Auditut' dn Marinha. 
7." Juiz do Civel da 3." v11ra. 
H." Jniz dos Feitos da l•'azenda. 
\1. 0 Juiz do Civel da L" vara. 

l.U." Provl'Llor de Cape !la;; e Hcsid LW 

Juiz Conunercial da :2. • vara. 

L" Juiz do Cível tia L" va1·a 
~." Juiz tio:; Feitos da FazeiHia. 
:1." Auditor de Guerra. 
1. 0 Juiz de Orphàos da 2." vara. 
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;;, o Juiz do Cível da 2.• vara. 
ti." Auditor de Marinha. 
7 ." Juiz do Civel da :t• vara. 
H.• Provedot· de Capellas e Hesijlnos. 
\l." Juiz Commercial da L" vara. 

lO." Jniz dfl Orphãos da 1.• varil. 

Juiz dfl Orphão' rln L• vnrn. 

1." -Juiz Conunercial jla 2." v:u·a. 
2." Juiz Commercial da 1." varn. 
:1." Provedor de Cnpellas e Hesianos. 
'J.. o Auditor de Guerra. 
;;," .Tniz rln Civel rln L" vnra. 
li." JuizdoCivPI da2." v:tm. 
7." .Juiz do Cível da :~.a vat·a. 
H." Juiz dns Feitos da Fazr.njl:t. 
!1." AtHlitm· de l\Iarinhn. 

ill." Jniz rle Orphãos da 2." vnra . 

.Juiz jle Orphãos da 2.• v:tra. 

i." Auditor de Marinha. • 
2." .Tniz Commerci:tl da 1.• vara. 
:1." Juiz do Cível da L• vara. 
!~. 0 Provedor 1le Capellas e Resíduos. 
:i.• .Juiz do Civel da 3." vara. 
ti." .Juiz dos Feitos da Fazenda. 
7." .Juiz Commercial dn 2." vnrn. 
H." Auditor de Guerra. 
9." .Juiz de Orphãos da L" vnrn. 

10. o Juiz do Civel da 2." vara . 

.Juiz do Civel dn 1. • v~ra. 

l .• Juiz llC Orph1íos da i. a vara. 
2. o Juiz do Civel da :1. a vara. 
3.• Juiz do Civel da 2." vara. 
'J.. o Auditor de Guerra. 
fi." Juiz deürphãos da 2." vara. 
6. o Auditor de Marinha. 
7. o Provedor de Capellas c Resíduos. 
8. o Juiz Commercial da L a vara. 
9. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 

iO." Jniz Commrrcifll rla 2." varn . 

.Tniz do Civrl da 2.> v:n:t. 

l. o .Tuiz Cnmmcrcial da t. a varn. 
2." .Juiz dr. Orphãos da 1." var:t. 
:1." .Tniz de Orph1íns da 2. • vara. 

R2!) 
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4:.• Juiz do Civel da L• vara. 
5. • Juiz do Civel da 3.• vara. 
6. o Auditor de Guerra. 
7.• JuizComrnercialda '!.• vara. 
8. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
9.• Provedor de Ca.~>ellas e Resíduos. 

i O. o Auditor de Marmha. 

Juiz do Cível da 3.• vara. 

i. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
2. 0 Juiz Commercial da L• vara. 
3.• .Juiz Commercial da 2.• vara. 
4:." Juiz do Civel da 2.• vara. 
5. 0 Auditor de Marinha. 
6. o Juiz de Orphãos da L• vara. 
7. o Juiz do Civel da t..• vara. 
8. o Juiz dn Orphãos da 2.• vara. 
9. o Provedor de Capellas e Hesidnos. 

1 O. o Auditor de Guerra. 

Auditor de Guerra. 

L o Juiz de. Orphãos da 2.a vara. 
2. o Auditor de Marinha. 
:1. 0 Juiz de Orphãos da L a vara. 
4:. o Juiz Commercial da L a vara. 
5. • Juiz Commercial da 2. a vara. 
6. o Provedor de Capcllas c Resíduos. 
7. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8. o Juiz do Civel da 2. a vara. 
9. o Juiz do Cível da L a vara. 

tO. • Juiz do Civel da 3.• vara. 

Auditor de Marinha. 

i. • Provedor de Capsllas e Resíduos. 
2. o Auditor de Guerra. 
:3.• Juiz do Cível da 3.• vara. 
4:.• Juiz do Civel da '!.• vara. 
5.• Juiz Comrnercial da t.• vara. 
6. • Juiz Cornmercial da 2. • vara. 
7. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8. 0 Juiz de Orphãos da 2.a vara. 
9.• Juiz de Orphãos da L• vara. 

iO. • Juiz do Cível da L a vara. 

Palacio do Rio de Janeiro em :10 de NovC'mhro de i878. -
La{ayette Rodrigues Pereira. 
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DECRETO N. 7098 -DE 30 DE NOVEliiBRO DE 1878. 

Designa a ordem em que os Juizes substitutos da .Côrte dnerAo cooperar 
com os Juizes de Direito, e súbstitúir-se reciprocam11nte no anuo de 1879. 

Hei.por bem, para execução dos artigos terceiro e quarto do 
decreto numero quatro mil oitocentos vinte e quatro de vinte 
e dons de Novembro de mil oitocentos setenta e um,-de
cretar que no anno de mil oitocentos setenta e nove os Juizes 
substitutos da Cõrte cooperem com os Juizes de Direito e se 
substituam pelo modo .seguinte: 

Art. i. • Serão immediatos Slilpplentes : 
O pnmeiro substituto, da Begunda vara de Orphãos e da 

~egunda Cível. 
O terceiro substituto, da vara dos Feitos da Fazenda. 
O quarto substituto, da primeira vara Civel. 
O quinto substituto, dos Auditores de Guerra e Marinha. 
O s11xto substituto, da terceira vara Cível e do Provedor de 

Cnpellas e Hesiduos. 
O setimo substituto, da prirn1lira vara de Orphãos. 
O oitavo substituto, das varas Commerciaes. 
Art. 2. • .Na substituição dos Juizes substitutos, se observará 

a ordem em que se acham collocados. 
Parngrapho uni co. Esta subslituiçãa reciproca t~á Jogar 

ainda nos casos em que não se tratar de actos de jurisdicção 
plena, sempre que por impedimento ou vaga ficar esgotado o 
numero dos tres supplentes de cada substituto, para o effeito 
de passar ajurisdicção, quanto ao preparatorio dos feitos, ao 
substituto immediato ou aos seus respectivos supplentes, e 
assim por diante, indo ter a vara aos Vereadores da Camara 
Municipal súmente quando esgotada toda a escala dos substi· 
tutos e seus tres respectivos supplentes. 

Art. 3.• Fiéam revogadas as disposições em contrario. 
Lafayette Rodrigues Pereira, do Meu Conselho, Ministro c 

Secretario de Estgdo dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de 
Novembro de 1878, 57." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua !\lagestade o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 
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Sonhor.-Para liquidação e cncrrramnnLn das tlespt•zn~ Ho 
Ministcrio da Gucrrn, relativns ao cxereicio tlc 1877-IRitl, 
I orna-se necessaria a abertura do um cectlito supplcmentar 
da I[Uantia de a05:~:16f.l368, aJim de Ot~t·orrt•r :10 deficit !fltn 
ainda se veriliea no~ 8.0-Quadro do Exerdto-do mendonallo 
cxerrieio, e proveniente de havel'-sc votado para a etajnt das 
11raç3s de )lret tt 1JU3nti3 de 2.190:000,~000, quando a despeza 
realizada s•1bc a 2,q.!lt):\36B368, em eonseqtwncia da carestia 
de generos 3limentieios, principalmente no norte do Imper·io. 
o IJUe fez elevar o pret;o de todns as ettlpas, qnc flavia sitio or
çado em !100 réis diarios; c uern assim portJlHl s,·, em Ahril ul
timo ó tJUC foi possível rPdnzir o numero tln prat:as ao rnar· 
t~:ulo 1111 J.ei n." 270ti de :H de Maio de 18ii. 

Em vista do exposto, tr.nho a honratln snlnnPiter ú assi~·na
tnra do Vossn MagPstndc ImpPrial o tlPt'rt•lo jnnto. :llwintlo o 
i ntliratlo crodito. 

Son, Senhor,' t•om o mnis )lrofmHlo re;:poilo. 1lr Vossn :Mn
g-r.~tatlti lllliWI'i:tl, snlttlilo fiel ~~ "'''·"rrnt••.- illál'IJIII'Z '" 
lff'1'1VÜ. 

llllf:IIETO :'\. íO!l!l- ng :10 111: \'on:~mno IIE HlíH . 

. \ntoriza a abertura dll um credito supplementar l!c 3fl~:I3G.\~GR, para nt
~·m·rm· ás llcspezas da verlia:'.:.-:.Qt14\llro do '1~"1PI'Cito- 11o ~1iui~lt·rio rl:1. 
nuerra, no ewrcido d<• !877-,-!878. . . . 

Tendo ouvido o Meu Conselho tlc l\lini~trus c na t·onfor
mirl:tdc do§ 2. 0 do art. 4." da Lei n." 589 de 9 de Setembro de 
i8i.i0, Hei por bem autorizar a nuertnra tlc mn credito ~llf'l
plementllr de :wr;:t136l368; para occorrer ás despezas do ~ H." 
-Quadro do Exercito-do l\tinisterio da Gnrrra, no n"\;.ereido 
tlr f8i7-1H78, visto ter sido insufficientr a quantia votnda 
para taes despezas pelo art. li." da·Lei n." 279::! de 20 dr On
tnhro do 3nno proximo passndo, c a rJne foi trnnsfPrida pnra 
al[uclla verba pelo üeert.~to 11. 0 7060 de 26 tln Ontuhro nltinw, 
tlcvendo em tt~mpo opportuno sr•r flsta 11111dirla li'Y:Hln ao 
t•onhncimcnto d:t assembléa geral. 

O Marechal de Exercito ~rarluatlo Marr[ncz tio !Icrval, ·l(n 
1\lr.u Conselho. Senador do lmperio, Ministro c Scerctario de 
Estado dos Negocios da Guerra, assim o L1mha enlendido e 
expPça os despachos necessarios. Pal3cio do Hio de .Tanniro 
nm 30 d~ Novembro de 1.878, m.o dn Inrlepnndenria o rio Jm
Jtllrio. 

Com a rnhricn tlo Fina Mag-estatlr. o fmrwr:ulnr. 

Jliii'IJIIf!Z do 1/rrv!ll. 

•"·f'.·f'\.f',f\·A·f"··r 
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Senhor.- As previsões do Gon•rno no orr;anwnto tio exer
cício passado não se realizaram; pelo rruc roi insnllicicnto 
para as uespezas decretadas a.maior parte dos creditos conne
(lidos no Ministcrio da Fazenda pelo art. 8.• da Lei n." ~7!j2 
de 20 de Outubro de i877, como se vô da exposiçi10 do Dircctor 
Geral da Contabilidade do Tlwsonro e da dcmonstrar;~o e ta
hell:ts que as justilicarn. Importa o rleficit tias verbas em que 
se tleu a insutficiencia em 2.662:0666096. l:la, porém, verbas 
nm f(IW appareccm saldos na importancia de ~3:>:2\lfj~OOO. 
ora, pcrmittindo as Leis n." H77 de 9 tle Setembro de Hlli2, 
arts. 12 c i:J, u.• H>07 tln ~6 de Setembro tln Uiti7, at·t. '•0, c 
11. n 2792 ncima eitnda, art. 2fi, o tr:msportc das gobrns de umas 
para outras rubricas; venho propôr a Vossa Magnstade Im
porial a approvação do dt~crcto .iunto, :~ntorizantlo o trans
pnrtr da referida somma tlc 23!"):296!5000 tirada das rnbril"a~ 
:L". :i.", 10, 22 c :tl para a L",!~.", 7.", !l.", H, 12, 1:1 n H
tio t·itatlo art. H.". assim t~omo a ahertnra dn nm erndito snp
plt>nH'IItar tfp 2Jé:!ti:770~0!lfi para as rnlirir,as ~1.", ·I fi, 17, ·IX~~ 
·f!l t)o HWSIIIO artigo. 

Dr Lndo darei opportnnamcntc conta ao Podet· L11g-islati\'o. 
Snn, St•nhor, f~OIII o mais profnndo at~atamcnto, tlt~ Vnss~ 

'fag-est.adr Imperial, subdito revercnto.- f]. Silvr·im Martins. 
Hio de Janeiro, :JO dn Novembro de t878. 

DECRETO N. 7 tOO- nR 30 DF: NOVF:Mnno llE 1848. 

Ahrc um l'r~rlH<?_ supp)_eli)CIJiar de 2.426:770,)006 e autoriza o lranspnrtn '"''' 
•nhra" ''" 23:.:296/1000 <ie umas para outra' rnhriras do Minisleo·in ''" 
Fazenrla no exllrdcio rln tR77:-tRíR. 

Hor,onheccndo a insufliciencia tios t•retlitos Yolatlns poln 
art. X." da Lei n." 2792 de 20 de Outnbro de Hl77 para as tlcs
JHlzas fias verlws L•, !~.·. 7.", !1.", H, 12, i:l, H, 16, f7, 18 n 
1H do cxert~ido tlc !877-1878, c sendo indispcnsavel snpprir 
as mesmas Yerltas, nos termos dos arts. i2 c 13 da LPi n.• H77 
olr 9dt> SNnmbm tle 1862, '•O da .Lni n." Hi07 dr> 2fi de Sctembt•o 
dn 18!i7 o 2r; da de n." 27!1::! de 20 de Otltubro dn 1877: llni 
por hnm, Tnndo ouvido n Conselho de Ministros, autorizar a 
abertura tln nm credito snpplementar de 2.~:!6:770/!09fi. tJUn 
sm·:í applit~:Hlo :ís rnbticas !I.\ Hi, i7, i8 n i!l, c assim tamht~llr 
o transporte .da quantia de 2;Jti:29!iM)OO, tirada das verbas ;I.", 
;;.•, iO, 22 n ~;1 pa;.l a L•, 4.", 7.•, \1.", H, i~, f:! e f!~ do 
mesmo artigo, na fúrma das tabellas que este acompanham, 
assignadas por Gaspar Silveira Martins, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgoeios da Fazenda ., 
J>rr,sidcntc do Tribunal do Thesomo Nacional, IJLHl assim tenha 
nntendido no f ara executar. Palaeio tio Rio de Janeiro :oos :10 
tlt' Novrrnhro de i878, t.i7." da Indepnntlencia o do Impo'rio. 

Com a rnhrirn de Sua Magost.adn o Imperador_ 

r.a.~prrl' Sill'rim Jlfnrtin.~. 
P. IT, til7R 1 O!i 



834. ACTOS DO PQDER EXECUTIVO. 

Tabella das verbas do art. 8.0 da Lei n.o ~792 de 20 de Outubro 
de i877, que carecem de augmento de credito, e que são sup
pridas pelas sobras das verbas 3.•, 5.•, tO.•, :!2.a e 23.• do 
mesmo artigo, na fórrna do Decreto n. • 7i00 desta data. 

EXERCICIO DE :1.877-1878. 
Ministerio da Fazenda. 

Para a verba L•-Juros, amorti-
zação da divida externa .......... . 

Tirados da 3."-Juros da divida 
inscripta .............•.... 

5. "- Pensionistas e 
aposentados .............. . 

Para a 4. •-Caixa da Amortização. 
Tirados da 5. •-Pensionistas e 

aposentados ............... . 
Para a 7.•-Thesouro Nacional e 

Thesourarias de Fazenda ........ . 
Tirados da 5.•-Pensionistas e 

aposentados ............... . 
tO. •-Casa da Moeda. 

Para a 9.•-Estações de arreca-
dação .........................•. 

Tirados da :lO.•-Casa da Moeda 
22.•-Adiantamento da 

garantia provincial, etc ..... 
Para a H.•-Administração de 

proprios nacionaes ............ ; .. 
Tirados da 22. •-Adiantamento 

da garantia provincial ..... . 
Para a 12.•-Typographia Nacio-

nal ............................ . 
Tirados da 22.•-Adiantamento 

da garantia provincial ..... . 
. . _~3.•-Reposições e res-

tJtmçoes .................. . 
Para a i3.•-Ajurlas de custo .. . 

Tirados da 23.•-Reposições e 
restituições ............... . 

Para a ill.. •-Gratificações por ser
viços temporarios eextraordmarios. 

Tirados da 23.•- Reposições e 
restj tuições ............... . 

40:000/$000 

4:555,'$258 

H:f.608000 

f.4:2R46742 
7i5~2tiR 

29:00\6742 

84: 2:131$300 

1.7:000/$000 

8:766/$700 

:1.768000 

20:4001$000 

5:0001$000 
-----

~4:555,'$25R 

H:f.60,'$000 

f.5:000nGOO 

H3:238nG\2 

17:0006000 

8:9428700 

20:4001$000 

5:000/$000 

-----
"235: 296($000 

Palacio do Rio de· Janeiro em 30 de Novembro de i878.
G. Silveira Martins. 



ACTOS DO PODER EXEC~O. 

Tabella das verbas do art. 8." da Lei n.o 2792 de !lO d8 Outubro 
de :1.877 que no exercicio de t877..,.-:l878 precisam de ser sup
pridas por creditos supplementares, a que se refere o Decr·eto 
n. o 7100 desta data. 

EXERCIJIO DE :1.877-1878. 

Ministerio da Fazenda. 

9 Estações de arrecadação.................. 4.61:85911096 
t1i Despezas eventuaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ii8: 7t)fi,f000 
17 .Juros diversos, inclusiYe os dos bilhetes do 

Thesouro ....................... : ...... !.051:50 08000 
18 Ditos dos emprestimos do cofre dos orphãos. H6:Hl08000 
1!1 ))itos dos depositos das Caixns Economicas. 38:5t'i5j$000 

2.426: 7í'08096 

Palacio 1!0 Rio de .hmeiro PIO :10 tle Novembro de J 878.-· 
G. Silvl'im Mctrtins. 

DECRETO N. 7:1.0:1.- DB :10 DB NOYBMBRO DE UJ78. 

Snjeita a taxas especiaes diversas mercadorias despachadas para consu!llo 
nas Alfani!eiias do Rio Grande, Porto Alegre, Uruguayana, na Provincia 
do S. Pedro do Rio Grande do Sul, o de Corumbá na do :&rato Grosso. 

Usando da autorização concedida no art. H, 11. o :1., da I .. ei 
n." 2792 de 20 de Outubro de :1.877, Hei por ber»t decretar : 

Art. L • As mercadorias contem piadas na tabe !la que acom
panha este decreto, e despachadas para consum<' nas Alfande
gas do Rio Grande, Porto Alegre e Urüguayamt, na Pr.ovincia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e na de Corumbá, na de 
Mato Grosso, pagarão, do I. • de Janeiro de J 879 em diante, 
os direitos estabelecidos na mencionada tabdla setn a taxa ad
dicion::ll. , 

Art. 2.• As mercadorias assim despachac!aB, e que tiverem 
por qualquer motivo de seguir para outro P'Orto alfandegooo 
do Imperio-, satisfarão previamente a diffell'ença dos direitos a. 
que estiverem sujeitas pela tarifa geral, e a importancia da 
taxa addicional; lançando-se a ..-erba de pagamento no res
pectivo despacho. 



ACTOS no PODF.II EXEC:UTIHI, 

No caso de falta de verba, na Alfandega on Mrsa dr Renda~ 
importadora ~erão os referidos dir·ritos cobradoR na raziio 
dupla. 

Art. :1, o Continuam em vigor nas referidas Alfandegas as 
•h•mais disposições da Tarifa c Regulamentos Fiscaes relativns 
ao despacho de mercadorias para consumo. 

(}aspar Silveim M:utins, do Meu ConRelho, Mini~tro o Se· 
cretario de Estado dos NcgocioR da Fazmula e Prrsidentn do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim tenha cntr.ndhlo c o far,a 
exrcntar. Palacio do Rio de J:mniro em :10 •le Xovcmhro flt> 
H!'JH, :ii.0 da JndPpendnncia" do ImpPrio. 

Com a rnhrir·a de Sna 1\Tng-r.sl:ulf' o lnlllPr:ulor. 



TJbella das merra,lorias stti1itas a J·eg·im•'n espedal nas AlfaJJdegas do Rio G1·ande, Plr'o Al·!~re. [l'ugua)·ana e C'Jruml,á, 1 que ac,Jmpanha e Derreto n." 7101 
de 30 de Xorembro de 18i8. 

~--;:--.....;,----'-;;_-;._-::._-
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~ :liERCADORL\S r:: <;; .... 
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CLASSE 3. 3 

--
Cou1'os c pe//t'S 

-
até 22 centímetros de 

;de COUI'O ou pelle tlel comprimento no pé .. Par. ~(1.00 20 o/o 
~ qn•Jqu« quaud,d<../d' mob ~' " oontl" 

!;')070 · \ metros, 1dem ........ • ' 
até 22 crntimetros de 

(1.(1 CaJeodo.-Botinas e cotl'tunos de qualquer tecido deÍ comprimento no p(· .. » ~270 » 
• · · •• .. · · · algodão, lã ou linho.~de mais de 22 centi-I metros. idem •.....•. • /!670 » 

de qualquer tecido de\ até 22 ccutimetros de 
I seda, ou de qnalqurr comprimento no pé .. »_ 1$000 • 

tecido com mescla de(dc mais ~Je 22 cenl!· 
2~000 seda • .. . .. .. . • .. .. • . metros, 1llem .•••.••. » ' 

;... 

"' ~ 
CF. 

~ 

~ 
to: 
::: 
to: 

"' t': ,, 
r: 
~ 

CC 
<;.; ..... 



~ ~ o ~ I ~ • ·~ I llERCADJRIAS ~ s ;! 

)
até ~2 centimetros de 1Jf.30 20% 

Ide couro ou pelle, ou comprimento no p~.. Par 
de tecido de algodão, de mais de 22 cenh- IJ330 • 

· lã ou linho .... •·· .. ·, metros, idem........ • 

sapatos e borzeguins .• ?de ualquer tecido dejaté 22 c.entimetros de • 1$470 » 
sed'1. ou de qualquer comp~Iment~ no P~·· 

I tecido com mescla de de mais ~e 2• cenll- • 16000 • 
1 seda ................ \ melros, Idem ..... • .. 

49 Calçado.,..... de couro, pelle ou te- ~·até 22 centimelros de IJIOO • 

I I 
c ido de algodão,. lã comprimento ..... ·:· • 
ou linho, exclus1ve1de mais de 22 cenll- /JI60 • 
as qenornmadas san- 1 metros, idem •. ·. · • · • 
da lias ..•. ·••·•······ 

'chine!las ............. de qualquer tecido de 

I seda, ou .de qualquer até 22 centimetros de 
11470 

, 
outro tec1docorn mes- comprimento ..... ·... • 
ela de seda, e as 4e- de mais de ílíl cent1- f/SOOO » 
nominadas sandalll!-S1 metros, idem ••. ••·•• • de qualquer quah-

,. da!Je .............. .. 

00 
~ 
00 

> n c-v. 

8 

ê 
g:: 
t-1 
;.< 
t-1 

H 
:::! 



CLASSE 15.• 

Algodão 
> 
<"> 

~ 
g 
~ 
'=" 

õU IDaetilhalil , flanellas e pellucias ............. , ..................................... . Kilo.~. I 116001 30% t"1 
= 
1>.1 
;..: 

M! IDaregee, tarla-1 -
tanas, grenadines~pe>ando 100 metros quadrados 4 kilogrammos ou menos ........ .. 
e outros tecidos 
abertos, não elas- pesando :100 metros quadrados mais de 4 kilogrammos ........... . 
si ficados .•..•..•• , 

t"i' 

"' 31)330 !0% Cl 
::! 

11/670 • ~ 

M7 !Brins e riscados entrançados ou a imilação de lona, cassinetas, castores e tecidos 
- semelhantes ................................................................. . • I lj600 30 ~ó 

!iõOICab~~~ .: .~~~~ .lgrg~~~s f~::~:.~~. ~i.s.t:~.~ ~~~ .• ~: ~~~~~~: -~~~~·c·a·~ ?~. ~~. ~~~~~· .. ~:?~:!~~. l$tí30 20% ~ c 
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MERCADOni.\S 

z 

,_ . . rd d r pesando :100 metros (i) .4 kilo-
, ue, q_na,qt!e• 0~111a qua 1 a ~ 1- · grarnmo-; ou menos •....• , ..... 
, ~a~, J.n ~ada~, adamascada'. ou \idem mais de 6. kilogrammos .... 
\ llor~~da' no te a~, ~e xad ~ ez ' . em córt~s de vestidos, de saias . 

de ll,~ras, ou_dc .alp.cos, lnan- f de toucas ou coifas e outro· 
:i:iO 

cas, tm:a~. nscarlas ou estam- f ·L . ' · " Cassas e cam- d · . en e1 e~ ........................ 
braias ......... · pa as "· .. "· • · "·" · "" .. ·" · em tiras e entremeias ........... 

(Continu11çâo) I 1 pesando !.00 metros li) 4 li.ilo-
\ grammos ou menos .••.....•... 

, idem mais de 4 kilogrammos .•.. 
• !Jortladas ü 1uiio ou <i tn~cliin~ ... em cúrtes de vestidos. de saias. 

f de toucas ou coifas r outros 
. enfeites ........................ 
em tiras e en tremeios ........•.. 

ordiaarios grossos. lisos'· entran~ados, Iana<los ou adamascados, i 
501 1 1 t \ brancos, t1ntos ou de cure.; ........................................ 

C Ul cs._man as.de morim. panninho, cassa, rnetim, setineta. IIIUSSc[ina e SCilte-
e len~o, · ...... , Jhantes, lisos brancos, tiutos, estampados ou riscndos ............ 

·não espec.iflcr.dos- como o; t.·cirlos cotTe>pomlen te;: .............•.. 

507 Fnstões. tn uss~linGs c sclin~!as ....... $lisos_.": .. ·"· .. ·""" .. "··· .... •·· .. ·• .. , · 1 hordildO~-· ........... _ ..................... 

"' "" < c 

ê: 

Kilog. 
» 

" ,, 

' 
" 

o 
; 

' 
" --

Kilog. 
" 

-r. o 
!-< o 
~ 

. ..-. 
"' i: < 
:::; 

I :li)330! 20 'ó 
!.~670! • - I 
3!l330i » 
2,~1i70! ' 

I 
. 5tl3301 )) 
I 21)67o: ll 

! I 
I 6.51l7o: • 
()~330j . » 

,5800! 30% 

11~200: , 
~--I 

I ! 

I @00~ 20 o;, 
I 1~2oo , 

oc 
~ c 

:::: 
~ 
<f, 

t:: c 

3 
t:: 

"' := 

~ 
~ 
"' ~ 



:::: 

c;; 
-' ("JO 

-a; 

:.i7G 
( eurl(l' ..••.•......... $até 20 centimelros .de compri11renlo no 1":· ... ·.nuzia. !par;. 

1\lelas 11:io cs-) · I de ma1s de 20 centunctros idem ......•..... ! , 
pccificad~s .•.. ) · 

( C01ll(ll'ida3 ............ J vé 20 ~entimetros .de comp~imento no p1!... , 
I c e ma1s de 20 ccntunetros 1dem... .• . • • . • • . • 

I 

1)3001 30% 
1)600 

,)600 
:1:'1200 

577 ' 
.. , I 
\l Off. I \encorpado imitando o brim ................. · .... · ................. . 

1\lethu •....... I lustroso proprio para fu.rro ............................. · · · · .. · .. • · 
. de qnalrJncr outra rJualldade ................................... • .. 

.~6001 • 
M-30 20% 
fSOO 

üiSI Mo rins. ma- ( hmnco' •.•.•...............•......•...•........•.••........... · · .. 
· dapolões , bre- J 

116001 ao·~ 

lanhas c irlan- ') ~com o preparo de cambraia, imitando cassa, 
das ............ (tintos ou estampados. vulgarB?P;nte chamados ba.tistes . ......... . 

não espec11icados ......................... . 

)
; lisos brancos, de qualquer qualidade •.•..•.•...•.•.......•........ 

lavrados, de listras ou xadrez ............................ • ...... . 
Pnnninho~;<... gonunados ordinarios, brancos, tintos ou de cures, proprios s,·l-

1 mente para fórros ............................................. • 
\estampados e outros não especificados ........................... .. 

ü80 

[crú ................... 5liso,. .................................... . 
\ . . 1 cnllança!lo ............................... . 

Pnnno ......... ··ora!lo ou tullo, l1so on cntranratlo ............... · ............... · 
/la nano ou ad~mascado náo classi!ic;_ldo ..................... · •. ·• · 
felpudo. propr10 para toalhas e lcncoes ........ • ........ •• • · • •. · · · · 
li>tratlo proprio para ponches ...... : ....................... · ..... •. 

()81 

:1~120'~ 
/í800 

!,)0001 30 ~~ 
:1/lOOO 20% 

f)i30 
(;800 

1)31>01 30 •• 
(J\001 ·, 

. 1)600 
J :1/IOOOJ 
: 1)600, 
: 8900i 

r. ..., 
c 
"· 
c 
c 
:: 
~ 

~ 

Ol ... ~ -
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CLASSE 16.• 

Lã, 

6061 Alpacas, cassas de lã, lilas, durantes, e outros tecidos semelhantes não classUl-
cados, lisos, lavrados ou adamascados .•......•...•.•.•.•..•..••••.•••••.•.•..••...•. Kilog. 

6081 Daetllhas e flanellas ....•• S lisas.·· .. • · · .. • •· · · · ·. · • · • · · ........................ . 
~ lavradas ou entrançadas ...... ; ..................... . 

6HI"Dareges, grenadines e outros tecidos semelhantes abertos, lisos, lavrados ou 
adamascado; .................................................. 4 •• : .................. . 

6181Casimlras e { singelas com ou sem mescla de seda ............................. . 
cassinetas...... dobradas idem idem .............................................. . 

NoTA. -Serão consideradas dobradas as casimiras que pesarem mais de 380 gram-
mos por metro (4). · 

6iOIChjles, manlasllisg: ~gr;~~r-~~?~~-~s:. ~~ ~~~?~.s. ~~ .:.a.~~~~~~~~?.s: -~~~~~~~:.~i-~~~~-~~. 
e enços ..... · .. (bordados ou com renda, ou de renda .............................. . 

6i:81 Damasco ........ · . . . . ..................•.•.• -... • .. , • • ...... , ......... , •..••..•.... Kilog. 

1 ~~~70,20% 
ljíiOO 30% 
i1J200 • 

sjjOOol J 

lt$2001 J 

1!1000 • 

!!~0001 !O% 
Adval. 

262001 3·)% 
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.MERCADORIAS &:l r;i ~ 

z = .. 
--= :;:, s = 

-r-
rté 20 cenLimetros de compri- nooo 30 ~· . mento no pé ................... ouz. pares. 

,curtas .. · .. • ·" .. · · · · ·" · .. · · ·" de mais de !O centimetros de ;... 

\ , comprimento, idem . .. .. .. . .. .. • 11)!00 » '"' ... 
638 I lUelalll ... ...... : o 

I rté 20 cenumetros de compri- "' 
tnioo t:! 

' . . mento no pé ................... • • o 
cowprulas · · · · · • • • · • · • · · · · · • • • • • • de mais d~ 20 centimetros de ... 

!fi'OO 
o 

. comprimento, idem ............ • J o 
tol 
:::: 

63\1 I 1\lerinc'u!. cachemir~s. princc.tas, sarja~, serafinas, gorgorões, riscados entrançados, I I 2n!ool 
l'l 
~ 

Kilog. "' royal, selim da Cluna e tec1dos semelhantes ............................ » g ... 
::: 

1abaelado, .encorpado, prop~io para tropa, piloto, castor e semc-~ I ~~I ? 
M2 I Ponno ........ i lhantes, mclusJve o propr10 ·para ponches ......................... » • 

de qualquet· outra qualidade ....................................... • )) 

rrossas proprias para 
Duzia. ~~· d . marinheiro .......... • 

e meia .............. de qualquer outra qua-
6i6 I nou(>o f'eitn-camisas ............. ~ !idade ................ • 6~000· . 

de baetilha ou nane lia ...................... • 6J!OOOI • 



ceroulas de meia •....•...•..••.....•......•...••..••.•.•....••... ·I Dnzia 1 -6~1 30 % 

, \ ~de baela ou baetão, de panno abaetado ou 
616 I Roupa f'elta.} encorpado proprio para tropa.............. Kilog. ljjSOO 

f de panno piloto, castor e semelhantes e de 
'não especificada...... casimira dobrada .......................... ! • I i~!001 " 

de panno ou casimira de qualquer outra 
_ qualidade, de merinó, alpaca ou tecidos 

,_ semelhantes................................ • 6t$000 

CLASSE f.7.a ~ 
--- o 
~o g 

·camisas .......................... de qualquer outra qualidade li- g Í
de aniagem ou creguella.. .... ... Duzia. iSQOO • ., 

) 

. sas ou com pregas.............. • 1811000 • ~ 

693 I Roupa f'elta. cerou~as ............ • ........ '....................................... • 7tiiSOO » \; 
collannbos para camis&S .......................... -.. . . • . • .. . .. • • . . • • ~iOO » ~ 
peitos para di tas lisos ou com pregas. , ........................... , • Kilog. i » ~ 
punhos para ditas.................................................. Duzia. I , ~ 

·não especificada- de qualquer tecido, excepto renda •• , • • • • • • • . . • • Kilog. • ? 

CLASSE IS.a 

Seda 

~
lisos ou lavrados .................................. , • lltnooo 

704 I Dare e. Jlló1 garça, fumo, es- com flOres e outros ornatos imitando o bordado 
comil~a e tec1dos semelhantes. (brochés).. •• .. • • • • • ... ... ... • .. .. • • .. .. ...... .. .. , l~IISOI , ao 

de qualquer qualidade com vidrilhos......... ..... " 711800 , ~ 



~ 1<1 
a= ~ 

"" -< 

"' lfERCADORIAS ~ 

::> z I!'; ::> 

{de retroz lisos ..................................... Kilog. 
713 Chales, mantas lenços e véos de tecidos- pagarão a.s tax?-S correspondentes ás 

. ' · dos 3ue se acnarem mclmdos nesta tabella, se· 
gun o sua qualidade ............................ -

. . ) de velludo { de seda pura ........................ Kilog. 
7!1 Fitas lisas, lavradas ou ma h· · de seda e algodão .....•...•••.•.•..• • 

zadas .......................... ? 
não especificadas .................................. J 

Foulard e tecidos de borra de) ífJ\~8; 'êst~·~·páctós ·~~· iàvi:~ii~s.".".".".".".".".".".: ·::.:::::: • 7!3 • 
seda .......................... (com llô~es e outros ornatos imitando o bordado 

(fwocltes) ••••••.. •••••.••••.••.•.••••.•••.•••••••• ) 

{de seda pura ..•....•.•.•..••.•.••....•.•.........• • 
73~ Rendal!l idem com vidrilho ................................ • .. · · .. • .. · """ · · .. · de seda e algodão, lã ou linho .................... • 

Idem idem com vidrilho .......................... ) 

735 Roupa feita não classificada -os direitos dos tecidos respectivos estabelecidos nesta 
tabella. 
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) lisos, lavrados ou adamascatlos •..•......•••.•..••. Kilog. lOjj!SOOl 30% 
7381 Tecidos n<io c!assifi0ados .... t com tlôres ou outr·os ornatos a velludados, imitando nÍIQOO . o bordado (broches) ••••••••••..••••.•••.••••••••• • 

'Usos ou lavrados ............... ~ de seda pur.\ .•• _ ...................... I IOJíi!OO·. 
\ de seda e algodao .................... • IS8!00 

7WI Velludos. 
naooo {com tlôres ou outros ornatos { de seda pura ......................... • _ imitando o bordado (/lrochés) de seda e algodão .................... • 6~7ISO 

CLASSE ili,a i 

'~ 
-- 8 

~ 
Ferro e aço. ; 

- - "" 
Fio (arame) simples ou galvanizado proprio para cercas, comprehendidos os gram· 

~010 10% I . pos ou pt·egadores para o mesmo fim ............................................... • 

Rio de Janeiro, 30 de Novembro tle 1878.-Gasrar Silveira Jlartins, 

! 
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Senhor.- A Lei n. • 2792 de 20 d,, Ot1tubro de 1877, que 
lixou a despeza e orçou a receita geral do Imp~rio para o cxer
cicio de 1877-!878, consignára para os serviços desi~nados 
nas seguintes rubricas do art. 7 ."o credito 111' ii.H7 :~32~088, 
:1ssim distribuído: 

3-Acquisição de plantas .............. . 
8-Corpo de bombeiros ............... . 
9-IIluminação publica .......... r ••••• 

H-Estrada de ferro D. I1edro li ....... . 
1:2-0bras publicas .................... . 
13-Esgoto da cidade .................. . 
:14-T~legraphos ...................... . 
Hi-Terras publicas e colonisação ...... . 
16-Catechese e civilisação dos índios .... . 
~0-Fabricà de ferro 1h' Ypanema ...... . 

70:000~000 
180:000,$000 
700:077,)088 

4.500:000~000 
1.800:000~000 
1.100:0006000 

760:0006()00 
I. 836: OOOtSQOO 

80:0006000 
91 : :!55#000 

Mostrando-si' algumas destas verbas, ainda antes da li qui-
1lação para IJIIe 1\ concedido o selllcstre addicional, de todo o 
ponto insullicientes para despezns a IJUC forçoso era attendei·. 
foi augmentado aquelle credito, pelos Decretos n .o• 6952 e 6953 
de 28 de Junho ult.imo, com a quantia de ã.3ii0:0008000, deste 
modo repartida: . 

9-Illuminação publica. . . . . . . . . . . . . . . . ãO :0008000 
H-Estrada tle ferro D. Pedro li........ 500:000,)000 
H-Telegraphos........................ 700:0008000 
Ui-Terras publica~ e colonisa~ão....... 'l.fOO:OOO~OOfl 

Segundo houvemos a honra de expt1r :1 Vossa Magestade 
Imperial, so por estimativa era possível fJroceder então ao 
calculo dos encargos proprios do exercício, e assim se explica 
que os creditos abertos por 11quelles decretos, ao passo que se 
manifestam excessivos das necessidades de dons ramos de ser
viço, tenham ficado muito áquem das de outros. 

E' este o excesso, que terá de ser opportunamente annnl
lado, do credito, autorizado sohré a despeza rlfectuada: 

9-IIluminação publica. . . . . . . . . . . . . . . . i f.: 963tSQ96 
14-Telegraphos........................ 50:~66879 

Nas duas outras rub1·icas deu-sr o eonlr~trio. sendo assim 
excedido o credito : 

H-Estrada de ferro D. Pedro li........ 100:2688337 
15-Terras publicas e colonisação.. ... . . :1.837:667#000 

Tambem nas seguintes rubricas verificou-se excesso de 
despeza, na importancia de H3:800h700, sobre as eonsigna
ções marcadas pela lei : 

:1-Acquisição de plantas.: ........... . 
8-Corpo de bombeiros ............... . 

U-Obras publicas ................... . 
13-Esgoto da cidade ................. . 
f.6-Catechese e civilisação dos índios ... . 
20-Fabrica de ferro de Ypanema ...... . 

5:0508396 
1:!:3586660 
89:878875:1 
5:3556386 
2:70~6532 

27:!J,5~~97:J 
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Razões de diversa natureza, a todas as quaes sobreleva a 
imperfeição do orçamento que não attendeu á execução de 
contractos, a servicos creados e a necessidades que haviaw 
naturalmente resuliar do desenvolvimento destes, justilicam 
os notados excessos da despeza, tanto nas verbas cujos credi
tos ordinarios foram augmentados pelos Decretos n.0

" 6952 e 
ti95~l, (le 28 ele Junho ultimo, como nas demais que acima fi
cam mencionadas. 

Assim: 
:1- A1~QUISIÇÃO DE PLANTAs.- Proveio o excesso de dcs

pPza, na importancia de 5:050~196, de han•r sido ella rt•a
lizada, durante cinco mezes do l'xercicio, na previsão do 
credito de 98:000/)000 fixado pela Lei n. o 2670 de 20 de Ou
tubro de :1.875, nos termos da de n. o 2707 de 3:1. de M:Jio 1lc 
1877; · tendo ~ido mais tarde n•fluzido o mrsmo credito pela 
de n. • 2792 de 20 de Outubro, a 70: 000~000. 

A dilferença de 28:000b000, para menos, decretada quaiulo 
o exercicio tocant ao fim do primeiro semestrr, não podia 
deixar de intluir no balanceamento da verlm. 

8-Conro DE BOMBEIROS .-Identica razão explica o dellcit 
de :l3::m8~6GO, tendosido de 70:000/SOOOa reducçãodecretalla 
pela lei do orçamento na verba correspondente, por que 
se regulára quasi metatle do exercício. 

O excesso foi alüis motivado pela maior quantia quo ~e 
houve de empregar na acquisição, reparo e conservação 
do material : necessidade esta cuja urgencia se justifica pela 
natureza ·do serviço, que tão de perto entende com a segu
rança individual e de propriedade. 

H-ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II.-Não bastou para suppl'Íl' 
a insufficiencia do credito ordinario de ~. 500: 000;$000 o aberto 
pelo Decreto n." 6952 de 28 de Junho ultimo. Apezar da rigo
rosa economia observada, elevou-se a 600:2~337 o excesso 
de despeza, que, então avaliado em 500:0008000, houvera 
subido a 683 :li90,'í000, a regular-se esta pela realizada nos pri
meiros cinco mezes do exercício. 

Em {875-1876, sendo de lí78K,666 a extensão mMia om 
tr:tfego, foi excedido .em 3~8: 2818231 o credito ordinario de 
'1. 500: 0001}000. 

Em :1.876-:1.877, regulando por 52ik,898 aquella mMia, 
foi excedido em 671í:99:.t)753 o credito ordinario do \'alor 
acima indicado. 

Em :1.877-!878, além de se haver elevado a 559k, 286 a 
média em trafego, o que não podia deixar de determinar 
correspondente augmento da despez:J de custeio, a vida per
manente recebeu importantes melhoramentos com os quaes 
foi mister despender, como Qm tabella propria vai adiante 
demonstrado, só em trilhos de aço, pertenças e dormentes, 
quantia muito superior ao excesso verificado: 

Basta considerar que, do exercício de 1875-1876, para o 
de 1877-:1.878, n tw\dia em tr!lfego cresceu elo 80k,620, flara 

1'. n. lR7R i Oi 
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11\0strar como a lei do orçamento, decretando para este ul
timo exereicio credito igual ao daqnclle, deixou de attcnder n 
necessidades previstas. 

12-DBnAs PUBLICAs.-Dnrantc quasi todo o primeiro semes
tre effectuar:nn-se ns varias despezas desta verba na propor
ção do credito de 2.000:000~000, que vigorcíra no exer:cicio 
anterior, e que a Lei n.o 2792 de 20 de Outubro do anno pro
ximo passado reduziu de 200:0001$000. 

Naturalmente resultou que, ao serem distribuídos os novos 
ereditos, j:í a despeza avultava, 1lo sorte que, sem prejuízo dos 
serviços, impossível era impedir o excesso daquelles. Assim 
que já se havia despendido a quantia de t.27 :!1Mn501 eom a 
conservaçiio do port•l de Pernambuco, quando se lhe fez 
applicavel o credito de 181:6806000, em sub:-tituição do de 
250: 000~000 que regera o~ primeiros seis mezes rio exereieio. 

Apezar de havereín sido extinctas as commissões g-eolop;ica 
c da carta geral do Imperio, c rralizatlas outras economias 
qne o regular andamento dos serviços comportava, foi exce
dida em 89:8781$753 n com;ignn\ão votada, o que representa 
um delicit inferior de am~tmle a I[Unntia rndnz1da p()!o Poder 
Legislativo. 

i3-EsGoTo DA CIDADE.-Havendo tido começo, durante o 
cx:ercicio, as obras contratadas com a Hio ue Janeiro City Im
provements Company J~imited, para os noi'OS districtos de 
S. Christovão, Bota fogo e parte das La range iras foi indispcnsa
vel augmentar o pessoal da fiscalisnção 

D'ahi proceduu o rxcesso de 5:3558386 sobre a despeza li
x::d&, que aliAs foi inferior de !t,6:000# á orçada para !877-1878. 

15-TERRAS l'UB!.ICAS E COLONISAÇÃ0.-0 exceSSO da des
pcza paga, e calculada att'l o lim do exercício, sobre a I'Otada 
para os serviços classificados nesta rubrica, elevou-se ao con
sideravel nlgarismo de 7. 9:!7 :ti671$000. 

Ao ser supprida, esta verba pelo credito extraordin:frio de 
4,.100:0001$000, aberto pelo Decreto n. o 6953 de 25 de Junho 
ultimo, era apenas conhecida a despeza de 2.88:\:4001$09:! 
realizada nas pmvinc1as, segundo se mostra pela tabl:llla 
que áquelln decreto acompanhou, ao passo que ora sn v~
rifica ter subido a mesmn despezn a 7. 207 :11511$'~26. A di f
ferença de 4.32i:051f$;J34, é superior em cerca de 500:0001$ 
:í que ainda se faz necessaria, por se haver dallo que parte 
dos pagamentos devidos ao em[Jrezario Joaqnim Caetano Pinto 
Junior, que então avaliados em 1.981:5001)000, só pezaram 
sobre o exercicio por L':i!:15:7UJ$600, houvessem sido satis
feitos, na fórma da legislação !isca!, por- Exerdcios lindos. 

As razões que motivaram tamanho excesso de despeza, já 
foram adduzitlas na exposição qu:~ precedeu áquello decreto, 
da qual ficou patente como a lei do orçamento não attendcra 
a serviços creados e menos previra que, de 3:1.000 immi
grantes que aos portos do Imperio chegariam durante o exer
cício, cerca de t.ü. 000 teriam de ser transportados á custa. do 
Estado para as diversas colonias, c á custa do E!!tado man-
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tidos, alojados e estabelecidos em terras medid~:; e demar
cadas, tendo sido necessario adquirir grande extensão llellas, 
por não as haver devolutas em conveniente situação. 

Nem foi sómente o gr:mde numero de immigrantes, entrados 
em 1877-1878, que determinou o mencionado augmento. 
Dos introduzidos no exercício :mtl•rior com d1~stino ús colo·· 
nias, a maior parte teve ainda de pezar consideravelment11 
sobre o novo orçamento. 

Só pelo transporte da Europa para os portos do Imperio 
teve o Governo dfl Jlagar, por· serviços JH'Pstados dentro do 
exereicio, i.235:7Ha600 ao emprezarw Joa11uim Caetano Pinto 
Junior, e ~55:9oonooo á companhia de Navegarão Tnmsatlan
tica, nos termos dos conLractos que achou em vigor, o pri
meiro dos quaes ·foi suspenso, c rescindido o segundo. 

Estas duns providencias, e a emancipação de algumn:; co
lonias, as instr·ucçõPs expcdiuas nos agentes diplomaticos e 
consulares do Imperio para não promoverem, pela concessão 
do favores, a vinda de immigrante~, e sobretudo para ser sus
pnnsa, por cmquanto, a dos Il.ussos-Ailemães, p:~tenteiam a 
lirme resolução com que o Govemo procurou atalhar o nng
mento desta ontem !lo despezas que, de alguns annos a esta 
parte, têm subi1lo em escala inquietadora, e ás quaes ti indis
pensavel estabelecer invariavel limite na consignação fixada 
pelo poder competente. 

O que não podia, nem devia o Governo, era deixar dn 
prover a necessidades urgentes, ronsentindo ou promovendo, 
pela desorganização dos serviços, a perda de largos saeri-
licios e o descredito da naeão. . 

Obstar a entrada :le immigrantes, nas condições daquelles 
que em tão grande numero temos importado, c abreviar o 
pr:1zo da emancipação das actuaes colonias, dotando-as com 
os meios necessarios á vida propria de povoações indepen
dentes ua tutela official: é o pensamento que a este importante 
serviço tem presidido, sem que no emtanto despcz:1s hajam 
sido autorizadas que podessem ser adiadas. 

16-CATECHESE E CIVILISAÇÃO DOS INDIOS.- Além de insuffi
ciente a consignação da lei para os encargos desta rubrica, 
occorreu ter sido autorizada a despeza, em começo do exer
cício, na previsão do credito de 100:0006000, que, entretanto, 
foi reduzido de 20:0001$000 no fim do primeiro scmestrn. 

Assim se justilica o excesso de 2:70~6532 sobre a despeza 
ultimamente fixada. 

20 -FABRICA DE FERRO DE YPANEMA.- A differeni;tt de 
,27:45<16973, para _mais, sobre a consigna\;ão da lei, proveio 
de se haver realizado na razão de iO: 000(;000 mensaes a 
despeza do i." semestre, no fim do qual se eftectuou a trans
ferencia deste estabelecimento do Ministerio dos Negocios da 
Guerra para o dos Negocios da Agricultura, Comn'IIH'Cio e Obras 
Publicas. 

Deu-se além disto que, por haver aquelle Ministorio ces
sado o pagamento da gratilicação e etapa dos Olliciaes do Exer
cito qu11 servem no estabelecimento, teve este pag:~mento, em 
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parte n3o previsto, de correr 110r conta da verba dtu'llnto o 
2. o semestre do exercício. 

Para occormr, Senhor, ao excesso verificado de U3:800,SOOO 
sobre as consignações das verbas n.o• 3, 8, i2, 13, f.6 e 20, 
nxistem as seguintes sobras a transportar, no valor tlt• 
f.62:09~1)700: 

1-Secretaria de Estado .................. . 
!j- Evtmtuac> ........................... . 
i7- Ruhven!)ão a companhias tlt> naVI'gaçiio 

por \·apot· ......................... . 
i8- Cnrrt•io Gpral. ........................ . 
l!J- Mnst•lt Nat~ional ...................... . 

13:2018372 
H.Of63H 

f.03:226t)9~0 
'12:2086167 
2:3ti6b907 

Snldadas aquellas verb:1s, restará das ~obras a quantia 
tle f.8:2!l~i5000, qtw serü applirada ü rnlJrira-Terras publicas 
I' rolonisação. 

Autorizando a lei a abertura tle crNiito snpplPnwntar para 
a VI'I'ba-Estrada de ferro U. PPtlro 11-, l'ste é o meio pro
posto a Vossa Magestade Impcri~l para acudir ao excl'sso da 
tlespeza dessa ruiJrica, na importancia rk f.00:2681$337. 

Quanto ü verba n.• Ui-Terras puhlieas H colonisação-, que 
neeessarin é Sllpprit· com a quantia de 3.819:3731$000, além da 
tle 18:294.1)000 para ella transportada, usará de novo o Go
ycrno do meio de que já se serviu pelo Decreto n." 6953 d~ 
28 de Junho ultimo, sem desconhl'cer todavia nem dissimular 
lllWa genuína intelligencia do§ 3.0

, art. ~.0 da Lei n. 0 589lk 
íl de Setembro de f.850, e assim a do § 2.0 , art. 25, da que re
g·nlou o exercício dn !877-1878, se oppõe a que se attenda 
por credito cxtraordinnrio a despezas que não só estavam nil 
caso de ser previstas, sinão que o foram em parti'. 

Repetirá, porém, o Governo, Senhor, que na alternativa 
de violar a fé dos contractos e desorganizar serviços que 
tanto têm custado á nação, ou de tomar a responsabilidade 
de um a c to. menos regular, nem liberdade havia de escolha. 

Com estes fundamentos, Senhor, temos a honra de submet
tcr á approvação e àssignatura de V. M. Impnri;~l os tres de· 
eretos J n n tos : 

- Autorizando transporte de sobras, no valor tle 
162:09~8700, de umas para outras rubricas do orçamento; 

-Abrindo o credito supplementar de I00:2681$:l37 á rubrica 
-Estrada de fprro D. Pedro IJ; 

-Abrindo o credito extraordinario de :l.8l9::l73~000 :i r U· 
lll'ica-Terrns publicas e colonisação. · 

Somos, Senhor, com o mais profundo re~peitn. 
])e Vossa ~lagestade Imperial, subdito:: fieis e reverentl's : 

João Lins Vieira Cansansão de Siuimbú. 
Cat'los Leoncio de Carvalho. 
La{ayette Rodrigues Pereira. 
Ba1·ão de Villa Bella. 
Gaspn1· Silveira Martins. 
-~fm·quf?Z do llm·val. 
l?dtwrtfo de Andmd!! l'intn. 
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DECRETO N. 7102-DE 30 DE NOVEMBRO DE i878. 

Autol"iza o Ministro e Secretario de Estado dos Ne;ocios da Agrieu\lura, 
Gommercio c Obras Publicas a transportar do umas para 'outras mhrica' 
dÕ orçamento, quo rigorou no c:<:ercicio _do t871-lR78, sobras no •·ator 
•lo H;2:0n 111100. 

Hei por bem, OuYitlo o .Meu Conselho de Ministro~, t• 1111~ 
termos do art. l:J da Lei n. • H77 tll' H tif~ Seteml.Jro dt~ 18ü::!, 
autorizar o Ministro e Secretario t.Ie·Estado dos Negocio~ tla 
.\g-ricultura, Commercio c Olmu; Publicas a a!J[lliear, JHI fúnna 
da tabella junta, ás despczas tias verbas-ACIJUisit;fio de plall
la::;-Corpo de Rumbeiros-Obr:ts Publicas-Esguto tia ei
il3t.lc-Terras Publicas e Coluni~aPão-C:lteehe~e o ciYili
zaçfio t.los índios-e-Fabrica de ft•rró de S. João de YpantJma-. 
a quantia tle l62:09!J,J)700, proveniente de sobras Yl'rilicml:ts 
nas verbas-Secretaria de Estado-Eventuaes-Subvençiio 
a companhias de navegação por vapor-Correio Geral-e 
-Museu Nacional-: todas do art. 7. o tla Lei n." 2792 de 20 
de Outubro do anuo proximo passado, que vigorou no exerci
cio de 1877-l878. 

Será opportunmnente submettido este acto ao eoniH·cimento 
e approvação da Asscmbléa Geral. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinim!Jú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente rlo Conselho tlc~ Ministros e 
Ministro c Secretario de Estado tlos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio e O!Jras Pu!Jlieas, assim o tenha entendido c faça 
t•xccutar. Pala cio do Rio de Janeiro em 30 de Novem hro til' 
1878, ii7. • da Independencia e do Imperio. 

Com a t·ubrica de Sua Mê!geslade o Imperador. 

Joilo Lin.s. Vieint t.:ansansão de Sini mbú. 
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Tabella n «(ue ee ref'ere o Decreto n. 0 ,I02 
desta data. 

EXERCICIO DE {877- 1878. 

Art. 7. o da Lei n. o 2792 de 20 
de Outubro de 1877: 

Para a·verba-Acquisif:ão de plantas................ 5:0508396 
Sobra transportada: 

Da verba-Secretaria de Estado......... 5:0:SO/j300 

Para -Corpo de Bombeiros......................... !3:3õ8»660 
Transportadas: 

De- SP-cretaria de Estado.. 8: I!'\Oll980 
De- Eventuaes •. . . . .•. . . . . !:1018310 
De- Subvenção á compa-

nhias de navegação por 
vapor .. .. . .. . .. .. . .. . . .. • 4:1068370 

---- 13:3581)660 
Para-Obras Publicas.............................. 89:878/)í53 

Transportada: 
De-Subvenção á companhias de nave-

gação por vapor...................... 89:8781$753 

Para-Esgoto da cidade............................. 5:31'J51$386 
Transportada: 

De-Subvenção á companhias de nave-
gação por vapor...................... 5:355ii386 

Para-Catechese e civilisação de iudios..... ... . .. .. 2:7028532 
Transportada: 

De-Subvenção á companhias de nave-
gação por v a por......... • . .. .. . . .. . .. 2: 7o2n532 

Para-Fabrica de ferro de S. João de 
Ipanema ........................................ .. 
Transportaqas: 

De-Subvenção á companhias de nave-
gação por va~or.......... l:f83n899 

De-Aiuseu Nacional........ 2:3568907 
De-Correio Geral.......... 23:914/$!67 

27: 4;;41J973 
Para-Tenas Publicas c Colonisação ..•............. 

Transportada: 
De-Correio Geral...................... 18:294~){)() 

27:4541$973 

18:29~000 

Palacio do Rio de Janeiro ';em 30 de Novembro de !878.-Juão 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 
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UECHETO N. 7!03- m: 30 DE NOVEMUIÍo DE iH78. 

Abre ao Ministerio <los Negocios da Agricultura, Commet·cio e Obras Publi· 

cas um credito supplementar dã ,;uantia .,:,~00:268.,:131 para occorrer a 
<lespezas da verba- Estrada de ferro D. !'edro 11- no exercício de 
1.877-1.818. 

Tendo-se mostrado insufficientc o credito :thcrto pelo De· 
ereto n." 6952 de 28 de Junho ultimo para occm-rcr ao excesso 
de despeza veriticado na rubrica - Estrada de ferro D. 
Pedro 11- do art. 7. o da Lei n. • 2792 de 20 de Outubro do 
anno proxirno pnssado, que fixnü n rnceita c orçou a despeza 
geral do Impcrio para o exercício de 1.877- 1878; 

Hei por hem, Ouvido o Meu Conselho de Ministros, e na 
conformidade dos arts. 13 dn Lei n.• H77 de 9 de Setrmbro 
de i862, 25, ~§ i.• c 3.•, e 29 da de n. o 2792, acima citada, 
abrir ao Mimsterio dos Negocios da Agricultura, Cornmcr
cio e Obras Publicas um credito supplcmentar de l00:268D337 
pnra, de accôrdo com a tabella junta, occorrer a despezas da 
mencionada rubrica. 

Será opportunamente submcttido este acto ao conheci
mento e approvação da As~embléa Geral. 

João Lins Vieira Cansansão do Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senndor do Imperio, PresidentH do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fnça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro do 
i878, 57. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImpcrJdor. 

João Lins Vieira Cansanslfo de Sinimbú. 



'.l'nbelln n •que se ref'et•e o Dect•eto u.0 ,.IO:t 
desta dntn. 

EXERCICIO DE 1877-1878. 
Art. 7. 0 da Lei n. 0 :!79! de ~~ de Outubro de 18?7: 

H-ESTRADA DE FERRO D· PEDRO u: 
CREDITO. 

Consignado pela J.ei •••••••......•. Ul00:0001~ooo 
Supplemcntar do Decreto n. o 6932 . 

de 28 de JunllO de 1878......... liUO:OOOf$000 
__ __.._ ti.OW:(I(M)8UOO 

lJESl'EZA EFFECTUADA ::\'0 ~IUNICIPIO DA t:UHTE. 

Atlministrat;:to cen· 
• trai . • • • • . . . .. . • . 128:1S86Jj9.Ui 

:;J Trafego.... . • . • • . . . 979:22185 11 
~ Locomoção........ 833:2<itjjW8 
r:J Via permanente ... 1.351:3398879 
"' Telegrapllo........ 88:1256765 

------ 3.38o::jJli~ul:lll 
/Obras de empreita-
. da . • • . . • . • . • • . . . . <i3:680t)ooo 
Para consumo: 

~ Dormen· 
..., tos .•.• 2U:096J)f93 
;a Diversos 415:160Hõ79 
~ ---- 656:256,~772 
:=! Fretes , descargas , 
"' carretos, reclama· 

ções e varias ou· 
1 

tras despezas.... 318:1291)ií8rl 
---- 1.018:066i$367 

DESPEZA El'FECTUADA EM LONDRES. 

Trilhos c p e r te n -
ças ••.•• .:t: 62.000 .551:2UhH7 

Combustí-
vel.. •.• " !3.811,2,9 2H:921f!224 

Uecapitulação: 
---- 763:032H:IU 

Despeza effectuada no 
município da. Cürte. -í.398:582,~~5ti 

Despeza elfectuada ern 
Luud r os. . . . . . . . . . . . 763:03211341 

A deduzir: 
:>.16t:6HH796 

Por trilhos retirados da Yia pcruw
neute e fornecitlos á conslruceão 
•lo prolongamento para o rariwl 
de Sa.popemba á Santa Cruz, e á 
luspectoria Geral das Obras Pu}Jii
cas para a linha telegrapllica que 
acompanha o tramway do rio do 
ouro .•..•.••••...••.•..•...• ,.... 61 :3í6Hl.li9 

----- u. !00:2G8fi337 

Excesso da despeza sobre o credito.............. !00:2681)337 . 
Palacio do nio rle Janeiro em :10 dn NoHrn!Jro il<' 187R. -

Jo<io Uus Viâm, Callsausclo de Siuimlni. 
<f'VV"J".J' :]·':f' v./" 
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])ECHE'l'O N. 710~- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1878. 

Ahw ao .!llinisterio d<ls Ncgocios •la A~ricultura, Commcrco e Obro< 

Publicas tuu rrcdilo cxtraot·dinirio ;in :i.SÜl::i7J~·ooO pam uecurrcr 
d -;iCÍÍ1Ü;ms da f~i;·r·ic.a...::.:.TCrráS tluhH•·.as (~ Colouisaçiío-no exerci dto, ~e 
1817-187fl. 

Teud.o-sc clcvmlo a 9. 773:1iü7 bUUO a UCS)ll\Za. vaga t\ pu r 
pag-ar, com os serviços da rubrica-Terras Publicas tl Coloni
sação-no exeJ'cicio de -1.877-1878; e dcmons_trado como se 
acha pela tabella junta ser ainda nece~saria a quantia de 
:.1. 819: :.17:1J;OOO pat·a occorrer átJnella tlespcza: 

'IIei por bem, Undtlo o Meu Conselho tle Ministms c na 
conformidade do§ 3.0 , art. 4..", d.a Lei u." 589 de 9 de Sctelubro 
ue 1850 e ~§ 2. o e 3. o, art. 25, da de n. o 2792 de 20 de Outu
bro do anuo proximo passat.lo. abrir ao Ministerio dos Nerro
cios da Agrienltura, Commercio e Obras Publicas nm credito 
t•xtraortli!Íariu da 11 uantia de :1.819; 373nooo para ser. applica
lia aos servit,:os lia mencionada rubrica. 

Será upportunamente snbmetlido t•stc acto ao eonhccimt•uto 
e approvarãu da Asscmhléa t:eral. 

João Lins Vieira Cansansão t.le Siuimhú, d.o Meu Conselho, 
Senador tio Imperio, Presidente tio Conselho de Ministros ~~ 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha ('ntendido e faça 
executar. l'alncio uo lUo tlc Janeiro em ao de NovemiH'O tle 
:l!:\78, 57. o tia Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

)•. 11. 1878 
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•rabella a que ae rerere o Decreto n. 0 ,.1.04 
deetadata. 

EXERCICIO DB 1877-18~8. 

Art. 7.• da Lei n.• !791 de !Ode 
Outubro de 1877: 

tiS-TERRAS PUBLICAS E COLONIS.&ÇÃO: 

1.836:0001000 

4.:1008000 

CREDITO. 
c:onsignado pela lei.. .•..•••••.•• 
Extraordinario do Decreto n. • 

6953 de !8 de Junho de 1878 .•..• 
Sobra transportada na !órma do 

Decreto n. 0 7102 desta data e 
tabella que o acompanha •.••••• 18:294.8000 

----- 5. 9116.:!9i/SOOO 
DE~PEZAo 

Inspectoria geral das terras e co· 
lonisação, hospedaria de immi
grantes, ajudas de custo a En
genheiros e Agrimensores, trans
porte de imrnigmntes em navios 
de guerra e paquetes das com
panhias subvencionadas, e ou
tras despezas ...•..••.•.••....•. 

Colonia de Porto-Real ••.•.•••.••• 
Sociedade colonisadora, de 184.9, 

em Hamburgo, na fórma do con-
tracto •.•.•.••...••.......•••.•• 

Elfectuada pela Delegacia do The
souro em Londres ..•.•.•••..••• 

A Joaquim Caetano Pinto Junior, 
na fórma do contrato ..•••..... 

A' companhia de Navegação Tran
satlantica, na !órma do con
tracto, ora rescindido •..•....... 
Realizada nas províncias, a saber: 

Paraná............ 2.!U:!I=8 195 
Santa Catbarina... 1.657:! 99 
S. Pedro do Sul.... 1.5!9:53 o 
Espírito Santo. . . • • 1.4.16: !538276 
S. Paulo.......... 24.3:4.618030 
Bahia.............. 34.:810 26 
Alagõas.... .• . . .. . . 28:956 000 
Pernambuco....... 16:46 ooo 
Sergipe............ 10:35 
Amazonas......... 9:900 O 
Minas Geraes...... 5:300 000 
Parahyba • • . • . . . • • 3008000 

704.: 15889Bi 
!30:01118990 

70:0001000 

70:4.20/íOOO 

1.!311:7Uij600 

7.207: &511JU6 

9.773:66711000 

E~cesso de despeza ............................ "3.8!9:373JIOOO 
Palaeio do Rio da Janeiro em 30 de Novembro de 1878. - João 

Lins Vieira Ca11sansão de Sinimbú. 

•''""''AI\:N'"""'" 
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DECRETO N. 7:1.05-DB 3 DE DEZEMBRO DE 1878. 

Proroga por mais seis mezes o prazo marcado na clausula 6.• do Decreto 
n.• 5:170 de :16 de Abril de !ll73, para conclusiio da linha telegrapbifa sub· 
marin~a do Norte do lmperio. 

Attendendo ao que Me requereu a- Western and Brazi· 
lian Telegraph Company Limited-, Hei por bem prorogar 
por seis mezes, a contar de 6 de Outubro ultimo, o prazo 
marcado na clausula 6.• do Decreto n.• 5:!70 de 26 de Abril 
de 1873, para conclusão da linha telegraphica submarinha do 
Norte do Imperio. 

João Lins Vieira Cansansão ue Sinimbú~ do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura~ 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do lU o de Janeiro em 3 de Dezembro de 
1878, 57.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

João Lins Vieira Cansans.ão de Sinimbú. 

DECRETO N. 7106- DE 3 DE DEZEMBRO DE 1878. 

Approva, com altoraçõos, os estatutos da Companhia Industrial Doua de 
Julho c autoriza-a a funccionar. 

Attendendo ao que 1\fe requereu a Companhia Industrial 
Dons de Julho, devidamente representada, c de conformidade 
com a Minha Immediata Resolução de 30 de Novembro ul
timo, tomada sobt·e parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 2 de 
Setembro proximo passado, Hei por bem approvar seus es
tatutos e autorizai-a a funccionar com as alterações que com 
este baixam assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Si· 
nimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas;· ~ue. 
assim 'o tenha entendido e faça executar. Palacio do· 1\.lo de 
Janeiro em 3 de Dezembro de i878, 57." da lndepende~ia e 
do Imperio. ·· 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vteira Cansansão ele S!nimbú. 
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Alternçiies n que se ret'et•e o Decreto n. • ')'JOO 
desta data. 

I. 

No ar L. 3." pcnultima linha, rm vez de- seus IJeus, 11 i
reitos e posscssõe~-leia-sc-totlos os heu~, dit'eitus e posses
sões da sohrellita sociedade. 

11. 

No lim tlu :~rt. 'Jo.", aen•scentc-se-applicando o capital :m
torizallo pelo nrt. 7." ou propondo ao Governo a sua elev:t
ção, c sú tlepois tle competentemente npprovmla, poderá re:tli
zarqualqner melhor:tmento fJUe delta llepemla. 

lll. 

No nrt. 8.0 linha ti.", em vez tle-lcntlit pagas-ll'ia-sc
sentlo pagas. 

IV. 

;'\u art. l2 substitua-se :.t palavra-mmnalmenlc-pel:ts sc
guintcs-(•m cada semcstre.-0 mais como cst:í. 

v. 

No art. I:l, in fine, em vez de- annn -Ida-se- semestre. 

VI. 

No art.. l7 ~ 2. ", 1'111 Vt'Z lfp -decitliutlo- lcia-se- discu
tindo. 

VII. 

O art. lH lica sub~tiluido Jll'lo sPguinte- As mulheres 
casadas tptc forem accionisws serão representadas por seus 
maridos, os menores e os que de direito são :t cllcs equipara
dos, por seus pais, tutores ou curadores. 

As companhias o':! soci_edade~ . anonymas , por nm dos 
membros de suas dtrectonas tlevtdamente auto!'izados; a;; 
lirmas collectivas, {JOr qualquer dos socios autorizados a usar 
da firmn~ocial, c os acervos, em quanto não forem distribuído~, 
pelos respectivos inventnriautes. 

VIU. 

l\o arl. ::W. t'ltl nz de -i;i.i do capital-leia-se- i/10 do 
l'<tpital. 
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IX. 

Ao art. 22, adtlitc-sc o gegninle paragrapho :Nas reuniõefl 
cxti·aort.linarias, porém, ~IÍ potlcr:i tratnr-~e do ohjoclo para 
l(lHl forem convocadas. 

X. 

~o 2." r•eriodo do art. 2~, ::u~regce.ntem-s'' dt>poig da pa
lavra - e~tatuto~- as st>guintes -ou do nugmcnto tio 
l'apilnl. 

XI. 

~o art. 2ti, depois da llalavra-estatnlo~ - ncrc!'eí\nltHí\
eommunicando ao Govorno a interpret:u;ão que drr para o 
lim dr examinar-se, sn l'st:í de aceürdo eom ella~. 

XII. 

No fim do art. 26, acrescente-se- os mcinllros do ronselho 
11scal, n gerente e f(Uaesqucr empregados da companhia não 
(lndrrão s<>r nlcilos· parn a mesa da asscmblóa geral. 

XIII. 

No§ :l." do art. 28, depois da palavra -capital- acroscen· 
tr•-sp -aci111a do fix:l(lo no art. 7. "- O mais como está. 

XIV. 

No § 2." do ar·t. :12, em vez de- admiti ir -leia-se -de
mittir. 

No§ 'L", aci·esct~ntc-se no Hm-comtanto rrue não exeedam 
:10 capital lixado. 

No§ 8. ", additc-se- se o valo!' de quacsquer destas ti·ans
acções- excerlN' a um ttuinto ou decimo do capital social, 
não podm·iio elles ser -realizados, ainda que tenham a 
approvação do conselho fiscal, sem que a assembléa geral lhes 
dê rwevwmente a sua approvação. 

No§ i O, snpJ.Jrimam-se as palavras-em papel. 
No § 12, acrescente-se -observando-se a respeito destas 

transacções o numero t(Ue se acha disposto no§ 8.0
, parte:nnal 

(acrescentada). 

XV. 

• No ~. 4. • do art. 35, em vez de- em seguida - diga-se -
1mmedlatamente. 
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XVI. 

Supprima-se o art. 36. 

xvn .. 
No fim do art. 37, acrescente-se- e dará conta no conselho 

fiscal do que houver recebido e, do estado em que nchar 
os objectos constnntes do inventario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 1878 .-João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimlní. 

Estatutos da Companhia Industrial Dous de Julho. 

CAPITULO I. 

DA COMPANIIIA, SUA SÉDR, FIM, OIIR.\ÇÃO R DISSOLUÇÃO. 

Art. j_o A sociedade em commnndíta-Sergio & Compa
nhia-estabelecida na cnpital da I•rovincia da Bahia, fica 
dissolvida e 8Ubstituida por uma sociedade anonyma com a 
denominação- Companhia Industrial Dons de Julho,-que 
terá sua sétle e esc1·iptorio central na mesma cidade. 

Art. 2. o Tem ella por fim e objecto : 
§ j. o A refin:1ção e crystallisação de assucar, e distillação de 

aguardente na fabrica-Dons de Julho-sita no Cabrito, fre
guezia de Piraj:í, pertencente ao município da capital. 

§ 2.• A venda dos seus pmductos nos logareg estabelecidos 
pelo ge"flnte, e remessa dos mesmos de conta da companhia 
para qualquer das provindas do Jmperio ou para fóra delle. 

Art. 3.0 Para conse~uir os seus fins e objecto, applicar:í a 
companhia os machmismos, haveres, vantagens, direitos, 
acções, regalias e privilegias de qualquer natureza que per
tençam á sociedade em commandita -Sergio & Companhia
gerida pelo ex-socio commanditario Ildefonso Moreira Ser
gio, visto como passam para a actual companhia anonyma 
todos os seus bens, direitos e possessões. 

Art. ~. 0 A companhia poderá opportunamente al:;.rgar ns 
operações de sua mdustria e fabrica, dotando-a com os appa
relhos necessarios para constituir-se em fabrica central de 
assucar. • 

Art. 5." A duração da companhia será de 20 annos, a 
contar da data da approvação definitiva dos presentes esta
tutos, podendo este prazo ser prorog-ado por deliberação da 
assembléa geral dos accionistas com approvação do Governo 
Imperial. 
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Art. 6.• Antes de vencido o prazo mareado de 20 annos, 
não se liquidará a companhia, salvo os casos de 11erda de 
metade ou mais do capital realizado, ou algum dos outros 
em que, segundo a lei, tem logar a dissolução das com
panhias ou sociedades anonymas. 

CAPITULO li. 

DO C-APITAL, SUA IIEAJ.IZAÇÃO, LUCI\OS E FUNDO DR JIR!';JlJIVA. 

Art. 7. • O capital da companhia é de. 2(1,0:000~00, o mesmo 
da sociedade em commandita, e será dividido em i.200 
acções de 200~00 cada uma, podendo ser eleva1lo a 
500:000!}000 quando a assembléa geral dos accionistas en
tender conveniente, tendo preferencia na distribuição das 
acções os possuidores das actuaes. 

Art. 8.• A~ novas acções serão desde sua emissão equipara
das em direitos ás que já existirem, devendo a primeira 
prestação ser paga 30 dias depois que fur decretada pela as
sembléa dos accionistas a elevação do capital, e tendo pagas 
as outras prestações por chamadas nunca maiores de 21> •;. e 
com intervallo nunca menor <le 30 dias, e na falta do pon
tual pagamento será cohrado 1.ela múra o premio de i ·~ "lo 
ao mez. 

Art. 9." Todas as acções da companhia serão nominativas 
e a companhia não reconhece por válidas senão as transfe· 
rencias regularmente feitas em seus livros, devidamente as
signadas pelo cedente e cessionario, ou por seus procura
dores com poderes especiaes para esse fim, sendo tudo au
thenticado pelo gerente, excepto as que se operarem por 
ordem jmlicial ou força de lei, do que se fará nos livros da 
companhia os competentes averbamentos. 

Art. iO. Cada acção da companhia, quér das existentes 
actualmente, quér das que venham a se ernittir para o futuro, 
é indivisível, e não poderão dous ou mais indivíduos exercer 
direitos para com a companhia, e.m virtude de um mesmo 
titulo, ainda mesmo por herança ou successão. 

Art. H. A acquisição de uma ou mais acções, por qual
quer titulo que seja, obriga, de pleno direito, ás disposu;ões 
dos presentes estatutos, e a todas as deliberações da nsscm
bléa geral dos accionistas. 

Art. t2. Dos lucros líquidos verificados annualmente, de
duzir-se-hão tO··;., sendo 5•;. para a commissão liscal, e 
a •;. para um fundo de reserva exclusivamente destinado para 
fazer face ás perdas do capital social, ou para substituil-o; 
e quando o dito fundo tiver attingido a j0 o;. do capital 
realizado, serão divididos os lucros líquidos sem a deducção 
dos 5 "lo a elle destinados. 



Art. i:l. Ft•ila a lleduerão uo artigo autec.~dcntt•, dh;t.rilmit'
se- h a, co111 autorizarão do conselho fiscal, dividiwlo tio resto 
dos I urro~ aos aceionistas na conformidade do disposto no 
art. 36 1los IJresentes estatutos ; não se fariio, lllll'l··m, •livi
dcndos mn quanto o capital social f!r,sfalc:ul.o, 1'111 v irtndr de 
perdas, não fút· integralmente rest1lltl'ltwitlo, e ti•• L;ws divi
•lendos sú poderão fazet· parte os lucros li<tuitlos Jli'IP.'Pilient••s 
de opel'arõrs •·oneluidas no I'Psprctivo :11tno. · 

CAPITULO 111. 

Art. H. São accionistas da companhia t(l(los .os socios 1la 
1•xtitwla eomtnaiHlita, de que al[ltella ú a rontinuaçiío, e todos 
os indivíduos, corporações ou sociedad<:s qne vierem a possuir 
uma ou mais acções, c qun como taes l';:ti\·cn•m' tl.evidamento 
inscriptos nos seus livros c registros. 

Art. H>. Os accionistas são rcspomaveis pelo valor 1las acções 
que lht>s forem distribuídas. 

Art. i6. A acquisição •le uma on mais acçõns, pela ftinna 
prescripta nos presentes estatutos, llit direito ao seu possuidor 
niio s1í (}Uanto nos luc; Js realizados prla conl(Janhia, eomo a 
todos os bens e haveres que ella possuir ,. vrnha a a<lquirir 
attí a sua extincçiio e liquidaçiio linal. 

Art. i7. São direitos do aceionista : 
~ 1." Heccber os dividendos que llw~ torart•m no prazo 

•leterminado. 
Os dividendos e vencimentos, que não fot·r,m pagos por 

<IPmot·a dos interessados em rece!Jcl-o~, nãu dariiu dit·cito a 
.ÍUI'OS contra a companhia. 

§ 2.° Fazer parte da assmnhléa geral dos accioni~tas, dct·i
llindo, propondo, dfJlihcrando e ~-otando quanto lhes pa
recer conveniente aos intere~ses dn l'ompanhia " ú sua 
administração. 

§ 3.0 Póde ser eleito gerente, membro ll.o conselho liscal, 
ou para out1·o qualquer cargo, salvo as disposições a respeito. 

Art. i8. As mulheres casadas que forem accionistas serão 
representadas por seus maridos, ou menores, bem como os 
que por direito são a clles equi)lara<los, por seus pais, tutores 
ou curadores. 

As companhias ou sociedades anonymas por um dos mem
bros das suas directorias devidamente autorizado, e as firmas 
collectivas por qualquer dos soei os autorizado a usm· da firma 
social. 



CAPITULO IV. 

Art. 19. A asscmbléa geral reunir-~e-ha annualmentc em 
ses~ão ordinaria no mez dn Fevereiro na ;11>de da companhia 
uo dia tfllll t'ôr designado pelo gt•nmt.e e '!UP serú nununeiauo 
pPia imprensa, com antecederteia de tO dws. 

Art. 20. Além da sessão ordinaria, havcr;í sessões extraor
tlinarias todas as vezes que o gerente 011 o conselho· fiscal as 
''onvocar por deliberação exvontanea ou em Yirtudo Je rc
'lll i~ição escripta e assignadn por a!'eionistas que representmn 
pt'lo nwnos t;ti do e;tpital realizado, devmulo, quér na<Juelle, 
qnt\r urste caso, ser indicado o fim da convoeação. 

Art. 21. Se o gerente on o ronselho fiscal passa<los J:i dins 
flepob do recebida a requisição de IJUe trata o llf·tigo ante
rior não tivrr· convocado n assembléa geral, poderá esta ser 
charnad:t pelos accionistas represl'nt:tntos de l/5 do capit:tl que 
nm tal caso designarão para a reunião u local c n !lia que 
aeharem mais conveniente. 

Art. 22. Nas reuniões ordinarias se deliberará não só a 
respeito dos relatorios do gerente e conselho fiscal, mas 
t:nnbem ácerca de qualquer medida de natureza urgente ; 
procedendo-se igualmente á eleição do gerente, de trrs accio
nistas para o conselho fiscal, presidente e secretarios dn as
scmblén geral. 

Art. 23. O gerente que fl1r eleito poderá ser ou não socio 
da eompanhia, com tanto que seja pessoa com as habilita
ções precisas para exercer hem o eargo. 

Art. 2L Para que possa haver sessão é preciso o compare
eimcnto de accionistas que representem pelo menos l/3 do 
capital r·ealizado, e, se, no dia marcado, não se reunirem, o 
presidente da assembléa geral convocará com iO dias de an
lflerdencin, declarando-se nos annuncios que a sessão se cffec
lllarli, qualquer que. seja o numero de acdonistas {lre~entes. 

Tratando-se, porrm, da reforma tle qualqurr artig-o dos es
tatutos, será necessario que :t reunião represente metade do 
capital. 

Art. 2ti. A assembl•'a geral é a eompetcnte para interpre
tar qualquer artigo dos estatutos e representar a universali-
dalle 4os accionistas. ' 

Os possuidores de 5 a 19 acç.ões terão um voto, c, por 
cada mais 20 acções, outro voto, os de 20 acções dous, 
eom tanto que nunca tenha um accionista mais de tO votos. 

Art. 26. A eleição do gerente, do conselho llscal, do pre
sidente r secretarios será feita nnnu:tlmentc por maioria re
lativa de votos, em escrutínio secreto, podendo ser .131eito 
membro do conselho fiscal qualquer accionista de!!~~ (ICÇÕM 
pelo menos. Recahindo os votos para membro d9- ron11elho 

p. 1I. t878 Í09 
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fiscal, ou para presidente e secretarias em qualquer direc
tor de companhia anonyma ou gerenic de sociedade commer
cial, qne pussuir o mesmo numero de acções, embora indivi
dualmente não seja accionista, é válida sua eleição. 

Art. 27. Os accionistas poderão fazer-se representar por 
procurador, votando nas sessões da assembléa geral, excepto 
na eleição de gerente, conselho fiscal e mesa de assembléa 
geral. 

Art. 28. A' assembléa geral compete : 
§ t. o Eleger o gerente, conselho fiscal, presidente e se

cretarios de conformidade com o art. 26. 
§ 2. o Julgar as contas da administração. 
~ 3. o Resolver sobre o alargamento das operações da com

panhia, sobre a elevação de capita] e sobre tudo quanto fõr 
de interesse da companhia e niio couber nas attrilmições do 
gerente e conselho fiscal. 

§ 4. o Reformar os estatutos ou qualquer de seus artigos, 
que, só depois da approvaçiio do Governo geral, terá execu
ção qualquer reforma. 

Art. 29. De todo o occorrido nas sessões da assembléa 
geral lavrar-se-ha uma acta, que será assignada pelo presi
dente, secretario e accionistas presentes, havendo para esse 
fim um livro especial. 

CAPITULO V. 

DA ADMINISTRAçÃO DA COl\IPANIIIA. 

Art. 30. A administração da companhia será exercida por um 
gerente eleito pelos accionistas. 

Art. 31. O honorario do gerente será de 4:0008 annuaes, 
pod~ndo a assembléa geral, além disso, conceder nlgnma 
gratificação proporcional aos lucros verificados. 

Art. 32. Ao gerente compete : 
§ i. o Hepresentar a çompimhia em todas as suas relações 

commerciaes, assignar a correspondencia, as acções ernittidas 
e suas transfetencias: 

§ 2. o Nomear; suspender e admittir os empregados da com
panhia e marear-lhes os réspectivos deveres e vencimentos. 

§ 3. 0 Dirigir, fisealisar, prover o recebimento, an-ecada
ção, emprego, gastos dos dinheiros, generos e valores da 
companhia. 

§ 4. 0 Aceitar e endossar letras que, para levantar capitaes 
e mover fundos, se fizerem precisas. 

§ 5.° Fazer compras de assucar, moveis e utensilios ne
cessarios para o fabrico e trabalho da companhia, e pagar 
sua importancia. 
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§ 6. • Promover à venda dos productos da companhia; na 
capital, ou fóra della, em qualquer localidade que convenha 
aos interesses da mesma. 

§ 7. o Passar e dar recibos, quitações e outras remissões 
por dinheiros pagos á companhia e bem assim defender seus 
direitos e reclamações. 

§ 8. • Instaurar, proseguir, defender, abandonar e ultimar 
por transacções quaesquer processos judiciaes concernentes á 
companhia, assim como fazer con\Posições sobre quaesquer 
dividas, reclamações e direitos acltvos e passivos da compa
nhia. 

§ 9. o Estabelecer e montar uma escripturaç:1o por partidas 
dobradas, conservai-a sempre em dia com a devida clareza. 

§ iO. Recolher a um estabelecimento de credito todos os 
dinheiros que diariamente forem sendo recebidos pertencen
tes á companhia, não podendo conservar em seu poder quantia 
excedente a quinhentos mil réis em papel. Todos os paga
mentos excedentes a quinhentos mil réis serão realizados por 
meio de cheks passados pelo gerente sobro o estabeleci

. mento em que forem depositados os dinheiros da companhia. 
§ H. Fazer um relatorio com o balanço annual das opera

ções da companhia, juntando o inventario de todos os bens 
que pertencerem á mesma. 

§ i2. Adquirir, arrendar ou alienar quaesquer bens im
moveis para a companhia ou á ella pertencentes. 

Art. :j3_ Todos os actos do gerente de que tratam os para
graphos do artigo antecedente serão submettidos ao conheci
mento do conselho fiscal, e, quando approvados pelo mesmo, 
serão lançados em um livro de actas de suas sessões para intei-
ro cumprimento. · 

Art. 3~. Os actos ãe que tratam os§§~.· 8." e 12 do art. 3~ 
não poderão ser praticados sem prévia autorização do 
conselho fiscal. 

CAPITULO Vl. 

DO CONSELHO FISCAJ,. 

Art. 35. Ao conselho fiscal compete : 
§ L o Superintender os actqs do gerente e exercer sobre 

elles toda a vigilancia, parà o que serão obrigados )1eus 
membros a reunir-se no escriptorio da companhia pt-lo 
meno.< umn vez por semana. 

§ 2. • Visitar frequentnm.mte a fabrica, dependencias, ar
mazens, depositos d'1 companhia e auxiliar o gerente naquillo 
em que elle careça de ser auxiliado. 

§ 3. o Examinar a escripturação e caixa todas as vezes que 
ao mesmo conselho aprouver. 

§ ~.· Suspender o gerente quando por seus actos ou falta 
de cumprimento de deveres o mereça, dando em seguida 



parte á assembléa geral 'do~ motivos que dcmm Jog-ar á 
dita snspensão para que clla rcl'olva ~c dcvP on não ~e r 
tlcrnittido. 

§ a.• Nomear provisoriamente a pes~oa que deve substitnit· 
o gcrenhl su~pcn~o · ou impedido por molestia ou ausencia 
prolongada. 

§ 6." Jlesolver sobre a rmissão da~ acções da companhia 
quando seja elevado o capital por deliberação da assembléa 
geral llara qne sl'jmn feitns as chamadas de accikdo com os 
estatutos. 

§ 7 ." Nas rcuniõf•s da assembh'a geral ordinat·ia apresentar 
seu parecer sobre as contas da companhia e propor qualquer 
mnrlida que seja em benellcio dos interesses da mesma. 

Art. :J6. O conselho Hscal em face do movimento e operações 
da companhia, de acet1rdo com o gerrmt11, marcará um di vi
tllmdo aos aceionistas no semestre lindo em Junho, por eonta 
dos lueros que npresentar o balanço :mnual a que se tem de 
proceder em 3i de Dezembt·o, p~gantlo depois aos accionistas 
o restante dos lucros quando sl•jam as eontas approvadas 
pela assPmbléa geral. 

CAPITULO VIII. 

Art. 37. O gerente eleito. tlepois da approvação dellti'S 
estatutos pelo Governo Imperial, receberá do aetual gerente 
da extincta sociedade Plll commandit:1 ,, SPrgio & Comp. • 
todos os bens pertelli:Pntes :í mesma, a f:~brica·nous de Julho. 
!'Cus aecesl'orios, protluctos, archivo c tudo 1111anto rxistir 
•·onfot·me o balanço l1 respectivo inventario. 

Art. 38. Os memhros do conselho fiscal serão substituídos 
mu sr.us impedimentos n faltas pelos immediatos em votos, 
tle socte qne sejam srmprc trrs que funceionem. 

Art.. :m. O gerente, membros do conselho fiscal, assim como 
todos os empregados da companhia, são responsaveis pelas 
perdas c damnos que causarem á companhia quando pro
venham de actos ou omissão em que se manifeste fraude, dolo, 
malicia ou negligencia de sua parte, no exereicio das res
pectivas funeções. 

Art. 40. O gerente e conselho fiscal procurarão sempre 
terminar por meio tle arbitras todas as contestações que se 
possam suscitar nos negocios da companhia e em sua liqui
dação e partilha, de accôrdo com o art. 3.• da Lei n.• i350 de 
H: de Setembro de !866 e Decreto n.• 3900 de 26 de Junho 
de tR67. 
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JJisposirão transito1·üt. 

0 presidente da 1." asSClllUléa geral ~erÚ JII"OVÍSOL'ÍUlllCiltC 
eleito por acclamação c chamará dous arciouista~ para secre
tarios, passando immcdiatamente a assemblt'a a eleger o tn·e
sidente e secretarios effertivos na fórma do art. 21i. 

llahü•, i3 de Agosto ue 1878. (Segucm-~c as as~igiHitunt~ ) 

Proroga o prazo ('Oilcetlido a João Carlos nackhett~l'r e outro:-, J•ara (~:'\. 

piorarem ouro c outro~ mctnc~ na Prodncia. ~lc S. Pednl. 

Attendendo ao que l\le rer1uercu .Joiio C:tJ·Io~ H:tekl~t•ust~r, 
Alberto Stuchy c Miguel Hedosino )l1•sa, Hei por he111 Jll"o
rogar por um anuo o prnó quo lhes foi roncctlillt~ par<~ I'Xplo
rarcm ouro c outros ml'laPs no município de S. liahriPI, Pro
víncia de S. Pedro. 

João Lins Vieira Cansansão llc Sini111bú, do l\h•u Con~dlto. 
Stmador do Imperio, PrcsidPnte do Conselho de ~lini!'tros, 
Ministro e Secretario de E~tado dos Ncgocios tla Agrieultma. 
Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido e f:u,;a 
executar. Palacio du lHo de Janeim em :1 de Dt~zcnl hro d" 
:1.878, 57. o da Indepcndcncia e do Imperio. 

Colll a rnbrira de Sua 1\Iagest:tdt• o llll[lcrador. 

João Lins Vieira Cansl/n.sii:IJ de Siniml11í. 

DECRETO N. 7108- LIB :J DE llEZE~lflllO DI·: 187:-l. 

Autoriza a Companhia The 1\lariue lusuraur.t•, a e~tahrlecer uma al-!•.mci<~ 

na caPital 1lo impcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia tle seguros 
maritimos denominaua- The Mariue Insnrance -, -1Iei por 
ffiim conceder-lhe autorização Jlara estabelecer uma ngeucia 
nesta capital, sob ·as clausulas que baixaram com o Decreto 
n." 6M,8 de 30 de Dezembro de 1876, e que lhe forem [tppli
caYCi5. 
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João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
l:ommercio e Obras Publicas, assim o tenha entenllido ê faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de De.telílbro de 
t878, 57." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 

DECRETO N. 7109- DE 3 DE DEZEMBRO DE 1878. 

Concede privilei{!O a Joaquim Rodrigues de Aqoino Leite para fabr:car c 
vender aJ ~a~hina dé sua invenção, denominada Progresso Mineiro~. 

Attendrndo ao que Me requereu Joaquim Rodrigues dtJ 
Aqui no Leite, e Tendo ouvido o Conselheiro Procutador du 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem· CO'Metier
lhe privilegio por :1.0 annos, para fabricar e vender a(Ulíl· 
el!trr.a de sua invenção, denominada Progresso Mitiéitó, degti
nada a descascar ·,café, segundo a descripção e d~senhó que 
depositou ilo Archrro Publico. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, do l\leu Con<:elho, 
Senador do Im perio, Presidente do Conselho de 1\linistrds, ili · 
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agric'ullnrtt, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e la~a 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 
1878, 57." da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubl'Íca de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú. 

DECRETO N. 7H0-DE 3 DE DEZEMBRO DE !878. 

• Promulga a declaraçãlentro o Bl'azil e a França applicando aos respectiros 
C~~}~s a eoiive:ii~iÍQ.._c~ns-~lltr entre o Brazil e a ltalia. 

Tendo-se assignado nesta cidade em ~5 de Outubro do cor
rente anno entre o Brazil e a França uma declilráçâb, pela 
qual se applica aos respectivos Consulesa convencão consular 
concluída entre o Brazil e a ItaHa em 6 de Agosto de !876, 
Hei por bem que a dita declaração seja observada e cúlbprida _ 
tão inteiramente como neHa se contém. 
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O Barão de Villa BAila, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios·Estrangeiros, assim o tenha en· 
tendido e faça executar. Palacio ·do Rio de Janeiro. aos tres 
dias de Dezembro de 1878, 57. • da Independenma c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Villa Bella. 

' 
Declaração entre o Drazll e a Franca appllcan• 

d\) aoe reepe<-tlvoe Coneulee a convenção con
clulda entre o Drazll e a Italla. 

O Governo de Sua Ma gesta de o Imperador do Brazil e o Go
verno da Republica Franceza, reconhecendo, em consequencia 
da denuncia da convenção consular de iO do Dezembro da 
1860 e da declaração interpretativa de 2L de Julho de 1866, a 
utilidade de determinarem de commum accôrdo a situação 
dos Consules Geraes, Consules, Vice-Consules e Agentes con
sulares, bem como dos Chancelleres, estabelecidos em seus 
respectivos territorios, convieram nas seguintes disposições : 

As estipulações contidas na convenção cons.ular, concluída 
em 6 de Agosto de 1876 entre o Brazil c a Italia, serão appli· 
cadas aos Consules do Bt·azil em França e aos Consules de 
França no Brazil por todo o tempo que a dita convenção es
tiver em vigôr. 

Fica entendido que, nas hypotheses previstas pelo para
grapho unico do art. 18 da mesma convenção, a autoridade 
consular terá o direito de se informar junto da competente 
autoridade local de todos os actos da arrecadação, adminis
tração e liquidação da herança, e de fazer as reclamações que 
lhe parecerem fundadas; a seu pedido, feito á dita autoridade 
local, prover-se-ha á nomeação de tutor ou de curador. 

Em testemunho do que os abaixo assignados, para isto de
vidamente autorizados, firmaram a presente declaração c lhe 
puzeram os seus sellos. 

Feita ém duplicata no Rio de Janeiro em 25 de Outubro 
de 1878. 

(L. S.) B. de Villa Bella. 

(L. S.) Lion Noil. 
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UECBETO N. í H i -DE 3 DE DEZE:MBHO m; 1878. 

Autoriza tran~portes de sobras na importancia de U:i098Q39 pam despcza• 
da lllma. Camara Municipal da Corte no excrcicio de 18iH. 

Atteudendo ao que representou a Illma. Camara Municillal, 
Hei por bem. na conformidade do art. :1.2 do Decreto n. • t13m1 
de 3i de Dezembro de 1868, autorizar no exercício de t878 os 
seguintes tram;portes de sobras na importancia de i 1: 70!J1~03H : 

Das consignações marcadas nos paragraphos abaixo decla· 
rados do art. 2. • do Decreto n. • 5825 de 29 de Dezembro 
de 1877: · 

§ L •-secretaria ............................ . 
~ 2. •-Contadoria ........................... . 
~ 4. •-Contencioso.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
§ 5. •-Directoria de obras ................... . 
~ 6. •-Fiscaes c guanlas .................... . 
§ 20.-RestitUir;õcs e reposições .............. . 

Para applicar·se: 

~s despez~s do. ~ 7. "-Pessoal do Nlatadouro .. . 
As do § 9. •-Pessoal do Neeroterio .......... . 
Ás do § lO-Empregados aposentados ........ . 
A!! do§ H-Pessoal da bibliotheca.· .......... . 
As _do ~ 12-Dito doct•nte das Escola~ .1\'Iuni-
. Cipaes .................................... . 
As do§ 17-Expediente c publicações ........ . 

l:~:l~iSO:lO 
18:5008 

1: 125!')000 
i2r)0:16 

L 112/!821 
:i:007:SH'~ 

li66f>':!iii 
ii70$16!J 

2:6061$626 
!14:i#l:l7 

fi: 7971593~ 
t:n2#6!J8 

O H r. Carlos Lnoucio t.le Carvalho, do l\Ieu Conselho, l\Ii
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido t• faea executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em :1 de Dezembro d·Í~ !878, ri7 ." da Indepcndrncia c do 
Imperio. 

Carlos Leoncio de Carvalho. 
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DECRETO N. 7H2- DE i'~ DE DEZEMBUO DE 1878. 

Concntle autorização para prolonga•· a estrada do ferro da,Leopolrlina, riu 
Cataguazes :l Raiz da Serra tio Presídio, na Provincià de Minas Gu·aes. 

Attendcndo ao que l\le requereu a Companhia da c~trada 
de ferro da Lcopoltlina, Hei por bem conceder-lhe, nos 
IPrmos do final da dausnla 2." das annexas no Dcereto 
n. o ft90~ tlu 27 de Murr-o de :l872, autorização 11ara prolongar 
a mesma estrada, de Cataguazes até a raiz da Serra do Pre
sídio, na Província de Minas Gcraes, mediante ns clausulas 
do mesmo decreto, que não forem alteradag 11elas que r•.om 
csto uaixam, assignatlas por João Lins Vieira Cansansão tle 
Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, P•·esidcntu 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretat·io de Estatlu 
dos Negodos da A:gricultura, Commcrcio c Obras Pnblieas, 
que assim o tenha. ententlido e faça execu\ar. Palacio do 
lU o de Janeiro em i4, de Dezembro de :l878, ri7." tia Inde
IJendencia e do lmperio. 

Com a 'ruurica de Sua Magestade o Imperador . 

. João Lins Vieim t;,w,wmollo t/1! Sinimlni. 

(Jlausulu"' u <JUC "'e r·el'et•c o J)ccr·otu n.0 ~·1.e~ 
tlcstu duto. 

I. 

A eompanhia submcttcrú á approvação do Goverrw as 
plant:1s definitivas da parte da estrada entre Cataguazr·., c a 
serra do Presídio, dentro do prazo de um anuo, contado 
desta data. 

u. 
A~ obras dessa parte da estmrla serão concluidas dentro do 

prazo 11·~ Ires annos, eont:ulos ria tl:lta r\:1 :qtprovar,ão tia:-: 
plantns. 

UI.' 

Serão applicaveis á esta estrada de ferro os favore~> men
cionado.> nos~ :f .• a 5.0 da ehlllsula :1.• das annt-\:.as ao D~rPtO 
n. o 699;) de i O de Agosto ultimo. 

Palacio do ltio de Janeiro em :ll~ de Dczernbrn <le 1878.-
,JOtiu L-ins Vicim Ccmsansi!o tle Sinimbú.. .· 

1'. 11. 1678 
'• 

"' 

' ·, 

•· 
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DECBETO N. 7H3-DE ilJ, DE DEZEMBUO DE :1.878. 

Concede privilégio a David Henrique de Pinna para o hydrometro de sua 
invenção. · 

Attendendo ao que Me requereu David Henrique de Pinna, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por bem con

,ceder-lhe privilegio por dez annos para fabricar e vender 
o apparelho, que declam ter inventado a fim de regular a 
distribuição d'agua por domicilio, e cujo desenho apresentou. 

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Mmistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Bio de Janeiro em :l.lJ, de Dezembro de 
1878, 57. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcst:ule o Imperador. 

João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú. 

DECHETO N. 7HlJ,-DE U DE DEZEMBno DE :1.878. 

Concode privilegio a James Cleminson para introduzir no Imperio o mclbo• 
ramcnio applicavel aos c~rros das estradas de ferr~. 

Attendendo ao que Me requereu James Cleminson, e de 
conformidade com o parecer do Conselheim Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por hem concedet·
lhe privilegio para, durante o mesmo prazo do que obteve 
em Inglaterra, introduzir no Imperio o melhoramento que 
Inventou afim de estJ'iar e articular as rodas e eixos dos carros 
das estradas de ferro nos respectivos freios, não excedendo de 
vinte annos a presente concessão, c ficando dependente da 
approvação do Poder Legislativo. 

João Lins Vieira Cansansí'lo de Sinimbú, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Comroercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em U de Dezembro de 
:1.878, 57. o da Independencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lins Vieira Ctln-sãnsão de Sinim~r.L 
~t:f\:1'\;A/" 
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DBCHETO N. 7U5- DE :l4 DE DEZEMDIIO DE ll)íl) . 

. \pprova, com alterações, os estatutos da Companhia .R}o~Gmndense de 
~ il!n?'ina~ão :f.~a!~. e concede-lhe aut~rliãÇttõ pâra funccional'. 

Attentlcnd~ ao .que Me rel[uereu a Companhia Hio-Gran
tlense de illumina(.'ão a gaz, devidamente representada, e de 
conformidade com a Minha Immediata Hesolução de :10 de 
Novembro ultimo, tomada soúre parecer da Secção dos Ne
g·ocios d:o lmperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 29 de Agosto do corrente anuo, Hei por bem approvar 
os estatutos da referida companhia, e conceder-lhe autorização 
para funccionar, fnzenuo-se nelles as alterações que com este 
lJaixam, assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Si
niml.Jú, uo l'lleu Conselho, Senador do Irnperio, Presidente 
tlo Conselho ue Ministros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Conunercio e Obras Pul.Jlicas, 
I[Ue asgim o tenha entendido c faça executar. Palacio uo Rio 
de Janeiro em ilJ: de Dezembro de 1878, 57. o da Independencia 
e do lmperio: 

Com a ·rubrica ue S~a Magestade o Impl'rador. 

João Lins Vieira Cansansiio de Sinimbü. 

Altc•·u\~Ões n (JUC se rcrerc o DccJ"cto n. 0 711G 
desta data. 

I. 

o ~ t. u do art. lfJ: Jica assim redigido : 
Heunir-se ao menos uma vez mensalmeute, e ~elllfll'e que 

houver de ser consultado pelo Engenheiro-gerente. 

11. 

O § :H do mesmo artigo fica snbstitnido por este: 
Suspender o Engenheiro-gerrnte, quando não desempenhar 

regularmente as obrigações a seu cargo, e nomear, nesse 
easo oti no de qualquer impedimento, quem o substitúa in
terina ou definitivamente, conforme as circumstancias o exi
girem. 

III. 

No art. ltl, em Jogar de:-100 VllJtos-Jêa-se-20 vot9s. 

IV . 

. No nlesi:ho artigo, supprimam-se as palavras finaes-para 
direetore~. 
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v. 
Ao art. 2l addite-se Q seguinte paragrapho: 
QuaRdo, porém, tratar-~e da reforma de estatutos, augmenl•• 

do. capital, ou liquidação voluntaria 1la companhia, a assem
bléa não poderá funcciortar sem que se ache representado 
mais de metade de seu capital, tlUalqucr que seja a reunião. 

VI. 

No fim do § 1. o do art. :n acrescente-se : - 11 ue não poderá 
ser membro da dircctoria, nem em pregado lla corntJanhia. 

VIl. 

Supi•rima-se o § 7." do soi.Jreuito m·tigo. 

\'lll. 

Co1loqm~-se omle cunyil•r o seguinte: 
Artigo.-Dos lucros líquidos proHilientes das operações 

elfl'ctivamcntl' eoncluidas em cada semestre llcdnzir-se-hão 
r; 0 / 0 para fumlo de reserva, o qual srrá cxl'luHivamellte des
·tinado a fazer faec :'ls perdas do eapital soeial ou para suiJ
stituil-o. 

Pala cio do J\io tlc Janeiro em H de Dezembro du HHS. -Julio 
Lins Vieim Cansansuo de Sinimbú. 

· Est~tutos d1i Gom[l:mhiit Rio-Graut!t·n~c 1le illmnina~ao a gaz. 

t.:,\PIT ULO I. 

DA COMJ>Ai\"11 IA, I :APITA f,, lll'HAr;Ào. 

Art. L" A wtupanhia denominar-se-l~a : Cot~tl'anhia Hio
Grandeuse de illuminação a gaz, com sua séd1~ na cidadn d<· 
Pelotas, Província de S. Pedro do Hio Grande lln Sul. 

Art 2. o A companhia tem por fi 111 fornecer illuminação 
a gas hydrogcnen-cari.Jonado para as tres cidades desta provín
cia, Porto Alegre, Pelolas e Rio Grande, de conformidade com 
o contrato feito por C:irlos Thomnz Pinto com o Governo da 
provincia em 3ltlt~ Julho tk 1R71i; approvado pl'ln Assemblén 
l'roviw·i d pot· Lei n." llO!l tlt~ 12 de 1\laio du IHi7 : e durará 
111~\o teillfiU ,), :10 aunos. •·untado~ da data em tJUC forem 
.!J'prov;!!k " l'!T~eut··~ r. to.~tuto .. 
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Art. 3. o A comtJanhia estabelece-~e com o capital de 
1.150:0008(')00, divitlidns em l.l:JO aeçõ1>,S de um conto de réis 
cada uma. · 

Art. ~-o As acções podem. ser l'ossuidas por _nacionaes, 
estrangeiros, corporações, somedades ou estabelemmentos. 

Art. 5. • Logo que estejam subscriptas 575 acções e appr~
vados estes estatutos pelo Governo Imperial, a companhta 
será installatla e dará principio ás suas operações. 

Art. 6. o Approvad~s que sejam estes estatutos, _!.nstalla~a 
a companhia, subscnpto o numero total das acçoes, serao 
transferidos a esta companhia a propriedade dos terrenos, 
gazometros, c mais accessorios, por compra. feita pelo incorpo_
rador Visconde da Graça, Carlos Thomaz Pmto ~~ Israel Hodn
gues de Carvalho aos liquidantes da S. Peflro Gas Gompauy 
(Limitcd) como consta da escriptura assignada na cidade do Uio 
Grandn em 5 de Dezemhro do 1877, os quaes receberão no 
aeto da transferencia a IJUantia tlc l.i50:000~00 em J .150 
accões de .um conto de réis cada uma, e em dinheiro as 
desprzas f!Ue se fizerem com esta transferencia. 

CAPITULO IJ. 

filA REAI,IZAÇ.\n 110 t:APIT.U. 

Arl. 7 -~'A chamada do capital Sel'á de riO "/o, a pl'imeit'a 
logo que sejam aJll'rovados estes estatutos e installada a u.om· 
panhia, e a scgunda :lO dias depois; precedendo :mnuneios com 
antkipação de 8 di:Js pelo menos. 

Art. SJ. o No acto da entrada da segunda chamada, serão en
tregues aos accionistas as respectivas accões, as quaes serão 
assignadas pelo presidente e pelo secreta.rio. 

Art. 9. • O accionista responde sómente )'leio valor de 
.;;uas acções (art. 298 do Codigo Commercial); quando portim 
não entre com a prestação correspondente a qualquer cha
mada perderá não só o direito ás respectivas acçõcs, como a 
primeira entrada, salvo motivo provado a juizo da directoria 
no prazo improrogavel de 90 dias contados tla data em que 
deveria fazer a entrada. 

Art. W. Da pena que marC(l o artigo antecedente sú 
podem ser relevados os herdeiros menores dos acrionistas e 
as viuvas que mostrarem causa justificada ; todavia pela 
tlcmora pagarão juros á razão de 7 °/o ao anno. 

Art. H. As acções podem ser exaradas em fórma de titulo 
ao portador ou por inscripção nos registros da companhia : 
no primeiro caso opera-se a transferencia por via de 
endosso; no segundo, só póde operar-se por acto lançado 
nos mesmos registros com assignatura do proprietario ou 
tlo procurador com poderes especiaes ; salvo o caso de 
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execução jndicinl como determina o art. 2\17 do Codig-o 
Commcrcia I, e pelo modo marcado no Derreto n. o 27:13 
de 23 de Janeiro de iMi. 
Para~rnpho uni co. Os recE> bimentos provenientes da i Ilu

minação tanto publica como particular, deduzidas as desp!'zas 
mensaes, e até· que se façam os respectivos dividendos,. serão 
recolhidos ao cofre da companhia, ou a uma casa hancnria, 
se a rlirrdoria assim o entendrr. 

CAPITULO lii. 

llA lliRF.CTOnTA. 

Art. 12. A companhia será administrnda snprriormcnte 
por uma directoria de tres membros. 

O incorporador é llirrctor-caixa dnr:mtr. os primeiros 
dnco annos. 

ParagraJlllO uni co. Na falta de qualquer dos directorcs serú 
chamado pelos outros para substituil-o o accionista quo tenha 
as precisas.qualificações, o qual servirá até á primeira reunião 
da assembléa geral, na qual se f<~rá a eleição definitiva, po
tlondo esta recahir sobre o accionista já chnmado. 

Art. 13. A substituição dos directorns exigida pela Lri 
n.o 1083 de22 de Agosto de 1860 será pela fôrma seguinte: No 
fim do segundo anno, como tambem lo terceiro e do quarto, 
proceder-se-ha á eleição por meio de uma lista, que deve conter 
um nome dos dous directores elegíveis em exercício n o de 
um novo ; no fim do quinto anno, por lista de dous nomes 
que tiverem completado quatro annos de exercício e nm 
novo; nos annos seguintes prosegnirli a rpnovação annual, 
sempre pela terça parte. 

Art. H. Á directoria compete: 
L o Fiscalisnr a stricta observancia destes estatutos e liel 

cumprimento das resoluções da assembléa geral. 
2." Heunir-se e deliberar quando julgnr conveniente n 

rJnando fôr consultada pelo Engenheiro-gerente. 
:3. o Exigir do Engenheiro-gerente, quando lhe parecer 

acertado, informações c esclarecimentos ~ohre os negoJios dn 
illuminação. 

4-.• Apresentar pelo orgão de seu presidente :i assemhléa 
ger11l o relatorio semestral das transact;õrs da companhia 
:1companhado do balançg competente. 

5.° Convocar a assemblt·a geral.sPmpre que o exijam nr
gocios de importanc.ia que excedam ás suas attribuir.ões, on 
sobre os quaes ella JUI~ue necessario consultai-a. 

6. o Representar por mtermedio de seu presidente a compa
nhia em todas as transacções e negocios da mesma, qqér 
judicial quér extrajudicialmente, para o que lhe são trans
rrridos todos OS podefO!j gernes fl Cflpf'CÍfiCS, mesmo OS poderPs 
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exigidos em direito em cansa propria, c quando necessario 
for transmittil-os á pessoa de sua escolha. 

7. o Organizar o regulamento interno. 
8. o Nomear o Engenheiro-gerente e marcar-lhe o ordenado 

:mnual. 
9. 0 Determinar sobre Jlroposta do Engenheiro-gerente o 

numero de empregados e determinar seus ordenados. 
iO. Comprar o carvão e mais materiaes necessarios para 

supprimento dos gazometros, encanamento geral c particular, 
preparos para collocar lampeões. 

H. Suspen1ler o Engenheiro-gerente, quando elle por qual· 
quer circumstancia não preencher regularmente ag obriga
ções a seu cargú: e neste caso e, no impedimento delle por 
falta de saudé, nomear outro que o substitúa interina ou 
etrectivamente, conforme as circumstancias o exigirem. 

i2. Rrsolver sobre qualquer proposta qne lhe fôr submettida 
pelo Engenheiro-gerente • 
. Art. fã. Nenhum director entrará em exercício sem pos

suir pelo menos cinco acções que as depositará como caução : 
sómente depois de deixar de ser director e de serem appro
vadas as contas correspondentes ao tempo de sua adminis
lrM_'ão. podnr:'t levantar o deposito 1las ditas ncr;õcs. 

CAPITULO IV. 

OU RNGENHEIRO·GERENTF.. 

Art. f6. São nttribuições do gerente : 
L• Dirigir e providenciar o andamento dos trabalhos dos 

gazometros nas differentes localidades, visitando-as todas 
as vezes que o interesse da companhia o exija. 

2. 0 A administração da companhia será de acciirdo com o 
§ 6.0 , art. !4, cap. :J.0 

3. o Assignar contratos e toda a correspondencia. 
4." Prover a companhia de todos os materiaes necessarios 

e onlenar todas as despezas ordinarias,§ lO, art. 14, cap. 3. o 
5. o Arrecadar e despender os dinheiro da em preza e re· 

metter os saldos com o balanço mensal nos primeiros dias de 
cada mez á directoria. 

6. o Propô r á companhia o numero de empregados e seus 
vencimentos, admittil·os ou despedil-os, conforme o requi
sitar a regularidade do serviço. 

7. 0 Dirigir a escripturação em boa ordem e clareza, 
8. 0 Apresentar á directoria semestralmente o resumo dos 

balanços mensaes acompanhados de um relatorio circum
sta~ciado das operações do semestre findo, com os mappas e 
mais documentos relativos ao con~umo _do ?arvão-producçªu. _ 
e consumo do gaz e seus accessorws: mdJCando as ~{armas 1 • 1 -.... 

ou melhoramentos que a experiencia indicar con!~~.~lç$) ~. r, • ·' ' r-
' ("' \\ 
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CAPlTCLO Y. 

Art. 17. A assemlJléa geral compl'u·-sr ti"' torlos os :w,·ioni;;
tas fllll' tivrrcm UÍfPitO a Votar. 

Art. iH. Tem direito [< y.otar o accionista lllll' tiver tres 
acções pam cima registradas no livro ela companhia r•elo 
menos 60 dias antes da vota~.:ão ; por cada tres acções 
se contará um voto, todavia ·nenhum accionista poderá 
ter mais de :1.00 votos, ainda que possúa mais de 300 acções. 
Os accionistas que tenham menos de tres acções e aquellcs 
que as tenham adquirido antes dos ultimos liO dias, tiim 
o direito de discutir, mas não o de votar para dirrctores. 

Art. 19. Os acéionistas de fóra da séde da companhia que 
se acharem ausentes p01lerão exercrr os seus direitos por 
meio de procuração legal a outro accionista, menos para 
eleição da directoria. 

Art. 20. Não poderá haver deliheração nlguma da assem
bléa genl sem que se achem presentes ou representados 
por procurador um numero de accionistas tal quo repre
sente por . suas acções um terça do capital. O csc~mtinio 
secreto sera observado em todas as votacões. 

Art. 21. Se na reunião da assemblé:Í geral não comparo
corem accionistas que representem o capital exigido no 
artigo antecrrlente para que haja deliberação, procedcr-se-ha 
á nova convocação com declaração que as decisões serão 
tomadas pelos membros que comparecerem no dia que 
fôr mareado ~~om a necessaria antecedencia. 

Art. ~2. A assembléa geral ~c reunirá ordinariamente nos 
mezes !Ir Janeiro ~~ Julho de cada anno, e extraordinaria
mente todas as vezes que fôr ·convocada pela directoria ou 
por um numero de socios que perfacam 200 votos : a~ convo
cações serão feitas pelos jornaes corri antecedencia tle J O dias, 
que se repetirão diariamente até o dia da reunião. 

Art. 23. Nas reuniões extraordinarias só será objecto tle 
deliberação y assumpto ou assumptos IJUC~ as motivaram. 

Art. 2/í,. A assembléa geral compete : 
i. • Eleger annualrnente por escrutínio secreto os membros 

da directoria de accôrdo com o prescripto no art. i3, c o 
presidente da assembléa geral. 

2. • Deliberar tudo o que for de interesse para a companhi:t. 
3.• Tomar quaesqucr medidas que não es!Pjam rmwista~ 

nos ostatutos. . 
lí." Nomear a commissão de contas composta de tres accio

nista1! para dar seu parecer sobre o relato rio, balanço c contas 
apresentadas pela directoria semestralmente. 

5.• Approvar ou reformar as contas apresentada~ pela 
directoria. 

ti. • Marcar e ordenar os dividendos dos lucros liquidos. 
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7. o Na {lrimeira reunião da assembléa geral que tiver Ioga~ 
os acciomstas decidirão por maioria dn votos, si se devera 
crear um fundo de reserva para· attender aos reparos· ou 
augmento das obras existentes, ou ~e taes quantias deverão ser 
suppridas pelos rendimentos da companhin, tmtes de pre
~~i~ar-se o quantum dos didrlt•nrlos. 

CAPTTULO VI. 

IHSPOSIÇÕES GEP.AES TP.AliSITOniM. 

Mt. 2!':i. No regulamento interno est11helecerá a direetoria 
tudo quanto se relira aos meios praticos indi~pnnsaveis á boa 
man~ha das operações da compnnhin. 

Art. 26. Cada membro da direetorin rr.ecber:·, o honorario 
nnnual de 2:000~000. 

Art. 27. Os accionistns nomeiam, autorizam e dão plenos 
poderes ao socio ineorporador Visconde da Graça parn sol i citar 
do Governo Imperial a ineorporação da companhia e a 
approvação destes estatutos, podendo o mesmo nomeado 
aceitar as alterações que forem ordenadas pelo Governo, os 
ljUaes depois de approvados serão rf\gistrjljos na fórma da lei. 

Os almixo assignados nccionistns decl~bm f(Ue aeeitarnm 
e approvaram os estatutos da Companhia • Hio Grand!mSfl de 
illuminação a gaz. » 

Pelotas, i5 de Fevrreiro de f.878. (l'egnem-se as assigna-
tnrns.) · · 

DECRETO N. 7H6- DE f!~ DE DEZEMBRO DE i878. 

Approvn, com modificações, a reforma de algumas disposi~ões dos estatutos 
do Ranco Commerdal do Rio de Janeiro. 

Attendendo no que Me requereu o conselho.. director do 
Banco Commercial do Rio de Janeiro, e Tendo ouvido a Secção 
tle Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de confor
midade com a Minha Imperial Resolução de 30 de Novt•mbro 
proximo passado, approvar o projecto de reforma que com 
este baixa, de algumas disposições dos estatutos do mesmo 
Banco, fazendo-se-lhe, porém, as seguintes modificaçõrs : 

Art. i6. A emenda substitutiva fica assim redi::ddn: 
A assembléa geral julgar-se-ha legalmente constituidn parn 

deliberar sobre tudo quanto fôr da sua competencia, achan
qo-se reunidos accionistas, que representem, pelo menos, um 

J', n. iR78. 1H 
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quarto do capital realizado, excepto quando se tratar da re
forma dos estatutos, ou da liquidação do Banco, ácerca das 
quaes nada se poderá resolver, sem estar representado o terço 
do mesmo capital. Se, todavia, no dia designado para a 
reunião, não comparecer aquelle numero de accionistas, 
far-se-ha nova convocação com cinco dias, pelo menos, de 
antecedencia, e então, salvo nos dons casos acima referidos, 
deliberar-se-ha com o numero dos presentes, declarando-sr 
sempre isto nos seus respectivos annuncios. 

Na emenda relativa ao art. 20 em vez rlc-quarenta-diga-se 
-trinta. 

Gaspar Silveira Martins, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estad,o dos Negocios da Fnzcnda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 14. de Dezembro 
de.l878, tj7,• da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Gaspar Silvrira Jlfartin.~. 

Pro_jecto a qn<" Me ref"ere o decreto !iluprn. 

Art. 2.• Substitua-se tod!l este artigo prlo seguinte: 
O seu fundo capital é de 12.000:0006 em 60.000 acçõe:o- dn 

2001$000, divididas em tres series de 20.000 cada uma. 
As 28.160 acções actualmente emittidas ficam reduzidas a 

20.000 com o valor já realizado de 200#000, constituindo a 
L" serie. 

A reducção ~c farit proporcionalmente ao capital entrado 
de cada accionista. 

ps accioni.st:Js de m!'lnos de uma acção inclusive receberão 
a ImportanCia respectiva ao par. 

A emissão da 2.• e 3.• serie de acções se fará no lodo ou 
em parte, precedendo autorização da assemblria geral pedida 
pela administração do Hanco de accôrdo com a commissão 
llscal, preferindo-se sempre os accionistas na proporção das 
acções que possuírem; e qunlquer premio t[Ue SP obtiver ~erit 
npplicndo ao fundo de reserva do Banco. 

Art. tõ. Substitua-se tiO por 2ã, conservando-se o resto. 
Art. 16. Substitua-se todo este artigo }leio seguinte: 
A assembléa geral se julgará lrgalnwnte constituída para 

deliberar sobre tudo que fôr de sua competcncia quando 
estiver presente um numero de accionistas, que representem 
pelo menos um quarto do caJJital realizado do Banco, salvo 
para reforma dos estatutos se não representarem no mínimo 
um terço do mesmo ca}Jital. Não havendo numero sufficiente 
para que possa a assembléa geral funccionm· nesta reunião, 
será de novo convocada outra para o dia tJUe o conselho 
rlirer.tor fixar, podendo então a mesma fl!l~l\mhlé3, nesta 
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l'egunda reunião, deliberar com qualquer que s~ja· a quanti
dade de acções representadas; excepto, todavia, sobre re
forma dos estatutos. 

Todos os accionistas poderão assistir ao~ trabalhos da as
sembléa geral. 

Art. 20. Substitua-se na t.a parte riO por 25, e 20 por !J,O, 
!'onservando-se o resto. 

Supprima-se a 2.• parte 1Tcste artigo, que principia por
Se ti7.Cr parte, otc., e termina-em um voto. 

Art. 3:1. Substitua-se 100 por riO, consnrvando-s1' o resto. 
Art. 52. Supprima-se a 2.• parte deste.artigo, que pr!ncipia 

por-As cautelns de nr.ções, etc., e ternuna- enm o !IJS(Iostn 
110 art. 2." 

Hio de Janeiro, ;; de Agosto de _i878.-:- V. de S. Salm~o!· 
de llfattozinhos, presidente.- Jose .llfartms de Crm•allw l,ut
mnriies .-Francisco de Paula Mayrink. 

DECRR'I'O N. 7H7- oR 2i nR oR?.RMnno oR 1R7R. 

:\ pprova, com alterações, 0' estatutos da. Compa~hia de Carris T! r bano' o 

concede-lhe autorização para fnnrrionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de Carris Ur
banos e de conformidade com o parecer da Secção dos Ne
gocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Comu!La 
de H de Novembro ultimo, Hei por bem a1 provar os estatutos 
da referida companhia e conceder-lhe nutorização para func
cionar, fncndo-se nelles as alterações que com este baixam, 
assignadas por João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do 
Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho 
de l\finistros, Ministro e Secretario de Estado dos Neg-ocios da 
Ag-ricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
nntondido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 2-l 
1le Dezembro de 1878, m." da Indeprndencia e tlo fmpcrio. 

_..,.,._ ..... -::':"--:: 
Com :1 rubrica de Sua 1\lagestadc o Imper:tdor. r, (', 

..- (r •!\ '\ 
, ~"; \),.,.'_,,, . ..{ \ \ \ ~ 

!mio Lin., Vieira. Cansan.,iio, ~~ · Sl.~imbú. 
n. 
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Alterações n que se r•ere .. e o Dee•·et.o n. 0 ,.I I')' 
desta data. 

I. 

O art. :1.0 fica assim redigido : 
Os accionistas são responsaveis pl'io valor das acr.ões que 

lhes forem distribuídas. 

H. 

Ao § 8. o do art. i5 additc-se - ficando tat'ls alterações de
pendentes da approvação tlrfinitiva dP assmnblt'~a gPral. 

lll. 

Acrescente-se ao art. i7- sempre debaixo de suas vistas 
e com prévia autorização. 

IV. 

O arl. 2&, Hca assim redigido : 
Se um director participar que não púde comparecer, du

rante um mez, ou se a sua ausencia, ainda sem participação, 
se prolongar além desse prazo, os outros chamarão para sub
stituil-o um accionista com os requisitos do art. 34, o qual 
gozará, em quanto servir, das vantagens que competirem :10 
substituído, mas restituirá o cargo a este, logo qne se apre
sente. 

v. 
Eliminem-se as seguintes palavras finaes do art. 25-sob 

proposta desta. 

VJ. 

Supprimam-se no art. ~O o~ voeabulos- com palavra on 
voto. 

VII. 

No art. M, elimine-se o ultimo período. 

VIJI. 

No art. M, em vez de - um quarto - leia-se - um 
decimo. 
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IX. 

Ao arl. IJ,ü additc-sc - salvo nos casos a que se refere o 
arlii(o antecedente, c no de liquidação volnntaria da compa
nhia, 11ara o qual será tambem necessario que se ache reprc
~entado mais de um terço do capital. 

Nos annuncios da nova convocação para os fins de que tmta 
este artigo, far-se-ha sempre expressa menção de que se deli
berará com o numero que comparecer. 

X. 
Addite-se ao art. 48, § i." : 
Da mr,sa da assembléa geral não potlerão fazm· parte os 

membros da administração nem os empregados da com
panhia. 

XI. 

Ao § 6. o do sobredito artigo acrescente-se- não podem! o. 
porém, exceder a importancia do capital social. 

Xll. 

Ao~!!." do mesmo artigo atlditc-se- respeitadas as dis
posit:õcs legacs. 

XIII. 

O art. ã4 fica assim redigido : 
Ao fundo de reserva, que não excederú a iUO:OOU~OOU, 

seriío annualmente destinados 2 "/o dos lucros líquidos efrc
ctivamentc realizados nos dous respectivos semestres. 

A importancia desse fundo, que é exclusivamente destinado 
a fazer face :is perdas do capital social ou a substituil-o, será 
empregada em apolices da divida publica geral, ou provin
einl, que tenham os mesmos privilegios, ou em letras tlo 
Thesouro e de bancos hypothccarios garantidos pelo l.loverno, 
:i juizo da directoria. 

XIV. 

No ar L. üli, Plll vez das )Jalavras - ús duas caixas de n:
scrva c de reconstrucção do capital -leia-se- :i eaix:t Ih! 
reconstmcção ·do capital.- O mais como esl:í. 

XV. 

O paragraphô unico tlo art. 57 fica substituído pelo ~e
guinte : 

Não se poderá fazer distribuição de tlividendo em quanto 
o capital social, desfalcado em virtude de perdas, não für 
in tf:gralmeutc restabclucitlu. 

PJl:tcin do llio de Janeiro em :!I de Dezembro tlc 1878.
Judu Lins Vieira Can::an:;do de i::iinimb1i. 
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E~tatutos da Companhia dB Carris Urbanos. 

CAPITULO l. 

D.\ CIJMI'.\;.;JIJA B ~Bil.t:.\l'I'L\L. 

Art. I. o As !1 em prezas de viação ferrea uriHilta, tla e idade 
do Rio de Janeiro, Locomotora, Santa Thereza, Carioca & Hí:t
chU:elo e Fluminense, fundem-se n'uma ~ó companhia, de
nomin~da de Carris Urbanos. a 11ual assume todos os direitos 
que :.íqnellas emprczas pcrteneer:nn. Destina-se esta eom
panhía a ex)llorar, por sua ou alheia conta, moditiear, ligar 
entre si, ou desenvolver as respectivas linhas de trilhos ur
banos, para tt·ansportc de passageiro~, bagagens e cargas, e 
o mais que áquellas emprezas tem competido; tndo de cou
formidade com as 1lisposições do Decreto n." 7007, de 2'1, ele 
Agosto de 1878 . 

..t\ft. 2. o O capital da companhia é fixado na quantia de 
5 .lí00:000$000, o qual será representado por 25.000 acções, do 
valor nominal de 2008000, c 4.000 meias acções, do valor dn 
1001)000. . 

l'aragrapho uni co. Sempre que nestes estatutos se falia 
em acções, entende-se que dttas meias acções perfazem uma 

:teçAão. ·• A I' t ·. ·' . 't . . ··oo !100~ 1 I rt. "·o 1 trec ona pouera cuu ltr ate<> : I?• em 1 l' Jen-
lurcs, vencendo annuahnentc o juro tlc 6 "/o, amortizaveis, 
por sorteio, ao par, no prazo de :33 annos, na razão ue 1 "!. 
au anno ; conendo por conta da despeza da companhüt, preci
puamente, o serviço destes títulos. 

Art. ft,," Heside o poder superior da companhia na assembléa 
geral dos seus accionistas. A direcção e fiscalisação permanente 
della é commettida a uma directoria e a um conselho, do modo 
especificado nestes estatutos. 

Art. 5.~ Durará a -companhia 33 annos, a contar do L o de 
Janeiro de 1879, nos termos do referido decreto. 

CAPITULO H. 

DAS ACÇÕES E DOS ACCION!STAS, 

J\rt. 6.• To_das as pessoas, c~rporações, associaçôes ou 
enttdades, namonaes ou e~trang~lf~s, possuidoras de acções, 
nos termos do al't. 8. ", suo accwmsl!'.s: mas a plenitude dos 
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direito~ de accionista depende do numero de acções possuída~. 
e de outras circumstancias previstas nestes estatutos. 

Art. 7.• Cada acção ou meia acção é indivisível, no sentido 
de não poderem dous ou mais indivíduos exercer diversos 
direitos, em virtude do mesmo titulo. 

Art. 8." Haverá um registro nominal, onde serão inscrip
tos os nomes dos accionistas, e averbadas as transferencias 
das acções, por meio das assigliaturas do vendedor c com
prador, e de um dos directores, observando-se, no que fôr 
applicavel, as regras do Decreto n.• 27:13 de 23 de Janeiro 
de i86i. 

Art. 9." Nem credores, nem herdeiros de accionistas, po
derão jámais arrestar propriedade da companhia, e sim 
súmente os títulos que pertencerem á seus devedores, ou ao 
ncervo sobre que tiverem acção. 

Art. iO. Sobre o accionista não peza, quanto ao seu con
curso peeuniario, responsabilidade alguma além do valor de 
suas acções. 

Art. H. Sendo uma acção propriedade de diversos, terão 
estes de designar um só que os represente, se inscreva c 
exerça os direitos de accionista. 

Art. i2. Operar-se-ha o direito de representação da se
guinte fúrma : 

As mulheres casadas são representadas por seus maridos ; 
As viuvas e solteiras, sui juris, por si mesmas, ou por pro

curador; 
Menores e interdictos, por seus pais, tutores ou cura

dores; 
Acervos pro indiviso, pelos respectivos inventariantes; 
Sociedades, firmas sociaes, ou companhias, pelo socio que 

a lirma, para tal fim, apresentar. 
Paragrapho unico. Aos representantes das categorias neste 

artigo enumeradas, tanto para votarem, como para todos 
os mais effeitos, excepto o de serem votados, assistem os 
mesmos direitos que se fossem proprietarios das acções. 

Art. i:J. São direitos de accionista, além dos obviamente 
resultantes desta sua qualidade : 

1. • Exigir do conselho, em petição assig-uada por accionistas 
que representem a decima parte do capital, que se congregue 
assembléa extraordinaria, declarando logo o lim da convo
cação. 

2. o Comparecm· na assembléa geral, ou fazer-se representar 
por procurador, que seja accionista ou representante de não 
menos de 1 O acçõcs: 

a.• Obter segundas vias tios títulos que se extraviarem, 
com tanto que sejam respeitadas as formalidades, cautelas 
c tnxa de emissão, qucJ~cstivcrcm vrescriptas. 
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CAPITULO III. 

OA Dll\ECTOIIIA E OA GEllENCL\. 

'Art. H. A :ulministraçào desta companhin Sf't';Í repre· 
sentada por um corpo de cinco tlircctores. 

Art. 15. São attrihuições da directoria: 
i. • Determinar os contractos que hnjam de ser feitos com o 

Governo Imperial, a Illma. Cnmara Mtmicipal, e ::mtoridadcs, 
•JU particulares. 

2. • Healizar a aequisição ou a nlieuru;ão tle lwus inunoveis. 
que pela nsscmhléa gernl for decretnda. 

3.• Exigit· do conselho a convocação P'i.trnordinaria da ns-
sembléa geral, quando a julg:~r precisa. · 

4. • Demandar c ser demandada, oh reprcsentnr a companhia 
em Juizo c~n quacsqner circumstancins, deh\gando nesses casos 
a directoria ns suns faculdades a um tlc seus membros, ou a 
quem lhe aprouver. 

5.• Formular regulamento& para o serviço e alterai-o-:. 
6." Hc~ular o systema tle cseri[ltnra..:.ão, e dirigil-a. 
7.• Nomear e dcmiLtir todos os cmprel.(atlns tia companhia. 
::l." Hcsolvcr sobre augn\ento ou dimiuuição de ordenados 

ou gratificações, hem como sobre a possivel reducção de des· 
pezas. • 

9." Escolher o banco, que sirva tle deposito dos fumlos da 
companhia. 

lO.• Fixar no fim de cada semestre ou trimestre, segundo 
a deliberação que tomar, de ace&!rdo com o conselho, o divi· 
dendo que se tem de distribuir. 

H." Determinar a maxima quantia tjUC' vossa conservar-se 
em caixa para as despezas corr(lll tes. 

i2. • Ptir e manter em trafego e custear as linhas. 
13.• Eífectuar as compras. 
H.• Hedigir o relatorio mencionado no art. 30. 
Art. 16. Haverá um gerente,cuja livre nomeação c demissão 

compete :i directoria, sobre a qual por i~so pnsa a re~ponsa
hilidarle dos seu~ actos; sendo i1wompatin•l o carg-o tln ~(l· 
rente com o de dircctor. 

Art. i7. Adirectoria poderá delegar na genmcia o t~xereicio de 
quaesqucr das suas faculdades, segundo julgar conveniente. 

Art. 18. A <lirectoria gosa de plenos poderns administratiYos, 
inclusive os in Tem pr·opriam. · 

Art. :1.9. Os· directores repartirão entre si, como jul· 
garcm convir aos interesses da companhia, os encargos 
que á directoria competem, podendo ta miJem posteriormente 
trocai-os. 

Art. ~0. l~euuir-~o-ha a dircctoria, ou ll\'lo mcllos a sua 
maioria, tiJd<~~ :•~ vr>r.e~ que algum mrmbro tlella a convocar; 
e nunca menu: d·~ dua;; vn;·~~; por nl':t. · 
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Art. 21. A mniorin tios Yotos tios dii'ectores presentes á 
sPssào torna Yálidas ns rlelilwrncõt~S da direetorin, uma vez 
l(lle todos os direetort•s tenlwm si do convoendos. . . 

;\.rt. 22. Lançar-se-hãn n'um. llYro de nctns as tircisões. 
eom r·xposição dos motivo~. quando possi\·ol. 

St•rão Pseriptm; por um tiirnctor, ou Jltllo ('lllJlrt•g-mlo IJUe ftir 
tle~i::::mu.lo, e assig-uatias lliJr todos os Jlfl'St'Hlrs ú rc~flt't.'tiva 
~ .. ~~\10. 

Arl. :!:1. Em enda ~mn:nw, um dos tiircelorl's, st~:.rundo :1 
p;wal:1 t]llt~ rnlrt• si t•slal.Jelcceriío, :ll'otupauhnrú uwis pnrtieul:tr-
111\\Hit~ totlos o.< SI'I'\·it;os tl:t t:onqmnhi<t, potlmHio suhslituir-~" 
•:nlr•·· si, eoHw lhes eouvier. 
· .\rl. 2!L Log-o que um director Jntrtidpm· «JUe não púde 
t'ornparccer, ou se a sua nuscncia se prolongm· um lliP7. Sl~lll 
parti«'ÍJl:u~:io, os onlros, para suiJstituil-o tmnporari:nnnntn. 
dtamnriu.i um accionlsta, em qunm concorram os mquisitos 
do art. :1~. o qunl gozarü, em quanto servir, das \'antngens 
IJUe ao substituitlo houvessem de competir, mas restituirú o 
cargo no proprintario tJlHIIHlo este se apresentar. 

Art. 2:i. Os tlirectores Hlm 1lirr•ito ao snbsitliu st•guinte : 
Por eatln dia tlo sPrviço elfeelivo, yerilic:~tlo pela sua pre

~eura no eseriptorio da compnnhin. durnnte a s••nwHn que lhe 
t•ompntir, ou mn quo ~~~nir por snl.Jstituit;iío de outro. a 
•Juaulia de :JII;WOO. 

Pot· cadn reuniíio tle dircctoria ( St'lll que haja rctritmi,_:üo 
tio mais dt• uuw por semana), a ~~-atla tlirecto•· tJlLC a ella t·om· 
JmreCCI", 20:~000. . 

Alt'·m do snl1sidio :teitna, cal.Jerão aos tlireetore~. cllt distri
IJuiçiío por igual, um e 1111\10 "/o da ronda Iittnit.Ju fJlW tem li•~ 
~e r di\ idida pelos aceionistas. , 

O gerente perccbcr:í o onlenwlo n mais vantagens que a 
1li rectoria lhe arbitrnr. 

Fica, pon'm, reconhecido <i nssembléa geral o direito de 
nlternr, como e qnnndo lhe :IJtrouver, tanto a qunntia e f,·,nua 
tia gratilicaç<io da dircctoria, como taml.Jem, sob proposta 
tlP.sta, a remuneração da gcrcncia. 

CAPITULO I\'. 

1>0 COJ:\~J::LIII.I. 

Art. 2ü. Havnr:í um consellw. colll(losto dt! t•inco nwmhrus, 
que _enlni si. elegerão o presidente, e mais cargos, cmuo au 
scrvu;u cuHVII'r. 

Art. ':!.7. Tem esta corpora1;ão attribuições de •(Uatru cs· 
peci1~s: de con.mlla -tio ti~cali:;a~~ào-do cousoiiJu -e de su
perior direci;ão. 

Art. 28. Como corporação do comulta, devera ser ouvida 
pela directoria em todas a::. materia:; que alfcctarcm grave
mente os interesses da companhia. Nestes casos, a dirertoria 

r. u. 1878 Ui 
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J h c ~Ubmelll'fÚ a IJ Uest;io por eseriplo, OU ;t !:OH vidará a <I}Jl'C• 
~·mtar-sc 110 seu gremio, para verbalmente se discutir e~~e~ 
ponlus; licanrlo, todavia, a tlireeturia a resolução tiual e eor
res(JOtHleutc rcsponsabilidude. 

Art. 29. Como corpo fiscal, tem jús o conselho de acom
panhar sempre, por meio de quaesquer dos seus membros, 
as operações e os serviços da directoria; indicar as providen
cias que julgar uteis; examinar, todas as vezes que lhe 
aprouver, a escripturação, armazens, depositos e tudo quanto 
á companhia pertença; representando á directoria os resul
tados da sua tiscalisação, quando entender conveniente intro
duzirem -se alterações no serviço. 

Art. 30. Este corpo exerce funcções de consellto da com
panhia nos seguintes termos : 

Até. o dia 20 de Janeiro de cada anuo, apresentará a di~ 
rretoria ao eonselho um r1~latorio s1m (art. Hi § ift-), :worn
panhado. dos compet.ontes mappas n documentos. 

O consellw, que já, durante u anno decorrido. tlovn tm· 
listmlisado os actos da tlirectoria, formulará então o seu parecer 
:>obre o dito relatorio, para submettel-o á asserobléa geral or
tlinaria, propondo-lhe ou a approvação dos actos e contas, ou 
a censura ou responsabilidade em quo considere incursa a 
directoria: para a assembléa resolver. 

Art. 3L Finalmente, como superior tlirccção da compa
nhia, compete ao conselho : 

L" Expedir as convocações de asscmbléas geraes, devendo 
ser a ordinaria no mez de Janeiro ou Fevereiro, e as extraor
dinarias, sempre que o conselho as julgv.Jt" necessarias, ou 
fJUando essa convocação fôr mquel'ida pela •lirectoria ou por 
<~ccionista~, nosturmosdosat·ts. Ui§ 3." c 13 §L" Dadas esta~; 
hypothcscs, o indicado o objccto da convocaçiiC', o conselho 
é obrigado a e!Iectual-a. 

2." Havendo desaccôrdo entre o conselho e a directorw 
sobre qualquer acto por esta deliberado, poderá aquelle re
correr para a asscmbléa geral, ficando, neste. caso, suspensl 
a execução do acto, até que a assembléa resolva o contlicto. 

Art. 32. Todos os cargos do conselho são honoríficos o 
." rat.uitos. 
,, AI·t. 33. Por morte, impedimento unrc::~ignação de qualq~et' 
do;; membro> 11o conselho, o:.; restante::; designarão um acew
nista; nas condições do art. :li, que preencha a vaga até a 
rruniflo da primeira asse miMa geral ordinaria. 

CAPITULO V. 

llllQUISITOS E ELEIÇÃO DA DlllECIOIUA E DO CO!\SELIIO. 

Art. 3~. Só póde ser membro da directoria ou do conselho 
quem possuir :;o ou mais iCções. Em qua~to sUbsistirem as 
fll!lccões ei;ereiàas, ficarão 6>1as ISO aeçlie.> intransferiveis e 
inalienavei~. 
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Art. :m. Não podem conj unctanwnte figurar como membros 
da directoria ou do conselho ..:.. pai o filho, sogro c genro, 
irmão c cunhado, consanguineos até :t." gráo, soei os solida!iios 
de uma firma. 

§ t.. o Tambem não podem ser eleitos : 
Empregados da companhia. 
Fornecedores, por prazo ajustado. 
Empreiteiros de obras da companhia. 
Pessoas ligadas a ella por contractos de que aufiram lucros. 
Impedidos, segundo as disposições do Codigo Commercial e 

tlas leis. 
Credores pignoratícios que não possuírem acções. 
§ 2. o Dado qualquer destes impedimentos, o conselho ou 

a directoria, para exercer o respectivo logar, assim vago, 
chamará o accionista que julgar conveniente. 

Art. 3H. O conselho e a directoria são eleitos pela assem hléa 
~~"l'ral 
" §' t: o A •~ada uma uessas f\Jeit:õ•~s sr~ proccJerú separada
wente. 

§ 2. o Para todos os cargos da companhia é licita a reeleição 
illimitadamente, porém, as reeleições que se seguirem á pri
meira, não poderão ter Jogar senão 110r 2;3 dos votos pre
sentes. 

§ 3. • Respeitada a disposição do art. 1.2 paragrapho uni co, 
1\ prohibida para estas eleições a votação por procurador. 

~ 4." O votante inscreverá sobre a sua cedula o numero de 
votos a que tem direito, segundo o art. 41, e assim a entre
gará em mi;o do presidente, que só a lançará na urna depois 
de verificar a cxaotidão desse numero. 

Cedula que não tiver aquella indicação se contará por um 
voto ; e se ella designar mais nomes do que cinco para di· 
rectoria ou para conselho, os restantes não serão contadoc. 

§ S." Em caso de empate, decidirã a sorte. 
Art. 37. O conselho e a directoria funccionam cinco annos, 

mas com renovação annua, da seguinte fórma: 
Na assembléa ordinaria, do principio do anno, são eleitos 

o::; membros daquelles dous corpos. 
Na do seguinte anuo, sahirá o vogal ou o director menos 

votado; na do 3.• o immediato em votos, o assim progres
sh•ament~ de modo quP, em cada anno do quinquennio, s1~ 
3Ubmetta . á a::.sernbléa :l en,coJha dP. quem Qf'Yil prePnChPr 
um dos cargos. 

Ftndos os· cinco annos, haverá renoYação completa, pro
cedendo a assembléa á nova eleição geral para ambas as cor
porações. 

Art. 38. Na primeira votação, em todas as eleições, exi
ge-se a pluralidade absoluta. 

Se, porém, algum nome deixar de a reunir, proceder-se-ha 
a segundo escrutínio, em que só sejam admittidos os tres 
nomes, que para cada vaga tivessem obtido mais JOia~ao. f) ' r . . .. ......, 
Nessa segunda votação bastará a pluralidade re1a9~:- 'C. t' "'- \\ ~ ' ' '·. '

1 
' ,.. 

Art. 89. Todas as elefç~e! desta companhia sãO' selft)lrê 'por 
e~eruthlio secreto. , (' ' 
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C.\.Pll'uLO \I . 

. \.rt. ~~~- Coltstittll~ a~scmiJhia geral a rcuui~to do~ act.:iuui:<l<t,; 
com palan·n 011 voto, por si, seus rPpre~entantes ou pro
t:urmlorcs; ~ 81.1 poder;"t l"nnerionar, t[llliii(]O JH"I'St'IIICS Oll 
rel•resentados se aclwrem aceionistas possuidores de nwis tln 
um . quarto do capital rcalizndQ. . 

Art. H. Quem, com :mtecedcncia, no menos de 60 dias tia 
reunião, estiver inscripto, como possuindo dez acçõeg, é admit
tido a fazer- parte da assembltla geral. 

Dez acc;ões diio jús a um yotn ; c o possnitlor tlo maior 1111-

mcro terá tanl.os vntog quantas 'czcs dez nt·çõcs JtOs~uir. ~e111 
~~omtudo a mesma pe~soa po(icr, em Sl'll ou :~Jheiu 11unw. ul
trapassar ::u votos. 

Os nrcionistas tle tneuos til' tlez <wt:t!~"" JHideut as~islir ;t,; 
sessões, couservatulo-sc me!' o,; espt•t•t:tdorPs. 

Art.. !12. Poderão fazer pnrlc da ;tsst•mblt;a gt•t·al os at·eio
uistas que, com antecedcncia de oito tlins, pro1·arem á tli
rectoria que suas acções estão cancionatlas. 

Art. !J,3. Por com"ocação do presidente do conselho, ren
nir-se-ha a assembléa g-eral ortlilwriamente no dia, do .J:meiro 
on Fevereiro, qtw clle dt$ign11r, ou extr:tot·dinnriamentn. 

~ i." A eouvoent:ão C:\tr:tnrtlinaria verili•~ar-sc-hn ttn:nulo 
o ,;onselho a jnlgm· precisn, e bem assim, !JUlllHlo lh'o l"l'flllC
rPrem a tlire•~torm on nccionistns, nos termos tios arts. Hi ~ :1." 
e 13 ~ 1.", pois nestes ensos n t'tllli"OI.'ac;ão uão ú facnltativn, 
mas obrigatoria. 

§ 2." Os annuncios para assemhlt~as geraes repetir-se-hão 
pelo menos tres vezes: 8 e :1 dias antes, e no tlin da reunião. 

§ :1." Sendo a convocnção para motlilicat;ão dos estatutos, 
o prazo dos annuncios será •le ::o c du 8 dia~ antl's, e na vrs
pera. 

ArL. M •. Para tratnr-se de angmeuto de capitnl, ou reforma 
ele estatutos 1\ mister qnc a convoraç;in snja decidida pelo con
selho ou pela tlirecLoria on rctpwrida )1111" neeioni~tas flliC 
representem mais de um quarto tlo enpital realizado. • 

As resolUt;ões cut<io tomad:ts sú siin nítidas, est:uulo pre
sentes ou revrcsentados nccionistas tle nwis de '1/:J do e;l
pital. 

Art. Mi. Tratantlo-se de fJtWeSI[Uer outras malerias, fi se 
não reunir numero lugal 1111 dia de~iguado, o presideute cou
vot:arij logo outra assembléa, para oito dias depois, a tptal 
t'er;4 JIClo menos duas vt•zes ~uuunciada. 

41 segunda ,,ez, qual(luer tplll seja o uuuwru lln aeções re
vreseutadas e o assumpto da deliberação, será Yálido o que a 
máioria presente decidir. 
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Art. f16. As resolucões tia assemlll!•a, regulamwnte con
vocnd:t. o legiLimammite conslitnida, sendo tomadas dentro 
da orhita destes estatutos, obrigam sem reserva a todos os 
nr~cionist.as, embora ausentes on di~sirlenles. 

Pnrngraphn uni co. Sn uão fúr JIO~sird concluir n'mua 
ses~ãn lodos o:> 1rahnlhos rl:ulo~ para OI'rlmn rln rlin, }ll'ose
g·nirão este,.; em I antas sessões successivas quantas forem ne
er~ssarias, ali:ís :nmmwiaLlas pelos jornar•.s da ante- veSJli'.l':l, 
e nessas serão válidas as rcsolucõt•,.; tmuadas por qualquer 
numero de votos da ma i o ria. • 

Art. '•·7. Nas sessões extraorrlinarias não se trntnr:\ de qtwstiio 
al~nrna nlhcia no objocto da convocn!)~o . 

. \rt. f.t~L São att.rihnitões da assemhlén geral : 
f." Nomeat' na assombléa ordinaria o presidente n dons se

cretnrios, qne hão de fnnccionar durante o respectivo anno 
:;:ocial. 
, 2. o ncsoln>t' annualmcntc sobro 'l oseripturar;ão c os aetos 
da directoria, mediante o pnreccr dn conselho, ou rir f'om
mi~~ftn lispecial dr exnme de conlns. 

:1. n Eleg-er os membros do consl'lho o da directorin. 
!1. o Ordl'nnr nltcracõcs 11:1 marcha 1la arlministrarão. 
ii.0 DclihPT~r ~oltro qualquer proposta. · 
ti." Autorizar a directoria a contrahir empt·cstimos. soh 

qnnlqucr t'(H'IIl:l, p:-trn os lins qne a mesmn assim lhe designar. 
7." Hetorminnr exmnes on inqueritM, sem limitações, po

rlendo, para este fim, solicitnr a coarljuyação de outros nccio
nistns. 

8." Ucsolvot· novos angmentos de fnnrlo social, reforma de 
ostatntos. nlienar;:~o dn Olll]ll'Cza. on mnplinr;ão rlc sens lim, 
r·om acf{Uic~cencia do Governo. 

9." Decidir a dissolufi'iO da rornpnnhia, por venda, ou qunl
qner circnmstancia fortuita c ine\'itayel; c nesse cnso prr·-
8r"J'PYer o morlo como dc\·er:í effertnar-so a liqnirlação. 

Art. f.t9. As decisões (exceptuando os casos do art. 31i) sr•rão 
g·r,ralmente tomadas per copitn; mas sempre que cinco aceio
ni~las o rt•rJIIererem, serão tomadas ou rcctilicadas pm· meio 
rle Yol.nção secreta ou nominal, e111 IJUO cada aceionista enn
r·nrra com o. numero do Yotús qne llw1wrtrner. 

Art. !iO. Na ~essíio orflinnria do Jnnnit·o on Fevereiro. o 
f'onselho aprrsentará :í asscmllléa geral o rclatorio cit·ellm
stanciarlo 1le todo o movimento do anuo anterior, que a 
dirPctoria lho deve ter snbmcttido (art. :lO), demonstrando 
o estado tla companhia, o snas convenieneias. 

SolJrc este relatorio, emittirá o conselho o seu parecer, 
acompanhado das •:enexões fJUe Julgar adequadas aos inte
resses ria companlua. 

Art. 51. Se o parecer do conselho concluir pela approvação 
dos actos c contas. dn directoria, poderá a assemhléa deliberar 
immediatamentr. 

~ L" Se, JlOrém, se suscitar divergencia no conselho, ou 
se o exigirem representantes de um decimo das acções !lllli~ --:-~ _ 
tirlas, n assembléa poderá nomear uma commissão.~éi:ll dp ·1 ~ 1 ~ - · 

, ,,, ·,• "·!? 
• ,•~ .I .~ 
( .' 
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tres membros, possuidores de 50 ou mni~ acçües cada um, 
com illimitados poderes de inquerito. 

§ 2." Esta commissào, findo o seu trabalho, requererá ao 
presidente do conselho, que lh'o não poderú negar, convo
cação de assembléa geral extraordinaria para o dia que a dita 
commissão marcar. 

§ 3. • Em um ou outro caso, a approvação da assembléa 
significa a continuação do mesmo estado de eousas ; se ella 
ordenar qualquer alteração, terão de conformar-~e com essa 
resolução, tanto o conselho, como a directoria. 

§ f~.· A approvação da assemhléa g-eral importa quitação 
das contas, e approvar,~o da gnstão, rclntivas ao prriodo a que 
se referirem. 

Art. 52. O anno social da companhia ti contndo rntrr dun~ 
nssemblóas geracs ordinarias. 

CAPITULO VII. 

FUNDOS DE RESERVA E DE RECONSTRUCÇÃO DO r.AI'ITAL; 
DIVIDENDOS. 

Art. 53. Em período de semestre ou trimestre, segundo a 
directoria estabelecer (art. f5 § iO), encerrar-se-ha a conta 
dos lucros liquidos, nesse prazo adquiridos, e que então serão 
distribuídos para fundo de reserva, fundo de reconstrucção 
do capital, e dividendos aos accionistas, tudo do modo infrn 
indicado. 

Art. M. Dons por cento serão annualmente destinados a 
fundo de reserva, applicavel ao eventual supprimento de 
inesperados desfalques do capital. 

Se acontecer, portanto, que em alguma occasião o rendi
mento de um semestre ou trimestre seja insufficiente para 
fazer frente aos dispendios ordinarios e extraordinarios, 
sahirá o que faltar desse fundo. O fundo de reserva nunca 
poderá exceder a cem contos de réis. 

Art. 55. Fica reservado á assembléa geral fixar o modo 
como, da renda da companhia, se ha de separar a quota neces
saria para a reconstrucção do capital. 

Art. 56. O quantum, de c~da voz a{lplicado ~s duas caixas 
de reserva e de reconstrucçao do capital, sera logo empre
gado em acções ou debentures da propria companhia, ou 
apolices da divida publica, ou tambem em IJens de raiz, 
como for decidido para todo o anno social pela assembléa 
ordinaria, sobre proposta da direetoria. Assim se irão capi
talisando os rendimentos dos prazos anteriores, r. acrescen
tando o do ultimo. 
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Paragrapho unico. Se a assembléa ordinaria deixar de for
mular nova decisão, vigorará para o anno seguinte a disposição 
do anterior. 

Art. ii7. Feitas as deducções mencionadas, distribuir-se-hão 
os lucros líquidos do semestre ou trimestre decorrido, pelos 
accionistas, na fMma do art. f. o§ 8." da Lei n." 108:1 de 22 
ue Agosto de 1860. 

Paragrapho unico. Se alguma vez o capital social fúr des
falea•lo, em conseqnencia de perdas, de fórma que a ellas 
não possa occorrer o fundo de reserva. não havm·:í divillcndo 
nesse prazo, ou só o hnverá do que restar, ·depois de satisfr.ito 
o desfalfjnc prln rendimrntn nltimo. rnnformt~ ns ucrcs
~id:ules, 

CAPITULO VJIJ. 

'l'RnMO F, n!SSOL!Jf)ÃO !lA SOf:IF.Il.\llF:. 

Art. ti8. Findos os 33 annos, qur lhe são concrdidos pelo 
Derreto n. • 7007 de 2ft. de Agm;to de _4878, e si se não renov:n· 
o prazo, a sociedade se considerará extinctn. 

§ L• Tambem ficarú dissolvida, si se der a perda de 2;3 do 
capital da companhia, não sendo este resnrcido pelo fundo do 
reserva. 

~ 2.• Finalmente cheg-ará a seu termo, dando-se os casos 
· es1Joeificados nos nrts. :m e seguintes do Dtwrrto n." 27 J I do 
Hl 11'0 Dezembro de !860. 

Art. ti!l. Em cas6 de liquidação, effectuar-se- h a. de confor
midade com as disposicões do Codigo do Commerr-io e dns h·i~ 
Yig-entcs. • 

Art. 60. Por dissolução da companhia, a somma que existir 
soh a denominação de fundo de reserva, e de reconstrucção, 
composta das quotas successivas e dos lucros capitalisados 
dos respectivos titulos, ser:í distribuída pelos accionistns qn11 
a esse tempo o forem. na proporção de cadn ncção. 

ll!Sl'OSIÇ.\0 TnANSJTOTII.\. 

Art. 61. Fica provisoriamente nomenda uma directorin 
composta dos accionistas Angelo Eloy da Camnra. Stanley 
Youle, Dr. Carlos Krauss, Dr. Luiz Bnnueira de Gouvêa, c 
commendador Francisco de Figueiredo, para funccionnr ~.em 
renovação até a assembléa ordinaria de 188~, devenAo ·'~tsta 
no_me~ção ser integralmente submettidn á confJ.flfÍ~_6',"'dit 
prnnr.Jra m:l'rmhlén g-rrnl. 



Art. 62. No~ mesmos termos fira tlesdc .i:í nomeado o pri
meiro conselho compo~lo dos aceionistas Barão de Mesquita, 
Visconde de ~- Ralv:ulor •le Matto~inho~. f:omelheiro José F~
lir,iano '''~Castilho, William Fi uni~ Krmp n 1\fannrl 1IP l'nn1r~ 
Cnmar:t. 

flio de Janeiro, 7 ile No,·rmhro 1h1 1RiR. (~~·~nrm-!-'f' .~~ 
assig-natu r as.) 

DECRETO N. 7118 -rm 2J or. nr.z1mnr.o nF. J8í8. 

Apprnva a allorariio feita nos estatutos da Companhia llydr:mlk:-. 
llio-Granden<c. 

Atttindendo ao que Me requereu a Companhia Ilyllraulir:t 
Rio-Gmndensc, devidamente n•presentada, e de conformi- · 
dade eom a Minha Immediata Resolu':ão de to dr Agosto 
ultimo, tomada sob pareeer da Secç1io dos NPgocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de il') de 
Julho proximo passado, Hei por bem appro,·ar :1. seguintP 
:.~lter·:J.ç::iQ feita no 2.u periodo 1lo § L• 1lo art. i7 dos esta
tutos da referida companhia : 

Os directores e seus supplcntcs são •~onsi•lerndos findorrs 
do gerente sempre que não tornem efJcctivo o determinado 
no art. 26 ou que da inobservancia do ~ 8." do art. 20 resulte 
á companhia Jlrej nizo para cuja satisfarão não haste a fiqnra 
julgada idonea . 

.João Lins Vieira Cansansão de Sinimbü, do Meu Con:;elho, 
Sef!atlor do Imperio, Prcsidentfl do Cun!'lllho de Ministros. 
~linistro e Secretario tle Estado dos Ntlgneios d:t Agricnltlll'a, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palllcio do llio do Janeiro em 28 de Dezemhru 
ile i8i8, m.o da lndependt•ncül e do ImpldO. 

r.om a rubrica rle Sua .1\lagcstade n Imperador. 

Joiio Lin.~ ViPira CansangtTo de Sinimlni. 

~..-J'Id'I:AI' 

Senhor .-Da demonstrarão do estado dos creditos do eurciciQ 
de 1877 a t878, que me foi apresentada pela Contadoria da Mari
nha, verifica-se que nas rubricas-Força Naval, Reformados c 
Eventuaes-, apparecem deficits, sendo na L• de 2~5:3261$517, 
-.a 2.• de 4:3981)369 e na a .• dP-2!:965#1 H; ~omma 271:690#(100. 
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Exi~trm, porém, sobras em outras verbas na imporlancia 
total de 312:3Hib8~6, a saber : 

81~rretaria 1le Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 93ôii:i22 
Conse.lho Nnval..................... 9::t:H.,~91il 
C)unrtei-Gmwral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1: i H.~~8~ 
Consrlho Su prr mo Militar. . . . . . . . . . . :1: 90:i,881i 
Contadoria ................. ."....... r;::19t/,!~44 
Inlcndenria........................ H:U8:)130 
Auditoria.......................... '0·.~.18:t6~~.·.6!81 Batalhão naval... . . . . .. . . . . . .. . . . .. . 1. r,• .. 
Corpo de imperiaes marinhriros...... w~,::J98{,!230 
ComJlanhia de invalidos............. 6:0\1}~40:1 
C..'lpilanias de portos................. Mi:821~270 
Navios desarmados. . . . . . . . . . . . . . . . . . l: i33~8U 
Hospitaes........................... fó: 769/j403 
Pharücs............................ f~~:3UJ)840 
Escola de Marinha.................. 28: H2~237 
Obras ...................... :....... :16:099{,!72fi 
Etapas............................. :1:608~0011 

:u2: 3Hi,~'~ti 
O :mg·meN.to de 1lesprza nas vrrlws-Forra naval, e 1~\·cn

tnnes- proveio das mesmas causas l}lll\ determinaram o 
Governo Imperial a promulgar o Decreto n. o 69M, de 25 de 
Junho ultimo, não sendo sutlicientes, como aliás se previra, 
o.~ creditos supplementares concedidos {leio dito decreto. 

Qu:mto :í verba- Heformados-, justtfir:t-se o augmento 
cmn as reformns concedidas, dentro daquelle exercício, a 
olliciaes e Jlraras da Armada, na fúrma da lei. 

Nesta~ circumstancias, tenho a honra de submetler á ap
provação de Vossa llagestade Imperial, nos termos do art. i:J 
da Lei n." H77 de !l de SetemiJI'o de !862, o decreto junto, 
autorizando 11 transfereneia da 1Juantia de 271:69015000 para 
as verbas- Força naval, Reformados, e Eventuaes-, a qual 
~erú deduzida de outr:•s verbas, de accôrdo com n tabella a 
que se refere 9 mesmo decreto.' 

De Vossa Magt~stade Imperial, sullrlito fi ri e revrrrntr.-Joiin 
Ferreira de llltntm. 

Palacio fio Rio de .Janriro, 28 de Drzembro rlr. 18iRe. 

HEGHETO :N. 7119-•m 2j DE DEZEMBRO nR i8i8. 

Autoriza o l\lini~tr6 e Secretario do E<tado dos Ncgocios da lllarinba a 
lransfuir no c:mrdcio de iS/7 a t878, de diversas verbas do orçamento 
dn Ministcrio a seu cargo para as rÍibricas- l'or~a Naval-, Hefol'mado~ 
-o Eventuaes-, a quantia de 27f:690t000· ·- ... 
Sendo insufficientes Oi creditos concedidos pelo art. lL e da,, !'. ~'- M 1 ':', 

Lei n." 2792 de 20 de Ol'ltabro de !877, e pelo Qecr~to · · 
n.o 6.9~~ de 25 ,de Junho ultimo, para as d,esp~~. ·no 
rxr.rmcw de f87J a i878, das verbas-Ferça Naval-, He- · 

.,., n. 1.1l78 H:l 



898 · ACTOS DO PODER EXECUTIVO. 

formados- e Eventuaes- ; Hei por bem, ÍlOS· r termo.~ do 
art. 13 da Lei n.o H77 de 9 de Setel'llbro de t862, e Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros, autoriz:1r as transferencias 
para a primeira daquellas verbas da quantia de 24.5:326~517, 
para a segunda a de 4.:398~369 , e para a terceira a 
de 21:9651JH4., sendo taes quantias deduzidas das sobras que 
se dão em outras verbas do orçamento do Ministerio da Ma
rinha, tudo de accôrdo cbm a tabella que com este baixa 
ass1gnada por .João Ferreira de Moura, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Marinh:1, que assim o lenha en
tendido e faça executar. Palacio do l\io de Janeiro em 28 
de Dezembro de t878, ü7. o da Independencia e do lmpel'io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.Tmin Ff'rrl'im de ltfmmr. 

TADELLA DAS QUANTIAS QUE DEVEM SER TRANSFERIDAS DAS RU
BRICAS ABAIXO DECLAB.ADAS PARA FAZER DESAPPARECER O DE· 
FICIT RECONHECIDO NAS VERDAS • FORÇA NAVAL, REFORMADOS, 
E EVENTUAES • DO NXERCICIO DE {877 - 1878. 

Para a rubrica « Força naval • .. 
Dos §§: 
~ Conselho Naval.. ........... . 
3 Quartel-General.. .......... .. 
" Conselho Supremo .......... . 
ã Contadoria ................. . 

tO Corpo de imperiaes mari-
nheiros ................. , .. . 

H Companhia de invalidos ..... . 
13 Capitanias de portos ........ . 
t6 Hospitaes .................. . 
17 Pharóes ................... .. 
18 Escola de Marinha ......... .. 
20 Obras ...................... . 
22 Etapas .................... . 

Para a rubrica • Reforma1os •... 
Do §: 

9:000800(:) 
3:5008000 
3:9001$000 

6018631 

72:2008f)OQ 
5:5008000 

40:0008000 
10:0008000 
40:0006000 
27:0001'$000 
:12:5908000 

1:034,6886 

ã ContMoria .. .. .. . .. .. .. .. . .. 4.: 3988369 

Para a rubrica ~ Eventuacs • .... 
Dos §§: 

6 Intendencia ................. . 
7 Auditoria ....•............... 
9 Batalhão naval.. ........... .. 

22 Etapas ..................... . 

. ~7t: 6908000 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 dr Dezembro de t878. 

-.Toãn Ferreira de Jlfq11.ra . 
.A-P.A.P~f'l:f'\:F\.P 
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DECRETO N. 7120 - DE 28 DE DEZEMBRO DF. t878. 

Approva as Instrucções pelas quaes se deve regular o serviço 1lo Lazarcto 
_fluctuante, estabelecido na enseada da Ju!ujuba. 

Hei por bem approvar as Instrucções pelas quaes se deve 
regular o serviço do Lazareto fluctuante, estabelecido na 
enseada da Jul'Ujuba, em virtude do disposto no art. 3.•-_do 
Decreto n.• 6378 de HJ de Novembro de H:l76, e que com este 
baixam, assignadas pelo Dr. Carlos Leoncio de Carvalho, do 
!\leu Conselho, Ministro e Sm~retario de Estado dos Negocios 
do Imperio, que assim o tenha entendido e faça f1xccutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Dezcmhro dr t878, 
m.o da Jndepcndencill e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestnde o Imprrador. 

Cnrlos Leoncio dq Carvalho. 

Inst.rucções n que se rerere o Decreto desta 
data para o serviço do Lazaret.o fluctuante~ 
ef!!ltabelecldo eDJ. virt.nde do art. 3.• do Decreto 
n.• 03')'8 de IS de NoveDJ.bro de 18')'0. 

Art. L 0 O Lazareto tluctuante terá, além do pessoal marcado 
no § 3.• do art. 3.0 do Decreto n.o 6378, mais os seguintes em
pregados, que serão nomeados pelo Inspector de saude <lo 
porto: 

Um Almoxarife com a gratificação mensal de l20fl000. 
Um Escripturario com a de 808000. 
Art. 2." Ao Administrador do Lazareto compete: 
t.o Receber no Lazareto as pessoas que para o mesmo 

forem mandadas e determinar immediatamente a sua desin
fecção e a das respectivas bagagens, ficando assim constituída 
a ~uarentena. 

2. • Mandar inscrever os quarentenados em livro especial; 
sendo nelle classificados pela nacionalidade, condição, idade, 
procedencia e navio, afim de se poder conhecer por quem 
devam ser pagas as despezas da alimentação e outras, na 
conformidade do § 5. o art. 3. • do citado decreto. 

3. o Distribuir os quarentenados e ns snas bagagens pelos 
differentes alojamentos preparados a bordo, tendo em muita ..... - .. 
attencão as condições de hygiene. ~~~ ~ , 

4.° Fazer arvorar, logo que comece a quarentena ~1fé{o " 1 ~\Mrt.t 
tempo que esta durar, bandeira amarella, indicanM"~!lí.fil::ir ' 
esta fórma, que não é permittida communica~~o ~bOm o 
Lazareto. · ' · 
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;j,o Contractar o fornecimento tios generos c mais objeclns 
llceessarios p:tra a alimenlaciío dos Pmpre~atlos tio Lazareto ll 
los t{narcntrn::ulos, regulando-se pela tahcll:1 anne'\a. 
·6." Manter incommunicavris os qunrPntcnntlos com a~ 

pr~sons on ohjcrti'IS l)lW c~tin•rr111 em Ji\'TI' praticn, o~ qual's 
0'1' eonstiluit•ào mn llllal'entona Yl'riOt~alla a t~nmmnniear;ão; 
~~ uiio eousPntir quo ohjecto algum saia do Lnznrl'lo ~r·m que 
tindcm o:; dias tia quarentena, c tenha pa~ga1lo pela mecssaria 
desinfect;ãu : nem Jll'rmittir 11Uc pap1oh; fechatlus on t:nrtas 
sejam expedidos tio Lazarl'to, sem qtw prc' iallll'll\1\ teuh:nn 
sido tamhem t!Psinfectados. 

7. • Examinar o Pstailn sanilario tlos quan~ntl'l!atlo~, 1'. 
qnantlo houver algum lloonte, mantl:n· fazer o n•sp~~rtivo 
signal. dim d~> ~cr 'erilie:ula a naturPza tla mole~ !ta Jll'lo 
nwtlico da yisita in tema rlo porto. que tlar:í ao docn te 11 

d1•stino eonvenitmtc. 
8." Ter r•m hna gnar1la a :imlmlancin tlo Lazarr\to c o.~ in~

trnmentos e apparclho~, hem as:-im Jlfu\"ÍdPnciar para qw· 
os mmcllins ·qno llcrrrem SPt' a<lr{nirido~ dH~gnl'lll sem tiP
mora. 

!l." lnspcccionar o Laznretn. dantlo ns nerr•s;:nria~ pro\i
tleHcias para t)ne ~o mantenham a !Jo;l ord<·m e dPI~<·neia tm ll'<' 
os l{narcntenatlos o 3VI'I'ig-twr pe:;soahnentc. l'lllt'asos e\traor
dinarios, qnalr{uer facto gTnYe IJUO se rlt~ na quarentena_ 
~"~ta hypothese procederá a inqucrito, mandando lavrnr da 
ocenrrcncia termo, que re11wtterá :í autori1I,Hk sanitaria para 
rlar-lhe o eonveniento rlestino. 

Nos casos de pequenas faltas podcrú ndmoestar os qnarrn
tenndos e empregatlos, e susJlénrler estes por 3 a ii rlias 
qu:mdo fa1tarem ao cumprimento 1le st~us <loreres ou dci
;xnrem de executar as ordens do Administratlor; tio l(llll dar:í 
e011ta á dita autoridadl', filzt•mlo-sr na follw dm; Yl'lll'imcntns 
o respectivo desconto.· 

lO. Envinr ao Inspcclor dt~ saudo do porto um holetim 
dinrio em que mencione as nccurrencins hnYida~ no nsta
helccimcnto, u um mappa meu:-al do mn\"iuwulo tios qnn
rcntenatlos. 

H. Examinar e rubricar os pedirlm; feitos )leio Almo\arirl' 
)tara acqnisição dos ohjectos nrrcssario~ ao ~erYir,o do L:~:>: a
rcl.o. 

12. Hubricar. a folha dos vencimPntos llos cmprrg:ulo~ 11 
ns contas das dcspczas qnc se fizerem, alim dn ;.;pr pfftJetnado 
o pagamento. 

13. Nomear os guardas e !'erventes do Lnzareto, em numero 
snllicicnte, IJilC scr:í intlicatlo pcloJilnspector lln smulr do 
porto. 

H. Superintender nos serviços relativos ao ass1~io e boa 
ordem do Lazareto, na guarda e conservacão do seu archivo 
c moveis, podendo obdgat· qualquer pessoa que cause. es
tragos nos utensilios ou em ou I ros objectos tio estabeleci
mento, a pagar os .prejuízos que lizer. 

HL Mandar, no easo de fallccimento inesperado d1' nlgum 
quarcntennllo, lan-ar nrn livro I'S(1ecial, na prcsont:a de teste-
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lllt!ltlws, 11111 termo em que se JHeucioucm cit'l'Ulll~Laudatla
lllcutc o,; ol,jcctos IWl'lcnemttes ao fallocido. no dito tprmo se 
,., tr:dtir;lo cliws e·úpias etllt' sl'r:lo I'I'IIICtlicln::: ao Juspector lln 
~<lllllü dn ]lO I' lO }JUI'(I OS fius COJlYl'UiCII ll'~. 

X;Jo e permittido abrir os hahús, malas ou eai\:ts e[UtJ estejalll 
tkbai'·" dP chaYI'; Jl<JR r .. chaelura:< elo~ etllf' sn nchan·m 
liC~tas e·o1ulit:ul's s,.rão postos ~,.llo~ eom a nssign:,tura UfJ 
.\dmiHb•lr;ulor e de· tlun~ te,kllllllllws. 

Hi. F:•ZI't' tlesinf,.elal' as l'llll]~t's c• lwg·a~Pil~ dos e111:J· 
rentmwdos 11:1 eH:l'<ISi;io 1'111 C(lll' lht·s lúi' dada lin·e 
pratica. 

n. Hf'lH'I'S('Jltar :111 Inspuetor de S:lllt]e do porto sobre 
qu:tlqncr nllt'rnc;ãn que a expPrit•ucia mostr,. sc·r Uf'Cessaria {t 
n·gulnricladc do Se'l'\'Íc;o elo Lazarf'lo. 

Art. :J.o Ao :lhno\arift• compdt': 
L o Velar pela c:ouse!Tac~o dos mo\ eis ,. ult'n~ilio~ tio 

t•,:t:Jlwlednwnto. · 
:!." Tt·t· soll sua gu:ll'fla 11111 li\ ro 110 qual s" lranst;rn:llll 

lo11lo~ os I"·Liitlus, quo) lizer t!to ubjt•t•lw.:. •IIIÚI' par:~ o sen ic;o 
dt) Lazarl'to, ellLéJ' vara a 11lilllellta~~iio. 

::." Entrt•g:l!' aos guardas,. ~··n~eutcs os oJ,jc·cto,; ueecssa
rios e reeclwr úeiiPs o~ e[IIC lÍ\~crem de se~r arrn.:ad:111us, h:~
,·eudu para i~to cscripturnção cn1 oulro lino tlc sorl\' 
er11e "e conheça o n•SJHlllS:n~cJ pela f;dta elo qn:tlqucr 
ohjecto. 

Os e li lo;; liHos sc6ío rubricados pelo Allm inistr:lllor tlo Ln· 
zarcln. 

r~." Vcrilicat· si os olljc•dos o gr!tlf'l'os e!'tiío lk :JC'curclo eom 
ns pe•tlieln~, rcdamanclo o" C(llf' t'altarem e J'Pjeilaudu os hn
prrstavPis ; o qnc pnrtieipnrit no Arlministrarlor. 

ii." Tlat· lwi\a no tino n·spct:tiyo dos niJjectos IJIW so 
inntilisarcm. 

li." Fis1•alisar o tr:•halho elos st·rvenlcs e o soniro relativo 
:10 :1sl:'cio do est:IIJl'lecinwuto. • 

7." Urdnwr etuc as roupas sujas elos rp~:n·••ntell:Ltlo:> sejam 
ÍlllllH'fgÍllas em ngua eJLIOUie COlll JlOliiSSa, para ~e!'fllll depois 
Jayatla~. · 

8. o Fazer diariamente e sempre de vespern os peelitlos tias 
l'ii{'Õt'S alimcntidas para os fJH:trentcn<ulos e 4'lll[lfCgndos elo 
Lazarcto. 

Art. ~." Ao Esniptnrario rompete : 
1. o Fazer a csedptur;u:ão ele IJUC trata o n." 2 do art. 1. 0 

de~las htstrueçõus, e lavrar :os termos a eJIW ~t: referem os 
ns. !I e Hi tio IIWSlllfl artigo, pnra o IJIIe liave·rú clous livros 
distinf'tos, ruhrir:ulo~ pdtJ Inspcdor de saucle elo pnrlo. 

2." Esen·\'er o:-; holetius n lllaJIJias UJo•ueiouaelos no n." iU 
elo art. 1." 

:1. o Organizar as fulh~ tios vcuciuwnlos dos etnpre:,{ados 
n apre~eutal-as ao Administraclor do Lazaretu nu dia J.-!!:.-d~:·-- .. 
e·arta llWZ; brm assim a c unta correu te das de~lltr"·dÕf'l'H 1 A ,.. · 
tabPI!'cimeuto;. teudn ,para isso os livro:; l'I:lX--iW~\tetnMiôl' 't,,. · 
rulJncados pl'lo l::lspector de saude. -:/\ <. •· 
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~·."Fazer qualquer ti'abalhu de escripta, com rcfcreucia 
;1u Lazaretu, e que lhe fór indica tio pelo ALiministradur. 

Art. 5." Aos guardas compete: 
1." Assistir á entrada e saltitla dos IJUal'nntenatlus e de 

suas bagagens, bem assim ás respectivas desinfecções. 
2. 0 Annuneiar aos quarentenados a presença no mar de 

pessoas que lhes queiram fallar, e intimar nos patrões dos 
botes ou embarcações em que aquellas se acharem. ou de 
outros que se aproximarem do Lazareto, para que não com
muniquem com o mesmo, dando parte ao Administrador do 
occorrido, no 1~aso 1ln não ser attendidn n intimação. 

3." Fazer a '{JOiicia do cstnhelecimcnto, partieipando im
mediatarnentc ao Administrado!' as principaes uccurrcucias. 

Art. 6. 0 Aos serventes incumbe: 
i. o Proceder :ís dcsinfec~.ões, segumlo o mOLlo quo lhes fôr 

indicado. 
2." Fawr todo o trahalho lia limpeza do Laznrt~to e o qun 

l'ôr coneemcntc ao scrviro de cnda quarentcnadu. 

DISPOSIÇÕES GEIIAES. 

Art. 7. 0 E' prohibido n todo empregado do Lazareto fazer 
njuste com os quarentenados para qualquer fim, sob pena Lln 
demissão. 

Art. 8. o Durante o tompo da quarentena é prohibido o do
po~ito de carvão de pedra a bordo, e o seu uso na cozinha 
ao Lazareto. 

Art. 9.° Finda a quarentena $erá o Lazareto immediata
mente desinfectado, esgotada a agua da sobre-quilha, afim de 
que fique o navio em perfeito estado de hygiene para a nova 
quarentena. 

Art. iO. Os quarentenados só poderão ter comsigo aba-
gagem que lhes fôrindicada pelo Administrador. · 

Art. H. Proceder-se-ha diariamente em todo o Lazarcto, 
durante a quarentena, a uma tlesinfeccão geral, pm· meio dP 
a~persües com agua chloruretada. - · 

Art. i2. Si se verificàr a bordo algum caso de molestb 
contagiosa serão· queimados, depois da remoção prompta do 
doente, os ·objectos que lhe tiverem servido e não puderem 
ser desinfectados. 

Art. i3. As medidas de desinfecção consistirão na lavagem 
do navio, sempre que fôr conveniente e na aspersão com agua 
chloruretada em todos os alojamentos e bagagens ; na im
mersão das roupas sujas em agua quente com potassa, e final
mente em fumigações de chloro nos demais objectos dos 
quarentenados. 

Os quarentenados de i.a classe serão obrigados a pagar pela 
desillfetção de suas baiagens a quantia de !8000, os de 2. • 
cla~se a de 600 réis, e os à& s.a a de 300 réis. 
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Art. H. Alem da~ de~peza:> extraurdiuaria:> com us uú
jectos que pedirem }Iara seu uso ou eonsumo, us quaren
tenados de L• elasse pagarão a !fUantia lliaria du quatro mil 
réis· pela alimentação; os de' 2.a elasse a de. dous mil e qui
nhentos réis ; e os de 3.• a de mil e duzentos réis. 

Os menores de doze annos pagnrão a metnde e as criançus 
nté dous annos nada pa~arão. 

As refeições que constituem a alimentação diaria do Laznreto, 
corresponderào ás que são distribuídas a bordo dos paquetes 
!lu eompanhiu úrazileira de nuvegação a vupor, com excepção 
dos vinhos lfUü serão pagos ú parte. 

Art. Hi. Haverá no Lnznreto agua em lfUUntidade :;mfli
r.imtle para todas as necessidades du servi~:o, incluindo u dos 
banhos dos quurentenudos. 

Art. J.6. Os guardns o os SP.rvr•ntt~s dev1~rão nnxiliar· no 
Atlmiuistmdor eonfot·mr. J'ôr por este ordr.uado. 

Pnlaeio do lHo de Janeiro em 28 de Dezembro de !878.
t:arlos Leoncio de Carvalho. 

'I'abelln dus a•acões de cada empa•egado do 

Laznret.o fluctuant.e. 

Carne verde. 

icarno verde. 
011 

Carne c..êcca. 

Toucinho 

Pão. 

Manteiga 

Arror. 

Feijão . 

Farinhu 

Verduras, frutas e coudinieutos. 

Hio ·de Janeiro em 28 de Dezembro 

Leoncio de Carvalho. 

:1 kílogramma. 

UOO grammas. 

:.!o o 
i5 

250 

.]I) 

J tlerilili'IJ, 

f 1;2 > 

U/2 . 
!20 réis. 



\lO i ACTUS DU l'OUI>:l\ B~BClJl'l \ u. 

UECHETO N. íl2l-JJE 28 UB liBZBMUl\0 UE i8it-l. 

Cr•''l.t (I lot::.Jl' ~e ~uiz Uunicipal ~ a c ( '.rpl~fl(,:-; Cllt r:~L•I:t lllll dos LCfiiiU~ til: 

(;loria (le tloil:i c: 'l'<tl[lÍat:Ctin;_..o:a. 11a l'rodueia tlo 1' 1?fli~Uu1Ju..:u. 

lll'i pnr !11:111 deerct:ll' o ~c::;uinte: 
.\rli!-[o unieo. 1:; ert·ado o Jogar tle .l11iz ,\lnuicipal c d•~ 

Orplüio~ em e:ula nm tlns termo~ tfr, tlluria tle Goitú t) T:~
'luareling:t, na Província tk l'crnamhuen. 

Lnfayetlt: H~~tlriguPs Pereirn, do .Meu Cnn:'elho, .\lini~lrn t' 
Secretario tle Estado rlos Ne~ucius tia .lnstiea, as~illl u lenha 
entenditlo e f:wn executar. Palaein tlo Hin tle Janeiro em 2t:; 
1le Uezembru de 18í8, 5í." tln !ntiPJllllltlcueia c tlo !mpcrin. 

Com a ruhrica tln Sua Magustntlc o lmpemdor. 

Laf'ttyctte Jlodriyucs Pereira. 

JJECHETU N. i t:!:l- JIE :lH llE IIE/.L~lllf:l.l til: l~7~. 

Alletuh'ntlo ao que requereu a dirPI'Ioria do Clnh tlc Hegatas 
Gnanaharcnse, c Confonnantlo-mc por Minh1 Immetliata Jlc
solu~ão de :H do corrente mcz com o parecer tia Secção tio~ 
Negoeios do Impcrio do Conselho tlc Estado, cxaratlo em Con
sulta de 12 de Agosto ultimo, Hei por lJrm approYal· us c~ta· 
lutos do mesmo Club. 

Qnacst}llCl' alteraçt'tes que se fizerem nos ilitos c~tatutos não 
serão posljs em exccw·~w sem pr•iYia !•PIH'tJ\ ação tio GOYt:ruo 
llll}lCfÜt I. • 

O Dr. Carlos Lcondo dr~ Carvnlhlo, tio Meu Con~l'llw, l\li
nistro c Secretario tltl Estatlo dos :'lt·gocios do Impt~t·io, :.ssim 
o tenha entendido e faça executat·. P:1lacio·do 1\io de Janeiro 
rm :!8 .llc .Dezembro de J8í8, 57." tla Jutlt:pcntlencia l' lln 
lmpcrio. 

Com a rubrica t..le ~ua !tiJ;;uotaúu 11 Imperador. 

' ,: 1rias Leon!Jio de Can·a!lw. 
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Estatutos do Club de Regatas Guanabarense. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. L• O Club de Regatas Guanabarense, fundado nesta 
Côrte, é uma associação recreativa que terá por Iins: 

§ L• Dar regatas de embarc:~cõc-; a remos, a ve:a c a vapor. 
§ 2.• Estabelecer uma cseola Íle nat~~ã.) c gymnastica. 
§ 3. • Tet uma casa para reuniãn dia ria de ~,·u~ socios e nhi 

fornecer-lhes o gozo dn jogos licitos, palestra, leitura de jor
naes, reuniões familiares, e finalmente promover outros 
quaesquer divertimentos condignos da sociedad'l. 

CAlliTULO 11. 

DOS SOCIOS, SEUS DHEITOS E DEVERES. 

Art. 2.• O Club compor-sc-ha de quatro classes de socios: 
honorarios, remidos, contrib•Jinte~;; e amadores. 

Paragrapho unico. Os socios r,·midos serão até o numero de 
duzentos, e os das m'üs clas~e~ em num,Jro illimitado. 

Art. 3.• São socios honorarios todos aquelles f}ll!l pre~tarem 
relevantissimos serviços ao Clult. . 

Art. 4." São socios remidos os que contribuírem para a so
ciedade com a quantia de 2oonooo (duzento:; mil réis) por 
uma só vez. 

Art. 5.• São socios cot1tribuintes os quo derem a joia de 
HíSOOO (quinze mil réis) no acto de sua entrada. 

Art. 6.• São socios amndores os proprietarios de qualquer 
·~mbarcação, patrõe~ ou tripolantes, que, em qualquer tempo, 

·,;e inscreverem para correr nns regatas, observatlo o que pre
screve o respecttvo regulam,'nto, ficando subentendido que 
o socio amador que não tomar· parte nas regatas perllerá as 
regalias que lhe concede este artigo. 

Art. 7.• Os socios honorarios e remidos nada pagam de 
contribuição mensal; os contribuintes pagarão n tle 5nooo, e 
os a\}ladores 36~000 por anno, de uma só vez, no acto da in
scripção. 

§ :Lo O socio honorario póde ser ao mesmo temp.!Hl~OOÍ: ·
sem quebra de seus direitos e com as obrigaçõ~ éon~~~~$ ·~ t 
de ambos. , ' < \'.'t- \: ' 

l'o llo 1878 ~ \\' Ui 
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§ !. o O socio honorarjo, não comprebendido no paragrapho 
antecedente, não tem ingerencia nos negocios do Club, não 
vota, nem póde ser votado para cargo algum; 

Art. 8.0 São direitos de todos os socios: 
· § t..o Tomar parte nas assembléas geraes, propõr e discutir 
os assumptos que nellas se tratarem, observada a disposição 
do art. 26. 

§ 2." Votar e ser votado para os cargos da directoria, ou de 
commissõcs, exceptuando-sc da elegibilidade os socios hono
rarios. 

§ 3." Gozar d~ todos os divertimentos proporcionados pelo 
Club, e apresentar nelle visitantes, observando os regula-
mentos e disposiçôes da directoria. · 

§ lJ,. o Propõr soei os e fazer convites de familias para reu-
niões da sociedade. 

Art. 9. 0 São deveres de todos os socios: 
§ t.o Comparecer ás asscmbléas geraes. 
§ 2.0 Pagar pontualmente as suas mensalidades, respeitar 

e cumprir as aisposições destes estatutos, e as resoluções das 
assembléas gcracs c da dircctoria, dentro da orbita de suas 
attribuições. 

Art. 10. Para ser socio honorario é preciso ser proposto 
pela dircctoria e approvado pela nssembléa geral. Todos os 
outros o serão eom approvaçiio da dircctnria, em escrutínio 
secreto, por unanimidade, snh proposta de qualquer socio, 
que será exposta por cinco dias na secretaria ou logar:espe
cial. 

Paragrapho unico. O proposto, quando reprovado, só póde 
ser de novo ae<üto por meio de uma nova proposta com 
upprovação unanime da dircctoria plena. ' 

CAPITULO III. 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CLUB E SUAS ATTRIBUIÇÕES. 

Art. H. O Club será gerido por uma directoria de oito 
membros eleitos annualmente, composta de presidente, vice
presidente, L" e 2." secretarios, thesoureiro, 1.0 e 2.0 procu
radores e director de regatas. 

Art. 12. Compete á directoria: 
§ L" Nomear, suspender e demittir os empregados que 

forem necessarios para os misteres do Club, é marcar-lhes os 
respectivos vencimentos, que serão sujeitos á approvação da 
assembl,>a gr.ral. · 

§ 2." l)esignar og dias das regatas e outros divertimentos, 
e nomear as commissões que forem precisas para a sua boa 
ordem e execução. . 

§ 3." Conceder ou negar a admissão de socios e convites 
para familias. 

§ lJ,,0 Eliminar os socios que incorrerem no art. ~õ. 
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§ 5. ° Confeccion.Pr o regulamento interno ·e outros quaes~ 
quer, submettel-os á ap~FQ.vação da assembléa geral, e tazel-os 
executar. . 

§ 6. • Nomear mensalmente, si jul~ar neeessario, um soeio 
que, oomo commissario de mez, aux1lie o proe.urador e repre~ 
sente· a directoria em todas as suas aUribuições com relação 
ao serviço diario do Club. . 

~ 7.• Prestar contas de sua gestão annualmente em assem
bica geral ordinaria. 

§ 8.• Velar pela execução dos presentes estatulos e regula
mento interno, e providenciar em tudo quanto não estiver 
expressamente neste declarado, levado ao conhecimento dll 
primeira assembléa geral as resoluções tomadas. . 

§ 9. • Fazer respeitar e cumprir o regulamento de regatas, 
alterai-o ou rêformal-o, com a approvação da assembléa 
geral. . 

§ iO. Dirigir finalmente todos os negocios e trabalhos do 
Club, e representai-o com amplos e geraes poderes em todos 
os actos e perante quem quer que seja. 

Art. 1:!. Compete tambem á directoria convocar a reunião 
das assembléas geral's ordinarias e extraordinarias. 

Art. H. A direetoria celebrará su,s sessões nos dias que 
forem .convencionados entre seus membros, e as suas resolu
ções serão tomadas por maioria de votos, não podendo haver 
reunião sem que se achem presentes pelo menos cinco mem-
bros. · 

Art. iii. Ao presidente da directoria compete: 
§ L• Dirigir a administração do Club e exercer sobre ella 

sua superior autoridade e sujJerintendencia. 
§ 2. • Presidir ás sessões da directoria. 
§ 3.• Rubricar todos os livros da escripturação do Club. 
§ li,, • Hepresentar o Club quando e onde fôr preciso. 
§ 5. • Assignar com o thesoureiro os cheques para a retirada 

de quaesquer capitaes pertencentes ao Club e que estejam 
depositados. · · · 

§ 6.• Hubricar todos os documentos de despeza feita por 
conta do Club, afim de serem pagos pelo thesoureiro. 

§ 7 ." Desempatar com o voto de qualidade todas as votações 
que ficarem empatndas. 

Art. 16. Ao L • secret11rio C•'mpete: 

I L" Fazer e ter em dia a escripturação do Club. 
2.• Redigir e assignar o expediente da secretaria. 

· · 3.0 Lavrar e ler as actas das assembléas geraes e das 
sessões da directoria. 

~ ~- • Convocar, de ordem do presidente, extraordinaria. 
mente as reuniões da directoria. 

§ 5.• Organizar o relatGrio do anno social para ser presen\e 
á assembléa geral ordinaria. ' 

§ ti.• _Assigna~ todos.' os ~ocumentos officiaes do Club, os 
annunc10s e mms pape1s soc1aes. ~- ·- - ~ 

Art. i7. Ao thesoureiro compete,: ~ r.H.fA -;.. 
§ 1.0 A cobrança das joias e mensalida t~ólbs'-'é'd.'A 11,-f -\ 

toda a mais receita do Club. ,~--<~ . i} 
/ ,t;\' .. ,.. if 

! ' . ' 

I C>;:)' . ..._ 
ro 
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§ !.0 Pagar todas as despezas, autorizadas pela direetoria 
au assem bléa geral á vista de documento rubrieado pelo 
presidente. 

~ 3.• Recolher em nome do Club os saldos disponíveis no 
banco onde a dirrctoria determinar e retiral·os quando fôr 
autorizado, por meio de cheques, assignados por si e pelo 
presidt'Dte. . 

§ 4-. o Prestar mensalmente Cflntas em reunião de directoria 
do estado da caixa do Club, d··rnonstrando sempre o quantum 
da receita e dt1Sp!'za. 

~ 5.• Assignar os recibos de joias e mensalidades dos 
so!'ios, e todos os mais de qualquer natureza que sejam. 

§ ti." Ser responsavel para com o Club por todos os valores 
e espccie.; que, como the~oureiro, esti\:erem sob sua guarda. 

~ 7. • Propô r a eliminação dos sorios que se acharem 
incursos no art. Mi. 

~ 8." Entrl'!!lf em tempo no L• ~ecrctario um balanço de 
toda n n•ct•ila " dc>pcza annual da sol'iedade 1•ara por elle se 
Jrganiznr o n·laturio. 

~ !l.• Fr:~nqucar todos os livros e documento<; á commissão 
nomeada 1:ar:1 PXJJme de contas, c ministrar-lhe os esclareci
mentos que rlla exigir para !Jem fundamentar o seu parecer. 

§ 10. Eut: Pgar ao seu ~uccessor eleito, ou nomeado pela 
!lirl'ctoria em ea~o extraordinario, o saldo que exista, bem 
~orno os· re,pe:·ti1os doculllenlos, titulos e livros, os quaes 
lev!'m s ·r c!>· riplura:los com toda a clareza. 

§ 11. E;enlher o cobrado; do Club, suhmettendo á appro
var;ão da dirertoria a sua admi~s~o, sn~pendl•l-o ou despedil-o, 
e arbitrar-lhe a fiança que deva prestar. 

Art. 18. Ao L• procurador l'ompete : 
~ L o Auxiliar a directoria na execução de todas as suas 

deli!Jerar,õt·s. * 2. • ~fPr a seu cargo c sob sua guarda todos os moveis e 
objcctos do Club, por inventario em um livro especial, fa
zendo de tudo o respectivo seguro eontra fogo. 

§ 3. • Manter a ordem e asseio na casa do Club, fazendo 
observar rigorosamente o regulan1l'nto interno. 

§ 4-.• Ze'ar os interesses do Club, administrando e fiscali
sando as fontes de receita. 

§ 5. • Comprar o que fôr ncce,~ario para o serviço ou 
consumo do Clnb. 

A ri. 19. Ao director de rPgatas coml'e~c : 
§ L• Dirigir a collocação dos ptísles e I alizns no mar. 
§ 2 .. • Indil·ar, de accôrdo com a dircctoria, os nomes dO$ 

fiscaes lJ dos juizes das regatas. 
§ 3. o Di-trilmir o serviço geral d·J mar nos dias de regata, 

inst:cccional-o, e fazel-o executar, para o que poderá chamar 
os socios que julgar nl'cessario<; para o auxiliar. 

§ ~.· Procurar obter o concurso dos l'~calercs de marinha 
e de outras embarcaeões estranhas ao Cluh. 

§ 5. • Convocar e ri residir a reunião de patrões, combinar 
<'f!ID '-!_lles os páreos, e o mais que fôr necessario á boa orga
mzaçao das regatas. 
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§ 6. o Preparar, de aceôrdo com o l. o secretario, o pro.
gramma das regatas, se.us prQJIItot, aomero de páreos e outros 
detalhes. · 

• § 7. o Apresentar á directoriá um relato rio circumstanciado 
de cada regata; descrevendo tOdas as occnrrencias e peripecias 
dadas no mar durante a regata, apontando qualquer falta ou 
defeito que notar, e que deva ser corrigido 110 systema se
guido nas corridas. Este relatorio, bem como os dos juizes 
de partida e chegada, será apresentado á directoria dentro de 
15 dias depois da regata. 

§ 8. 0 Organizar e escripturar o • registro geral das regatas • 
em um livro apropriado, com todas as declarações precisas, 
para em todo o tempo poder saber-se qualquer noticia de 
utilidade para os socios do Club, e fornecer certidões a quem 
as requerer. 

§ 9. 0 Dirigir finalmente todo o movimento marítimo das 
regatas. 

Art. 20. Ao vice-presidente,~-· secretario e ~- 0 procurador 
compete: · 

Paragrapho unico. Assistir ás reuniões da directoria, sub
stituir os seus collegas no caso de impedimento, e auxiliai-os 
no desempenho ~e suas obrigações. 

Art. ~I. Os membros da directoria são solidarios pelos 
actos della emanados, salvo protesto na respectiva acta; e 
não poderão ser suspensos ou demittidos de seus cargos 
senão pela assembléa geral, para isso convocada expressa- . 
mente. 

Art. n. Qualquer membro da dircctoria é competente 
para providenciar nilS emergoncias que se derem, achando-se 
ausente o direqtor disso encarregado. 

Art. 23. Todo o director que fôr dono, patrão ou tripulante 
do embarcação que tome parte em regata annunciada, não 
póde funccionar como membro dá directoria em qualquer 
decisão que esta tome, já no acto, já depois da regata, resol
vendo qualquer protesto ou reclamação. 

No caso acima previsto, será o director em trmpo substi
tuído provisoriamente por um socio nomeado pela directoria 
até 5 dias depois de effectuada a regata. 

Art. 2~. Na vaga de qualquer cargo da directoria, por 
molestia, impedimento, ausencia, renuncia ou fallecimento, 
poderá a directoria i:wmear interinamente um socio para o 
preencher, sujeitando a sua nomeação á approva~ão da 
assembléa geral ordinaria ou extraordinaria, na I. • reunião, 
salvo o cargo de presidente, que será preenchido immedia
tamente por eleição da assembléa ~eral, si a vaga abranger 
lambem ao substituto, que lhe da o art. 20, paragrapbo 
uni co. 

Paragrapho unico. O soei o que fôr chamado . t ~ 
cher alguma vaga de director, exercerá o c ~f.à9.."1 fi~ \' 
pelo tempo que durar essa ausencia~ ou ill,.~à''da nova '\ 
eleição. . / ~~ · ,.. 'j 

' . . I. 

~l 
\?/ 

-,:<,. )-_ ~ 
'\ ····'-/ 

pq .. , "'' ·~· ~,.;::."' 
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CAPiTULO IV. 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES • 

. ~ã. A assembléa geral legalmente constituída iem o 
1mcr mando e governo do Club. 
;. 26. As assembléas geraes formar-se-hão com o con-
l de todas as classes de socios. · 
caso de applicação do patrimonio e fundo sucial, ou de 

dação do Club, só serão compostas dqs socios remidos. 
ragrapho unico. As assembléas geraes dividem-se em: 
;sembléas geraes ordinarias e asscmbléas geraes extraor-
.rias. · 
rt. '1.7. As assembléas geraes ordinarias reunir-se-hão 
s vezes por anno, a ~aber : 
.• dentro dos primeiros fã dias do mez de Janeiro para 
ir Iêr o relatorio e contas annuaes da directoria, e eleger 
a commissão de 3 socios para o exame de contas. 
;.a quinze dias depois dessa L • reunião, afim de discutir 
~arecer de contas, approvuJ-:,s ou rcproval-as c eleger a 
va directoria. · 
Art. 28. As asscmbléas gcraes extraordinarias serão con
cadas todas as vezes que u úirectnria julgar de necessidade, 
. quando sejam requeridas por escripto, Jfelo menos por 20 
cios remidos, contribuintes ou amadores quites, declarando 
fim especial da reunião. 
Paragrapho '.lnico. Nestas ussembléas geraes extraordinarias 

) seJ:á permittido tratar do fim especial para que foram 
onvocadas. 
Art. ~9. As assembléas gerucs ordinarias ou extraordi

tarias serão presididas por um socio eleito na occasião, por 
naloria de votos, ou escolhido ror acclamação, o qual depois 
le tomar assento na mesa com o L o e 2." secretarias convi· 
lará, quando se tratar de eleições, dous socios para servirem 
ie escrutadores. 

Art. 30. As assernbléus geraes ordinarias ou extruordinarias 
ficam legalmente constituídas para deliberar, estando pre
sentes pelo menos :!0 socios quites, inclusive a directoria. 

§ i.• Se uma hora depois t!a marcada não se achar reunido 
esse numero, deliberará com o numero que presente estiver, 
menos· aquellas assembléas a que se refere a ultima parte do 
art. 26, as quacs só poderiío deliberar com o numero pres
cripto pelo art. 30. 

§ 2." Nos casos do art. 26 é preciso que estejam presentes 
20 socios remidog, e quando assim não aconteça será de novo 
convocada para d'ahi a oito dias, e então se deliberará com o 
numero de sucios remidos, que se upresentarem. 

Art. :Jl. As convocações das assemblcas geraes serão an
nunciadas pelos jornaes mais lidos desta capital, com a ante· 
ccdencia nunca menor de tres dias. 
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Art. 32. A's assembléas geraes compete: 
§ .J.. 0 Ouvir a leitura da acta da ultima sessão, discutil-a e 

approval-a. , 
§ 2. o Discutir e deliberar sobre os assumptos que pela 

directoria ou socios forem submettidos á sua apreciação. 
§ 3. o Eleger as com missões especiaes que se tenha resol

vido nomear. 
§ ~ .0 Dar posse ú nova direetoria na época fixada pelo 

art. 27 § 2. o 
Art. :13. Os sociDs poderão falia r livremente pedindo a 

palavra ao prcsidPnte, c cingindo-% ao assumpto em dis
cussão. 

Art. 3~. O presidente das asscmbléas geraes tem o direito 
de chamar á ordem, ou retirar a palavra ao socio que ,não 
guardar convenir.nc~a na phr:Jse, ou que afastar-se do as
sumpto em debate. 

Art. 35. Qu:mdo a asscmbléa geral não poder concluir 
seus trabalhos em uma sessão, poderá esta ser adiada para 
outro dia designado pelo presidente. 

Art. 36. As deliberações das assembléas geraes serão to
madas á pluralitlade relativa de votos dos socios presentes. 

CAPITULO V. 

DAS ELEIÇÕES. 

Ai't. 37. A eleição da directoria será feita por listas, com· 
prehendendo simultaneamente os nomes e cargos tlc todos os 
membros. 

Art. 38. As listas em branco, que Cúntivcrem nomes al
terados ou estranhos ao Club, não ser~ o apuradas. 

Art. 39. A eleição da commissão de exaine de contas ou 
de outra qualquer será feita tambem por listas contendo os 
nomes de ~odos os candidatos, salvo resolução em contrario 
da assmnblea. 

Art. 110. Nas eleições observar-se-ha o mesmo systema de 
apuração de votos que prescreve o art. 36 pal'a as decisões 
da assembléa geral . 

CAPITULO VI. 

DO FG:-iDO, RECEITA E DESPEZA DO CLUB. 
. .... -... ~~ . ~ 

Art. 4L O fundo social do Club compõe-se: /-"' ~~-~~MAR,1. 
§ L o Dos moveis, uk!nsilios e valores pe~«hl~~éi ão 

a~. c~. 
§ 2. • Dos saldos drsponiveis que se vy.:ni~ent annual· 

mente, e aos quaes a assembléa geral (ar . ~!ltn5o de appli-
ração especial. , t_'-

! 0.' 

' \', 

"' 
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Art. 4.1. A receita do Club consiste: 
§ l. o Nas mensalidades, joias e remissões dos socios em 

geral. 
§ ~.o Nos juros de qualquer saldo depositado em virtude 

do art. :1.7, § 3. o ou de resolução da assembléa geral (art. ~6). 
§ 3. o Em todas as mais verbas de receita de origem não 

.,::.pacificada. 
Art. 43. A despeza do Club será composta de todas as 

verbas neee~sarias para os seus fins, autorizada e fiscalisada 
pela directoria com toda a circumspecção: 

CAPITULO VII. 

DISPO~IÇÕES GERAES. 

Art. 4.5.. E' obrigatorio para o Club dnr uma regata annual, 
sem prejuízo de outras, uma vez que para ellas haja ama
dores, pelo menos para seis pàreos; e bem assim solmnnisar 
o anniversario da installação do Club (9 de Agosto de 187(1.) 
com um baile, se os cofres sociae:; o permittircm. 

Art. 45. O socio contribuinte, que durante tres mezes não 
pagar suas mensalidades, penlerá o direito de socio, bem 
como ajoia com que tiver entrvdo. Se de novo fôr atlmittido, 
será obrigado ao pagamento de no v a joia. 

Art. 46. Não terá vigor a disposiç:io do art. 45 no caso 
de auseneia de logar, ou de grave enfermidade, communi
cado á directoria . 

Art. (1.7. Considera-se socio quite para votar c ser \Olado, 
e tomar parte nas assembléas geraes, aquclle que tenhn pago 
suas mensalidades até o mez anterior ao da reunião da 
assembléa. 

Art. 48. O socio que praticar publicament·) actos contra
rios á moral, ou for convencido de crime:; infamante~, poderá 
ser suspenso pela directoria, a qual dará conhecimento do 
seu acto á assembléa ~era I, a quem compete decidir se o socio 
deve ou não ser elimmado. 

Art. 49. O Club, log-o que as suas circumstancias pecu
niarias o permittirem, poderá fazer acquisição de embarcações 
:proprias para regatas, e facultai-as aos socios amadores, como 
1ulgar conveniente. 

Art. 50. Desde que o estado financeiro do Club comportar, 
poderá ser creado um deposito maritimo, ao qual se possam 
recolher não só as embarcações referidas no artigo antr,ce
dente e mais objectos concernentes ás regata5, como tambr,m 
as canôas dos soei os <{Ue ahi as quizerem guardar. 

Art. 5i. O Club fara levantar uma archi!Jancada no local 
escolhido para as regatas, franqueando-a aos socios, e po
dendo divtdil-a para o publico que queira assistir, mediante 
a retribuição que tôr estabelecida. 
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Art. 52. A directoria designará o ui:;;tinctivo ou emblema· 
que devam ser usados pelo Clube seus associados na occasião 
da regata somente. · · 

Art. 53. Todos os socios terão direito a dons lugares na ar-
chibancnda das re:n~tns. . 

Art. Mo. A di~so\u~~ão do Clnb s ·, pntler:'l SI' I' rnalizada' nos 
casos IH't~vistu~ por lt~i. un tJilamlo a du!ilwmr a :tssemhléa 
geral, uh~erv a do 11 art. 2!i. 

Art. titi. Esil's eslatntus s,·, potlela se1· r!'fol'ltl.'l!\os por de
eisão up uma assPmhlt'•a geral. eonvoe;ada I'S!Jet'ialmente, de
vendo ú proposta r! I' n·fol'lna st~r aprl'senlmla pl'la tlirPctoria. 

Art. ij{j_ l'ulm: presl'lltes Pstat!LIIIS. os sot·ius que actnalmente 
formam n • Cln!J •l•· 1\t~gat:ts litwn:tbarcllst·, " lie<llll reeonhe-' 
eitlos na dasse :1 •;•w ora lll'l'll'nccrt•m t' goznrãu rle todas as 
n•.galins e direitos qne ll11•s t·ompeletll respPetiYamente. 

l'aragr<tpho unko. Os tlireilo,; c tleVI'l'l'S tl11s sot:ios r}o Club, 
são privalÍY<lllHHile pt·~sones. I' niiu lran~mi~sivn;s nem em 
vida, nem por morto do socio, eadueandu neste ultimo caso a 
favor dos sobreviventes. 

Art. ;j7. A t!irectol'ia lica inve,;ti<la dos pod,~res neeessarios 
para n~quPrer au G,,.,-,•rno lllqH'rial a ;qtproy;H;ão •lestes esta
lutos, l' at:t,itar ttllaltjllt'l' nltt•t·:u.:;io quu llt,llt!s JHtssa ser feita. 

Hiu de Janeiro, Hl de Fcnrciro de 1371l. (::;eguem-se as 
assignaluras.) 

p, 11. l8jB !Hi 
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