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ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

JJE 

X. i:Jii2.-H!?ER:O . .,... Decreto de 5 d:• J:.nriro de 188!.
Appr<>va os est;ltntos da Snciedade do TIJealro: Yi!lll) 
~Oi lo ci•'.Selc:Hbro_. Pstabel.,eirJa n~ ;.:'cladl' de Bag,;, 
Provillcia de S. Pe<lm do Hio Grnude d:> Sul •.••.•. 

Pags. 

X. 7DG3.- DIPERíO . .c... D'crclo de 7 de Janeiro de 1881.
D~cl~ra qnP- a se,;s;i<~ cxtraordinari.t d:t f,s,(;mbléa 
Gerai continuaroi até o dia 1.0 tlu corrente 111e?. .•.. 

N 790-!..- JU:;;TIÇA .- Drcl·eto c! r 'i ele .la llPiro rle .I881.
Ilegnta o pag·.1 rncnl'l da· t:·rça paI' IC dos HHCifllCil tos 
t:e oHie!os de .lusti~;:l .. ~ ............ : .. : : .. . · ..... . 

x, 7DG:.>.-JUi;J'1C..\ .- t:ccr:•ro ele ,'l'dl) Janeiro M .-JSS!.
EicYa a S~IS ÇO:!lp~il!!i:JS () aetnal 3. 0 corpo o:) c c:l\·;!1-
hrh da !;t!'l!'da N:tciollnl.o'r:.mnizad'l' Íl:t,'r.,n,,1rr::-t 

.d:t e a pib I d:1 Pnwineia · rló I· i o ·u raridc r. o Sul ..... 
:'\. :-a.!G.- JrST!ÇA.- necr·clo ll·~ 8 de Janeiro tJ,~· 1881.-

Crê:tnrn COIIIIllarldt:i SnnPt'i"r de l;uaJ'das ~;:lchiira~s 
ntt enmnrcn de Santii Ang:•!o, 11:1 J•ro-.·inr(~ do Hio 
(;rande f! o Sttl ............................ ; ...... . 

x. iDGi.-'- AG!l!CULTtnA.- il<'rrdo dn H5 de Janeiro de 
~Q8J .- c,.lllf:ed'' privil ·;;i•> ~o llr. Otto Lin~er p:-tra 
f~lJJ icaras>uc::1r rclo p:-oce's$0 d~ su_~_inr~n~;1o ...... 
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J!'<DICE DOS ACTOS 

Pags. 
N. 7968.- AGRICULTURA.- Decreto de i1> de Janeiro de 

' 1881..-Concede privilegio a Leopoldo Augusto Ho· 
drigues rla Silva e Francisco lllarques Teixeira para 
o liquido de sua invenção, den01uinado- Agua 
soldada ............................... .'.'.......... :12 

N. 7969 . ..:;. AGBICULTURA.·-'- Decreto de i5 de Janr'ii;O de 
:1881.- Concede privi'lel(io a Francisco tia Silva 
Mascarenha~ para a machina de sua invenção, 
denornin<lda- Victoriosa...... .... • ... . .. • .. .. .•• :12 

N. 7970.- AGRIC\:LTUBA.- Decrrto de 17 de Janeiro de 
:1881.- Declara .~aducas varias concessõ:~s de iinhQIS , ,. 
ferre a$ urbanas e .subur·banas ...••..•••.•••. , •. •.• • i3 

N. 7971.-JUSTIC \.- Decrrt0 de :!9 de .Janeiro de 1íl81..
Elev.l a ililo comíJnnhias o aclual ~.° CO!'PO Jeca
va lia ria da Guarda Nacional da comarca çia capital 
da Provinda do Hio Grande do Sul................ 13 

N. 7972 . .,- JUSTIÇA,:_ Decreto rlr. 19 -de Jari~iro de 1.88!..'_:_ 
Crêa uma secr;f:o de bntalh:lo da resena. no Com
mando superiol· d:1. Guard~ ?\acionai âa comarca 
de J~icós, da'Provincia d,~ Piau!Jy ............... ~.. 1'4, 

N.- 7973 . ...:. J!JSTIÇA.-Decreto de· f9. de Janeir·o rlr iSSf.
Eieva ;: Secretaria. <Ja Policia da Provin0ia ·de 
&.Panloa catrgoria ig-ualá.>doMaro.nhãoeS. !'edro 
do Rio Grande do Sul ................... ,,, ......... · U 

N. 797L-JUSTICA.- Decrrto d·~ 19 de Janeiro dn 188L-
EleYa a Secreta ri:'\ da Po!ieia da i'rOYir.ri:t dt' Scr-

.gipc a categoria igual á das AL1gôüs r. ou lras...... f5 
N. 797õ.- BL E:l!O~- nrereto de 22 de Janeiro ele i88L- , \ 

Deterrninn por uti!iil~de pnbiica a conslru,·~au de ••.: 
um edi!1tio destiuado ao e;taiJelccim•·nto da l<'a
cu!dnd,J de ~;e:Jicin:~ tio Rio de Janeiro. nos ter-
renos sitos á praia da Saudade, em r;.;tafogu __ ...... :15 

N. 7976.- Fli.Zi~NDA.;- neereto de 22 de Janeiro dr1f88l.
Abre ao }iinisterio d:1 Fnz• ndn urn ere1i!lo ~uppiP· 
mrnla'r da quantin. clB 3.692:92~5i75 r>ara as ver:,as 
4..0, s•, 9.', i5; ·J6 e 18 tio art. s.• da Lei n. 29~0 
dt> 31 ilr Outubro · ue 1Hi9, para o cXPreicio de 
!879- :!88.1 ................... :: .... . .. . . . . . •• • • .. . :16 

N. 7977.-AGHICULTURA.-Decretode 22 do Janeiro de 
!881.- A pprova eom morliflcat;ües n, J•f'forma dos 
esta tu tos d:t Com panilia·de seguros de vida e co!Jtra 
fogq-Uni~io Coill!llercial. ............ ,........... 17 

N. 7978.- ,\·GRrCDLTURA.- Decreto de 22 1\e Jane;ro de 
!881;;.. Co::~etle pri'V i legio a Francisco Pi 11 to Brantl:io 
pai·a íabJ•icar vinagre de caldo de canna de ns,,ucar 
e do mel da mCS!:Ia pelo process<:: de sua inniH;ilo. 36 

N. 7979.- AGHICULTÚlU.-Drcreto de 22 rle J:nC'iro ilc 
5881.- C.:nccde pi•iviieg.io. a Estanislá,, Laclwnai 
para o anparelll) de sua inyenc<lo. destin::do ao 
fabt·ico dc'l.io~ücs ..•• ·r •• ." ••.••... : •.• · ............ ·.• :~6 · 

N. 7980.- AGRir.ULTU!L\.- Decreto dt> 22 ilo Janeiro de 
!88L- Concrde privilegio a Antonio Lc.pcs C:1rdoso 
para o prec·:sso de sua invene;1o, tlestinado a tornar 
inexplosiYel o kcroseuc .... : .. ............. , ... .. . 37 
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N. 798!.- IMPERiO.-Decrcto de 29 de Janeiro de !88!.
l\lantla ob~ervai' as instrucções 11ara o primeiro 
alis!a:nento dos eleitores a cpre se !1~111 de proceder 
em virtude da Lei n. 30~9 de 9 de Janeiro do cor-
rente auuo .••........•........••.••.••••.....•••. 

; N. 7982.- F,\ZK,NDA.~Deúeto de 5 de F•\Vereiro dC:t88t.
Manda exr,cutar a tabella da porcPntag~m que cabe 
ac.s ·empregadós das Recebe:lol'ias.: ............ .. 

'N. 7983.- AGRICULTURA.- o~creto de 5 de Fevereiro de 
188!..·- Concede privilegio a Joaquim Alves· de 
Souza p.1.ra o appílrelllo de sua illv"nção, destüwdo 
a produzir o gaz ~~trahido da turfa •.••.•....••••. 

N. 79~.-:- A,GRICULTURA.'- Decretl de 5 de Fi>vêreiro de 
i88L- Approya, coru llrodillca(;õ •s, a reforma dos 
estatuto,; .da Companhia de navégaçào marítima 
e fluvial S. João da Barra ......................... . 

. N. 7981>.- AGIUCULTUitA.- Decreto dll 5 de ·Fevereiro de 
· .. · !88L-Approva, com wodillcaçõ s, os estalntos da 

Sor.it•rlade t:ie seguros c! e vida- Caixa Géral das 
Fal!lilias-c autoriza-a a·fun::cionar ............ . 

N. 7986 . .....; .JUSTIÇA. -D ·crdod,~ 5 de Fevereiro de !881.
RMrgn niza a GUarda Nacimra! da comarca·de Ga.
ranllurrs, na' :•roviJicia .<Je Pernan.buco ....••.•••. 

N. 7987.- JUSTiÇA..- Decréto d•;;; de l?evereiro dn i88~.
. R ·org::niza a Gl!ariJa Nariorral d~ co,u'arca de Páo 

'd'AII,!o, na Proviricia de .E>ernaarbuco ............ .. 
N. 7988.-JuSi'IÇA.-Dec.J·eto de 5 d·~ Fevereiro de :l88L

Reorgarriza a Guardn Na• io~·al da comarca do Bom 
Cou,l'!ilO, na Provincia de Pemambuco ...... , .... 

N. 7989.- JU~TIÇ.-\.- Decrdo de 5 de fevereiro de i8~L
Di diversa$ providrnci:rs sohr'' o exercício dos 
funceiunarios,nomeados pelo ~iinisterioda .Justiça. 

N. 7990.- JUSTiÇA,..;.. Decreto dr o de fevereiro r! e i88L
Re•>rtmniza a Guarrla N:rr.ional da comarca de 
Bui([UC, na Pl'odncia· de Perna inlm'r,o ... ~ ........ . 

N. 7991."- l~PE!lJO.-n,,creto ele r;· de f•!Vereiro 1!f' 188!.
Ail<'l';t divers:~s disposi(lõe~ relativas ·aos cx:unes 
genr:es de preraratorios ..•.•.• ·., .............. , ... •.•. 

N. 7992.- AG Hld\JLTUflA .- D~CrPto r! e 5 de Feverl'iro de 
!88!.- Conr.et! l' privilegio por 50 a unos a José AI ves 
J3Mbnz:r Jarlior e outros, pnra a construc1:<io, uso 
e ;Iozo lie uma cstrad:1 de ferro entre a cidade de 
illaman;:(uape, na Prüvine•a da Par:JiJyba, e a vil/a 
de Arar·y. n:t do Rio Grande do Norte .... , ....... 

N. 7993. -FA/.E:'iDA.- Decri'to de 12 de Fev,•reiro d:~ f881.
Autorizao "Banco Allia.wa » d:t cid:rde do Porto, 
p::rn fazer o:>erações nesta Côrte, s0b certas clau- · 
sul a,;" condições ................................ . 

N. 799{1,.- JGSTJCA .-Decreto d'' i2 de Fe\'er·eiro de i88L
Ex ti ngue" :t vara priva ti v a de orpllãos fia capital 
do .\laran!J<io e p!OViclencia so!Jrc as respectivas 
funcçoes . • • . . . • . . . . • • . • • ..-.-.-~-.••. '-' •.• 
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X. 7995.- AGRICUL T\:nA. -Decreto de 12 de Fevereiro uc 
1881.-Concedc privilegio :1. Canrlido de FrPitas c 
Arthur Torres para~ H•achina, que dizem ter in-
ventado, destinada ao falJrico .de telll;t naciot:al.. 113 

~. 79915.- AGRICULTURA.- Decreto de 12 de Fevereiro 
•le !881.-Concede pri\"ilegio a José da Silva Ser-
tori para v appare!!Jo destinado a mover as ma
chinas (Je costura................................ iH 

:i. 7997~__, AGRICULTUll \.-Decreto de 12 de Fevereiro 
de 188!.- t\pprova a mudan.ça da sé,Je da Cotn- ·'" 
panilia.,.- S. Pau.lo e Hio qc Janeiro·- para a cid~d~. 
de S. Paulo ..•..•.•...•••.••.••.• ~-.···· .. ···'-···· ·~~l~ 

:'i. 7998.- AGRICULTURA.- Decreto tle 12 de Ft'VCrcii·o 
tle i88L-Cunecde permissão. a JtJaquirn da Silva 
Albuquerque pa1·a explorar ouro e outro~ 111inHaes 
na Província de illato Gt·osso.. ... .• . .. .. .. ... .. .. iW 

X. 7009.-AGRICULTURA.-Decrclo de 12 de Fevereii'ü 
de !.881 .• - Concede permis:;:lo a l<:rneslo Anlu!le5 

· de Campos e Ol;ltros para transferirem a aulot·i
zação que obtiveram para explorar ouro e outros 
metaes na Província do Paraná.................. 116 

X. SCOO.-.Id;H!CUL'l'UliA .-Decreto de 12 de f.'cvere1ro 
t!c 1881.-Concedn pcrmis3aó no Dr. Joaquip1 An
tonin do Atnaral Gurgel para estender á :·rol'incia 
do Paraná os traballtos da exploraçáo ·de carvilo 
de rwtlra e outros mirieraes, de que é concessio· 
na rio na de S. Paulo............................. UG 

:i. EOOL- AI~HiCJ.iLTl!RA.- Decreto de 12 rle Fevereiro 
de· 1881._:. Eleva a !50 o numero (le d~tas conee- ·' 
ilidns ·ao Tenente-Coronel José Gonc~lves 'i'•'ixeira 

. para lavrar ouro, na província do ~l.tranhiil)..... H i 
~. SaD2.-AGHICl'LTURA . .:_Dccrelo de 19 de Fevereiro 

de iS8t.- Determina que à culonia (). Pedro ll 
passe ao regi;uca eommum üs outr~s povoações 
do lmpcrio.;...................................... 117 

:.\. SG03.-AGRICULTURA.'-IJecreto de 19 de Fevereiro 
rlc :881.-·Coneede permiss<io a fo'ranci~co de Paula 
Oliveim e Chrispiniano Tavares, para lavrarem 
galena lht Província de Minas Gcracs... ... . .. ... ll~ 

X. EOJL-AGiliCULTUítA.- Decreto cJ,, 19 de FC'verril·o 
de 188! - CnncedP. pPrlllissflo a Gaspar Hcelistcincr 
t: Antonio Au~nsto N'ogu.eira da GatJJa p;Ha explo
raroJn ea rvúo ote pedra o outros miner;Jcs na Pro
víncia do Hio Grande tlo Sul.................... !:in 

X. SOG:i.-l~JP ERIO.- llrcr<:to 1lc 19 de Fc,·crriro de 1881.
llevoga o Decreto n. Gl'.l!l de 'li Jp, lllaio ti•: 1876, 
rpw deerr.ton a tl<~>apropri~r.:lo dos terrenos do 
mangue tla Gidatle Nova .... :~................... 12ti 

:-r. SGJU,_: BlPER 10.- ller.J·el•1 de 25 tl<J Fevereiro tl•! IR81.-
Appnwa o., (•stalu los da « Associac;:io Indust1·ia I ,, • l::!G 

:'i. 8007.- DIPER!O.- Dcr:rPtn de :ZG r! c Fen:rl'irn tle 188!.
_.\ppl·•wa os cstalulos da ,\ssot·inr-~10 Bali'an:t rk 
Bcncfke::cia ....•...••............ :........ ....... i3i 
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N. 8008.- BIPERIO.- Deereto de 26 de Fe1·ereiro de i881.
Approva os novos estatutos da Sor:iedade Italiana 
de Beneticencia ..................................• 

!'\. 800!l.- AGRICULTC!L\.- Decreto de 26 ele Fe1·ereiro 
de 1881.- Concede autorizar,ão á Companhia Vil la 
Izabel para estender seus ·trilhos por diversas 
ruas •.....................•...............•...•.• 

N. 8010.- JUSTJCA.-Decreto de 26 de Fevereiro de 1881.
Aitera al~umas disposiçü~s do Decreto n. i77i de 
2 de Junllo de f81ij, qu•' deu Regulamento para a 
Casa ele Det,;nç:lo da Curte ...................... . 

!'\. 8011.- JUSTIÇA.- Decreto de 26 de Fevereiro de 1881.
Crb 111ais um batd IIJ~C de infantaria no Corn rnando 
Superior da Guarda Naci<>nal da co111arca de Bar-
bacena, na Província de i\linas Geraes .......... . 

N. 80!2.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Fevereiro 
de !881.- Concede privilegio a Antonio Pinto Mo
reira p.tra uma tinta vegetal de sua invençáo ... 

N. 8013.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Fevereiro 
rlt> i881.- Concede permis:;ão a An lonio José Gomes 
Pereira Bastos para explorar mineraes na Pro-
víncia do Amazonas ............................. . 

N. SOU.- AGRIGUL TURA .- Decreto de 26 de Fevereiro 
de i881.-Concede privilegio a Francisco José Fer
reira Alegria para a mac!Jina de sua invenção, 
denominada- Geres ............................. . 

N. 80W.- AGRICU::..TURA .-Decreto de 26 de Fevereiro 
de !881.- Concede pr'ivilegio a José Canditlo da 
Silva p~ra o systcma de impressão c!Jromo-lytho
graphica segundo o processo do:! sua invr.nção .... 

l\". 8316.- AGRICULTURA.- Decreto rle 26 de Fevereiro 
dd-881.- Concede privile~io a TIJeodulr Brocheton, 
para o processo d~ sua invenção, destinado ao fa-
brico de assucar branco crystallisado ........... . 

N. 8017.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de I•evereiro 
de 1881.- Concede privilegio a Cyriaco Antonio 
dus Santos e Silva para o preparado chirnico de 
sua. invenç:lo, denoll1inaclo- Flamrnifugo .•.....• 

N .. SOiS.- ÀGHICULTURA.- Decreto de 26 de FeYereiro 
de !88!.- Concede autorizacão ao Conselheiro Po
lycarpo Lopes de Leão para'iavrar cobre na villa 
da Chapada, na Província do l\laranhão ........ .. 

N. 8019.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Fevereiro 
de !881.- Approva os estudos delinitivos e o or
çamento da 2.a se~ção da Estrada de ferro do Ca-
r~lngola ............. .. · ............................ . 

~- 8020.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Feve1·eiro 
de 1881.-- !~e voga a ultimà. parte do art. 39 elo 
Regulamento que baixou com o Decreto n. 5t35 
de !3 de Novembro de !872 ..................... . 

N. 8021..- AGRICULTURA.- Decreto de " .Marco de 
1881.- Concede permiss· ,:.,~tfrenu- · cha 
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6 INDICE DOS ALTOS 

Bastos e Iclircrico Narbal Pa mplrna para prolon
garem a rua de Luiz de Vasconcellos até á base 
do morro de Santo Antonio- na frente do cdificio 

Pags. 

da Typogra phi:t Nacional. •.••......... _........... 167 
N. 8022.- AGHICULTURA.-I<ecr2to de 5 de ~Jarco de 

18'1.- Concrde privilegio a José ~iaria Feé'reira 
Franco e João B1aulio Muniz para o apparelho 
denoulinado- .Motor Brazileiro. .• . . . . •.. . . . . •. . • 170 

N. 8023.- IMPERIO.- Decrt'to de i2 de Marco de i88t.-
. Adia a Assembléa Geral Legislativa para o dia :1.5 

de Agosto do corrente auno.. .• • . • • • . • . . . • •• . . • •• :1.71 
N. 802~-- 11\IPEI:\lO.- Decreto de :1.2 de lllarco de :1.88:1..

.Manda executar o Hegula1nento para os exaaies 
das Faculdades de àledicina...................... lii 

N. 8025.- làiPERIO.- Decreto de :l6 de lllarço de f.~8L
~landa execut;1r o novo Regnl.1í118!Jto para a Eseola 
Normal do hltlnicipio da Côrte.................. 189 

N. 8026.-AGRICULTURA.- Decreto de f.6 de l\larco de 
i881.- Concede privilegio a Alf:·edo Bandt;ira e 
José Thomaz de Oliveba para ;1macllina denomi-
nada- Extenuinador das Saúvas ... ·............. 210 

N. 8027.- .\.GRICULTUI\A • ....:. Decreto de :16 de Março de 
:1881.- Concede privilegio a Lutio Xavier Rllsa e 
;!ose Joaquim da l<onseca para o avparelllo de ~ua 
inven~~o, destinado a extrahir diversos productos 
da agua salgada ........................... :. . .. . • 2H 

N. 8028.- AGRICULTURA.- Decreto de !6 de ~larço de 
:1881.- Concede privilegio a J<ernando ,\!achado 
dP Si mas para f;,bricar e vender \'inllo de mate e 
glycerina, de sua invenção...................... 212 

N. 8029.- AGBICULTURA.- Drcreto de :16 de Março de 
1881.- Concede privilegio a Cesar !\!achado para 
o apparelho de sua invenção desti;,ado á extincçào 
de for1u1gas ••.....•.....•..••...•.•..•• ,......... 212. 

N. 803Ó.- AGHICI.iLTURA.- Decreto de 1.6 de ~larço de 
1881. -'C·mcede privill'gio a Pedro Pinto do Rego 
Cesar para o syslema de frrro de engoullnar, de 
sua invenção, a que deuoruinou- Condensador... 213 

N.i_803l.- AGRICULTURA.- Decreto de 16 de Março de 
l.88i.- Declara caduca a ccmcessào feita por De-
creto IJ. 6!21 de li) de Fevereiro de :1876........ 213 

N. 8032.- AGRiCULTURA.- Decreto de 16 de Março de 
1881.- D"clara caduca a concessão feita pelo De-
crdo n 6!5!1 de lO d~ l\larço de l.8í6..... ... .. • 214 

N. 8033.- AGRICULTURA.- DPcreto de 16 de Março de 
1881 - Der:lara caduca a concessão feita por De-

. ereto n. 7508 do :1.. 0 de Outuhr0 de 1879... • .. • • 21i 
N. 803i.- AGRICULTURA.-Decreto de 16 de Março de 

1881.- Declara caduca a concessão feita par De-
creto n. 61'<8 de lO de Março de f.876.. ... . ...... 215 

N. 8035.- AGRICULTURA.- Decreto de 16 de Março de 
1881.- Declara caduca a concessão feita por De-
creto n. 6265 de 26 de Julho de 1876............ 215 
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N. 8036.- AGRICULTURA.- Decreto de !6 de lllarço de 
lSSl.- Dc1~lara caduea a coucessão feita por De-

7 

Pags. 

creto n. 73t9 de 28 de Jandro de 1.879. •• •. •. ••• • 216 
N. 8037.- ,\GRICULTURA .-Decreto de i6 de .)Jarro de 

· iS81.-. !JeGiara caduca a conr,Pssiio Jeita po1~ De-
creto n. 6ló9 de :tO de ~largo de !876... .• •. . .•.. 216 

N. 8038.- ,\GBICULTUHA.- Decreto de :f6 de Março de 
:188{.- Declara caduca a concessao feita por De-
creto u. 6298 de 23 de ;\gosto !I e !876.. ..• • • . • . . . 217 

~. 8039.- .,GBJCULTURA.- Decreto de i6 de i\!arço de 
!8!!1.- u~elarn. caduca a concessão feila por De-
creto n. G23S de 28 de Junho de !876............ 218 

N. 80~0.- ·AGRICULTUnA.- Oecreto de i6 de Mar~o de 
i88i.- D"ciara caduca a concess;io feita por De-
creto n. 61U de 10 de I11arço de 1876..... .. . . . . . 218 

N. SOU.- AGRICULTUBA.- Decreto de i6 de ~Jarço de 
:f88L- De~ Iara caduca a concessão feita por De-
c r do JJ. 6fUi de iO de ~larço de !876..... ..•.... 219 

N. S0~2.- AGHit:ULTURA.- Decreto de !6 de Marco de 
1881.- Declara caduca a concessão feita por De-
crdo n. 613í de 22 de Dezembro de 1876........ 219 

N. 8~3.- AGRICULTunA.- Decreto de 16 de lllarco de 
1881.- Deetara caduca a conce>'siio feita por oe-
cre to n. 6H7 de f O de l\larço de iSiô............ 220 

N. SOU.- AGRICULTURA.- Decreto de !ü de Marco de 
~ f88f.- ll"clara caduca a concessão frita por De-

creto n. 62U7 de 23 de Ago,;t., de 1876. ........•• 221 
N. 80~5.- AGRICULTURA.- Decreh de i6.de !\larco de 

!SSJ.- o~·clara caduca a concPssão feita po'r De-
crd" n. !WJt de 3 de lllaio de !876.... .• . • . . . . . . . . . 2!1 

N. 80i6.- AGRICULTURA.- Decreto de 16 de lllarco de 
:1881.- lkcl~ra caduca a concessão feita por De-
creto n. ó639 de 31 de Julho ae !877 .•...........•• · 2ft 

N. S047.- AGHICULTUHA.-Decreto de 16 dA l\Iarço de 
!881.- Oedara carluca a concessão feita por De-
crl'lo n. 7H2 do 1. 0 de Fevereiro de tS79........... 2!2 

N. 8048.- AGRICL'LTURA.- Decreto de 19 de lllarco de 
!ESL- Proroga por mais 6 mezes o prazo fixado na. 
cln usula 1 .• das que haixaram com o Oecreto n. 7585 
dP 3 de Janeiro de iSSO •......•.••.... ,............ 2i3 

N. S0~9.- AGRICULTURA.- Decreto de 19 de :ilarco de 
!881.- Concede privilegio a Eduardo Baptist;Í Ro
QU~'te f?ranco e outros, para um systema de velli-
culos de sua invenção ......•...•..•...•....• ~.... 22i. 

N. S050.-FAZENOA.-Decreto de 2~ de illarco de !881.
Declara supprimida a classe dos Troéadores da 
C<lixa da Amortização............................. 22i 

N. S051.- IMPERIO.- Det:reto de 21 d~ .Marco de iSSI.
Aitera os regulamentos do Imperial· Collegio de· 
Pr·dro li.......................................... 225 

N. 8052.- FAZE?iDA.- Decreto de 2í de Mar e..l88.1,_-
31anda executar proviso(§;rian~e .- _.-, \ :-lf~ arrr01:1-à.<f.,~-, 1 

~' 
r\"\ í\ r_ \J" .; !__.: 4: ti ,r .. , . \ '. . ,": /':, '., 

.~ - · .. ·/~ \ 
Ir -c-Q t 
t\ . :'j.. i:/ 
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Alfande.;a;;, na part~ r.•rativn. :ws YinlH•s, liccr. s, 
azeites, e 1 e ui das altoi:olicas e f, rn1cntarlas... .• . 2~9 

N. 805:3.- AGH!CCLTUHA.- Decreto de 2~ de ~l:lrco de 
!.88!.- Concrde garantia de juros do 7% >'OÍ1re o 
C<Wi ta] de!.. 500:0005 a t:Uill pa nhia fJUC O Eng<'!liJei 1'0 
Aufrbio Fialho e Thcodom Cllrisl1.anse;: organi· 
zarem para o e<allelceirnc:nlo .de tr•·& ••ngeriltos 
centraes, destinados ao f;tl!rico rle assucar de ca una, 
nos lllllllicipios do t:ni.Jo. tla Garuclleira e Agua-
Prcta, na Província de Pernatuhuco.......... .. . • 212 

N. SOGL- AGRIClõLTUR\.-:-:- Decreto de ~~ de illarçQ '~c. 
:1881.- Conced'e garantia t.lt~ .iuros llc 7 ~" sch!e o 
capit:1l d·: WO:OOú,'! a c.<lillpanilia qu~ o li::<grnilciro 
Manoel Caetano da Silva tara organizn1· pa•·n. o es
tabelecimento de um Pngenltn centrai, dcsti nado :10 • 
fabril o (!c assucar dt~ 1·anna, no tnuair:tplu de 
Angm tlo~ H··is, Província do LHo de JanC'i,·u.... 218 

;'i. 8053.- AGHIClJLTUI\A.- Decn~to do 2'1 d•) ~lar<;o de 
1881.- Appro\·a corn IJIOdific~u;ucs os estatutos da 
Cowpanitia fcrro-c;trril llu11ds de Juiz de Fóra e 
a1üoriza-a a funcGionar no lmpcrio ................ ~:': 2:.;::; 

N. 8056.- AGRH;CLTUHA.- Decreto de 2~ de Marcu dn i88i. 
-Concede permissão a Holtz \Yeissig & l;Õmp. para 
estende1· aos munieipios de Cal!y e S. João do Monte 
Negro os trabalhos da mineração de que são con-
cessiona rios ..••..•.....•.......•..•.....•.•••.. ~.. 262 

N. 8057.- AGHICULTURA.- Decreto de 21 de ~larto de 1.881. 
-Conc···de autorizar.~·o a Companhia rle segaro1s cun-
tra fogo « Phenix »·rara funccionar no Imperio.. •• 2G2 

N. 8058.- AGHICULTUB A.- Oecrelo de 2~ de àl:lrnJ de 1881. 
-PI'orogn os prazos ela conce,;,~1o frita a· Luiz Au
gusto de ~lagalhãrs e Candida Aug-usta de Araujo 
Gui mar:h:s pua a lavra de carviio de pct!ra 11<: Pro
víncia de Santa Catharina........................ 297 

N. 8059.- AGlUCULTUHA.- Decreto de 2.\, ele ~!arco de 1881.. 
·-Proroga o pr<~zo da concessão feita a Jolin Wetson 
para explorar ouro·~ outros mineraes no munici-
pio de S. João d'El-Rei, Prov.incia de Minas Gerao:.;. 298 

N. 8DôQ.- Al;RJCÜLTURA.- Decreto de 21 de ~l:Hço de 1881, 
-Eleva o prazc> do privilegio concedido a Luiz A u
gusto df:' Mil rins Freire pat·'l. a macllina de costura 
de sua innnção......................... •• .• .. .. . ~9::: 

N. 8061. -.:AGRlCULTüR \.-Derreto de 2~ de ~laren de 
:188!..- Ineun1lw o Director l~eral dos Correiiis tlc 
rubricar os livros de receita e despeza das Admi-, 
nistra1;Õc'.S de 3.a, ~.a e 5." classes ................ 29D 

N. 80G2.- UIPERIO.- Decreto de 27 de Abril 1lc 1831.
Abre ao Minist<•rio do Imperio um credito supplr.
ment~t· de 200:co:.:~ á verba- Obras-do exercício 
de !.880-188t........ •• . .. . . . . .. .. .•. • • . • • . . .. . ... ::!09 

N. 8063.- AGRlCULTU.IA.- Decreto de !.7 de Abril de !.881. 
-Approva. pprovisoriamenle as Instruc~ões n~gula
mentarPs e tarifas para o transporte tle passagei
ros e mercadorias pela Estrada de ferro do Sobral, 
na Provincia do Cear~t. .......... ,................ 300 
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Pog-; .. 

l\". 806~.--'.Gi\II:ULTUiL\.- llerreto de 17'<1C Ahrilt]O 1881. 
- Corrc.erle perrni~s:!o á Companhia r!o llcberibe par:~ 
elevar o seu capital............................... S2S 

N. 8065.- AmU::t;LTCRA.- Decreto <le 17JL1'' Abril de 1881. 
-Aaturiza a- Te!epllllne Com p~-ny o f Braz i!- a 
filnccionat· no Im(Jerio ....... .'.. ... .. .. .. .. .. . . . . • • 3iS 

N. 8067 ( • ) - AG!Iit:GLTUIÚ ... - Decreto de '17 de Abri i 1lc 
1881.- o,• termina o modo por que dever11 SPr frit~s c 
a \'!'rhadas . as declarações de fuga e a PtH'chensües 
dos cscr:\\'05 ... o ....... o o .... o .... o o .. o o o ... o .. o o~. o 3:8 

N. 8068.- AGRICULTllRA.~ Der-reto de 3 rlc ~!aio d~ ·1881.
~loditic.a o traç~doda I~stJ;.'tda de fen·odo 1\io \'erde. 3\0 

N. 80G0.- !,Gl\iCULTURA.- Decreto de 3 <Ir ~la ih c],~ t881.
.\pprova provisori:unen te as Instrur·.çües n•gu Ia
H:!'IIl:1res e tarifas para o transpol'tc de pass:Jgci
ro;: c mrrcuiloria,; pela Estrada de ferro do Hecife 
ao Limoeiro ....................................... 3í0 

N. 8070.~ ACRICCLTUR,\.- Dt'crrto de 7 de :\!niü di'\ :1.881.
Conccde privilegio a .\Im-ris N. Ki:Jhn p:ua o me
lhoram,nlo q::e introduziu no systell!a-Telt>phonc. 3~G 

N. 807:1..- AGIUCULTUHA.- Decreto de 7 de J\l~io de :l8St.
.A.mplia por mais quinze uunos o p.1:azo do privile
gio concPdido á Companhia Imperial de navega<;ão 
a v a por e Estrada de ferro de Pctropolis.......... 38G 

N. 8072.- AGRlCULTURA.-"- Decreto de 7 de l\!aió de :1.881.
Tran,;t<•re ao :\Injor Benedicto Antonio dá Silva e 
Barão do Pinhal a conPessão feita pelo Decreto n. 
78:38 de .t de: Outuhm de !880 para a constrncç;1o 
de uma rstr~da de ferro entre as t:idallcs de S. 
Joãu !lo Rio C!aro. c S. Carlos elo Piu!Jal e drc):ua 

. ineorpora•ja a respecliv:L ~mpreza..... .... . .... .. .. 3S7 
~. 8073,....,. AGBICULTCUA.-Decreto de 7 dé Maio de 1881.

:\Jodíllca o traçado da Estrada de f<'Úo do Pnraná 
no trecho da 2.• sccr.üo compre!Jendido entre a ci
datlc. de Carit,iba c a connuelicia .tto rio i\lartins 
coEi o Ypiranga ................. .. : .. : ............. · 387 

N. 807~.- AGl\ICüLTURA.- Decreto de 7 de l\Iaio rle Hl81.
Modifica o trae~tlo do ramal de i'lazart>tli ela J<:,tra-
tla tlc f•:rro dó Rrcifn ·ao Liuweiro, appi'Ovauo pelo 

. Decreto n. GOH de 30 de Outubro ue 1875......... 388 
N. 80i5.- AGH.ICULTUBA.- Decreto de 7 de .Maio ue 18~1.

Proroga o pr;tzo do privilegio concPdiclo a Daniel 
Pedro Ferro C~rdoso para empregar o magnetismo 
como força motriz .... •.......... . • .. . • . • . . • .. . .. • 388 

~ 8076.- AGHICULTURA.- J)ecreto do 7 de M;iio dnll'81.
Concede privilPgio .a Eduardo Baptista Roquette 
Franco _para a_machina dt~ preparar arroz e café, 
de sua wvençao....... ... • .. . .. . .. . • • • .. • ... .• • . . . . :18:1 

l\'. 8077.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de lllaio ele 1881.
Co!lCet!e privilegio a Carlos de Andrad,.. para a ma
cluna de sua inven'.)ão, destinada. a desta lar rumo. 3!JO 
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~. 8078.- AGHICULTüRA.- Decreto de 7 1lc l\Jaio de :1.881.
Coneede pc~r11Jiss;ío a Estevão do NasciiiJen!o As
sun~pçilo par."\ Ja.vrar· ouro e outros 111etaes na co
marca •. :c Xi:·irica, Pru1·incia de S. Pa.ulo... ... . • . • 390 

N. 8079.- AGRICULTURA.- Decrclo de 7 de Maio rle :1881.
Conc,•de pri'.'ilegio a Agostinho Vilhena lle Lagos 
para fabricar e I'Cil1kr sabão plwnico e hydrorine 
pelos processos li e sua invenção.......... . . • • . • •• 3íl5 

N. 8080,-AGRICULTURA.- Decreto de7 de~laio de i88L
CO!Jeede pri 1·i l•·gio a H uffier ,\la rtelet p:1 r a. o pro· 
~e:;so de tap.<r garrafas ~em rolhas de ,q.ut.J be diz 
mvenlor .......................................... 396 

N. 80Sf.- AGHICULTL'!L\.-lil'r.reto de 7 de )!aio d•.' :1.881.
Concede pri d!r~io a Fret.lerieo Fragct p.H.I o sys-
tetJr:l de cal•}:tcto de luxo Je que se diz inve 1t<1r .• 397 

N, 8082.- ,\liiUCULTURA.- Drcreto de 7 de i•hlio dt> 1.881.
Conct>de privilegio a Nicolan rle Si•Jueir;t Q1tdroz 
para fa bril:u e 1ender cilaruinés, de sua invenção. 397 

N 8083.- AGRICULTU:\A.- D2ct·eto de 7 de ~laio de !881.
Concede privilegio a J"~é da Costa G'"''a para o 

· apparelho de sua invenção destinado á extracção de 
nJallSCOS ................. ., . . .. . • .. . .. . . .. . . • .. . . . 398 

N. 808~.- AGP.ICULTUHA .-Dacreto de 7 de J\l1i0 de i8SL
Concedc privilt·gio a José da Costa G.iJJJa :1ara o 
p~rlil aulo1uaiico, de sua inven1;ão.... .. .. .. . .... 398 

N. 8085.- AGHICULTU!\A.-Decreto de 7 de Ma;o 1.le i88L
Couccde privilegio a Samuel Beavtn para a ma-. 

ciJi na q uc d <~noudua-Despolpador llea v<·n .......... 399 
N. 8086.- AGRICULTUIL\..- Decreto de 7 dr. ~la i o de 1881.

Heno .a a eo11ee;;s:'IO feita ao Dr .• Jorge :Searhurough 
Bamsley p:ua lavrar ouro no município de Itape
tiuingª, Provincia de S. Paulo................... 399 

N. 8087.- AG!\ICULTUHA .- "•'ereto de 7 de 1\laio :e :88l..
ConcedA p<T:u i,;sáo á Tite City o[ Santvs Jmprone
ments Com;Ja11y limiteli para luncciuuar no •llJ perio. <1.00 

N. 8088.- AíJlUCULTUBA.- Decreto de 7 ele illaiü de i88l.
Concedi: garantia de juros de 7% s,.!Jre o capital 
de ilOO:OOO,~ á cuntpanl!ia IJUe 1\lanoel Alves da ~itva 
organizai par~ o eshheleeiluento de um en~enho 
centrai, dc:.;tinado ao fabrico de assur.ar de eanna, 
em lngaliyha, ll!Unicipio de .MangaratJba, Provin• 
c ia do Rio de Janeiro............................. 127 

~. 8089.- AGRICLTLTU!tA .- D'creto de 7 de lllaio de 
188f.:_conc••degar:Htlia ueju•·osde7% soure oca· 
p1tal tlc 40 J;OOJI$ <i co:npanilia que Estevão Bibeiro 
de Souza 111-'zPnde, Antonio Corrêa Pacheco e 
Joaquim Engl'ni > do Amaral Pinto organizarem 
p~ra o est<dJP!t'cimento de um engenho central, 
d<"stinado ao fat1rico de assucar de canna, no muni-
cípio de P1racicaha, Provincia de S. Paulo........ iU, 

N. 8090.- AGRICULTUKA.- Decreto de U dr illaio de 
J8"!l.- Pro roga o prazo concedido a J\lorrisN. Kohn 
para organizar a e1np1·eza telegraphica electrica 
urbana de serviço domestico..................... 451 
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N. 809l..-AGniCULTURA.-Decreto de H. de .i\laio de 
I8ill.- Declara ca•luca a concessão da garantia de 
juros de 7% sobrr o ntaximo capital de 2..5,n:7611i), 
de,<t i nado á conslrucção da Estrada de f'ITO da 
villa de S .. Ioilo de ~Jonte Negro ao porto da Boa 

H 

Pags, 

E>p;·rnn~a, na Provit:cia do Ilio Grande do Sul.. .i52 
N. 8092.- AGHICULTU!U.- Decreto de H de Maio de 

1881.- Eleva ao rnaximo de ;t: 60.00~ a quantia 
lixada na clausula 13." do accôrdo celebrado a 6 
de Novembro de 1873 Cl)ill a Compa:Jhia da Estrada 
de ferro de Santos a Jundiaby... .• . . . .. . . . . • .. .... 452 

N. 8093.- AGRICULTURA.- Oecrcto de 14 de l\laio de 
i88J __ CO!tcPde pr.rmiss;to a Haphacl Fortuna lo 
BarrPio de Az~1nbnja e Francisco ,Martins de Me
n<•zrs para explorareut metaes no município da 
Enr:ruzilhada. na Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul................................... 453 

N. 8004.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Maio de 
!881.- Concede per1niss;1o a Gustavo Meinick para 
laYrar ouro c outros 111ineracs na comarca de 
Ca~tro, Provincia do Paraná..................... 456 

N. 8095.- ,\GBICOLTU!lA.- Decreto de H de Maio de 
f88i.- Concedi' pernliss<io a Juliano Jose de Amo
riu: Go:ues para Pxplorar ouro e outros mineraes 
na comarca de Porto Seguro, Província da Bahia. 46í 

N. 8096.- AGR~CUL TURA.- D•'creto de 14 de ~!:1io de 
Hl8L- Concede privilegio a Augusto de Alllleida 
TOl'f'PS para o apparelho de sua invenção, destinado 
a cortar c moldar telila.... .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. . 46-i 

N. 8097.- AGRiCULTURA.- Decreto de :14 de Maio de 
f 88L- CL,ncede privilegio a João Teixeira Soares 
para f:~bri,~ar e Yender dormentes pelo sys'ema de 
sua inYenção. •• .. • .. .. . .. .. ..... . .... .. .. . . .. .. .. 465 

N. 8098.- AGIUCULTUIIA.- D"'Creto de 21 de Illaio de 
f881.- Co :cede garantia de juros de 7 °/0 sobre 
o capital de 500:0005 á companhia que Antonio 
Moreira de Castro Lima, Joaquim José l\loreira 
Lima, Arlindo Braga e Franeisco de Paula Vicente 
de Azevedo organizarem para o estabelecimento 
d~ um engenho central destinado ao fabrico de 
assucar de canna, no 1uUn1éipio de Lorena, Pro-
víncia de s. Paulo .. "........................... 465 

N. 8099.- AGRICULTURA.- DecrPto de 21 de !\laio de 
l88L-- Ap;,rova o plano das obras projectadas pela 
Inspectnria .Geral das Obras l'ubliras da Côrte, 
para o prolongamento da rua Santa l;;:abel nesta 
cidadP, de confornlidadc .com a planta qu.e baixa 
com o mrsmo d<'creto, rubricada pelo Chefe inte-
rino da Directoria das Obras Publicas............ i72 

N. SfOO.- DIPERIO.- Decreto de 21 de l\laio de f88L
Divide a Provincia do Amazonas em dous districtos 
eleitoraes ....................... _ .... _... .• •• . . . .. . 473 

N. SIOL- IMPEHIO.- Decreto de 21 de Maii d•' 1881.
Divide a Província do Pará em tres districtos elei. 
toraes ........ :. .• .• . . ......... ... . . .... 474 

,_<.~~ ., · - ' - · -Jfilrt.A .._-r.<··- , -, , '"';f_ 
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:[';. 8102.- IMPERIO.- Decreto de 21. de Wtio de 1.881.
Divide a Província do :\laraullào em seis distric;.us 
cldtoraes .•. ;.......................... .. . • . • . . • . . 4.7G 

N. 8103- giPElHO.- Decreto de 21 de ~jaio !.le 1.88! .
. Di\ride a Província do PiatiiJV em trcs districtos 
ele i toracs .•... · ........•....•. •.. . . . . . • . . . . . . . • . • . 4.78 

· "l'. ·810i.-'- IMPERlO.- Oecrnto de 21 de ~!aio de 188L-
. úivide a Província do Cear<\ eaJ oito districtus dei-

toraes .•..•.......•......••.•.... :. . . . . . . . • . . . . . . !~ia 

N. 8105.- 1:\!PEHIO.- O"crelt> t]() 21 de l\Jaio de J~8·~,
Divide a l'rovincia do Hio Grande do Norte em 
dous distrietos elcitoi"cles ...•........ ·...••........ 482 

N. 8105.-1:\iPEIIIO.- Decreto ele :21 de M~io elA 1881.
Divi.Je a Província da Parahyba Ctll cinco Llbtl"ictos 
eldtorac5............................... .• . . .. . • . 48:3 

N 810i.- nJP2niO.- Decreto de 21 cte J\laio tie 1881.
Di\·idc a Província de Pernatubuco em treze dis
trictos elcitoracs.......................... . .. . .. 48;; 

:'i. 81.08.- DIPERIO.- D8crelo de 21 de l\laio dr :1881.-
0ivit.le a Província da5 AJ~;;úas em ci;JW dis.: 
triclos eicitoraes................................. r,sT 

N. 81G9.- IMPERIO.- Decreto de 21 de l\laio de 1881.-
Divide a Provincia de Sergipe ern quatro districtos 
cleiloraes ............. ,.......................... 480· 

N. 8110.-DJPERIO.-Drcrcto de 2i de Mnio de 1881.
Divide a Provinda da B~hia em quatorze dislrictos 
eleitoraes......................................... ~9o 

i\. 811:1.- DIPElUO.-lJecrcto de 21 de ~!aio cte !SSl.
Di vide a Província do Espírito San!o em dou;. 
districtos eleitoraes................... .. .. . .. . .. 49;; 

N. 81!2.- 1\IPERIO.- Drcreto d;; 21. de Maio de 1881.-
Di vide o mun icipio da Côrte e a Província do lHo 
de Janeim e111 doze districtos eleitoraes..... ... .. IWü 

N. 811.3.- DIPEHIO.- l:ecreto de 2! de Maio de 188!.~ 
Divide a Província de S. Paulo em nove districtos 
eleitorats........................................ ·499 

N. 8114.- L\IPEHIO.- Decreto •!e 21 de Maio lle 1881.
Divide a Província do Paraná em dous districtos 
eleitoraes........................................ tiOi 

N. 8Ha·:- DIPERIO.- Decreto de 21 ·de Maio de 1881.-
.; Divide a Província tle Santa Catharina em dous 

districtos eleitoraes........ .... . • . . • .. .. .. ... . .. • ;,;o;; 
N. 8116.-BIPERIO.- Decreto de 2t de 1\laio de :188:1.

Divide a Província de S. Pedro do Rio Grandú do 
Sul em seis districtos eleitoraes... ...... . .. .. . .. . :iOG 

i\, 8117.- ll\IPEBIO.- Decrelo de 21 rle Maio do :1881.
Divide-a Provincia de Minas Geraes em vinte dis· 
trictos eleitoraes....... .... .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. tlO!t 

N. 8118.- IMPERIO • ....: Decreto de 21 de Maio de :188!.-
Divide a Província de Goyaz em. dot1S d istrictos 
ele i toraes. • • . . . . . • . • • . • • • • . • . • • • • . . • • • . . • • . • • . • • • 516 
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::\. f\119.- ÜIPEHIO.- Decreto de 2i de :\I~io ue.l.88i.-
Oividc a Provincia de Mato (irosso em uous tlis
frictos elritor:ws.; .••.... .-., ....•......•.••.•....• 

:>. 8120.- ,\GHICCLTUliA .-Decreto tlt~ 21. de M do de 
!881.- Ap:1ro\·,1, rorn mudific .• r,ües, ''~ rst.1t!ltCis 
ria Comp::nl!ia- !_,straJa d•~ :e,no Principc do 
Grào-_Pará, c autoriz:1-a a funccionar .........•.•. 

X. 8l2L- ESTRA~GEIROS.- Orcrclo de ~8 de lllai•J de 
i8Si .- Promniga a de~·lara~flo entre o Brazll c 
Porlug:1! para a protccçtto das m::rc;1S de fabrica 
C de COIIlfiiCI'CÍO ................................. . 

X. 8122.- AGBICCLlTliA.- Decreto tie 28 de :i]aio de 
i&81.~ IJctemlina [jUC a eoionja • Ca,,tcllo•, J:a 
l'rovinda do Espírito Santo. pitssc ao rl'gin1en 
ronlluurn ~s qutras poYoa<:õe:; tlo lnipCr-in •.•• ;; .• 

X. 8123._:_ AGn!CüLTC[\.\.- Dl'crcto de 28 de ~inio de 
1881.- C••JH·cdó g;Hantia <lc jn1·os de r% sobre o 
capital de 50ll:OGO,) :i. eon:panlli":r que llenriqur· 
HafTartl organi1.ar para o cstaheleciiiiPnto de um 
crH.(Pnl:o central. tlr,slin~tln an fahril:o d·~ assncar 
.Je'cannn, no lllll!licipio •k S. Juáo do Capivary, 
l'J"ovincia de S. Paulo ••....•.•• .': .....•.. ' .•..•• 

X. 812L- AGH!CULTU!L\.- t:oar:edc garantia tlc juros 
c!c 7 °/ 0 sohn~ o capital d•J 40D:0005 ;i companhia 
rJUC Francisco Tdxcira de !'o::;~a Alves orgánizar 
para o cstahelecinwnlo c!.-n1r1 cngrnllocelltral, rlcs-
tinado :tu f(lllrico de il:-:~u,·ar de eanlia, n:t fregut~zia 
do Campo Grande, município neutro ... ; .•...•... 

S. 812;).- F.\ZE.\0,~.- Decreto 1lc 28 rlc ;iaio de 188:.-.., 
Suppd1ne as í()lilas tlcJ pagar11CfllO dos .inros <las 
apoliCL'S <la di\·ida inter::a c <lá prov:dP.nera sobre 
a. gnarrla 11 arranjcl dos l'ivros c <locumcntos da 
Caixa c; e A mortiza~:lo .. · .......................... . 

:.;. 81:'3,\.-:\GlUCULTCRA.- n:crcto dr. 28 d;' M:lio de 
i88!.- A pproYa a innonr::io rlo coatr:ito celebrado 
co:n :1. Co;np:1nhia. Perna·u1bue:1na de navegat:~lo 
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18'U .- ,\ pprnYa o contr~ to celriJr~do com a <.:o:n-

1· pan!tiade nttveg;H~·.;-,oa vanoJ·do.M}r:lnl::-,o ........ :>:>J 
ii. 8i28.- ESTfi,\:\G 1~1HOS.- ílrarlo d<o!! d~ .!Uill&O de 

18Sl.- Pron1nt~a a l;rclaraç:lo rntr,, o llrazil p a 
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C dt> 'l:O:I"<!IJCI'Ci<l ......... ~ ....................... · ;';:JG 

X. Sj20.- i.IH>EHIO.-l}~crdo d•' H de Jnn!in <I<) l88t.
Ail~·n ao Mi:listPriÇ"l do~ Nn~!u<~ios d11 ltHpcrlo Uln 
credito snppleu:~nl:tr de 2:1:J:OO:I,~, ;i\'<'~'~'' - Sor-
•:orms pn!Jiiros .~ lllrlllora:IIPII :Tit~-.._ 
ta riu- do exercido r: c i8S:J :.1.-v~-~ r. A. El~· {]"' 8_,1j~ •' ~0\J I _u 'liY/_.f_,{), \ ,, ,.., . 
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1881 -L; n,: d,) I'ril'il""ioa fI'lIlyScllolf],'ld para
a .uaclnna de -ecc.rr "~alô, de su.: invenção ....... 1097
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1881. - CIJllcl'de pri '-i "'g'o a ./0<1\ Passos de Faria,
para a urachi na denolllinada - C:lri"ca IU98

N. 8270.- ,IGRICULTUn \,- tle''I'"lo de 8 de Outubro de
H81. - C ",ced,' pl'i\'il"gio a M:Jreos Cu r lsl mo
Ftur avn nte Patru lhauo p.i ra o novo proceso de
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de Quissarnã - garanlia de juros para mais
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Rio Grande do Nortc'............... H30

N. 8292.-AGHII;ULTOHA.-Il"uel,' rlI' 29 do Outubro de
188"- Coneed.. privi/,'gio a Huflier Mart"l ..t para
o systcrna d» obter, peia s"ae,.;:io natural das
vaccas, leites IlIediellla,'s, de slIa illvenç:io....... H3f

N. 8293.- AGRICULTUlL\.- Deer"lo di' 2!1 (11' Ou tuhr« dI'
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:188:1.- Cowede wivilegio ~ IlPrnardino Salomont
para o appar'pllJo de sua in vrnção d-nonunado
-Faiscador Ec"nonlico..................... ...... HlI:2

N. 8300.-AGHVULTURA.-Decrrtode29 r1eOutuhro de
:188:1. - Concede privilrgio a José Fronti para a
ruachina d- sua invenção. denorninada-Apparelho
Electro-rncdíco de José Fronli............ ...... • H1I3

N. 1'301.- AGllICULTUR\.-llecretode 29 de Outubru de
:l8ilL- ConcedI' pr iv i legto a Ic narín Havuiundo
da Fon,eca, J("é de (;"\1\'(,a ~If'ndollça e Alltollio
J,,'é Barhuz» de Oliveira para In hrira rem essencia
de telrhinlilla (agua-r:lz) f' breu pf'lo processo de
sua iuveuçà.. •• , :1:153

N. 8302. - AGI'ICULTUJlA.- Orcreto df' 29 de Outubro de
:l88L- Concede a Sa muel Bea vrn privilegio por
:\O nnuos, pa "a a machina de beneti -iar café
df'lIonli nada -Descascadol' B.]aven... .•........... :lttí~

N. 83J3.- .\GRICULTUIL\.- Drcr"to d, 29 de Ontuhro de
:I~81.- Prol'O~:l por dous a nno-. o prazo concedido
a Vllg'0nio )lt'ini('k,' pplo Der re to n . 7:1till de 1:1
de F"vel'f'iro d,' :I~8n, para explorar rnlueraes na
P,..,vincia de )falo urosso ,... UM

N. R30~ - AG ICULTI'RA.- Del'l'O'/O d0 29 dI' Outuhro de
:lil8J.- Al'plov:! o plallo dr uuifor.nes para os
ollit:ial's e praças do C 1'1'1) d" BllrlllwiI'Os H1)(;

N. 8301l.-F\ZE;,{DA.-lle"fO'to de 12 d.. NO\'01I1hI'0 de
i8"1. - .\ utor iz» li «:,\f'W Lond -n &, Braz! liau H;mk,
lilldlrd. a ",l'ifwlecpr caixas IIlia,'sllU al(f'IIcia>' nas
cidad-s de Sa utos S. Paulo e Can pi nas, Pro-
vincia dI' S. Pa u!o :ltr;7

N. 8306.- Ar. ICFLTl:IlA.- Decreto til' 12 di) Novembro
d,' 11'81 - ClIn,'I'dl' III'I'IId'.'<IO a (;errll:JlJo L"W:II1
du wo-k y " Antonio Ml\lIkir', p:II'a e x ptoru r-m
ndn0l'ae> n:, Provmcta di' M;rlo (;rosso :lt1l7

N. 8307.- AG II:ULTlJIIA.- Ill'nelo de 12 dr Novembro
de :lH81.- '\l'pl'lIva CllIII u odilll'açü('s os estatutos
da r.ourpau hla T0leg-ra,pbos Urbanos e -erv iço lio-
rncstlco P autortzn« para Iuurcronnr :lt60

N. 8308.- IMPEHIO.- Decreto de 17 de Novernhrn dI) :188:1.
- Fixa a intplli~I'lJcia do art. 177 do HI'/{lIla
menta 11 82:13 de :13 de A~osto do corr-nte anno , :lt70

N. 8309.- AGIUCULI URA. -Dpcrrlo de :19 de Novembro de
:l88:\.- COllcede privilegio a Ped 1'0 e Heurique
Faber para a macllina denominada ~a.sc..ador
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S. 8310.- AGRICULTURA.-Tlecreto de Hll1e Novemhro de
1881.- Concede privilegio :I Arthn r Prire para o
mnucnl ri,] sua ill\'I'III,"'O, denominado - Uni-
versal •.•.•..•.....••..•...•.•.•.••.•..•.•.•... ,. 117".

N. 8311.- AGRICULTUnA.-lJecrdo d" .\\)de Novembro de
1881.- Concede privilegio a "pdro An touln Snr-
ville para os rn-Hror.uuenros IJUc introduziu nos
systeruas dc r()I'IJO~, de sua iIlVPIlÇ:l0,............. 117:;

N. 831~.- AGRI :lTLTl:\l" .-lll·ITt'lo de Hl de N, 'VC/II bro de
i881.-C,ncede :i r'ollll'allllia '{lle ol'gallizar José
Candído tiOIIlCS, privilegio par.i n f:(III~lrncç:lo. uso
e gonzo de uma c~lrada dc fnl'ü na Provtncta de
S. Pedro do !lin Gl'andc rio Sul. Clltl'l'! a margem
direíta do !lio Qllaraflllll e a vil/a de IIaql1i, (' :::'a,
ranttdo o juro do ti -ot.re OC:ll'i[:ll que fÜ!'eflecli.
varuentn PrJlpregado 11.1 I't'f"li ,:1 estrada, até o
ma xuuo de 6.0UO:O:IOW100. . . . . . . ...••...•....•..•. lIiLi

N. 8313.- AGHICULTUHA. - Denctn LI .. 19 del,\'ovembro de
1881.- Approva os r'sllll1l'~ dplinitlvo, da 2" sprção
da e~tr:lda di' f"ITO dp S. .Io;itl do Hio Ciarc a
S. Carlos do Piuhn l, 11:\ I'rovi nr-ia de S. Pnulo, e
autmlzn a /'I]spr'cliv:l 1'''"sl.llI''<:;'') lHJl

N. 8314.- A(;lllCULTUIlA.-llcel'rlo ti.. I!I de :\'o\'elllllro de
1881.- !\pprova a /Ilotlllk:";átl tio 'I'''Ç:lt!O d:l es
tl'"d:l d,' fr'l'I'o do Hio Gr'~IIllr :I B"gé, entre as
cldn d-s do Rio (Jralldc c /','Iolas.... H91

N. 8315.- AGHil~ULTUB.\.-O""I'f'lo dI' 19 cle Novembro
dr 1881.- A"pl'o\'a a planta I':lra as obras tio ar
ra':!II'L'III0 d" /1101'10 tio Se,!atlo, dI' Ct1/1rorllrida"'~
com a concessno cons ante do Ilccr"lo n. 718\ de
8 tlrdtl.lrço de 18í\J............... H92

N. 8316.- AGKICULTURA.- Decreto dr!!6 de Novemhro
cl., 1881.- Con"edp p,'rlllb;;jo:í llrazilian Explo
ratlou Company, Iimited ': ,,:Ira fUIICCIOn:ll' no Im-
perio lI9~

\'.8317.- AGRICULTURA.- üocrcto de 26 de Novr-mhro
de li81. - Concedo privilegio a .J"s!' Muia Fel'
)'1"il':I Frnnco e outros para uma nova ruaelunn de
co~tur:l............. .•..•..• ..•.•.•.••••.•....•. lIm.;

N. 8:118.- AG'\ICl'LTl'IlA.- D'(:I'I'lll d :W d,' NO\'PJ/I!ll'o
de hI81.- C,)IJ"cdl' pl'lvilt'gill a Auloui» d:l Cllnlta
MOl'a"s IlI's~a para n l'I'ol'r s;;" dI' su« lu VP,III:ào,
rlestlnado ao [,\IJ1'1CO tle gl'a\:a H!lG

N. 831\l.-AGRICULTIJHA.- necrr-to tle ~G de Novrmltro
de 1881.- Concede prí v i rcgi" a .J'lSÓ da Oosta
{;allla "am uma mactuna de sua in vcur.to ........ U96

:'1-. 8320.- AI1BICULTURA.-llrr:rl'lll de 26 de Novrun luo
de 1881.- COltcpde pl'i\ ilrgio a Ilen riqu» JO'ú de
SOIlZ:I Guluiaràcs para ° n pparetuo de sua iA
vençào, destinado a cal::lr avl'''trllzes............. lHlr,

N. 8321.- AGHICUL1URA.-I)Pcrrlo de j!(j fie Novembro
de 1118\.-Conrede privilegio a José da Costa Gama
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x. :-;~~:2.- .\I;I\ICl~LTlJl:'\.--IItCI'I'IU,I<: :2Li <lu l\O\Tllli'l'l'
dI' 1t'H!.- (;"I"l'd,' l'l'ivil,~~i() "0 DI'. Ao Iil'is:;;]\
pal'a iI ;;\Sli'IILI di' rlHIlII d(' tk:-.;illkrLlr, de :-iH;!
iIIV':III.::IU·:: •.•.. o•••.... o · o ·· o.. ·. 11\1,'"

:i. :):1:2:1.- AI;HU:liLT!'ii,\o- JJ 'u'I~ll' ,k :lI; tI<: NU\I'lIlltru
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x, ~':l;:;;.- A(;;nCljLTUIU.-!J,,',I',:U ri" ~I; d,' :\0\<'1I111I'U
lI<: 18SI.- Alllul'iza '111" " JlIOI'OC;:H::iU ,I<: prazH
I'UIII",t!id:l pelo ::ecl'!lo 11. 7:OS1 UI: ;l d.' :\UYl'lIilJl'u
d" 18811 :1" 111'. I'ossirl"',iu d,' Lal'val;lu ~IOl'ejl'a
P:Ir;t rl.i r cllluet;" :,' ul)I':I<· "IT:"allll'lIl .. tlu IliOI'l'U
do :>I'llad", SI'j'l cUlllaria d" ,;:ti'l d:l a 1'['1''-'\ .u '") da
n"I"ldi\';1 pla u l.: ' 11\!!1
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dcste anuo. que crcou (I I.."ar ,li: Juiz )luuidl',iI
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de 181-':2 o o..•. o' o oo.. o ·· o..... I:lOil

.\. 8:':28.- .IliSnC.\.- JJt'ndo d" ~(j .te .\OVl'111 bl''' d,;
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1111"s da Ctll·te dl'vl'I';T .. 1'001'1'1'::1' 1'0111 os .Iuize,-; de
Ilil'eil .. e su hsl.it u i r-.« 1"'l'il'l'lJ"allll'lIte IlO :111110
de 1882 .•.....•• o o. o., .' o o.. o 12U:':

.\. 8~~a.- A(;I\ICljLITIL\.- 1I:;nl'iu du ~ tle 1Jl'/."lIllil'o de
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J'\.



18
INDICE DOB ACTOB

N. 833~.- FAZJ<:NDA._ Decrpto df' 9 de Dnzemhro de
1881.- A'tera n clns,ili<-:l<:~l() dn Tnrirn das Alfan
degas, lia parte relativa;i resilla de pinho .•....•.. B!07

N. 8335.-GUJ<:RRA._ Dpcrdo de i7 df' J)f'zprnhl"O de
18/lt.- Altera o grallde f' ncqur-no unirormes
do Exercito, , , " 1209

N. 8336.- GUE:flRA._ Derrefn de f7 de nf'7,rrnhl"O de
1881.- Estn1Jelecr 11:1 Ulrln n run lJildillll,el-a do
EXf'rcilo, _ , i2H

N. 8337.- M;RICULTUIlA._ /lf'l'l'nfll do 17 d,> lIf'zrrnhrodn
IR8L- AppfOV"a o 1l"~11 IIIIIi'II I, 1 I'I'OI':!:1 II izn ndo
o Corpo de !JlIlllboiru'." , ,.......... i2f5

N. 8338.- AGIlIr:ULTUIlA._llr":I,'h, d,' f7 d .. f),'zrlll1Jro de
IRRI - M:lndn "I,sonal'" 11"i-'II1:III1("Jt" P:1I',1 ex e-
Cução da L..i n. 1\76 de 10 dr' ~"f,~lIrll/O dr' fS:;6. '" 1239

N. 833!l.- A(;nICI'LTIJIlA._ '>""Inlo de fi rIo 11"7,"111111"0 de
i88f.- lIev'lIgn o privil"'Ii" I'ollr-"didll a A"o'tinlro
Villr""a doi La!!1I pnr:1 1>111';":11,':'0" \"IIda dr' ,nbào
piJpnil:o e bydrolill" , .' , ........•.••• i21,3

N. 83W.- BII'FIlHl._ /l1'1'/"'I" di' 17 dr' l)oZ"'1111I'1I IIr'
i8RI - Abre:1O ~'illi'I",'i" dOI, "'"llI"i", do 1111' erio
li 111 credito rxtr:loldilLilio d .. r,'I'O 'fI'< 111>":1 0':
corrr-r, 1I0S f'Xf'I('ir'i"s di' IRR1-IRRf" fRPI i/l/l",
a d"sprzas eleilo'ars 11:1 !>"I'tr n I'lr)\ illl:ias do
IIlII'erio , , ,.,. .•... i21,5

N. 83H.- BIPEHIO.-ll'~nrl() d .. fi de III'/r'lrllrl"fl ,11'
i8Sf.- AlrllrX:i ;i :-:"('1'01:11';;1 ri" "-"'Ido rI"''<''i-''I
('i~ls do Irllpprio os ~/\"Yi("'lh ILl l'\finrl:t IHrf'I',lnria
(;I'l'~/ d,' Esl:iliôl i"a. i21,1)

N. 83~2.- M;nIClTLl'URA._ Prl'l""lo rll' f7 dI' /l"zrrlrlrro
de 1/l81 ,- ApfJl'IIV:i pr'ov'h"'i:I,rrr'lrt":ls in,lrllr';r1ps
reglllalllrnlal"f's r 1:1 ri I:" J1:lr:1 o 11':,,1'1'''' 11' de
p:lssngril"fls e lllf'rr"d''1i:" p>'l,1 r,Ir,1I1:I d" inrro
do N:iI:l1 á Nora CrU/. j'r'''V'illr'i:l d" i{i" Gr"lld" do
Nort» ' i2~8

N. 83~3.- AGHICUL n:n \.- 11""11'10 di' li d,' f)"Zf'lIllrro
d,' i8RI -1:"II,,"rle ;i ttt., (,'r'1l Ir d')'1I1 1 ai'IC'''!
Compllny, tnn.t nt, fll'i\'jll)~,~i(l P:l/';J ;t l'n ll :, I I ' II (' j . ,'l

n
yus« p ~()zn d,' IlflJ:1 f'Sf,.;UI:I di' r"ITO 1/11('. p:lrfilldo

d" esfa(';ill d,' C:"-P,/1I)'. 1"I''',illl' U" I'idadp de
Uru~IIarall:i. P",'vi""ia d" lli" (;r:",dp do Sul. e
g:lr:lIlti~ rll' j u rns ri" (j "In Sll/"'" O ":iloilal ,/111' lilr
di'filriliv:lrllentr' lixad" pa"a a ""11'11'111"-:'" da
rnesru- I'~tr:lda , , : i29~

N. 8341,.- Af;RII;ULTUn \,--f)l'l'I"d" :J,o f7 dn /I"IO'I"lrro
de iS8I.-Concedl' p"r"'is"io :I C"l'los }/o"tl'il"fl e
Souza para :lsselllar lillh:,s "'lr'"IIIIni"as 11:1 1'1'0-
vtnein do P:lrá i3H

N. 831,5. - FAZE.\TD\ ,- /lpcrplo di' 2" dr' Pr'I"IIr ''''0 dI' 18~1.
- A/lle :10 MinislO'ri" rI:I F:iZ/'nd:l ~"Ir '-"lrlil"'IlP'
ple'lJI'nlnr rle 4 i):1II::J"2!)1,!1O ,,:Ir';) li'lllid:II;;ill II:lS
verha: 2

8

• 9", 12", ra-, t:i". fli" " iR". rio nrt , 8" da
Lei n , ~g6.0 rle 3i de Uu lu hrn de f879, do exercieio
de i880-i881 •.•••••••••........••..••. , •.... ,.... 13J.:!



DO PODER EXE·CUTIVO i9

Pags,

N.

N.

x. l'l346.- Af;H!':llLTl'R \.- D",'rrto (lp 2'1 dr Dpzemhro
dp IH ,I. - ,;, '1I"pdp 'I f ;11 11I JlIl!J 1111' lmpérinle du t:ltelllÍl!
de Frr de io (,';'l1n ,e {,O su! pll"llegi() pdra :].
CUll:'"ltrUi:l'all, USI) e gll{';l) de urua t~"lr;JtJa d-: Ierro
quP, p"i',jJldu da ei,Lldc dc B'lgé. tvrrn i ue lia
esta',:ill d,' Lal:p'I"Y, da e,lrad~ de (l'rTo d- Porto
AIt,gr',:1 Uru aun van.i. lia I'rllvilleia do RIo Glallde
du ~1I1; e g:lI''' 111 la de j u ro- de () "/0 so lue I) ca pttal
'lu" 1''>1' d,lillÍtl\allll'lIte ü xa.l» p.i ru a 1:0Jlstl'ueç,io
d" 1I1"Sllla e-tr.utn i313

N. 83'17.,- 1.I\I'I·:I:II\. - II 'l'I'do dI' ~1 ,I.' J)pzPIJllJru de
IhHI - .\ 111 ,riza tr,lllsp,"lp'i ,I» slIlllas lia
")111111'1 de:ll. ~;J'l"I'jl) I' o :lIIgllll'JltO dI' crvd it» dc
7,,;(J,i(),) /11(1 p"r" dl''iI"'l.as d,1 11111/'1. Call1ara 110
e.\cll:li'i'J. di' IHHI ·· • 133i

N. 831.8.- ,\I;IIICt'LTlH,\.-llel'lclo dp 2'1 d,~ Dezl'lJliJro
th' l~:·q.- C"lll't'IIP IlI"IYII"~ill;l :\111\11110 ~Ull('.~ de
OII\-.lla 11;1/';\ 11;-1 1I]I'[!HH·,IIIJ('lll,),"' q u.: nurud uzi u
111) :l1111;1J'l.'i'll1 dt' -,Ullad'f;l 111':--.;11' U ~;ld() o ru pl' ..... 1332

N. R:llH- :\I,HI .rr.ruu.v.> Il>-cl!'\o de 21. d" Ill'~.ellll,ro
d,' Is81.- l,olll,,'de pl'lllit'~11I a I:allo' Ed ua rdc
AlI, s di) Jl.illll' 1',.1':1 o al'I'II'I'1I111 dt'III1I1J1l1adl)
_ 11,,[1)( Jlatlll'. di' HI!!IIII', JII:a,'o 1332

N. 83:jU.- 1\1;I\IUILTlJl\.\.- I/I'erdo dI' 2\ de O"ZI'III!JI'O
d.: 18S\. - A 1'1'1'111 'I. c.uu mlldlli"~"JJe',IIS p,lalulus
da "lIll1p:lIllllil FIII\lal.\1:lI;1II1I"II'" e oIull'l'izit-a a
[11111:';1"1111' .. o...........•...• 0 ••• 0 •••• ·'·.···· .. 1333

N. 83,;1.- FAZE;l:IIA.-Il,'er>'l'1 de ~4 di' [)"Z'~IIIIJ('() de
ISHI.- Ali I01'1 Zit a I:OlIll'itll\lIit da, O"C!!' de
IJ 1"'.11'0 11 a "lIl1l1ir '>\11 i;,;"çiles lIolllilla,'s uu ao
p.nlad.u, .i tnu d.: .ou-ou.r.u' 01 sua divida pa-sí va . 13U

N. 8a5~.- ,(;H["t·LTI:'U.- uerreto d" 21 de Dr-zeruhro
d,' IHsl. - i,uIJc,'d" P"I'III1.',au a 1\1110 1Ii' J ,..'I'~ Dias
!lit.'lu, lar:l ,'xpl"l':lr UUI'O e .uuhuuu ro cru S. roao
,rEi-Hei, 1'1'i1\lIll'Íil de ~Iill;l' (;')I'aes 0 13!l2

N. 83:'>:1.- AI ,RI ,ULITI\ \.- llel'l'l'tll de 2í d,' DI'Zl'lIllJro
I!t' 18tH. - C 0111"',11' 1"'1'111 ",'ao '( A II'xalld /'I" Sl'cllz
pill':I ,'xld ra r IIld:I'" e lllill"l'ae' eru IllgalJylJél,
lia 1'1'01'Í11I'la do 1I1u de .Iall"ll'u I34!l

N. 83:ji,- AI;\\II;liLTIJlIA. - Ileerl'lo dI' 2', de Dezelllbra
d,' 18HI, - Il,í IIUIU lIeglllaIIl,'nlo a R,'parlll;,lo dos
Tel"gl'apIJll' •. o..o. i3~7

R355.- A[;[\lCULTlTI\A.- Derro ln dI' 21. de Dezembro
du IHHI. - COlhidt)ra j u str lh.adn o excesso do pr.rzo
m'lJ ra.lo 1':ll'a;1 ellllelus:í da VÍ;lgelll redonda [dia
pulu 1""luute l/ia de Janeiro ... o.................. i386

N. 8356.- A(aIlCULTllHA.- lJeUl't'1 de 21 de Dl'zt'1l1lJro
d., :lHHI.- l'rllfoga os prnzos lixados lias clall'iulas
11' e na dI) '/1"'1'1'\0 11 8()~1, dp ;; de ~Ial'ço de
:1881, '1"" illIIOI'IZ,1 o DI'. ,\IJI'I~do da It orha BiI,tos
e Il'Iil"'l'i,'" N:tI'I"" 1""llpl"lIa a pr"loIIg'lIclII a rua
LUIZ di) Vaseolli'l'tlus .. 00 o" :1386

8357.- AGI\lCULTURA.- Decre mbro
de 1881.-Approva o 1/ aqJAnt'r~:k ãs •/ .~\W 1 n [{,.l til (' ~

/ ~'I'"
Ii C
':



20

f'I'''-::lifl,q tln (H).~',(lll"n: l'l"lil,li" •• '11/11 f~:ll':lnli:-l de.
juros ou Jiallf::1 110 1>;[:1110 ••.••.••.••..•.••••••. ". 'I:1R7

N. H:1ri8.- IJ\IPEHlO.- llrrl"pl" IIr ~r,. dr nezernhro de -1881.
- Appro\".1 a alt!'rar:ln do 1I0lllr lia Assnci.1r::10 (]I'
SorcorrosMutum n. Luiz I .. ,. ••...•.••.•.•.•.... 1:1!if,

N. 8:1:>11.- DII'ERTO.- f)ff~rrto IIn:a IIr Dnzern hro de iH8i.
- Appl"Ova c IIlalllla 1'';('('111.11' o f'rr:arnrnfn ria l'l'-
cei tu I' rlCSPf'Z:l ria JIII":I. LI"::II":l \IIIlIi!'ip.11 para n
I',;rrrieio 11" J.RH2 •..• "•.... "..... "•.•..•.• "....... i:l'lii

N. R:H'O._ fAZENIJA.- n"''!'''lo 11.' ::1 d,' II'z"lIilll'O d,'
18RI.-~lalld!ll"rl·III:;1 "!'''\ISIl''i:llll''111,' ;1 '!';II'il:1
d:l~ Alfalldl'g;1'-' II ,-';11" 11:':!'(f:..;i'.·IIf~:-: JHi'lilllilL1I'f1 <..; •••••1:1nR

X. R:101.- nIPEIlIO.- n"I,!,,,1 . 0/,' ::1 ,],o JiI'z"lflllro dI'
'IR81"- J\pfll'(H",'1 n-, (",'~1!1Ir(\., d:1 /\~:I'I'I:I~','jn di' >';(H'-

('OlTII." Muluu-.; \';1"1'1) d;) i:;III,;i ••.. _ .• , ••.••. 0. ".". I:~IY)

\ ..":II;~.- i\(inJl:I'LT1"n.\. - 'i""I"'I" d,' ::1 dI' Ill'z"lIilll'O
di' 1HHI.-I;, flj'!'d.' pl'j\ik,:~!1\ ;1 1-:'1/:111111111 .Lp"::tI'P
I:nlllaglloli p:ll'a II -<\:-!' !Ii:l d,' 1··llt:l"'; I!p ~'la irl
Vf1IH::-tU .. l!/lI\Ufllill:ldl l - - TI,I II:h do lulur o ••••....• I~l:~

\. R:l(1::.- Ar.nnTL'ITI:.\ .-- 1:"''1'1':'' d" ::1 ,I-- 1l!'zl'lliI,1'O
dI' 1881.-(;'III1""d" pii , il''':io:> AI\~I'o l:"dll\'~"11l
."arr,qllllr~ d(l~; !{flj...; (1 lllIIIP";, p:II':1 () a!lp:t/'I'lflll d('
sua ill\"1'11f';10. d",lill:I"" ;I' 11':>1:11111'111" d:> I":lllua
na f:Jlll'il':lt::l~1 dn :1!fO(l! (\]! dll :1.,",,-';IH':11' J,'l,lí

x. 830'1.- .\GR[(TLTl'JL\.- n"I'l'el" d,' :U dl\ III'Z"II1II1'(1
de -I88i.-Ap(I/'II\':I.l'1I1I1 11I"dili'·:lI:"I·s. 'lS "slallllos
da. (;lIl11p.1111Iia - 1':II'-"'lIillI C"IIII';II d· l'il':lI'il':i1':J,
c autoriza-a :I f:III'·'·lolI:>r " iH;;

N. 8:161i.- AGHrCr·L1THoI.- lJ''1l'l'lo dI' ::1 d,' 1l,'zl'lI1ll1'l)
rle i8Hf -C"IIf:l'de I"'rll,i":I" a J)OIJlIII~OS ,\loltinllO,
Josó Hoclolpltll ,1/IIIIII'irll I' outros (lal'a tavrnrrru
rOlllltllsti\'cis IlIilll'!':If'.s 1111 \:111,' do 1':>r:II!\J:'1. lia
!'ro\"inei'1 di' S. !';Iulo : Jf.2i

x. 8:l0G.- Ar.nrCFLTUHoI.- ll"I'I'''I" dI' :1I dI' III'zl'lIIltl'O
d" i88L- !IPf!'l'Il1ill:: '[IH' :1 "(lI'1 JÍ:> AZ:lIIII>Uj:1
p:lS';P ao I'f'gilllf"lll ('(111111111111 :1.'-' Ollíl',I"; P()\'():lt:(H'~
(lo Ifllllfll'jO. •••.•••••••..•..••••• ••.••••.•••••••• ) ,'r,27

N. H367.- AGRICl;LT[;RA.-P"fTI'I" d,' :\1 d,' D,'zl'llll:ro
d" iHSI.--\lollili,"a as 1.1 I'ir.ls 1':11':1 o 11':llIsplJl'lc dI'
cal'l''1S A fI~ssagl'ir'l.s JII'I:I f'Sll:llJ:i dI' I"ITO do Ca r.m-
g'I)Ia..... .••....•. .•.•....... ...•...•....•..... 1.'l::!7



ACTOS DO PODER EXl~CUTIVO 

1881 

DECRETO N. 7962 -DE 5 DE JXNEIRO DE i88L 

Approva os estatutos da Sociedade do Theatro Vinte e Oito d~- Setemll_!Q, 
estabelecida na cidade ~-Bagé; :P;õ~i;;ti;;: -de S. P-edro -do Rio Grande 
do Sul 

Attendendo ao que representou a Directoria da Sociedade 
do Theatro Vinte e Oito de Setembro, estabelecida na cidade 
de Bagé, Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e Con
formando-Me com o parecer da Secção dos Negocios do Impa
rio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de j!9 de 
Julho do anno findo, Hei por bem Approvar os estatutos da 
mesma sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos não 
poderão ser postas em execução sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se· 
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Janeiro de i881, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua M~--
Ba~q;,f]J&.~deMello. . ''r'~ \ 
-~ .· 

' <l:.:) ,_ ' 
' ·n 
\\ ,·:. 
~- -~ --
-~->) 

-- ._-' 
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EHtatutos da Sodcdadc do Theatto Vinte e Oito 
tle Setembro 

CAPITULO I 

DA ORGANIZA(\o DA SOCIEDADE, SEU FBl E OBJECTO 

Att. L o Fica creada uma associação, formada de accionis
tns, para o fim de e1:itlcar na cidade de Bag·~ um theatro 
com a denominação dl' • Vinte e Oito de Setembro•, destinado 
ú cxhibi~·:io ele espectaculos publicos, contendo tambem as 
uccommodaçõcs precisas para bailante, !Jilhar e café. 

Art. 2. o Esta associação terá seu domicilio e funccionarú 
nesta mesma cidade. 

Art. 3. o O capital da sociedade é de 70:0001), dividiuo em 
700 acções de :100:5 caúa uma. 

Art. ft:. o O predio constmido ou em começo é propriedade 
uos accionislas que tiverem satisfeito as respectivas prestações. 

Art. 5. o Si se verifi~ar que o capital designado no art. 2. o 

é insufficiente pvra a construcvão do cdilicio, poderão ser 
emittidas novas ac1;ões : para isso, porém, se faz necessaria a 
autorização do Governo e da assembléa geral dos sodos, na qual 
seja representada a maioria do capital social ou pelo menos 
uma quinta parte do mesmo, quando essa maioria se não con
siga na primeira convocarão. 

§ L o Os pedidos de;;sas novas acções, hem como d;1s que 
porventura faltarem para o completo do capital social, serão 
feitos por cartas dalad:,,, com assig-natnras reconhecidas, men
cionando-se nas mesmas as residencias dos impetrantes, sua 
profissão e numero rlc acções que pretenderem. 

§ 2. o Teriio prefercncia para as novas acções que se emitlirem 
os já aecionistas. 

§ 3.• Si a demamla tlos socios exceder ao numero de acçõcs 
a emittir, se procederá ao sorteio pcr:mte a directoria. 

Art. 6.0 As cartas d,; pediuo de acções nbrig~m os subscrip
tores a fazerem ell'ectt·.'a a illlportancia das mesmas acções, 
na fórma presct·ipta nestes estatutos. 

Paragrapho unieo. U:; fundadores da assodaçiio serão res
ponsavcis pehl authen:icidade das subscrip~ões. 

Art. 7 ."Os !u(;ros h- vidus pela socicda!.le, provenientes dos 
arrendamentos ou aln::ueis do ellilicio, serão anuualmente di· 
vididos (JC!os 11ceioui: ws proporcionalmente ;10 numero de 
acções que possuírem, ,:euuzinllo·se iO •;. para formar o fundo 
de reserva da socie!.laf!,•. 

§ Lo Não se podeni razer dbtribuiçiio df) dividtmdo~ em
quanto o eapih1l social, desfakado etn virtude de perdas, não 
fôr in tegrnlmente restabelecido. 
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~ 2.0 n fundo de reserva será convertido em títulos da 
tlivida publica do Imperio. · 

§ 3.• O fundo de reserva é exclusivamente destinado a 
ressarcir as perdas que por ventura soffra o capital social. 

CAPITULO II 

DA DinEGTOlllA 

Art .. 8.• A sociedade será administrada por uma direetoria 
composta de um presidente, um vice-presidente, um secre
tario, ·um thesoureiro e um J•rocurador. 

§ :t.• Os membros da direc<oria serão sulJstituidos annual
mente na quinta parte. .A, antiguidade, c, no caso de igual 
antiguid.:.de, a sorte regulará a substituição. 

§ 2.• .i.\os casos de falta ou impedimento de qualquer dos 
membros da dircctoria, se precEderá á nova eleição. 

§ 3.• ns membros da din,ctoria que forem substituídos, 
não poderão ser reeleitos dentro do primeiro anno contado 
do dia da substituição. 

Art. 9. 0 A eleição para o: cargos de que trata o nrt. 8." 
será feitr por escrutínio secre.o, decidindo sempre a maioria 
de votos, e, no caso de empate, a sorte. 

Art. iO. A' directoría compete: 
§ L• Hupresentar a socied;:de em tudo quanto lhe disser 

respeito, quer perante as autoridades constituídas, quer nas 
~uas rel:tr ües com terceiros. · 

§ 2." Fitzer cumprir os pre::entes estatutos, dos quaes será 
nlla a mais fiel executora. 

§ 3." p;·omover quanto em si coul1er o desenvolvimento c 
progresso da sociedade. · 

§ 4. o M:1rcar o dia em que se deve effectuar a.,cobrança das 
prestações com que devem entrar os accionistas. 

§ 5. o Propor á assemiJiéa geral todas ;~s medidas que con
vier tomar-se para a prospe,idade da sociedade. '· 

~ 6.° Fin<~lmente, exercer lodas as mais funcções e attri
lniições que lhe siio conferidas e que se acharem consignadas. 
em dive;·sos Jogares destes estatutos. · 

Art. 11. A direetoria se ret:nirá sempre que for convocada 
pelo presidente, na qual tem assento o vice-presidente com 
a f<tcu ldnde de votar. 

§ 1. o Qualquer de ôcus membro~ póde requisitar sua 
reunião ac presídentl', que :t ronvoeará immediatamente. 

§ 2. o Nenhuma deliberaçiio poderá ser tomada por qualquer 
de seus membro~ sem ser de ~:ccurdo com a ~mª.~i.l:ec.tQría 
reunida em sessão. ~~-. · ·-.....,__ 

~ ;J.o Considerur-sc-ha reunid~~fa\cjàà~!if~,., · 
;,clwrem presentes pelo menos ~{~\(te ·~<hí.:; membros. · --~,, 

/I~ 
i!~ ~ 
\\ / 
':~-. . . ~. :· ~ ?~;-/ 

·--:-
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CAPITULO III 

DO PRESIDENTE 

Art.~i~. Ao presidente compete : 
. ~ :1.. o Presidir :ís sessões da directoria. 

§ 2. 0 l\lanter a ordem e dirigir os trabalhos nas sessões, 
concedendo e retirando a palavra ao accionista que exceder 
as regras das conveniencias sociaes. 

§ 3.• Dar expediente, por intermedio do secretario, á cor
responde-ncia da associação, ouvida sempre a directoria. 

§ 4.• Relatar por escripto á assembléa em sua sessão 
annual o estado da sociedade, apresentando annexo o balanço 
do thesoureiro. 

§ 5.• Velar sobre o emprego dos fundos da sociedade e pôr 
o rseu visto nas contas que o thesoureiro tenha de pagar. 

§ 6. 0 Designar os dias e mandar convocar os membros da 
directoria para as sessões ordinaria·s, quando estas lhe pa
reçam necessarias ou lhe sejam reclamadas. 

§ 7.• Proceder do mesmo modo para com as reuniões da 
assembléa geral. 

§ 8.• Prover qualquer negocio urgente, referindo depois o 
seuacto á directoria, que sobre elle decidirá como lhe aprouver. 

Art. 13. Nos casos de empate nas votações da direetoria 
tem o presidente o voto de qualidade. 

ArL :1.4. Não serão admittidos . votos por. procuração para 
eleição da directoria ou substituição de seus membros. 

CAPIT(jLO IV 

DO VICE- PRESIDENTE 

Art. :1.5. Ao vice-presidente compete substituir ao pre
sidente no .seu impedimento temJ.jorario. 

CAPITULO V 

DO SECRETARIO 

Art. !6. Ao secretario compete: 
§ i. o Fazer a correspondencia da sociedade. 
§ 2.o Lavrar as actas das se~sões da directoria. 
~ 3.0 Ter a seu cargo o archivo da secretaria e a escriptura

ção da sociedade em livros rubricados pelo presidente. * 4. o Assignar o expediente com o presidente. 
§ fLo Formular o relatorio annual de accôrdo com o pre

~idente e thesoureiro. 
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CAPITULO VI 

DO THESOUREIRO 

Art. 17. Ao thesoureiro compete: 
§ L o Proceder, por meio .do procurador, ao qual dará os 

respectivos recibos, á cobranra do imposto das acções, assim 
como de todas as outras ·verbas de receita da sociedade. 

§ 2. o Pagar todàs as despezas autorizada~.' pela directoria, 
com o-visto'- do presid~nte, fazendo de tudo o competente 
lançamento. 

§ 3.° Commnnicar á directoria e esta á assembléa, quando 
haJa ensejo, a falta de pontualidade dos pagamentos dos 
accionistas ou de quaesquer outros devedores dll associação. 

~ 4,. o Ter a escripturação em dia. 
~ 5.0 Dar conta á directoria, e esta á assembléa, das quantias 

confiadas á sua guarda, apresentando . semestralmente um 
balancete e no fim do anno de sua gestão um balanço geral. 

CAPlTULO VII 

DO PROCURADOR 

Art. 18. O procurador é o gerente da associação e com elle 
se entenderão todos aquellee que tiverem negoci.os n tratar 
com n directoria relativos á sociedade.· 

Art. 19. Ao procurador compete: 
. § i: o Receber. e entregar pontt?-almente ao thesoureiro os 

dmhe1ros da soCiedade. · 
§ 2.° Cobrar o aluguel ou arrendamento do thentro e mais 

dependencias de accôrdo com a tabella que será ulteriormente 
organizada pela directoria, sendo obrigado á cobrança antes da 
exhibição do espectaculo ou divertimento e responsavel parn 
com a sociedade pelas quantias que deixar de receber. 

~ 3. o Ter a fiscalisação intern<J do theatro, procurando por 
todos os meios a seu alcance evitar qualquer prejuízo ao edi
ficio e suas dependencias. 

§ 4,. o Assistir ou mandar assistir, .(lO r pessoa de sua con
fiança, a todos os espectaculos exhibidos no edillcio para pri
var qualquer procedimento que da parte da empreza possa 
prejudicar n sociedade em sua propriedade e avisar a direc
toria dos damnos causados no interior para seu prompto 
reparo, para o que deve intimar aos em r · occasião 
do aluguel ou arrendamento do edifi · ~gaçãQ:;' . e 
lhe uma entrada franca no theat . , \

1
--:- ?; ':. ' . .>. D !: ~~/ (f;", 

/f -;-._' -' . . . 'i/f> __ \-\ 
·'/ -"-) ..... 1 . 
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§ 5." Nomem·, com approvação da directoria, um homem 
de sua confiança, servindo de continuo, para conservnr com 
asseio o edificio, e pelo qual se responsabilisarú. 

Art. 20. O guarda ou continuo terá vencimentos qne serão 
marcatlos pela directoria com approvação da assembléa. 

Art. 21. O procurador o poderá suspender ou demittir, caso 
nã~ vreench? bem suas obrigaç:ões, communicando á dircc. 
tona rmmedtatamente. 

CAPITULO VIU 

DA ASSEliBLl~A GERAL DOS ACCIONISTAS 

Art. 2~. A assembléa geral é a reunião dos accionistas parn 
este fim public11mente convocndos pela directoria por annun
cios publicados na imprensa e nffixados no cdificio da socü~
dade. 

Art. 23. A assembléa geral scrú presiditla por um presi
dente acclamado na occasião, e este designará d'entre o, 
socios dous para servirem de secretarias. São incompati.veis 
com qualquer destes cargos os membros da directoria e os 
cmpreg<1dos da socie«'tade'. 

Art. 2~. As a c tas das assembléas geraes serão lançadas em 
livro especial pelo f. o secretnrio da mesma assembléa. 

Art. 25. Nos casos !Ie empate na eleição dos cargos 
da socicdadé, tem o presidente da assembléa o voto de qua· 
!idade. 

Art. 26. A assembléa geral se reunirá sempre na segunda 
dominga do mez de Outubro para proceder-se á eleição dn 
nov:l directoria. 

Art. 27. Julgar-se-ha reunida a assembléa geral quando 
estiver presente a décima parte dos accionistas. 

Art. 28. A convocáção ds. assembléa reclamada por escripto 
e assignada por 10 socios obrigará a directoria a fazer effectiva 
a sua reunião, declarando o motivo de sua convocr:ção. . 

Art. 29. A assembléa geral resolve sobre todos. os assum
ptos concernentes aos interesses da sociedade, respeitando 
os estatutos. . 

Art. 30. Os presentes estatutos poderão ser modificados 
pela ::~ssembléa, reunida especialmente para esse fim, com as
sistencia da maioria dos socics ou pelo menos co:n a torça 
parte dos mesmos, caso na primeira convocação não comparcçn 
aquelle numero. 

Art. 3I. Compete á assembh;a nomear uma com missão de 
tres membros, para o exame da~ contas do thesourei'·n, e outra 
que fiscalise. as obras do thea ·-·o. Estas commis~õ..;s devem 
communicar seu parecer por ,;scriptC1 á directorin , que por 
sua vez o transmittirá á assembléa. 
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Art. 32. A assembléa tem a sua sessão annual marcada 
nestes estatutos e extraordinariamente se reunirá quando 
convocada pela directoria. 

Art. 33. O voto é individual, emhor:: um accionista possua 
maior numero de ncções que qualquer outro. 

Art. :JL Todas as deliberacüe~ da as~embléa serão tomadas 
pela maioria reh1tiYa de votõs. 

CAPITULO IX 

DOS ACCIOXISTAS E DAS ACÇÜES 

Art. 31>. Serão considerados accionisias os que forem pro
prietarios de uma ou mais acções por qualquer titulo legi
timo. 

Art. 36. Os socios ou acciõnistas se;·ão responsaveis pelo 
valor das acções que lhes·· forem distribuídas e obrigados :1 
entrar para o fnndo social com as quotas e contingentes que 
lhes corresponderem, na fórma e mot:o disposto nos artigos 
seguintes. · 

Art. 37. As entradas das quantias destinadas á construcçiio 
do edificio serão feitas por prestaçüe~ íUe não excedam de 
i O •/o do valor de cada acção,com excep~cão d1 ultima que po-
derá ser de 20 o;.. . 

Art. 38. As entradas das respectivas prestações se realizarão 
em prazos nunca menores de dous mezes, annunciadas ns 
chamadas aos accionistas pela imprensr e por annuncios no 
escriptorio da sociedatle, 15 dias •mtes d .1 marcado para a effe
ctiva cobrança. A primeira se effectunr:I dous mezes depois 
de recebidos estes estatutos com a competente approvação. 

Paragrapho uni co. O pagamento se ri: feito ao thesoureiro 
da sociedade mediante recibo ou co!:hecimento impresso, 
extrahido de livro de talão, rubricado pelo presidente ou 
vice· presidente da directoria. 

Art. 39. Os soei os ou accionistas G :1e forem remissos no 
pagamento da segunda prestação e d::i- que se lhe seguirem 
até it ultima, perderão o direito á ac~iio ou ncções subscri
ptas e ás porcentagens já pagas, as qur.Js reverterão em pról 
dos outros socios, e seus nomes serão eliminados da respe
ctiva lista. 

Art. l!O. Esta pena será applicada pe~a directoria passados 
60 dias depois do marcado no art. 38 e até então o accionista 
remisso poderá se isentar della si pagar a prestação em atrazo 
e m::~is a quantia de 5;) sobre cada acção subsr.rmta. Da execu
ç1ío das disposições deste artigo a direct · .. rn-s·el'llll!e'·con
ta á assembléa geral na sua primei ~lã~'), U. ;_; -: .'. , , 

Art. 41. As acções, que const ~-é;\1\t\:M'tís impresso's'data_; 
dos e assignados pela directori. ~~transferíveis por m((ro 

,. ~
·~ 
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de termos assignados pelos contrat:mtes, lavrados em livro 
apropriado no escriptorio da sociedade. 

Art. .5,2. No regulamento interno que a directoria tem de 
organizar se estabelecerá o modelo dos títulos representativos 
das acções que a directoria tem de entregar aos socios que 
houverem pago integralmente o valor das suas assignaturas, 
não sendo admissivel· que cada exemplar represente mais que 
uma acção. · 

Art . .5,3. Todo o accionista póde propor por escripto á direc
toria qualquer medida em beneficio da associação, mas não terá 
assento nem intervencão directa na sessão da mesma direc
toria, e sim nas da assembléa ,geral. 

CAPITULO X 

DA DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

·Art . .5,~. Esta sociedade funccionará por 30 ànnos e só poderá 
ser dissolvida nos êasos especificados nos arts. 35 e 36 do 
Decreto n. 27H de 19 de Dezembro deiS60, no que lhe pdssa 
ser applicavel. · : . . · " .. · .. · , . . 

Art. q5. A dissolução por muluo ·consenso· dos socios, na 
fórma da parte primeira do citado art. 36, só poder~ s.~r deli
berada e decretada por um numero de' subscri);)ttli'es de 
acções que répreséllte mais de metatle do capital social.· 

Art. 46. Em todo o caso, decretada a dissolução, entrará a 
sociedade immediatamente em liquidação, da qu11l será encar
regada a directoria em exerci cio. 

Art. 47. Como o fundo principal da sociedade consiste no 
edificio do theatro, a directoria disporá delle do modo o mais 
proveitoso para os socios, e, realizado o seu producto, será di
vidido entre os associados, na proporção de suas acções, com 
o mais que possa haver em caixa, depois de satisfeitos os seus 
empenhos. 
· Art . .5,8. Todas as questões que se suscitarem na liqu(dação 

serão decididas por arbitros nomeadós pelos soei os d~ commum 
accôrdo, e na fa'lta destes pelo Juiz do Commereio. A decisão 
que elles proferirem depois de homologada se executará 
sem recurso algum. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art . .5,9. ·A directoria da sociedade poderá ceder gratuita
mente o theatro para espectaculo ou qualquer outro diverti
mento offerecido em beneficio de alguma obra de caridade ou 
remissão de c:~ptivos. 
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Art. 50. Só terá preferencia a camarotes o accionista que 
tiver cinco ou mais acções, conforme será disposto no regula-
mento interno. . 

Art. 51. Este regulamento será redigido pela directoria e 
submettido li approvação da assembléa geral. 

Bagé, :1 de NovemlJro de !879.-(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 7963- DE 7 DE JANEIRO DE i88L 

Declara que a sessão cxtraordinaria da Asscmhléa Gorai continuará até o dia 
tO do eorrento··moz. ' 

Hei por bem que a Assembléa Geral, reunida extraordina
riamente no dia 9 de Outubro ultimo, em virtude do Decreto 
n. 78~2 de 7 do mesmo mez, continue suas sessões até o dia 
10 do corrente. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Janeiro de i88!, 60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a ;rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 796~ - DE 7 DE JANEIRO DE 188!. 

Regula o pagamento da .torça parte dos' vencimentos do ~e~~. do _justiça. 

Convindo que o pag2mento do terço dos rendimentos de 
officios dejustiça devidos pelos serventuarios substitutos aos 
substituídos, seja regulado de modo equitativo e conforme a 
praxe seguida nos abonos de vencimentos e cr • Hei por 
bem Decretar o seguinte : - :_,.., , r . . '· 

Artigo _unico. 9 p~gameJ?-tO ~a ~(ll.-p~te'Jfus-Y.enciníenJ..os-
dos officws de JUStiça sera fe . Jl!OOSalinente pelos servftt 
tuarios substitutos aos suiJstitúi~ÓS, ~salvo quando entre e! és ·; 

.'! 

/t 
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o contrario for combinado; ftc:mdo assim explicada a dispo
sição dos arts. 2. 0 do Decreto n. i29í de 16 de Dezembro 
de 1853 c 3. 0 do de n. 4683 de 27 de Jangiro de 1871. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio; Ministro e Secretario de Eslado dos Nego
cios dn Justiça, assim o t~nhn entendido c faça executar. 
Palacio do ~i o de Jat~eiro em 7 de J:meiro de 1881, 60. o dn 
Independenckt e do Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gostado o Imperador. 

Jlfanoel Pinto de Souza Dantas. 

DECRETO N. 7965- DE 8 DE JANEIRO DE 1881. 

Eleva a seis companhia~ o actua.l 3.o corpo de r-ava.lla!'ia da GuartlJ 1 N:l~'ibí-la1, 
! 1 -...... ' ·---

organizado na comarca, cla,e:tpita1 da Provinda. elo Rio Grande do SuL 

Atendendo no que Me representou o Presidente dn Provin
cin do Rio Grande do rSul, Hei por bem Decretar o seg-uinte: 

Artigo unico. Fica elevado a seis companhias o actual 3.0 

corpo de cavallaria, organizado na comarca da capital da 
Província do Rio Grande do Sul, alterado pr~lo Decreto n. 7391, 
de 31 de Julho de 1879 na parte em que creou o mesmo 
corpo com quatro companhias. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de E~tado, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Justiga, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palncio do Rio de Jane.iro em 8 de Janeiro de 1881, 60. o dn 
Independencin e do Jmpcrio. 

,Com a rubrica de Sua ?lfagcstade o Imperador. 

Manoel Pinto de Souza Dantas. 
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DECRETO N. 7966 - DE 8 DE JANEIRO DE 1881. 

C•·êa um Commando Superior de G11_2rdas Nac_io!la_!l_s na comarca de Santo 
Angelo, na Provineia do Rio Grande do Sul. 

Attendendo ao que :Me representou o Presidente da Provín
cia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. J..o E' desligada do Commando Superior de Cruz Alta 
e Santo Angelo, na Província do Rio Grande do Sul, a Guarda 
Nacional pertencente á ultima comarca, e com ella creado 
um novo Commando Superior, formado dos corpos de cavai
Jari a ns. 61 e 62 e das seccões de batalhão da reserva ns. 24. e 
26, já organizadas nas freguezias de Santo Angelo, S. Miguel 
e Santa Tecla, passando a pertencer á 25.• secção da reserva 
da comarca de Cruz Alta a freguezia do Espírito Santo. 

Art. 2. o Fica alterado nesta parte o Decreto n. 7!,i5 de 31 
de Julho de 1879. 

Manoel .Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio,. Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios· da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em 8 de Janeiro de 1881, 50.0 da 
Independencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magest3de o Imperlldor. 

Manoel PintCJ de Souza Dantas. 

DECHETO N. 7967 - DE Hí DE JANEIRO DE 188{. 

Concede privilegio ao Dr. Otto Linger para fabricar assucar pelo/processo 
-- de sua invenção. --

Attendendo 30 que Me requereu o Dr. Otto Linger, e Tendo 
ouvido o Conselheiro Procurador d~ Corôa, Soberania c Fa
zendn Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por 10 
annos, parn fabricar assucar, segundo o processo que declara 
ter inventado, e cuja descripçiio depositou no Archivo Pu
blico; com a clnusula de que, sem o exame prévio do referido 
processo, não será effect11'0 o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. lO da Lei de 28 de Agosto de t.830. 

Manoel Bu~rque de t.Iacedo, do 1\'Ieu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça ex~cutar. 
P:tlacio do Rio de Janeiro em t5 de Janeiro de i88i, 6.0. o da 
Indopendencia e. do Imperio. 

Com a rubrica de Sua dor. 

fj.uilf·/iü~;zpAiflu~YJ1-" . 
"' . ·h>"-\ ... ' '-1 '.'. 

' ~-

/ . 
. ,·) 
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DECRETO N. 7968- DE :1.5 DE JANEIRO DE 1881. 

Conecdc privilegio a Leopoldo Augusto Rodrigues da Silva c Franci>co 
llfar.JltCS Teixeira para o liqui<lo de sua invenção, denominado-A;na 
soldada. ----

Attendendo ao que Me requereram Leopoldo Augusto 
Rodrigues da Silva e Francisco Marques Teixeira, e Tendo 
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e 
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio, por 
cinco annos, para o liquido de sua invenção, por elles 
denominado-Agua soldada-, para extinguir insectos, desin
fectar e asseiar latrinas, segundo a descripção que depositaram 
no Archivo Publico; com a clausula de que, sem o exame 
prévio do referido liquido, não será effectivo o privilegio, 
cessando a patente nos casos previstos no art. i O da Lei de 
28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publ!cas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em 15 de Janeiro do 188i, 60. o da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 7969- DE :1.5 DE JANEIRO DE :1.881.. 

Concede P.tLvUn~io a Francisco da Silva Mascarenhas para a machina dr <~ta 
invenção, denominada- V~ctoriQsa. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco da Silva Mas
carenhas, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corõa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio, por :1.0 annos, para a m~!_çhlJ!a 
de sua invenção. denominada-Victoriosa-, destinada -a -(ks: 
Cãscar e brunir café, segundo a descripção e desenho que 
àpfêSentou_e_ ncam archivados. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em :1.5 de Janeiro de 1881, 60. o da 
Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 
~d'\:.I'I:I'V' 
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DECRETO N. i970 - DE f 7 DE JANEIRO DE i88:l. 

Declara caducas varias concessões de linh;ls forreas urbana.s c suburbanas. 

Considerando que varias concessões de linhas ferreas urba
nas e suburbanas, sem prazo fixo para começo das obras, ou 
com prazo marcado e extincto, não tiveram principio de exe
cução até á presente data, Hei por bem Declarar caducos os 
respectivos decretos. 

Manoel Buarque de Macedo, .do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricuftura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em t.7 de Janeiro de i881, 60." da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. i9it. -DE :1.9 DE JANEIRO DE 1881. 

Eleva a oito companhias o aclual 4.o corpo de cavallaria da Guarda Nacio
!1-~L da comarca da capital da Proyincia do Rio Grande dÕ-Siif. ---

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
''incia do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decl'etar o se
guinte: 

Artigo unico. Fica elevado a oito companhias o actual ~. 0 

corpo de cavallaria, organizado na comarca da capital da 
Província do Rio Grande do Sul ; alterado o Decrete;> n. i394 
de i3 de Julho de 1879, na parle em que creou o mesmo 
corpo com quatro companhias. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Janeiro de i88t, 60. 0 

da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
--.c_ 

Manoel Pinto \~~~~~~ .~ :-. -':"·,_ 
, ~\v~ ·:.•. ? \ 

J ~'::;.-) . :;' : 
.t'\:I'I:J'I:P~ 

" 
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DECRI<:TO N. 7972- DE 19 DE JANEIRO DE !.881. 

Crca uma secção de !Jatalhão da ro3crva no Comman•lo Superior da G_ll_!!!~a 
Nacional da comarca de Jaieós, tia Provincia do Piauhy. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
víncia do Piauhy, .. Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. :1. o E' creada no Commando Superior da Guarda Na
cional da comarca de Jaicós, da Província do Pi:mhy, uma 
secção de batalhão da reserva, com quatro companhias e a 
designação de 6.•, a qual terá por di&tt·icto as freguezias do 
município de Picos. . 

ArL 2. o Fica alterado o Decreto n. 6809, de 2U de Dezembro 
de 1877, na parte em que .mandou addir a for!)a da reserva 
qualificada· no mesmo município ao ~6. 0 batalhão de infan
taria do serviço activo .. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, 
SJnador do Imperio, Ministro e Secretario de Esl<ldo dos 
Negocios da .Jnsliça; assim o tenha entendido e faça eX:eeutar. 
Palacio do Hio de .Jáneiro em :lU de Janeiro de 1881, GO.u da 
Independericia c do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o lmper!ldor. 

Manoel Pinto (le So!!Z(t Dantas. 

DECBETO ~- 7973- DE 19 DE JANE!UO DE 1881. 

ElcYa a Sc~rctari~L Ua r.oli~ia. lia ProYillcia üc S. l1 aulo a. catügoria igual 
:i~ ilO i\lara.nhão c S. Pc(lro do ltio (~rantlc do Sul. 

Us:mdo da attribuição concedida pelo § 2. 0 do ~1rt; 3. 0 .da 
Lei n. 3017 de 5 de Novembro de·i880, Hei por ·bem Decreiar 
o seguinte: 

Artigo unico. 'A Secretaria de Policia da Província de 
S. Paulo terá os empregados e vencimentos indicados na La
Jwlla t1.• annexa ao Decreto n. 5~23 de 2 de Outubro de 1873, 
relativa <is Provinci~1s do Maranhão e S. Pedro do Hio Grande 
Jo Sul; revogadas as di~ posições em contrario. 

:Manoel Pinto de Souza Dantas, Con~elheiro de Estado, Se
nador !lo Imperio, .Ministro e Secretario de Estado dos Nc
godos da Justiça, t1ssim o lenha entendido e faça executar. 
l'alacio do Hio de .Janeiro em iU ue Janeiro de 1881, GO.o da 
lndcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Maneei Pinto de Souza. Dantas. 
J·'...·l\:.1 71P :.F·.·.F'·f-.:.P 
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DECRETO N. 79H- DE :19 DE lANEIRO DE 1881. 

Eleva a Secretaria da Policia da Plovineill de Sctgipc a eatcgol'ia 
iguaiT"das Alagua> o outras. 

15 

Usando da attl'ibuição concedida pelo§ 2.• do arL. 3.• da 
Lei n. 3017 de 5 de Xovembro de 1880, Hei por bem Decretar 
Os(lguinte: 

Artigo unico. A Secretaria de Policia da Província de Ser
gipe terá os empregados e vencime:rlLos indicados na t.abella 
:5.• annexa ao Decreto n. M,23 de 2 de Outubro de 1873, e 
relativa a Provincia das Alagôas e outras; revogadas as dis
posições em contrario. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Justira, assim o lenha entendido e faça executar_. 
Palacio do Uio de J<mciro. em :10 de Janeiro de 188:1, 60.• da 
lndepcndcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador • 

. Manoel Pinto de Souza Dantas. 

DEC!\ETú N. 7973- DE 22 DE JA:';EJRO DE :1881. 

JJolormiua por uti!HaLlc puLiie.t a construc(:ão do um ;é lifido Ue~tinad~ aÓ 
osla!Jo!ccimcnto tia Facnldatlc <lo Medicina elo Rio de ~aneiro, nos terrenos 
silos :'l praia Ja SauUaUc, CIII llolafop>. 

Attcndendo ú necessidade de se construir nesta Curte um 
edi11cio destinado ao estabelecimento da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, e á utilidade publica de ser levantado 
esse edillcio nos terrenos sitos á praia da Saudade, em Bo
tafogo, dos quaes parte pertence ao Estado, e parte se 
acha occupuda pelas propriedades particulares ns. 28, 30, 32 
e 3~, Hei por bem Determinar a referida construcção, ele 
conformidade com o plano e plantas juntas, e Ordenar que 
se proceda nos termos dos arts. 3. • c seguintes do Decreto 
n. 3ii3 de i2 de Julho de 18~5. 

O Uar(ío Homem de ~ll·llo,. fio Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do Jmperio, assim o tenha 
c•ntendido e fac· a executar. Ptiltlcio do Rio de J;meiro em 22 de 
J~meiru de 188i, 60. o da Independentia e do Impcrio. 

Cum a rubrica de Sua l\1 ,~~~;- _ , . • 0. :"\ . ' -, :., : . . . -~ 

Bar./ lf.~ de itiello. --~ .!'_,, ., 
'!. ~,_, .... :;' .. 

<l'ld'\:AP~ . • 
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Senhor.- Obedecendo ao preceito do § 2. o do art. ~.o da Lei 
n. 589 de 9 de Setembro de f.850, e usando da faculdade do 
art. :1.7 da Lei n. 29~0 de 3! de Outubro de f.879, tenho a 
honra de submetter á apreciação de Vossa Magestade Imperial 
a exposição junta da Directoria Geral da Contabilidade do The
sõuro Nacional, em que se demonstra a insufficiencia do cre
dito de algumas rubricas do art. 8. o da citada Lei n. 29ll0, na 
parte em que compete ao Governo decretar o seu supprimento 
para liquidação do exercício de f.879- :1.880, pelo que toca á 
despeza do Ministerio da Fazenda. 

Reconhecendo a necessi~ade da medida, tenho por conve
niente solicitar de Vossa Magestade Imperial a approvação do 
decreto incluso. · · 

Sou, Senhor; com o mais profundo respeito, de Vossa Ma
gestade Imperial subdito reverente e fiel. -José Antonio 
Saraiva. 

Palacio do Rio de Janeiro aos 22 de Janeiro de f.88i. 

DECRETO N. 7976 - DE 22 DE JANEIRO DE' 18811.\ 

Abro ao ·Ministerjo !la Fazenda um cr_e,dito supplcmentar da quantia do 
3.692·.924,ll.75 p~ra as._ verbas 4.a, S. a, 9.a, 15, 16 c 18 do art. S. o da Lei 
n. 2940 de 31. de Outtlbro de,1Si9, para o exerciçio .de i8i9-i880. 

Hei por bem, Tendo ou v ido o Conselho de Ministros, na 
fórma do § 2. 0 do art. ~.·da Lei n. 589 de 9 de Setembro de 
:1.850, e Usando da attribuição concedida ao Governo pelo art. f. 7 
da Lei n. 29~0 de 3f. de Outubro de f.879, Abrir ao Ministerio 
da Fazenda um credito supplementar da quantia de 
3.692:9:!~~175, afim de ser applicado á liquidação das verbas 
do art. 8.• da citada Lei n. 29(l0 do exercício de :1.879-:1.880, 
méllcionadas na tabella que este àéompanha, assignada por 
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Nf'!gocios da Fazenda e. Presi-dente do Tribunal do 
T4~~o.ur!1.•Nacional, que assim o tenha entendido e faça. exe
~:utar. Palacio do Rio de Janeiro aos 22 de Janeiro de 1881, 
60.• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de SuaMagestade o I~perador. 

José Antonio Saraiva.-
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•rabeU.a das vor~as do art. S.o da Lei n. 29.10 do 
3:1 de Outubro de :1879, cujos crcditos, por se• 
rc•n insufliciel1.tes, são suppridos pc~o Decreto 
n. 797G desta data, para l.iquidação do exer• 
cicio de l.S79-1SSO 

·r... 
8. 
9. 

15. 

:16. 
i8. 

Caixa de Amortizáção ................. . 
Juizo dos Feitos .da Fazenda ... , •....... 
Estações de arrecadação ................ . 
Desp~zas eventuaes, incluídas as diffe-
renças de cambio ..................... . 
Juros diversos ......................... : 
Juros dos dcpositos das Caixas Econo-
micas ........•..•....................• 

66:18715037 
20:8006000 
6i:i09J5000 

2.9H:0006()00 
58(1,:000,5000 

-49:8~8#{38 
-------
3.692:92(1,~175 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de 188i .-José 
Antonio Saraiva. 

DECilETO N. 797i .,... DE 22 DE JANEIRO DE i88i. 

At'!'rova ·com Jnodificaçücs a rclorma dos cslalutos da ComJlanhia de 
~o~_~ros do vid01 e contra fogo -União Commerci_a). 

Allendendo aQ que Me requereu a Companhia de seguros 
de vida e contra fog-o- União Commercial - devidamente 
representada. e Conformando-~Ie por Minha Immediata Reso
lurão de 5 do corrente mez com o parecer da Secção dos 
Negocias do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 25 de Novembro do anno proximo findo, Hei por 
bem Approvar a refor-ma de seus estatutos, com .as modifica
ções que com· este baixam, assignadas por Manoel Buarque 
de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estndo 
dos Ne~ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em 22 de Janeiro de f88i, 60.• da Indepen
dencin e do Imperio . 

. Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

ll'lanoel Buarque de Macedo. 
i 
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lUodHica('Ões a que se ret"ere o Decreto n • .,-u.,.,
de ~~ ~.'!.e Janeiro de 1881 

I 

Fica eliminado o ~ 3.' rio art. 5." 

If 

Eliminem-se no art. G. o as pnlavrâs:-e eaixa nuxili~r. 

IH 

Eliminem-se no art. 7. o nrro ôó as palaVl'<JS- passarão á 
caixa auxiliar e - mas tmnbem todo o ~ 2." 

IV 

Fic<1 eliminauo o art. iO. 

v 
No art. :1.8 em vez de- cinco annos- diga-se- tres anuo:-:. 

V f 

No art. 20 elimine-su-e o conselho fiscal-até ao flm. 

VII 

No art. 21 eliminem-sé-e meio por mil soüre, etc.
alé 110 tim. 

VIII 

O§ s:> do mesmo ar-t. 21 fica substituído pelo seguinte: 
Convocar exlraordin·ariamcnte a assembléa geral, quando 

fôr re11Uerido pelo dircctor geral c por trinta socios. · · 

No~ 2. 0 do art. 36 em vez -de cinco em cinco~annos
leia.-!Se-de tres em tres annos. 

X 

No art. ~2 em vez de- cinco annos- Jew-se- tres annos. 
Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de :1.881.-

11</anoel Buarque (le Macedo. 
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Estatutos da Companhia · Uilião Conunercial 

CAPI'Ji!LO I 

DA CO;'t!PANHIA, SUA DURAÇÃO E FINS 

Art. L o A Companhia-União Commercial-fundada por 
Decreto n. 75!1.8 de 22 de Novembro de 1879, será regul~da 
pelos presentes estatutos. · 

Art. 2.• A companhia poderá, sob a resolução da assem
bléa geral do.> associados estabelecer agencias ou filiaes nas 
províncias uo Imperio. 

Art. 3.• A duração da companhia será de 40 annos e 
Hndo este prazo, si não fôr exi~ida a sua liquiàariio ou não 
si der motivo legnl que a deL'rmine, se entenderá ella pro
rogada com a prévia autorização do Governo Imperial. 

Art. 4." No cnso de dissoiuçãu social seni a liquidaçiio 
feita pelo director geral, sub-director e um dos membrcs do 
conselho fiscal indicado pela asscmhiéa geral da companhia. 

Art. 5." A companhia tem plr fira: 
i.° Crear capitaes, rendas, heraní;as, pensões, dotes, etc., 

por meio ue contribuições feitas por uma só vez ou por 
annuidades, tudo de conl'ormiC:ade com as respectivas clau
sulas e condições da apolice de scgaro sobre vida ; 

2.• Segurar contra o fogo: os bens moveis ou immoveis, 
ainda que o incendio seja produzido por exhalações electro
atmosphericas ou por explosão de gaz; as mercadorias depo
sitadas na Alfandega, trapiches ou entrepostos alfandegados 
ou não; as transportadas peü;s ferro-vias e por mar, tudo 
dll accôrdc: com as corresponde:1tes clausulas c condições_da 
apolice; 

3.• Hecebcr na caixa auxiliar do seguro mutuo contra o 
fogo- dc.,rle mil réis r:té á maior quantia, de conformidade 
com as re,;pectivas clausulas e condições das cadernetas. 

Art. 6." As clausulas c conJiçõcs das <1polices de seguro 
sobre vida c contra fogo c t:aixa auxiliar fazem parte inte
grante dos estatutos. 

CAPITL:LO li 

CONVEUSÃO E EMPH>;;GO DOS CAriTAES 
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divida publica geral ou provincial, que gozarem dos pri
vilegios daquellas; desconto de bilhetes do Thesouro e Jetr<IS 
hypothecarias de sociedades de credito real, garantidos pelo 
Governo. 

§ 2. o Nos depositas particul:u·es converter· se- hão na com
pra ou caução de apolices da diovida publica geral ou (Jrovin
cial, qüe tiverem garantia do 'Governo, desconto de bilhetes 
do Thesouro e letras hypothecarias de sociedades de credito g-a
rantidas pelo Governo e ·hypothecas n juizo dn administrnçilo. 

Art. 8. 0 As quotas que concorrerem para os fundos de 
reserva serão convortidas em apolices da divida publica geral 
ou provincial, gârantidas pelo Governo ou em bilhet"!s do 
Thesóuro ou letras hypotllecarin:; de sociedades de credito 
real tambem garantidas pelo Governo. 

Essa·s transacções serão feitas por corretor com ccrtillcadu 
da cotação oflicial do dia. 

CAPITULO Ili 

DIVIDENDOS, FUNDO DE RESERVA E RATEIO 

Art. 9 .• Dos lucros produzidos annualrnente pela secçiio de 
seguros muluos contra o fogo, depois de deduzidas as de:;pezas 
que proporcionalmente lhe tocarem, tirar-se-ha do s~ldo que 
ficar um sexto para fundo de reservn commum, outro sexto 
para fundo de reserva especial e os quatro sextos restnntes 
serão distribuídos como dividendos aos seguradores. 

Art. :1.0. Até á concurreneia de um sexto, os fundos do 
reserva da caixa auxiliar e do seguro mutuo contra fog-o for· 
mam um fundo comrnum destinado a reparar os prejuízos 
que indistinetamente possam sobrevir. 

Ar-t. H. Si o producto do premio annual e o emprestimo 
feito pelo fnnuo de reserva, niio bastarem a reparar os Sinis
tros de um anno calamitoso, o deficit restante será coberto 
por um premio supplementar que nüo poderá exceder o terço 
do premio annual. 

Art. 12. O fundo de reserva d destinado a fazer face ás 
perdas do capital social ou a substituil-o; n~o se poderá 
fazer distribuição de dividendos emquanto o capital social, 
desfalcado em virtude de perdas, nfio fôr integralmente resta
belecido. 

Art. 13. Cessará a formação do fundo de reserva, logo que 
attinja a 200:000$, revertendo então as pareellas qLle a com
punhamem beneficio dos seg·urados. 

Art. H. Entender-se-hiio por de;:pezas da companhia os 
honorarios da directoria, a commissão dos installadorcs e 
membros do conselho fiscal, os vencimentos dos empregados, 
o uluguel e gastos de escriptorio, a factura das chapas emble
maticas, em geral quaesquer despezas que se façam em pr0l 
dos interesses da companhia. 
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Art. :15. Todo o segurado que se retirar dn comp:mhia e 
n~o tiver rDnovado o seu seg·nro por quatro annos eonsecu
tivos perderá o direito :10 dividendo que lhe tiver perteneido 
até ao anno social anterior no em que deixar de fazer parte da 
companhia, revertendo ao fundo de reserva. especial. 

CAPITULO lV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. :16. Cnhc a administraç~iío dn companhia a. um direetor 
geral que a exercerá ~ob a immediatn liscalisnção de um con
sell:o lhcal composto de cinco membros eleitos por escrutínio 
secreto pela assernbléa g-eral. 

Art. i i. Os cargos de director geral, suL-rlirector e advo
g:lllo tl3 companhia são da livre e'colha rlo conselho fiscal. 

Art. 18. O m~ndato durará pHa tr1da a administração por 
cinco annos. 

Art. -19. Ao director geral e na sua falta ao sub-director cahe 
representar immediutamente a colnpanlli:~, demundar nctiva e 
passivamente, e representai-a em todos os :1ctos civis em que 
ella <leva comparecer, p:1ra o fJue ficam investidos de todos os 
poder.es d ~ livre c geral administrnç~o como em causa propria. 

Arl. 20. Os membros da ;Jdministrnção perceberão ;mnual
mente como recompcn~a de seu trabalho os seguintes hono
rar-ios: o dir<'ctor g!·ral 4:000;.~, o sub-dircctor 3:000/>, c o con
selho fi•;cal terú a commiss:io de meio por mil sobre as quantias 
que :mnnaltnenle entrarem para a caix~ auxiliar, a qual será 
proporcionalmente dividida. 

Art. 2-1. São soei os fond:~dores desta companhia o Dt•. 
Joaquim José Teixeira lle Carvalho Junior, Antonio Vicente de 
Sá l\'lalheiros Solto Maior. João dos Santos Pinto e João Antonio 
l\'londego, que r•ercd1erã(1 cumulativamente por si ou seus le
g·itimos e legues herdeiros ou successores 5 "/o por direitos da 
tHlministrariio ri•l seguros sobt•e vida, um por mil sobre os 
valores segurados de seg-uros mutuos contra o fogo e meio por 
mil sobre as quanii~1s que annunlmente entrarem para a caixn 
auxiliar. · 

Art. 22. No impedimento por mnis de um mrz de algum 
membro do conselho fiscnl, serú convidado o respectivo sup
plente. 

Art. 23. Ao director geral e na sua falta :~o sub-director 
cabe a convocrwão das assemblr\f;S geraes ordinarias e extraor
dinarias. procedendo sempre para esse fim de accfmlo com as 
indic11rões do comelito lisc::tl. 

Art. 2TJ,. N<io pollerão formn:- parte do ~c~~o~n~s~~~§!~~~ 
c01npanhia, associadc:s que pertenç::tll}.J.l ..... , (lf, 
de seguros. >'. -{\~,\-\,_..:, 

. . ·.)'J 
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Paragrapho unico. O director, o sub-director, os membros 
do conselho fiscal, e bem assim quaesquer empregados lla 
companhia, n1ío poderão servir de presidente, nem formar 
parte da mesa da assembléa geral, nem da corr:missão da 
tomada de contas. 

CAPITULO V 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 2ü. Os membros do conselho fiscal compôr-se-hilo, 
além dos cinco de que falia o art. f6, de mais cinco que 
serão considerados supplentes, segundo a ordem da votação, e 
terão exercício nos casos previ<tos no art. 2il. 

Art. 26. E' da com petencia do mesmo consellw: 
L o Nomear o director geral, sub- dire0tor e advogado da 

companhi:J, conforme preceitua o art. f.i. 
2. o Nomear de seu seio o presidente, vice- presitrentc e 

secretario. 
3. o Designar no fim de cada semana o de seus membros 

que deverá acompanhar os actos da administração. 
4. o Examinar os balanços c relato rios que a direetoria te

nha de :1presentar á assembléa geral , acompanhados. de 
um parecer circumstanciado sobre :i marcha dos nr1gocios da 
companhia. 
· iJ.o Propôr de accôrdo com a directoria as alt&rações de 
que os estatutos careçam e adoptar do mesmo modo as mo
dificações que se tornem ncces>arias .no regimento interno. 

6. 0 Rubricar por seu presir" ente os Ji,;vros das a c tas da 
directoria e do mesmo consell:o, declarando ém te!'mos de 
abertura e encerramento o numero de. folhas e o fim a que 
são destinados. . 

7. 0 Reunii·-se ordinariamente uma vez por mez c e;'tl'tlO!'
din:~riame~te quando julgar conveniente, ou quanJo o re
clame o direclor geral. 

8.• Co.11:vocar ext~·aordinari~mente a assembléa grral quan
do lhe seJa requerida pelo du~cetor gerul ou por ,,ssociados 
que representem um quinto dos valores segurados ou sub
scriptos. 

9.0 Executar· _e fazer executar fielmente as disposições 
contidas nestes estatutos, e regular entre si o meio pratico de 
dar cumprimento ús suas disposições. 
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CAPITULO VI 

DO D!RECTOR GERAL E SUn • DIRECTOR 

Art. 27. E' da attribuição do· director geral: 
§ L o A direcção geral da associação. 
~ 2. o Nomear agentes, representantt's e empregados, mar

cm·-lhes as respectivas commissões e ordenados. 
§ 3.0 Organizar, de accôrdo com c conselho fiscal, o regu

lamento interno da sociedade, propoado as reformas que 
julgar convenientes para a boa marcha dos negocias. 

§ ~-o Prover que os livros da assor~iação sejam escriptu
rados com a precisa clareza e exactidão, facultando-os a to
dos os essociados que os queiram examinar. 

§ 5. o Conservar sob sua guarda immediata toçlos os pnpeis 
e documentos da associação. 

~ 6. o Assignar toda a correspondencia e papeis do expe~ 
diente, bem.como os cheques para o banco que tambem 
serão firmados pelo membt'o do conselho fiscal em exercício. 

§ 7. o Determinar a publicação periodica dos nomes dos 
seg-urados nos jornaes de maior circulação. · 

§ 8. o Convocar, por ordem do conselho fiscal, as assembléas 
geracs oruinarias e extraordinnrias. 

§ 9. 0 Apresentar mensalmente ao ,·onselho fiscal um ba
lancr;te sobre os negocias da associação, e annualmente um 
relataria e balanço gerul que deverá ser levado ao conheci
mento d<J a~sembléa geral acompanhado de um parecer do 
conselho fiscal. ' 

§ tO. Velar pela fiel observancia do qne determina a lei da 
associação com approvnção da assemblea geral. 

Art. 28. No caso de impedimento do director geral, sub· 
stituil·o-ha o sub-director, com todas ns attribuicões confe-
ridas áqnelle p!Jr estes .estatutos. · • 

CAPITULO VII 

DA ASSEMDLÉA GER.\L 

Art. 29. A assernbléa geral é a rJunwo dos associados 
quando convocados e constituídos, de conformidade com os 
presentes cst~tutos. 

Art. ~0. Os associados só se poderiív fazer representar na 
assemblea geral por outros associados que se achém -· inscri
ptos nos dous grupos de seguros da ~·ssociacão pelo' i menos 
com quatro mezes de an tccedencin. · 
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Paragrapho unico. Nenhum socio terá mnis de um voto 
além do seu proprio, embora se apresente devidnmentc au
torizado por muitos associados, meno~ quando se trnt~r cl~ 
eleiç~o do pessoal da administração, visto não serem ndmis
siveis votos por procuraç,ão. 

Art. 31. A convocação da assernbléa geral ~orá feita pelo 
director geral por indicação do con~elho tlscal. 

Art. 32. Determinada a convocação, !'Crá ella feita por 
espaço de iO dias nos jornaes de maior circulação na Côrte. 

Art. 33. A assembléa gernl se reunirá ordinariamente 
uma vez por ánno, em Julho, para lhe ser presente o parecer 
do conselho fiscal julgnndo as contas do director geral. 

§ f. • Conhecido o parecer, nomeará a assembléa geral 
uma commissão de tres membros que emittirá seu juizo 
sobre o parecer do conselho fisc:~l, sujeitando-o ao julgamento 
da assembléa geral. 

§ 2." A com missão de contas será eleita annualrnente pela 
assembléa geral. 

Art. 3~. Nas reuniões extraordinarias não se poderá tratar 
de assumpto alheio ao fim da convocação. 

Art. :35. Feita a convocação e não comparecendo numero 
de socios que representem pelo menos um quarto do capital 
inscripto em seguros, far-se-ha nova convocação, expondo
se isso mesmo aos associados nos respeciivos annuncios, de
liberando-se então com o numero de socios presentes. 

Art. 36. Compete á assemblra geral : 
§ L• Julgar as contas da associnç:ão. 
§ 2.• Eleger de cinco em cinco annos um conselho fi;;cal 

de cinco membros, e annualmente a commissão de contas de 
tres membros. 

§ 3. o Resolver sobre toda e qualquer pmposta que lhe seja 
apresentada dentfú da orbitn destes estatutos. Para os casos 
de reformas dos estatutos, dissoluçiio da companhia, ante;; <lo 
fim ~do prazo marcado para duraçiío socinl e prorogação, deverá 
estar constituída com um numero de socios que representem 
metade e mais um do capital subscripto. 

Art. 37. Não terão voto deliberativo na reunifio do comelho 
fiscal nem na assemuléa geral da associnção o director geral 
e sub-::lirector ; cumprindo-lhes, entretanto, assistir a todas 
as reuniões e prestar os esclarecimentos que lhes :<ejnm 
pedidos. · 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAE>; 

Art. 38. Quaesquer controversias entre os socios e a admi
nistração serão dirimidas por arbitros, nomeando cada uma 
das partes o seu o os dons um terceiro no caso de divcrgencia, 
recorl-1.\~do-se á sorte quando não chegarem a um accôrdo. 
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Art. 39. O pessoal, agente e representantes da associação 
prestarão fi:mça idonea e são individualmente rilsponsaveis 
pelos t~lmsos que commetterem no exercició de suas funcções. 

Art. lJ,O. Excepção feita do art. 21, os presentes estatutos 
poderão ser alterados por deliberação da assembléa geral e 
prévia approv<:~ç5o do Governo Imperial. · ,· . 

Art. M.. Embora não estejam consignadas nestes estatutos 
todas as disposi~ões de leis relativas ás companhias conge
neres, esta se submette a todas as que lhe Sl'jam applicaveis. 

DISPOSIÇÕES TRANSITOniAS 

Art. lJ,2. Por derogarão transitaria dos arts. :1.7 e 26, § :1..", 
destes estatutos. ficam desde já os socios fundadores, Dr. 
Joaquim .JosP. Teixeira de Carvalho Junior, Antonio Vicente 
de Sá Malheiros Sono Maior, João dos Santos Pinto: e João 
Antonio Mondcgo, autorizados a design~r o director geral, 
snb-director, conselho fiscal e advogado que deverão servir 
nos primeiros cinco annos da ndministração da sociedade. 

Clausulas e condiç(ies do seguro n:aut.uo sobre 
vida da associação-União Con:an:aerci~l 

Art. i." A pessoa que subscrever-se na Associação União 
Commcrcial chamar-se-ha snbscriptor a8sociado, H o individuo 
a favor de quem for institnidt> o seguro, chamar-se-ha 
~egurado. · · 

Par:~grapho unico. Qualq11er pessoa póde ser no· mesmo 
contrato suuscriptor associado e segurado. O segurado não 
póde ser substituído em toda a duração do contrato. 

Art. 2. o A quota mini ma das contribuições é fixada em f 54$ 
pnra as annuidades e em 50~ ns unicas. 

Art. 3. o As apolices só serão válidas quando forem inscriptas 
no registro geral da associ:.~ção e deverão conter : 

1.• O numero de ordem; 
2. o O numero de matricula do registro geral ; · 
3. o O nome, domicilio e natu,ralidade do· subscriptor 

associado ; . 
4:. o O nome, domicilio, naturalidade e idade do segurado; 
5. o O valor da contribuição feita ou a fazer, da importancia, 

seja uuica ou por annuidades, com determinação da época 
ou épocas em que deverão ser realizadas, logar e data da 
realizaç:io do contrn to ; . 

6." O fim, condições, tempo e termo do contratQ; 
7. • .A indicação dos documentos indispensaveis que deverá 

apreseNtar o segurado para justificar seus direitos á liquidação; 
8.• As assignaturas indicadas no artigo seguint~ e mais o 

"ello da associílção; · 
\.i." Na apolice >c tnnscreverão as presentes cl:u,:tsulas. 



26 ACTGS DO I'ODBR EXECUTIVO 

Art. 4." O capital imposto na 3Ssociação e as obrigações 
reciprocas entre .. esta e o associado constarão de um duplo 
contrato, na fórma do artigo anterior, assignado pelo subscri
ptor e pelo director respectivo. 

Art. 5.0 No caso de se perder e inutilisar alguma apolicc 
o interessado poderá reclamar outra· por cscripto, á respectiva 
direcção, decl3rando a cnusa da perda ou detrimento. 

As despezas correriio por conta do rec.lamante, e estes novos 
titulos ficurão registrados em livro especial, ficando nullos os 
anteriores. 

Art. 6. o No prazo de seis mezes contados da duta do eon
trato o subscriptor é obrigado a apresentar certidão authen
tica da idade do segurado, ficando archivada na respectiva 
direcção até a liquidação do contrato; na falta deste do
cumento o segurádo soffrerú as penas seguintes : 

L o Será considerado e collocado no grupo que se julgar 
menos yantajoso na liquidação, isto é, na idade em que ha 
menos nsco ; 

2. 0 Qualquer inexactidão na fixação da idade do segurado, 
como nos documentos ou nas declarações, cujos ell"eíios façam 
alterar 3s condições do contrato em prejuízo dos mais ns
sociados, impot·tará a perda de todos os lucros qne J h e car
re"ponder na époea da liquidação, c só receberá o c3pital 
com que tiver entrado si então for vivo o segurado. 

Par3grapho unico. S~o dispensadl}s dessa :Jpresentação os 
subscriptores da quarta combin3ção ou grupo, de que traia 
o art. 11 destas clausulàs. 

Art. 7. o As contribuições ou pagamentos dcveri:ío ser 
feitos, para o~ segurados do Rio de Jnnciro e Nicthcroy, 11a 
Côrte, séde da associnção, e n~s proYinci3s c cidades com
mcrciaes nas suas respectivas filiacs, em qualquer das se
guintes épocas: Março, Junho, Setembro ou Deze:nbro. 

Art. 8. o A direcção geral e 3S tiliaes poderão recus3r 3 
admissão de qualquer contr3tO de seguro sem dar o mo-
tivo de sua recnsa. · 

Art. 9. o Nas opera~ões da associ3ção formam parte de uma 
classe ou grupo todos os subscriptores cujo fim ou epoca 
de liquidação não exijam· combinações differentes ; nos 
ditos grupos se poderá aceitar pag3mentos até i de Janeiro 
do anno anterior ú liquidação, para facilitar 3 admissão de 
contratos para um ou mais annos. (Arts. H, i2 e i3 destas 
clausulas.) 

Art. !O. A graduação do risco de morte para o segurado, 
na liquidação dos lucros que lhe corresponder, se far:í com 
relação ás pautas formadas sobre as tabellus de mortalidada 
de Deparcieux. 

Art. H. O seguro sobre vida divitl.e- se em qnatro classes 
ou grupos, formados seguw1o a idade, i:nportnneia das ,;ub
scripções c o anno em que foram cffectuados os contraias, 
podendo o subscriptor optar por qualquer· delles n<1 fórm:t se
guinte: 

Lo grupo. Com perda do capital e lucros no caso de morte 
do ~egtmJdo, com ft\culdadc de liquidar cada cinco 3nnos. 
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2.• grupo. Com perda sómente dos lucros e não do capital 
imposto no caso de morte do segurado, com faculdade de li
quidar cada cinco annos. 

3.• grupo. Com perda do capital e lucros por morte do 
segurado, com faculdade de liquidar todos os annos, depois 
do primeiro quinquennio. 

4.• grupo. Sem perda do capital nem lucros em caso 
algum, nem mesmo com a morte do segurado, com facul
dade de liquidar cada um anno, depois dos primeiros cinco. 
. Art. f2. A duração do compromisso, só nos grupos de 
seguros de vida, é fixada entre cinco e vinte e cinco annos. 

Art. :1.3. Os quinquenniqs do compromisso são sempre com
pletos para as respectivas liquidações e 'principiarão no dia 
:1. de Janeiro seguinte ao anno em i!Ue se fizer o primeiro 
pagamento, á excepção do primitivo, cujo começo será depois 
do que fica determillado no art. dos estatutos. 

A1·t. H. As contribuições que a associação receber no de
curso de qualquer anno até a data prefixa no artigo anterior 
entrarão em conta corrente no estabelecimento bancario que 
for escolhido pela respectiva direcção, de accôrdo com o com
petente conselho fiscal até ao dia 31 de Dezembro proximo 
ft.Huro, vencendo para os subscriptores associndos o premio 
que pagar pelos depositas. · 

Art. :1.5. Os subscriptores que quizerem adquirir os direi
tos na partilha dos lucros dos grupos respectivos sem su
jeição ao artigo anterior, no mesmo anno em que se inscre
verem devem pagar sobre a contribuição unica ou annual 
que fizerem, f •/o por cada mcz, ainda quando incompleto, 
que tiver decorrido desde i do mez de Janeiro anterior. 

Art. :1.6. Para aproveitar as faculdades concedidas pelo 
art. H destas clausulas para as liquidaçõe~ voluntarias dos 
grupos, o subsr:riptor ueverá avisar a respectiva direcção tres '· 
mezes antes de expirar o quinquennio ou o anno em que 
quizer liquidar; aliás o fundo liquidado passará ao quinquen-
nio seguinte. · 

Art. 1.7. Os effeitos do compromisso dos contratos cessam 
para o subscriptor e para com a associação nos casos seguin
te,;: 

L" Por morte do segurado nos grupos 1.•, 2."e 3.•, de que 
trata o art. H dest:Js clausulas; 

2." Por se vencer o prazo do seguro ou pela conclusão vo
luntaria, facultada no mesmo art. H, preenchido o dever 
imposto no art. 16. No primeiro caso o subscriptor por annui. 
dades fica livre dos pagamentos posteriores á morte do segu
rado, c no segundo caso o segurado começa a receber o resul
tado da liquidação que tiver escolhido. 

Art. 18. Os associados no q,,o grupo estabelecido no art. H 
destas clausulas poderão prolongar a liquii.lação do seguro 
depois da morte do segurado até a conclusão do termo que 
tenham escolhido. 

Art. 19. Os contratos de seguro caducam: 
1." Pelas circumstancias estabelecidus no§ 2. 0 , art. 6. 0 des· 

tas clausulas ; 
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2. o Por falia ou demora de pagamento de 1ualquer das 
:mnuidades no prazo marcado nn apolice. 

Paragrapho unico. Com anticipur:ão de tres nJczes do termo 
do prazo marcado, a uirecçiio geral annunciará no Rio de 
Janeiro, séde da associação, em um dos jornaes da Cõrle, e 
nas províncias e cid~des commerciaes nas folhns dos Jogares 
em que estiverem estabelecidas as respectivas filiaes, n nume
ração das. snbscripções que se acharem incursas no paragra
pho anter1or. 

Art. 20. O subscri ptor que q uizer evitar ;, caducidade do 
seguro e fizer o pagamento atrazado dentro do anno do res
piro, de que, falia o§ 2. 0 do artigo anterior, pagará sobre [I 

annuidade devida 5 % por trimestre, ainda que incompleto, 
salvando-se assim da pena do artigo anterior. 

Paragrapho unico. Esta fórma de pagamento sú poderá 
ser fcitn no escriptorio da respectiva direcção. 

Art. 21. Os direitos dos subscriptores do grupo q,_o do art. 
H destas clausulas niio cadnc:\ln em cas'.J algum, e a Iiqnida· 
ção verilicar-se-ha segundo a importancia das contribuições c 
o tempo da imposição na associação. 

Art. 22. Nas épocns do termo dos grupos dos seguros 
sobre vidn proceder-se- ha á liquidação no [Jrincipio do :mno 
segumte, o deverá estar prompta em 30 de Julho proximo, em 
cuja dnta terá logar n llistrihuiçDo dos capitaes c lucros nas 
mesmas especies em que forem convertidas as contribuições 
e lucros, e pela mesma frírma receberão os subscriptores : 

:l. o Os capitaes impostos ; 
2." A data em que principiar o pagamento dos dividendos; 
3. 0 Os capitaes dos segurndos fallecidos antes d:J épo~a da 

liquidação; 
4. 0 Os juros accumnlados dos mesmos capitncs; 
5." Os capitnes e inter.oss,)S prorluzidos pelas imposições !ln,; 

'subscripções caducndns por f~ !ta de pagamento dentro do 
· :mno de prszo que concedem est::~s clausulas ; 

6. 0 0:; capitae' impnstos pelos que niio nprescntnrem o;: 
documentos nccessarios parn jnst!!1e<~r seu:> direitos á liqni· 
dação ; 

7 ." Gs prcmios vencidos pelos depositas em conta corrente, 
multa e os juros dos cnpitaes, de que tr;tta o parngrnplto :m· 
terior. · 

Paragrapho unico. As distribuições serão feitas na fó~·ma 
estubelrcida nos arts. H e :12 dcst;os clnosnlns. 

Art. 23. Os c::~pitaes e os lucros liquidados e não rechma
tlos pelo segurado ou seus herdeiros, nos seis 1nr>zes seguintes 
á épocn fixada pnra a term~Mc:ão das liquidações, conservnr· 
se-hão deposi!::~dos por con tn e risco de quem pertencer em um 
estabelecimento de credito, na fórma indicada no art. 111 des
tas clausulas. 

Art. 2q,. Os documentos que se devem npresentar para ter 
. direito ao dividendo são : 

L o Certidão n nthentiea de vidp do segurndo ; 
2. o Certidão de que o segurado vivia á meia noite do dia 

31 dê,'R.ezembro do nnno em que terminou o contrnto; 
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3. • Igual documento deverão apresentar todos os que 
tenhnm parte na liquidação, ainda que n~o queiram liqui
dar, sob pena de serem considerados incur~os no § 2." do 
art. 6." destas clausulas, st>m direito :1 reclamação alguma. 

Paragrapho unico. São dispensados da apresentação destes 
documentos os associados no quarto grupo do art.· i1 destas 
clausulas. 

Art. 25. Todos os documentos serão entregues á res
pectiv:l direcção, rlevidl1mente legalisados e livres uc des
pczas par:1 a a!'sociação, sendo os remettidos de paizes estran
geiros visados pelos consules brazileiros, e dentro do prnzo 
de seis mezes, sendo da competcncia do subscriptor cobrlll' 
um recibo delles, assignado pelo director respectivo e com 
os sei los da ussuciacão. 

Paragrapho unic-o. O prazo c termo fixados para a justi
ficação das direitos dos <Jssociados são percmptorios e pro
duzem, para aquelles que o não cumprirem, a perda de 
todas as vantagens em favor da classe ou grupo respectivo, 
sem que haja necessidade de notificação prévia. 

Art. 26. No caso de morte do segurado, os seus he1·deiros 
ou os que forem nos beneficios do respectivo contrato, e que 
se mostrarem leg-almente habilitados, devem fazer-se repre
sentar por um só e mesmo procuradot· para todos os actos que 
houverem de se celebrar com a associação. 

Art. 27. Como remuneração de todos os encarg-os que a 
direcção competente toma para desempenho dos deveres que 
ineumbem á associação, perce.ôerá a ditn direcção, dos sub
scriptores, uma commissão de 5 "lo sobre <l importancia das 
contribuições, e mais um mil réis por cada <lpoliee de contrato, 
além dos sellos e outro qualquer imposto devido á Fazendu 
Na()ional, que ser :lo pngos no a c to de assignarem o contrato. 

Paragrapho unico. A eommissiio e sellos a que todo o sub
scl·iplor é obrigado no acto de se insct·ever na associação 
serão para elle de nenhum effeito, si não realizar na época 
fixadu o contrato na fó1·ma da inscripção. 

Art. 28. A associação só fica obrigada pelos seus estatutos, 
e especialmente pelas clausuias geraes e particulares im
pressas e manuscriptas na apolice. Assim, para sua interpre
tação só se attenderá para sua propria lettra e suas referencias, 
e a associação não contra h e obrigação para com outras peosoas 
a uão serem as que mencionar o contrato, ou seus legítimos 
herdeiros ou representantes devidamente reconhecidos. 

Clausulas e condições da apolice de seguro 
Inntuo contra o f"ogo 

Art. i.• A companhia segura conjuncta ou separada
mente, conforme fôr uesigne~do no corpo da apolice, sob as 
condições geraes que se seguem : 

L o Todn a classe de bens moveis ou immoveis, ainila 
que o incendio seja produzido por exhalal:ões electro~atmos· 
phericas ou por explosão de gaz ; • 
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2. o As mercadorias depositadas na Alfandegn, trapiches ou 
entrepostos alfandegados ou não e as tramportadas pelas 
ferro-vias ou por mar. 
Para~rapho unico. No caso de sinistro originado por 

explosiio de gaz ou exhalações electro-lltmosphericas, a 
companhia sómente responde pelo d[lmno produzido pelo 
fogo; no o[IS mercadorias transportadas pelas ferro-vias ou 
por m[lr não se responsnbilisa pelo descaminho ou furto. 

Art. 2. 0 A companhia não segura em logares despo
voados, nem garante os incondios que provenham de g~;erra, 
invasão, hostilidades, commoção popular, força militar e 
quaesqucr explosões ou terremotos. Tambcm exclue os títu
los, documentos ou manuscriptos, pedras preciosas, ouro, 

·prata, ourivesaria, os theatros, as fabricas ou depositas 
cspeciaes de polvora, de fogo artificial, de kerozene, de 
phosphoros e alcool e mais materias consideradas inflamma
veis, assim como tambem os edillcios que contenham fabricas 
e depositos especiaes de artigos exceptuados na presente 
clausula, as rendas (enfeites), cachemiras, retratos a oleo 
c em geral todo o objecto raro ou precioso. Tão pouco res
ponde por qualquer outra perda que não seja material ou 
que não esteja explicitamente consignada na apolice. 

Art. 3. 0 Todo o associado na dupla qualidade de segurado 
c segurador é reciprocamente rcsponsavel peJos sinistros 
que possam soll'rer os mais co-associados, em razão da 
qunntia sef(urada e em C?ncordailcia ao risco que ofierece
rem os objectos submcttidos ao seguro. . 

Art. 4.. 0 Todo o seguro, qualquer que srja a. dnta em 
que fôr efiectuadó, tcrminnrá sempre no ullimo dia do mez 
de Dezembro l~C cada mmo pela maneira seguinte: · 

§ L o Aquelles íjUe forem efiectuados dentro do mez de 
Janeiro a Jun\io pagarão o premio de um anno por inteiro, 
para que possàm findar em 31 de Dezembro desse mesmo 
anuo. 

§ 2. o Aquelies, porém, que forem cfiectuados dentro 
dos mezcs de Julho a Dezeinbro pagarão o premió ue anno 
e meio, para que possam findar em 3i de Dezembro do anuo 
proximo futuro. 

Paragrapho uni co. Conforme· as clrcumstancias especiiles 
que cotlcorrant nos objectos slibmettidos ao seguro, poderá 
a companhia celcbrár contratds por prazos menores' do que 
os marcados nos parngrâphos antecedentes.~ . 

Art. 5. 0 Os riscos cornet;arão do dia em que se i·ealiz::it 
o seguro 11té ao em que find<~r o prazo de sua duração . 
. Art. 6." Aceita a minufà,' qlie deverú .conter todas as de

clarações a. bem da validade do contrato. e ser àssigriada 
pelo segurado, s.erá paga á vista a importancia do prêmio 
do seguro, scllo, :\police e chapa,· si esta "iinportané1a não 
exceder de iOOl!. No caso que éxceda, aceitara então o 
segurado uma Ietril a ptazo de tres mez,es pela importancia 
do seguro. · 

Art. 7. o A falta de pagamento dessas letras ou das de 
augmen,ws. ou accrescimo~ e:\.onera a companhia de. toda e 



31 

qualquer responsabilidade dos sinistros nos objectos seguros 
pelas apolices relativas ús ditas lett·as, sem prejuízo da fucul
dade que assiste á uircctoria de por touoE os mei~s exigir 
o pagamento delltts, Sendo a faltu de pagamento das letras 
resultante de augmcntos ou accrescimos de seguros, as 
isenções da companhia para eorn o segurado não o privam 
da qualidade de segurador, que subsiste sómente até á d~1ta da 
expiração do seu contrato, sujeito conscquentementc a todos 
os encargos que lhe são inllercntes. 

Art. 8. a Os effeitos do seguro cessam unicamente : 
:1. o Por des:1pparecimento dos objectos garantidos; 
2. 0 Por conclusiio do periodo fixado nu ap.olice; 
3. 0 Por fallecimento do segurado ou termii'laçuo·da compa-

nh~. . 
Art. 9. 0 Todo o segurado que co;u tres meze~ de anteceden

cia á expiração do contruto não declarar por esrripto á com
panhia que prcten<le desligar-se, confirma a su:1 tticitu recon- · 
ducção, sem nenhum direito a exercer contra a companhia. 

Art. :10. Por fallecimcnlo de qu::llquer associado cl!tende-sc 
o seguro continuado por seus herdeiros c ·successorcs até ao 
fim do anno em que se fizerem ns partilhas. Si, porém, os 
herdeirJs c successorcs quizerem rescindir o contrnto deverão 
fazel·o de conformidade com o que prescreve o nrtigo :mtece
dente, fienndo·lhes sómentc o direito da haver da companhiu 
o dividendo que lhes possa tocnr nesse mesmo anuo. 

Art. H. O nssociado, ao ussignar n upolice do seguro, deve 
deciurar si são seu~ em todo ou em parte os objcctos garan
tidos, si é usufructuario, credor, arrendatario, isto é, em 
que qualidade trata. 

Paragrapho unico. Toda a reticencin ou falsidude da parte 
<lo segurado que tender a diminuir a classificação do risco 
ou a trocar a natureza c objeçto !lella não dão direito ao se
gurado, em cuso do sinistro, a nonhumaiespecie de inde· 
mnização, aindu mesmo quando as ditas circumstancias não 
houvessem influído sobre o dumno ou perda do segurado. 

Art. U. Os capitacs segurudos c os premi os annuaes podem 
ser reduzidos, si durante a época do seguro diminuir a im
portancia deste, ou conforme preceitua o urt. 16. Na primeira 
parte deste artigo o segurado que incorrer deverá decla
rai-o ú companhiu, afim de se fazer a competente aver
bação na apolice e a diffcrença no premio correlativo. 

Art. f3. Quando, em virtude das diminui~ões de que tratu 
o :>rtigo nntecedentc, o saldo a favor de algum ou alguns 
associados fôr, durante esse armo, superior á importanciu a 
que ficariío reduzillos no anno seguinte os premios de seus 
seguros, têm elles direito ao retorno dessa differença, que 
será pago na época estabelecida pura a cobrança dos premios. 

Art. H. De 1 de Fevereiro em diante de todos os annos 
são obrigados os as~ociados a pagar na companhia os premias 
de seus seguros, sob pena de, aquelles que o niio fizerem 
até uo ultimo desse mez, incorrerem na multu de 10 "lo pelos 
dius que decorrerem da dat<~ da percepção ã do pagamento 
dos premi os. 
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Essa multa reverterá em benéficio do fundo de reserva. 
Fica subentendido que a responsabilidade da companhia 

para com os segurados não se estende além do ultimo dia do 
supracita~o mez, correndo ella d'ahi em diante exclusiva
mente por conta dos segundos. -

Art. 15. Sempre que se fizer cemstrucções que augmenta
rem o risco declarado na apolice em vigor, e quando se esta
belecer nos edificios segurados outros contíguos com fabricas 
a vapor, industrias ou outros objectos que aggravarem o pe
rigo do incendio, e quando os objectos submettidos ao seguro 
forem trasladados a outros !og-:Jres ou passarem a f.er proprie
dade de outras pessoas, quando o segurado se fizer garantir 
ou estiver já garantido no acto ou depois de assig!Íar a mi
nuta, por outra ou outras companhias, os ohjectos sobre 
que recahir o seguro, ou emfim que não houver cumprido 
o que prevê o art. H destas cláusulas, cessa a obrigação 
desta companhia até que o segurado, herdeiro, comprador 
ou possuidor tenha informado por escripto á directoria 
entrar novamente em suas obrigações para quem corres
panda. 

Paragrapho unico. A responsabilidade do segurado para 
com a companhia cessa unicamente depois que esta tenha 
declarado por escripto ter rescindido o contrato definitiva
mente. 

Art. i6. E' permittido á directoria, depois de ouvido o 
conselho fiscal, fazer rescindir quaesquer contratos sempre 
que julgar assim necessario aos interesses, não aceitar os que 
forem propostos sem dar as razões da recusa, bem como di· 
minuir o valor dos objectos seguros, dando immedintamente 
conhecimento ao segurado, fazendo-se-lhe a devolução da to
talidade ou d:t parte dos premias que já houver satisfeito; fi
cando desde então desobrigada a companhia de toda e qual
quer responsabilidade. 

Art. !7. Dado qualquer sinistro o segurado ou outrem por 
elle legalmente habilitado será obrigado a participar dentro 
das primeiras 24: horas á autoridade competente, a um dos 
directores ou agentes da companhia e declarar tod:Js as cir
cumstancias geraes e particularerc que tenham occorrido, a 
época precisa, o tempo que durou, as causas conhecidas ou 
que se presumam, a natureza e valor approximados dos obje
ctos queimados, avariados e salvados, assim como os meios 
para deter os progressos do incendio. A falta de cumpri· 
mento deste requisito por parte do segurado, priva-o do 
direito á indertmização, sem direito a opposi\,'50 de reclamação 
de especie nenhuma, salvo a prova em tempo da impossibi
lidade de cumprir esse preceito. 

Art. :18. A companhia declara que o seguro contra fogo não 
dá logar a lucro de nenhuma especie e sómente .. sim á mera 
compensação do damno soffrido em relação sempre á quantia 
segurada; por conseguinte, essa indemnização limita-se ao 
valo!' real ou commum que os objectos tinham antes do in
cendio e sem aceitar por nada nenhum beneficio illicit'J nem 
toda outra condição alheia do seguradCJ. 
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Art. i9. Si o valor declaradQ no acto do seguro é su
perior ao valor real ou commum do sinistro, a indemnização 
é regulada segundo o valor real. Si, ao contrario, é inferior, 
o segurado é considerado como seu proprio segurador pela 
differença, e soffre uma parte proporcional da perda relativa a 
essa differenr.a. 

Art. 20. No caso de sinistro a companhia tem o direito de 
praticar toda e qunlquer sorte de investigações para esclareci· 
mento do successo e exigir do segurado o juramento na 
fúr~a que prescreve a lei. 

Paragrapho unico. O segurado não póde fazer abandono 
total nem parcial dos objectos garantidos, sob pena de não ter 
direito a nenhuma classe de indemnização. · 

Art. 21. O valor do damno sení avaliado por peritos ou 
decisão de arbitros mediante os exame,s que forem necessarios, 
si acaso por .assentimento das partes~o se conseguir a sua 
avaliação. 

Art. 22. O damno avaliado por peritos será pago sem 
deducção alguma, ficando toduvia :í associação o direito de 
optar por algum dos seguintes meios de indenmização : 
i. o restabelecimento do objecto seguro dentro de um prazo 
certo no estado em que se achava nntes do incendio ou 
damuo; 2. o pagamento da importancia do damno que fôr 
avaliado pelos peritos ou arbitros, em letras a seis mezes, 
deduzido o valor da parte do objecto ou de seus fragmentos 
ou materiaes salvos. 

Art. 23. No caso que a companhia, conforme a L • parte 
da condição, opte pelo restabelecimento dos objectos seguros, 
o segurado não terá direito a intervenção alguma nas res
pectivas construcções. 

Art. 24. A quantia fixada será paga aos associados, depois 
de reconhecido o sinistro, pelo conselho fiscal, cujas resoluções 
serão reclamadas dentro de 60 dias, findos os quaes perderá 
o segurado todo o direito para pretender qualquer modi
ficaçiJo, seja qual fôr a causa em que se fundar. Si, porém, 
o segurado solfrer incendio, cujo pagamento esgote o fundo 
de reserva ou que não fôr bastante para completar a impor
tancia dos damnos, a associação entregará ao associado letras 
pela quantia reconhecida ou que faltar para completar, com 
mais o juro de fO 0/, ao onno, pagos nas épocas man~adas 
pelo conselho fiscal. Ess~s épocas núo excederão de 12 mezes . 
. _Art. 25. Os bens moveis ou immoveis segurados ficam sn
Jeltos ao pagamento dos prernios do seguro, como ao das quotas 
a que os segurados nos termos dos arts. 3 e 22 são obrigados 
no caso de sinistro. 

Para esse fim e si convier :í companhia, os immoveis 
segurados serão hypothecados na fórma da Lei n. i237 de 
24 de Setembro de 186~. 

Art. 26. No caso de sinistro, depois de p~go, a companhia 
tem O direito de rescindir OU innovar O contrato, pagando O· 
segürado novo premio. 

Art. 27. Os :~rbitros e peritos s<>rüo nomeados a 'hprazi
menlo das partes. Si estas não chegarem a um accôrdo sobre 
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a sua nomeação, cada uma nomeará o seu, e estes logo um 
terceiro. 

Si os segurados forem mais de um interessado na mesma 
questiio, se combinarão em um unir o ;;rlJi tro ou per i to, e 
si niio se der accôrdo entre si, escolherão á sorte d'entre os 
que forem propostos. 

Das decisões dos arbitras não haverá recurso algum, sob 
penn da perda da metude do valor do objecto questionado em 
favor do fundo de rcservn. 

Ar L. 28. Os arbiLros j uigarão pela verdade sabida, segundo 
os terrmos do' djreiLo e condições da presentn <lpolice, inde· 
pendente das formulas e prazos do processo. 

Art. 29. As t18spezas com os peritos serüo tlividiuas pela 
compnnhia c scgur;Jdo. 

Art. :30. O segurado ubrigc1-se a tmnsfe:'ir á cornp~mhia 
todo o direito o ucçüo q;.w lhe po,;sa competir contra qaem 
de direito fúr Hu t.:asJ de sinistro, eonsLituinJo-<1 pr.ra isso 
pror:uratlora em eausa propria. Antas de feitn, qunnd;J exi
gida cst:1 cauçi.io de uircitos, não poderá o :;egurado rcchl
mar indemnização alguma. 

Art. 31. Tratando-~c de seguro;; realizado< sollrc eon
slrucções feitas em tc~neno alheio, ou que o segurado tratar 
em qualidade de inquilino ou nrrcadalario, n companhia 1!1~
elara que, no ca;.:o de sinistro, n indumniwriío que possa 
corresponder ao sini<trado, gegunclo as el;msul;1s da apolicc, 
será especialmente aifectada á repar:wuo ou eonstrucçiio sobre 
o mesmo terreno do edlficio incendiado; undo este caso, a 
companhia pagará ns perdas até :í q uanlia que ;:c concordnr, ú 
medida que se veriilcar a constrtw\;ão ou repnra~,;:10 e á vista 
das eontas devidamente justi!1ead:1s. 

Art. 32. A companllia sliliea obrigad<J por seas estatutos e 
especialmente pelas clausulas goracs c especiacs, impressas 
e manuseriptas n:J apolicc; lJSsim, para a sun interpretaç5o niio 
se considerará mais q uc a sua propria !cttra G r e rercncios, e :1 
associaç<io para com outras pesso:Js ~eaão as que menciona 
o contrato ou a seus legítimos herdeiros ou represent:Jntes de
vidnmentc recoHhecidos. 

Para firmeza e cnns:ar onde cJnvicr, p:1sson-~e esl:i apn
lice pel1a qual nos obrigamos ret.:iprocamcnle. scgnrndores e 
segurados, ao cumpr!mento das eonuiçõ~s ncima ex:uadas, 
que nceitamos e queremo,; que valham. independente c :;ern 
embargo de quaesquer disposiçõ,~s c estylos em contrario. 

Regulamento da caixa auxiliar do seguro 
mutuo contra o rogo 

Art. 1. 0 A caixa an\.i!iar do seguro matuo contra o fngo' re
cebe pi·esta"'õu~ parci:1es dü:;de um mii dis até muior quanli~. 
··~ .~rt. 2. 0 Julgêl!'·sc-ha con:<titu.it!:l p<lfD ~omeçar· s~u1s 
transaeções seguid;Jtnente logo •JUC tenha cntnulo o C<Jpital de 
20:000$000. 
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Art. 3.• As importancias recebidas vencem juros desde o 
dia da entrada, e estes serão contados nos semestres civis e 
pagos ou accumulados nos dias subsequentes. 

Paragrapho unico. Os juros serão marcados pela adminis
tração de accôrdo com o conselho fiscal, segundo as cotações 
officiaes. 

Art. ~.·A caixa dará gratuitamente a cada depositante 
. uma caderneta que constará do registro geral da companhia, 
contendo o numero de ordem, o nome e assignatura do de
positante, a data e a declaração das condições do deposito e 
das quantias depositadas o quaesquer outras indispen
s:~veis. 

Todas as clausulas e condições da cnixa serão impressas na 
cailerneta, fie;mdo implicitamente ~ubentendido que obrigam 
tanto a companhia como o depositante ao seu fiel cumpri
mento. Assim para sua interpretação não se considerará 
~en~o a sua propria lettra e suas referencias, e a caixa para 
com outras pessoas senão as que menciona na caderneta ou 
seus legítimos herdeiros ou representantes devidamente 
reconhecidos. 

Art. 5." Os depositos serão recebidos em conta corrente 
de accôrd~ com as disposições do art. 6. • in fine ou a prazo 
nunca mawr de !2 mezes. 

Art. li." A retirada das prestações feitas pelos depositan
tes póde-se fazer mediante aviso por escripto com oito dias de 
anteceuencia, ott no mesmo dia, pagando nesta caso o depo
sitante i ~ó da quantia que retirar para o fundo de reserva 
especial. 

Art. 7 .• O depositante que perder ou inutilisar sua cader
neta deverá immediatamente communical-o á administração 
e fazer durante i5 dias consecutivos, pelos jornaes de maior 
circulação, a competente tleelararão. com todas as individua
çõ~s. y:~gará á companhia pela nova üaderneta que receber 
mtl reis. 

Art. 8. • Dos lucros liquidas annuaes, depois de deduzidas 
as despezas 4ue proporcionalmente lhe tocarem, a çaixa 
reservará i/6 para o fundo de reserva commum "'e os 5/6 
restantes serão para o fundo de reserva especial. 

Art. 9.• Logo qlle attinja a 200:0006, ce;;sará a formação 
do fundo de reserva, e passando ns quantias que para elle 
concorriam a ser distribuídas pelo segnro sobre vida e comra 
fogo. 

Art. iO. Só terão direito ao fnndo de reserva os s"egu
radores e subscriptores que existirem ,na c\poca da liqui-
d:Jção ou dissolução da companhia. '' 

Art. H. São parte integrante dos est3tutos as presentes 
claustllas e condições da caixa auxiliar do seguro contra o 
for!o. 

·Rio de J3neiro, 18 de l\larço de !880.- João dos Santos 
Pinto, dil"ector gerill.- Jlanoet da Costa Sampaio, sub-
director. · 
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DECRETO N. 7978 _:, DE 22 DE JANEillO DE 188l . 

Concedo privi!l)t;.i_o á Francisco Pinto Dr:.ndão para fabricar vinag-1:c do cald'J 
Uc eanna. de assuca r c do mel tb. mesma pelo processo <!c sua iuYcnção. 

Attendendo ao que Me requereu Frane isco Pinto Br:mdão, 
e Tendo ouvido o Conselheiro Procur~dor da Corôa, Sobe
ranin e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder- lhe privile
gio, por iO annos , 1::~rn fabricar vinagre de caldo d,J canna 
de assucar e do mel da mesma, segundo o processo que 
declara ter inventado c cuja descripção depositou no Ar
chivo Pllblieo; com a cbusuln de que, sem o ex~me prévio 
do referido processo, não será effectivo o privi!ugio, ces
sando a patente nos casos previstos no art. iO da Lei de 
28 de Agosto de :1.830. 

:Manoel Buarque de l\Iacedn, do l\feu Conselho, N!inistro e 
Secret~rio de Estado dos Negocios <la Agricultura, Commercio 
e Obras PulJiicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do llio de Jnlll~iro em 22 de Janeiro de 1881. 60. o 

da Independencia e do Irnpcrio. · 

Com a rubrica de Sua llfagcstade o ImperadO!'. 

Manoel Bum·que de 1lfacedo. 

DECRETO N. 7979- DE 22 DE JANEIRÓ DE 1881. 

Conceuc privilegio a Es!anisl:lo Lachan"l para o apparolho ,]c sua 
-fri~·cil~~rro, dcstin1ldo ~o fabrico de b~t-~?_s. 

Attendendo no quo Me requereu Estanü,lúo Lachannl, e 
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador d;1 Corôa, Soberania 
c Fazenda Nacional, Hei J!Or bem ConcedH-lhe privilegio, 
por iO annos, p:1ra o app:wclho de sua invenção, de,;tinado 
ao fabrico. de botões, conformo .a deseripção quo depositou no 
Archivo Publico; com a clausula de que, sem o exame do dito 
npparelho, não será eiTectivo o privilegio, cessando :t patente 
nos casos previstos no nrt. i O da Lei de 28 de Agosto ue i830. 

1\Ianoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estndo dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Jnnciro de 
1881, 60.• da Independencia e tlo Imperio. 

/ 

Com a rubrica de Sua Magestade <'J Imperador. 

Hfanoel l3um·que de 11-Iacedo. 
if.cf'\:AP.f>:Af"./' 



Az:TO$ DO PODEII EXECUTIVO 37 

DECRETO N. 7980- DE 22 DE JANEIRO DE :1881. 

Concedo prhilegio a Antonio L~pes Cardoso para o processo <.lo sua invenção, 
- · dostinado a tJrnar incxplosivol o kcrosc~o. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Lopes Cardoso, 
c Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazenda Nncional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, 
por iO annos, para o processo chimico de sua invençiio, com 
o qual torna inexplo~ivel o keroscne, conforme a descripção 
que depositou no Archivo Publico; com n clausula de que, 
sem o exame prévio do dito processo, não será effeetivo o 
privilegio, cessando a pat'ente nos casos pt·evistos no art. :1.0 
da Lei de 28 de Agosto de :1830. 

Manoel Buarque de Maecdo, do l\Ieu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça cxe
cut~.r. Palacio do Hio de Janeiro em 22 de Janeiro de i881, 
60. 0 da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

llftmoel Buarque de ltlacedo. 

DECRETO N. 798t- DE 2!) DE JANEIUO DE :1.881. 

I\'land;! observar as insLrucçüos para. o primeiro aJL;tamonto tios eleitores a quo 
se tom do procede•· em virtude do. Lei n. 3029 do 9 do Janeiro do corrente 
anno. 

Tendo ouvido a Secção dos Negocios do Imperio do Con
sclilo de Estndo, Hei por bem que, para o primeiro alistamento 
dos eleitores a que se tem de proceder em virtude da Lei 
n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente anno, se observem as 
instrucções que com este baixam, assignadas pelo Barão 
Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro c Secrct:1rio de 
Estado llos Ncgocios do Imperio, que assim o tenha entendi
do c faça executar. Pal:wio do Hio de Janeiro em 29 de Ja
neiro d.e 1S81, 60. • da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Barãu Homem de Mello. 
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Instrucções para o primeiro aiistamento de elei
tores a que se tem de proceder em virtude da 
Lei n: 3029 de 9 de Janeiro de 1881, e ás quaes 
se refere o Decreto desta data 

Da!i autoridades encarregadas do alistaDJ.ento 
dos eleitores 

Art. :1. • Os trabalhos do primr-iro alistamento dos elr-itores 
começarão no dia que for marcado pelo Ministro do Impcrio 
na Côrte e pelos Presidentes nas províncias. 

Art. 2.• O alistamento dos eleitores. nas comarcas onde 
houver um só juiz de direito, !'er~ preparado em cada termo 
pelo respectivo juiz municip11L e definitivamente organizado 
pelo juiz de direito da comarca. · 

Art. 3." Quando houver mais de um termo sob a juris
dicção de um só juiz munici pai formado, ~ este compete o 
pr,eparo do. alistamento nos termos de sua jurisdicti\o. 

No .termo ond·~ não residir o juiz municipal formado, o 
respectivo supplente limitnr-se-ha a receber os requerimen
tos e documentos que lhe forem apresentados por aquelles 
que não preferirem fazer a entrega ao .dito juiz municipal, 
e a enviai-os a este dentro do tres dias, p:.tssando recibo dos 
requerimentos e documentos que receber. . 
. Art. 4.• N:.ts comarcas especiaes de mais de um juiz. de 
direito, a estes ~om[H;)te o preparo e. a organização do alista-
mento, cada um no respectivo districto c,riminal. . 

Nas comarras espec.iaes de um só termo, ao respectivo .iniz 
de direito compete igualmente o preparo e '1 org:.tnizaç~ó do 
:.tlistamento. · 

Art. 5.• Os juizes municipaes serão substituídos em suas 
faltas ou impedimentos pelos respectivos supplentes. 

Art. 6. • Nas comarcas que tiverem um só juiz de direito, 
será este substituído: 

L" Pelo juiz municipal effectivo da séde d:.t comarc:.t; 
2.• Pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da 

mesma comarca, preferindo nesta substituição os dos termo' 
mais vizinhos aos dos mais remotos ; 

3.0 Pelo juiz de direito da comarc:.t mais vizinha, isto é, 
aquella cuja séde fôr maif: proxima da do juiz impedido. 

Art. 7 .• Nas comarcas de mais de um juiz de din~ito, ~e 
substituirão : 

Lu Uns -pelos outros, conforme :1 regra geral de sua subsli· 
tuição; 

2. o Pelos juizes substitutos formados, do conformidade com 
a mesma regra ; 
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3. o Pelo juiz de direito da comarca mais vizinha, no caso 
de falta ou impedimento de todos os juizes de direito e sub
stituto:> formados. 

Par;1grapho uni·~o. Estas regras de substituição ser~ o obser
vadas de: modo que os juizes de direito nuncn sejam substitui
dos pelos supp!Pntes dos juizes municipaes, ou dos juizes 
substitut'l:'. 

Art. 8.'· O serviço do aJiqamento tlo~ eleitores, que a lei 
incumbe ús autoridades jndiciarias, prefere a qunlquer outro. 

Art. 9. o O Governo na Ctirte, e os Presiuenks nas provin
cia~. em actos espeeiacs, declararito quaes os termos e co
marcos mais ,-izinhos, :J{im de estabelecer-se a ordem das 
substituições, conform~ prescrevem o <~rt. 6.• ns. 2.• c 3.• e 
o <~rl. Í." n :J.o 

Dos eleitores 

Art. 10. S~o eleitores :o dos os cidadiios brazileiro~. que se 
acharem no gozo d;1s direitos politir:os, e provarem as coudi
rões exigidas par:~ o exercicio do dirrilo de votar. 

Art. 11. S~o cidadãos JJrnileiros: 
I. Os quo no ilrnzil tiverem nascido, qnrr Sl'jam ir.genuos 

ou liberto:-:, ainda que o pai scj~ estrangeiro, umn vez que 
este não resida por serviço da saa 11ação. 

II. Os filhos de pai brazikiro u os i!!Pgitimos de mãi !Jrni
leira. nasciflos r~m paiz e>trangeiro, que vierem estabelecer 
domicilio no Tmperio. 

HL üs tllhos de pai brnileiro, que estivesse em p::iz es
trangeiro em scrviro tlo Irnperio, embora elles não venham 
rstnilelet:~r domicilio no Brazil. 

IV. Tn:los os nascidos em Port;1p:nl e suas possessõe;;, qne, 
sendo j;) residentes J<v Br:lZil nn époea em que se proclamou a 
IndepcH<lcncia nn:; prorir:ei:1' ontk IHlhit:lYam, ndllerir<1m a esta 
e\pres;a ou tn::itamüntr pcl:l continuação da s·,n rc>if!eneia. 

V. Os estr:::1geiros naturaiisados, qualquer qne sPja a sua 
relig·i5o. 

A·rt. 12. Perde o 1li:-eito d:~ cirlarliío hrnzileiro: 
I. O que se n:~tura!isar em pair. estr:m.'~eiro. 

11. O que, sem licmr:a do Imperadnr, aceitar cmprrgo, 
pensão ou condecorar.uo de qualquer governo estrangeiro. 

IH. O quo fôr haniuo por scntenç:l. 
Art. 13. Suspende-se o cxrrcil:io dos direitos polilicos: 

I. Por incnp;~citbde !Jhysic:: ou mornl, legalmente veri
ficada. 

II. Pr•r s~mtençi1 condcrnn.1toria a pris~o ou degredo, em
quanto t!urarern o~ setB effeitos. 

Art. H. São rcqui~it:1s l<~g~(~S p~rn o rxcrcicio do direito 
de voto, :ilém do gozo dos direi to~ pülitieos: 

I. Ter o ciuarião vinte e cinco annos <OU mais de id;1de, 
salyo os casados e officiacs militares que forem mniorcs de 
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vinte e um annos, os bachareis formados e clerigos de ordens 
sacras. 

11. Ter renda liquida annual não inferior a 200#000 por 
bens de raiz, industria, commercio ou emprego. 

Art. Ui. São excluídos do direito de votar: 
I. Os filhos-familias que estiverem na companhia de seus 

pais, salvo si servirem otlicios publicas. 
li. Os criados de servir, em cuja classe não entram os 

guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de commercio, 
os criados da Casa Imperial que não forem de galão branco, e 
os administradores das fazendas ruraes e fabricas. 

III. Os religiosos e quaesquer que vivam em communiuaue 
claustral. 

IV. As praças de pret do exercito, da <lrm:~da e dos cor
pos policiaes. Na desig-nação de corpos policiaes se com prc
hendem todos os indivíduos alistados para o serviço de 
policia, qualquer que seja a sua denominação. 

V. Os serventes das repartições o estabelecimentos pu
blicos. 

Do processo do alistam.on"to dos eleitores 

Art. f.6. No dia marcado para comecarem os trabalhos do 
primeiro alistamento dos eleitores, os jÜizes municipaes e os 
juizes de direito, encarregados de seu preparo, expedirão 
editaes convidando os cidadãos, que pretendam ser inscriptos 
no registro eleitoral, a requerel-o no prazo improrogavel de 
trinta dias. 

Art. f.7. Os editaes mencionarão os dias, hora e Jogar para 
a apresentação dos requerimentos e serão amxado~ em Jo
gares publicos, e publicados pela imprensa, onde <::· houver. 

Dos protocollos das .audiencir.s constarú o dia da expedição 
dos editaes. 

Art. f.8. Nenhum, cidadão será incluído no alistamento dos 
eleitores, sem que o requeira singularmente, por si ou por 
procuração, sendo o requerimento assignado pelo proprio 
individuo, quando souber ler c escrever, ou pelo procurador; 
e quando não souber ler e escrever, por um individuo a seu 
rogo. 

Os juizes de direito e municipaes serão ex·ofíício incluídos no 
alistamento da patochia do seu domicilio. 

Art. i9. Cada cidadão no requerimento que apresentar 
declarará a parochia, o districto de paz e o quarteirão de seu 
d~micilio, provando com documentos as condições indispen
saveis para . que possa ser inscripto no respectivo registro 
eleitoral. 

Paragrapho unico. As certidões e outros documentos exi
gidos para o alistamento dos eleitores são isentos de scllo e 
de quaesquer outros direitos. 

Art. 20. A posse não contestada dos direitos políticos, não 
havendo prova em contrario, é sufliciente para que o cidadão, 
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si tiver os demais requisitos para eleitor, seja comprehcndido 
no alistamento. 

Entende-se provada a dita posse pelo exercício anterior dos 
direitos politicos e de quaesquer carg-os publicos. 

Art. 2L A idade será provada por meio de certid;";o de ba
ptismo ou por qualquer outro documento authentico que le
galmente a substitua. 

Será dispensada esta prova quando o cidadão se achar com
prehendido em alguma das classes a que se refere o art. 1.4 
n. i c o art. ti6 destas instrucçõcs. 

Art. 22. Os juizes municipaes e os juizes de direito são 
obrigaC:os a passar recibo dos requerimentos, e dos documentos 
que os acompanham, podendo o recibo ser impresso para só-
mente ser assignado pelo juiz. · 

Art. 23. Os despachos para apresentação de documentos se
rão proferidos em prazo nunca maior de dez dias, contados da 
data da entrega do requerimento. 

Estes despachos serão lançados nos proprios requerimentos 
:3 publicados por edital. 

Art. 2~. Para apresentação dos documentos será marcado 
no despacho do requerimento e no edital a que se refere o 
artigo antecedente o prazo de vinte dias. 

Art. 25. Findo este ultimo prazo, os juizes municipaes, 
dentro de vinte dias, enviarão aos juizes de direito todos os 
requerimentos acompanhados de duas relações, organizadas 
por municípios, parochias, districtos de paz e quarteirões, 
com os nomes dos indivíduos que requereram, colloc::ldos por 
ordem alphabetica nos quarteirões de seus domicílios. 

Art. 26. Dessas duas relações, um:~ conterá os norr:es dos 
cidadãos que cxhibirem os documentos iegaes na devida fór
ma, e outra os nomes dos que não instruíram G.eviclamente os 
seus requerimentos, por não terem juntado os documentos 
legaes, ou por tel-os' juntado defeituosos, declarando-se quaes 
as faltas e defeitos. 

Em ambas as relações farão os juizes municipacs as obser
vações que julgarem convenientes para esclarecimento dos 
juizes de direito. 

Art. 27. Os juizes de direito no mesmo dia em que rece
berem os requerimentos preparados pelos juizes municipaes, 
ou no immediato, publicarão editacs convidando os cidadüos 
a que no prazo de dez dias requeiram para juntar a seus re
querimentos, vindos do juizo municipal, os documentos exi
g!dns naquelle juizo, ou outros que melhor provem o seu 
direito, quando n;Jo o tenham podido fazer em tempo proprio. 

Estes requerimentos não poderão ser admittidos sem que 
venham informados pelos juizes municipaes, o qu:; estes fa
rão no prazo de tres dias, contados da data do recebimento 
dos mesmos. 

_1\rt. 28. Dentro do mesmo prnzo não só mente os juizes mu
lllCipaes, mas quaesquer outras autoridades, em.vregados e 
r~pa_rtições. publica~ são obrigados a prestar aos juizes de 
direito as mformaçoes e esclarecimentos, c a fornecer os do
cumentos que lhes forem requisitados. 
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Art. 29. Passados os dez dias a que se ref<Jre o art. 27, e 
dentro de quarenta e cinco, contados da data do edital de 
que t!'irta o me;;mo artigo, os juizes de direito, por despachos 
fundamentados, pmferidos nos proprios requerimentos, jul
gariio prov:Jdo ou não o direito de cada eidadâo de ser reco
nhecido eleitor. 

Art. 30. Nenhum cidadão poderá ser ~:listado eleitor em 
m~is de uma parochia, e só poderá sel-o naquella em que 
tiver o seu domicilio. 

Art. 3i. A pnrochia do domicilio é aquélla em oue o ci-
dadiio reside habitualrnentc. · 

Na palavra domicilio niio ~e comprehendem os cscriptorios 
par:J. exercício da advocacia, da medicina O!l de qualquer 
outra profissão. · · 

Art. 32. Depois do julgamento definitiro de quo trata o 
art. 29 .• haverá um pr~zo de vinte dias, dentro do qual serão 
extrahidas cópias do alistumcnto geral dn comarca, sendo 
uma para ser remettida na l:ôrte uo Ministro do Imperio, e 
nas provinri::rs r.os Presidentes, c tantas outra.- quantos forem 
os tabelliães da sédc da comarca, cncarrrgados do re~ristro 
dos eleitores. . c 

Art. 3:3. Além das cópias do artigo :mtecedente, se extr<J
hirão cópi:rs dos alistamentos relativos <l 1:nda um dos mu
nicípios, que não forem o da c:•be;;a d;r cot:wrca, r. fim d1; se
rem enviadas aos juizes muni<·ipacs, 1wra que as f;:~çam publicar 
por edital em caua um dos municípios e registrar por tabelliiio 
ou quem smrs vezes fizer. 

No município da sédc da comarcn o edital do respectivo 
::rlistamento sení publicado pelo juiz de direito. 

Art. 3~. Além d<lS precedentes serão extra!lidas tantas cópia~ 
parciaes do alistamento quantas forem as paroc.hias, dis
trictos de paz, secções de puro~.:hias e de districtos de p.-:;,, 
onde de conformidade com a Lei n. 3G29 de 9 de Janeiro do 
corrente anno se tiverem de constituir mesas de assembléas 
eleitor38S. Estas cópias serão opportunamcnte remetticlas aos 
juizes de paz mais votados, que entreg<rriío aos presidentes 
elas mesas cleitoracs nas sec;:ões de parochia e de districto 
rlc pn aqunllas que forem rdat!vas ao nlistamento dos elci
torés destas seceões. 

O juiz de direito na séilé da romarca c os juizes municipaes 
etfectivos nos outros termos, designarão d'entre os esllrivães e 
t::rbelliães quem dera f;rzer este serviço, ficando a seu cargo 
mandai-o executar por dous, tres ou por todos estes serven
tuarios. 

Art. 35. Todas as cópias de que tratam os tres nrtigos pre
cedentes, seriio assignadas pelo juiz de direito e pelo mesmo 
rubricadas em c:-~ila uma das folhas. 

Art. 36. Nus rom!lrcns onde, segundo o disposto no art. 1. 0 

destas instnH~ÇÕL'S e ~1rt. 6.0 § 2.0 da Lei n. 30:29 de 9 de Janeiro 
do co~ente anuo, os juizes de direito tiverem a ~cu cargo 
o preparo e a definitiv::r org:mizaç~o do alistamento, logo que 
se houver terminado o prazo a que se refere o art. 24, os juizes 
de direito marcarão aos interess::rdos o pr::rzo de dez dias 
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destinado á corroboração de provas e juntada de documentos, 
segundo dispõe o art. 27, e dentro de quarenta e cinco dins, 
nos quacs se computarão aquelles dez, darão os despachos de
finitivos, a que se refere o art. 29. 

Art. 37. Proferidos os despachos definitivos relativamente 
ao alist~ tRento dos eleitores de cada um dos districtos, onde os 
juizes de direito exercem jurisdicção criminal, serão extra
hidas as cúpias respeclivns, afim de serem rilmettidas ao juiz 
de direito do primeiro de,;ses districtos, o qual ordenará o re
gistro nos termos do art. 33. 

O edital do alistamento em cada districto criminal será pu
blicado pelo respectivo juiz de direito. 

Art. 38. Os requei"imcntos fic~rão archivados no respectivo 
cartorio, depois do despacho definitivo, c ás partes se entre
garão· só mente os documentos originaes que forem reque
ridos, ficando trnslado. 

Art. 39. As decisões dos juizes de direito sobre a inclusão 
dos cidadãos no alistamento dos eleitores, ou a sua exclusão 
deste, seríío definitiv:~s. 

Dell3s, porém, terão recurso para a Relação do districto, 
sem effeito suspensivo: f.o os cidndãos não incluídos e os 
exclui dos, requerendo cadn um de per si ; '2. o qualquer 
eleitor da comarca, no caso de in c! usão indevida de outro, 
referindo-se cada recurso a um só individuo. 

Estes rccnrws serão interpostcs no prazo de 30 dias, 
quanto f1s inclusões ou n~o inclusjes, e em todo o tempo, 
quanto ós exclusões. 

Da prova da renda 

A~t. 40. Na prova da renda exigid~ para ser eleitor serão 
cstriCtamente observadas as prescripcões da Lei n. 3029 de 
9 rle Janeiro do corrente anno. · 

Art. 4L Si a renda provier de bens de raiz, examinar-se
h!' si estiio elles ou nüo sujeitos ao imposto predial ou de
cima urbana. 

Art. ld. No caso do immovel ser urbano, e estar sujeito a 
este imposto, a renda será provada por algum dos seguintes 
modos: 

Lo Certidão da competente repartição 11scal de estar o im
movei averbado com valor locativo annual não inferior a 
200~000; 

2.0 Recibo de pagamento daquelle imposto sobre a base do 
mesmo valor locatii'O n~tl inl'erior a 200;5000. 

Art. 43. Quando o immovcl não se achar na demarcarão do 
imposto pr'3dial ou decima urbana, ou não estiver sujeito a 
este illl posto, si consi>tir em terrenos de lnvour:~ ou de 
criação ou em (juaesquer outros est<1!Jclecimentos agricolas 
ou ruraes, se examinarú si é ou não occupado ·o 
dono. · -u r (lA. , - . 

\_\~ \ n :v DA u',4;Jf. 
(,1 ~~ '4_ 
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§ L o Quando for occupado pelo proprio dono, o rendimento 
será computado na razão de 6 "lo sobre o valor do immovel, 
verificado por ti tu! o lc~itimo de propriedade ou pJsse, ou 
por sentença judicial que as rcconl)e\)a. 

§ 2. o Quando o immovel não for occupado pelo proprio dono, 
seu rendimento será tambem calculado na razão de 6 "/o 
sobre o valor, sendo este verificado pelo modo estabelecido 
neste artigo ou á vista do preço do alu~~[ orr arrenda
mento. 

§ 3. o O preço do aluguel ou arrendamento será provado pela 
exhibição do respectivo contrato, J~uçado em livro de notas, 
pelo menos quatro mezes antes do dia marcado para come~·o 
do primeiro alistamento. 

§ ~.o Parn que os contratos constituam prova da renda 
do immovel é necessnrio que expressamente declarem o 
preço do aluguel ou nrrcndameuto. 

Art. ~L A renda proveniente de industria ou profissão seni 
provada pelos seguintes modos: 

L Certidão de estar o cidadi'ío matriculado como negociante, 
pelo menos desde quntro mezes antes do dia marcado pnra 
começo do primeiro alistamento. 

li. Certidão de estar o cidadão desde o mesmo tempo in
scripto no registro do commercio em alguma d:1s seguintes 
classes: 

1. o Corretor ; 
2.• Agente de leilões; 
3.0 Administrador de trapiche; 
4. • Capitão de navio; 
5.0 Piloto de carta; 
6. o Guarda -livros ou 1." caixeiro de casa commercial; 
7 ." Administrador de fabrica industrial. 
Art. ~5. Para que os guarda-livros, ou f.o< caixeiros de 

casa commercial e administradores de fabrica industrial se
jam alistados, é necessario provarem que a rasa commcrcial 
ou fabrica industrial tem o fundo capital realizado ou eiTccti'i·o 
não inferior a 6:80015000. 

Art. 46. O fundo capital será provado pelos seguintes 
modos: 

:1. 0 Si o estabeleéimento pertencer a climpanhin ou ;;o
ciedade mercantil- com certidão do rcgh•tro do commercio, 
que prove se achar inscripto o c'ontrnto da sociedade ou es
tatutos da companhia, pelo menos quatro mezes antes do dia 
do começo do primeiro alistamentli; 

2.0 Si o estabelecimento não pertencer a companhia ou 
sociedade mercantil- com certidão que demonstre o quaiitwn 
do fundo capital, passada por oficial publico, ú vista do u!Limo 
balanço da c:Jsa commercinl ou fabrica, extrallido do respe
ctivo livro, o qual. dcvcd ser exh;bido ao olflcial publico 
que tiver de pas~ar a certidão. 

Art. ~7. Constitue tambem prova legal da renda prove
niente de industria ou profissão: 

I. _ce~tidão exlrahida de qualquer repartição fisc~l, geral ou 
provmcwl, de haver o cidadão pago, pelo menos quatro 
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mczcs antes d~ 'd.ia do começo do primeiro alistamento, im· 
posto de industTia ou profissão, ou outro fundado no valor 
locativo do immovel urb:.no ou rural, sendo qualquer destes 
impostos não inferior: a 2~5000 annuaes, no munieipio ~a 
Côrte ; a i2WOO, nas outras cidDdes; e a 6SOOO, nos demms 
Jogares do Imperio. . 

II. Cer: irlão da repurtiçno fiscal competente, de possUir o 
cidadão f•1brica ou outro ~~tabelecimento industrial ou rural, 
cujo fundo capfiitll seja, pelo menos, de :HOOI$000. 

A ptova da existenria do fnnLlo capital será a mesma esta· 
belccicla no artigo antecedente. 

III. Çcrtillão àn rei<pccti v a rep~ r tição fiscal, de possuir 
o cidadlto estnbelccimento commerdal, de fundo capital não 
inferior a 3:400;5003, e de ter pago, pelo menos quatro mezes 
antes, o imposto de industria e profissão. 

E' ::pplica\·ei n cs~e caso o que já estú determinado para 
provar-se em Cl!~os semelhantes o fundo c1pital. 

Art. !18. j~' rrova legai du renda proveniente de emprego 
publico: 

I. Certidão do Thesouro Nacional e das Thesour:Jrias de 
Fazcnd:• gcn1es e provincines, pela qual se mostre que o ci
dnd5o percebe unnualmente vencimento não inferior a :200~000, 
por emprego ~ue dü direito ú aposentação. 

li. Ccrtlrl:io das Camaras 1Iunicip;les, quanto aos que nellas 
exercem empregos, provando que o empregado aut'ere ven
cimento annual não inferior a 200;$000, e que tem direito á 
aposentaçiio. 

IH. Certid~o dns mesmas repartições, quanto aos empre
gados geracs, provinciaes e municipaes, e olllciaes do exercito, 
da unn:Hla, do~ corpos policiacs, e llonorarios, que percebam 
dos cufre,; gentes, provinciacs ou municipaes, por aposenta· 
<;~o, j nhiln<:iío, rdo:-ma ou pensão, vencimentos annuacs 
não infé!'iores a :2006000. 

IV. Certidão de lotação <los ofl1cios de justiça, pela qual 
se proYc que o respectivo serventuario tem rendimento 
annual nuo ir.fm·ior a 20015000. 

Arl. -í!J. O direito ú aposcntação se provará á vista das 
leis ganes ou provinciaes que tenh&m determinado as 
rL'spectivns c .adições, organizado os serviços ou creado os 
empreg·os. 

Art. iiO. Serão alistados eleitores, embora sem direito 
expresso ú aposentação, os empregados das secretarias do 
Senado, da Cam<1ra dos Deputados c das Assembléas Legisla· 
tivas Provinciaes, comtanto que e;,hibam iitulo de nomeacão 
clfectiv<t, c certidfb de que têm vencimentos não inferiores a 
::::00·\ por ~nno. 

Art. 51. TamlJem é renda legalmente reconhecida, como 
condiçuo úo direito de voto, a provcaientc: L 0 -de títulos 
d3 divida publica, geral ou provincial ; 2. 0 - de acções de 
bancos c eompanhias, legalmente autorizados; 3. o_ de depo
sito ms ,.:aixas cconomicas do Governo. 

Art. ii2. Jlrovn-sc a renda proveniente de títulos da 
uivida pulJlica geral ou provincial- com certidào authenti<:a 
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de possui:· o cidadão, desde quatro mezes antes do dia do 
começo do primeiro alistamento, em seu nome ou no da 
mulher, si fôr casado, títulos desta cspecie, cujos juros 
produzam annualmente renda não inferiot· a 200~000. 

Art. 53. E' prova da renda proveniente de acções de bancos 
ou companhias- certiaão authentic~ de possui! -as o cidadão, 
pelo menos desde quatro mezes antes do dia do começo do 
primeiro alistamento, em seu nome ou no da mulher, si fôr 
casado, em numero e valor tal que no ultimo dividendo 
tenham produzido juros correspondentes a uma renda annual 
niio inferior a 200!5000. 

Art. M. Sómente se considerarão títulos de renda, para 
conferir o direito de votar, as ~cçõcs de bancos e companhias 
rJue, sendo nacionacs, estejam legnlmente constituídos, c 
estrangeiros, competentemente autorizados a funccionar no 
Imperio. 

Art. 55. A renda proveniente dos deposito;; em caixas 
economicas do Governo se provarú por meio dos respectivos 
conhecimentos, ou de certidões authenticas que mostrem que 
o deposito se effectuou em nome do cidadão ou no da 
mulher, si. fôr casado, pelo menos dr~sde quatro mezes antes 
do dia do começo do primeiro alistnmento, e que produza 
apnualmente rendimento não. inferior a 200!5000. , 

.Art. 56, São considerados como tendo 3 renda legal, afim 
de serem alistados, indcpendentr.rncnte de prova, os cidadãos 
comprehendidos em qualquer das seguintes classes: 

I. Ministros e Conselheiros de Estado; Bispos; Presidentes 
de província e respectivos secretarias: 

11. Senadores, Deputados :í Assembléa Geral e membros 
das Assembléas Legislativas Provinciaes. 

III. Mag-istrados pL•rpetnos ou temporarios; secretario do· 
Supremo Tribunal de Jnsti(;a e secretarias das Relatões; pro
motores public% ,; curadores .geraes de orphãos; chefes de 
policia e seus secreta;rios; delegados e subdelegados de polida. 

IV. Clerigos de ordens sacras . 
. v, Directorcs do Thcsonro Nacional c inspectores dos- The

sourarias de Fnzenda ger;1es c provinciaes ; procm~dores 
fiscnes e os dos Feitos da Fazenda ; inspectores d~s AI f a lldcgas 
e chefes de outras repartições de a rrecada~·ão . 
. :VI. Directores das Secretarias Lle Estado ; in,.:pector das 

terras publicas c colonisaçiio; director gorai e administra
dores dos Correios; director geral e vice-director dos tele
graphos ;' inspectores ou directores. d;1s obras pu!Jlicns 
geraes ou provinciscs; directores das estradas de ferro 
pertencentes ao Estado, e chefes de quaesquer outras re
partições ou estabelecimentos publicos. 

VII. Empregados do corpo diplomatico ou consular, que 
estiverem no lmperio. . 

VIII- Officiaes do exercito, da armada e dos corpos poli
ci~~es. 

IX- Directores, lentes c professores da~ faculdade;,, ~~cade
mias·e escolas de instrucção superior; inspectores ger:H~s ou 
directores da instrucção publica na Côrte e nas províncias; 



directorcs ou reitores de institutos, collegios ou outros estabe
lecimentos publicos de instrucção, c respectivos professores ; 
professores publicos de instruc~ão prim<1ria por titulo de 
nomeação efrectiva ou vitalícia. 

X. Os habilitados com diplomas scienlil1cos ou litterarios de 
qualquer faeuld.,de, ncademia, escola ou instituto rwcion<~l ou 
estrangeiro, leg<dmente recoulwddos. 

XI. Os que, de~de mais de quntro mezes nntes dn primeiro 
alistamento, dirigirem casa:; de educação ou ensino, rrequcn
~adas por 20 ou mnis 3lumnos, ou leccionarem nas mesmas 
casa~. 

XII. Os juizes de pnz e vereadores effectivos do quatriennio 
de 1877-188:1. e do seguinte; e os cidadiios qualificados 
jurados na revisão feita no anno de :1.8í9. 

Art. 57. Os cidadãP~ a qne se refere o artigo antecedente, 
desde que o rt>quererem, serão alistaàos, uma vez que este
jam comprehendidos em :dguma das classes ne!Jn enume
rada~, salvas as disposições dos urt~. 58, 59, liO e til. 

Art. 58. Os duleg;1dos e subdelegados a qne se refere o 
n. li! do art. 5) s:Jo unicamente os ell'ectivos que tenh:~m 
solicitado seus titu!os, prestado jur;lmlmto e exercido os 
c;1rgos. 

Art. 5!). Servirá de prova aos cidadãos comprellenàidos no 
n. XI do :Jrl. 5ti certidão passada pelo inspector ou directot· 
d~ instrucr:ão publica ou por qn2m suns ,.,.zes fizer, na Curte 
e nns provinci~s. 

Art. GO. Os juizes de paz c verP~dores :1 que se refere o 
n. X li do art. 5li >erilo <~list<tdos á vista de ePrtidão de que 
foram 13leitos, prestar·~m jurt~mento, entrnrarn em exercício c 
a respectiva eli:-iç.ão não Ioi posteriormente :mnullada. 

Art. 61. A vrovn de estar comprehendido na lista dos 
jurados pela reyis~o de 1879 serü da à a rnediaute certidão do 
escrivão do J ury. 

Art. 62. O cidad~o que n~o pudu provar a renda por 
alg-um dos meios determinados nos nrti:ws :~ntt'cedentes, será 
admittido a fnel-o em processo singular c snmrnario reque
rido ao juiz de direito da com:.Jrc<l, e, quando e~ ta tiver mais 
de um, a qualquer dclles. 

I\Icdi:mte .e:oae processo sing-alar c sum1mrio, ~erá decla · 
rado que tem 3 renda leg-nl o ridarl:lo que provar que desde 
quatro mrzes pelo menos ante:; do dia do começo do primeiro 
:di~tamento, re:-idc, com economia propria, em prcdio cujo 
valor locativo annnal, por elle pago, s~ja: 

I. De ftOti,)OOO na cidncle do Hio de J:meiro. 
II. De 3ú0;)000 nas eidades de Belém do Pará, S. Luiz do 

Mnrnnhão, Hecife. Bahi:1, Nictheroy, S. P:mlo e Porto Alegre. 
III. D>J 200;)000 rws dern;!is cid<Jlle:-. 
IV. De iüü;$000 n:1s villns e outras povoações. 
Art. 63. Será igunlmente deci:Jrado que tem 3 renda legal 

o eiú:1dilo que pn;\·ar qne, de;;de f)IJ::ttro mczcs pelo menos 
:lll te,; do dia do comcçü J.o vrimeiro alistamento n:1 respectiva 
pro,:ineia, tomou por nrri:!ndamento terrenos de lavoura ou 
de crinrão, ou quaeS<fuer outros estabelecimentos ag-rícolas ou 
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ruraes, cujo valor locativo annual, por elle pago, seja de 
20015000 pelo menos. 

Art. 64. Na petição inicial o requerente declarará o Jogar 
de sua morada, especificando o município, parochia, districto, 
qunrteirão, rua, numero do predio, si for urbano, tempo de 
residencia no predio, e, si o occupa por contrato de aluguel 
ou arrendamento, o nome do proprietario. 

Art. 65. A petiç~o virá acompanhadà dos documentos le· 
gaes comprobatorios do valor locativo do predio, os quaes são 
os seg-uintes: 

I. Scnc~o o predio sujeito a imposto predial ou decima ur
bana, certidão de repartiçiio 11scal, de que conste sua aver
baciío com o referido valor locativo. 

ii. Nu o sendo o predio sujeito ao dito imposto, contrato 
de arrendamento ou aluguel celebrado por escriptura publica, 
com a data de quatro meztJs antes do dia uo primeiro alis
tamento, ou por escripto particular, lançado com igual ante
cedencia em livl'O de notas, havendo expressa declaraçiio do 
preço do arrendamento ou aluguel. 

III. A falta dos documentos, a que se referem os numeras 
antecedentes, será supprida por titulo de dominio ou posse, 
ou por sentença judicial quo os reconheça, prov~ndo que o 
ultimo dono do predio o adquiriu por preço, sobre o qual, 
cem pulando-se seu rendimento na rar;ão de 6 %, se verilique 
que produz annualmente a importancw declarada nos arts. 
ü2 e ti3. 

IV. Quanto ~1os terrenos de lavoura ou criação e outros 
estabelecimentos agrícolas ou ruraes, a prova será o con
trato ue arrendamento por escriptura publica, celebrado pelo 
menos quatro mezes antes., havendo expressa declaração do 
preço. 

Art. 66. E' substancial neste processo que ás provas acima 
exigidas se addicione o recibo do proprietario do predio, ter
reno, ou est(lbelecimento, com data n(io anterior a um mez, 
provando estar pago até então do preço do arrendamento ou 
aluguel. 

Art. 67. O juiz de direito, recebendo a petição, examinará si 
vem acompanhada dos documentos legaes, para neste c:~so 
dar·llle andamento, e no outro mandar juntar os do· 
cumentos. 

Art. 68. Instruída a petição, será distribuída e autonda, 
e o juiz dará immedintamente vista ao promotor publico 
da comarca, que interporá o seu parecer no prazo de cinco 
dias, r,•querendo o que julgar conveniente :.J l.Jem da JUStiça 
e esclarecimento da verdade. 

Art. 69. Subindo os autos à conclusiio, o juiz deferirá 
ou não o requerimento do promotor, onlen:mdo as diligencias 
de caracter su:nmario, e julgará afinal, em sentença funda
mentada, no prazo de quinze dias, contado do em que hou
ver sido apresentada em juizo a petição. 

Nenhum processo comprehendcrá mais de um cidadiío e 
nelle niio terá Jogar paga monto de sei! o nem de custas, ex· 
cepLo as dos escrivães quo serüo cobradas pela metade. 
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Art. 70. No caso de falta ou impedimento no julgamento 
destes processos será o juiz de direito substituído : 

I. Nas comarcas de um só juiz de direito : L" pelo juiz 
municipal effectivo da séde da comarca ; 2. o pelos juizes 
municipaes effectivos dos outros termos da mesma comarca, 
que forem mais vizinhos. 

H. Nas comarcas de mais de um juiz de direito : i. o pelos 
outros juizes de direito conforme a regra geral de sua 
substituição; 2. 0 pelos juizes substitutos formados, de con
formidade·com a mesma regra. 

Paragrapho unico. Si todos elles faltarem ou se acharem 
impedidos, o processo será feito perante o juiz de direito da 
comarcn mais vizinha. 

Art. 71. Da sentença de que trata o art. 69 haverá recurso 
voluntario, com effeito devolutivo, interposto para a Relação 
do districto, dentro de dez· dias de sua publicação : 

I. Pelo proprio interessado ou seu procurador, quando não 
fôr admittida a prova da renda. _ 

li. Por qualquer eleitor da parochia ou di:;lricto de paz, 
no caso de admissão. 

nos recursos 

Art. 72. Os recursos de que tratam os arts. 39 e 7i serão 
interpostos por meio de requerimento ao juiz de direito, que 
os mandará tomar por termo. 

Interpondo estes recursos, os recorrentes allegarão as 
razões e juntarão os documentos que entenderem ser a bem 
de seu direito. 

No prazo de iO dias, contados do recebimento dos recursos, 
os juizes de direito reformarão ou confirmarão as suas _deci
sões, e, no ultimo caso, o recorrente fará seguir o processo 
para a Relação, sem acrescentar razões nem juntar novos 
documentos. 

Art. 73. A certidão da sentença de admissão determinará 
a inclusão no alistamento do individuo que a tiver obtido, 
si o alistamento não estiver encerrado. 

Art. 7~. Os recursos serão julgados pela Relação no prazo 
de trinta dias, contados da data do seu recebimento, por todo o 
Tribunal, não podendo em caso algum o dito prazo ser in
terrompido por motivo de férias. Si não forem providos 
dentro do referido prazo ter-se-ha por firme e irrevogavel a 
decisão do juiz de direito. 

Art. 75. No julgamento destes recursos não será admittida 
suspeição dos juizes, salvo nas hypotheses expressas no art. 
61 do Codigo do Processo Criminal, com applicação ao caso , 
a saber: f.o inimizade capital; 2. 0 amizade intima; 3. 0 pa· 
rentesco consanguineo ou affim até o 2. 0 gráo. 

PODEC EXECUTIVO, i88J 
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Art. 76. Serão tarnbem observadas as disposições do Decreto 
Legislativo n·. 2675 de 20 de Outubro de 1875 e das respectivas 
Instrucções de :12 de Janeiro de 1876. sobre os recursos, na 
parte ni]J> alterada pela Lei n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente 
anno. 

Do regis-tro do alistamento dos eleitores 

Art. 77. O alistamento dos eleitores será registrado em 
livros proprios a cargo dos tabelliães, e, na sua falta, de 
escrivães de paz, para tal fim designados. . 

Art. i8. Haverá um registro geral por comarca, e outros 
especiaes por municipios, não cornprehendendo o da séde da 
comarca. · 

Art. 79. O registro geral da comarca ficará a cargo do ta
bellião ou tabelliães da cidade ou villa, cabeça da comarca. 

Art. 80. Quando na cidade ou villa, séde da comarca, hou
ver mais de um tabellião, c o juiz de direito, á vista do nu
mero das parochias, julgar conveniente a divisão do trabalho 
do registro, o encarregará a dous ou mais tabelliães, distri
buindo os alistamentos das parochias ou distr1ctos de paz e de
signando os que ficarem a cargo de cada um delles. 

Art. 81. O registro dos alistamentos dos municípios que 
não forem séde de comarca, será ordenado pelos juizes 
municipaes, e ficará a cargo do respectivo tabellião; podendo 
ser distribuído pelo modo estabelecido no artigo antecedente, 
quando houver mais de um tabellião, e o juiz municipal 
julgar conveniente a divisão do trabalho. 

Art. 82. Nos municípios onde não houver tabellião, ore
gistro ficará a cargo do escrivão ou escrivães de paz, de~igna
dos pelo juiz municipal. 

Art. 83. Os registros, tanto o geral corno os parciaes, ficarão 
concluídos dentro de quarenta dias, contados da data do rece
bimento das cópias dos alistamentos pelos tabelliães ou 
escrivães de paz, sendo este trabalho feito de preferencia a 
qualquer outro. 

Art. 84. Os tabelliães e escrivães de paz, encarregados do 
registro, são obrigados a accusar immediatamente. o recebi
mento das cópias do alistamento, declarando a data em que as 
receberem, bem como a devolvel-as aos juizes de direito c 
municipaes, de quem as houverem recebido, com a declaração 
do dia em que ficou terminado o registro. 

As cópias dos alistamentos serão recolhidas aos archivos dos 
respectivos juizos, ficando a cargo e sob a responsabilidade 
de um dos seus escrivães. 

Art. 85. O registro será feito em livros.fornecidos pela 
respectiva Camara :Municipal, abertos e encerrados pelo juiz 
de direito na séde da comarca, e pelos juizes municipaes nos 
outros municípios ; sendo pelos mesmos juizes numeradas e 
.!ubricadas as suas folhas, c cscripturados segundo o modelo 
Jl1lltó'1 sob n. 1. 
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Art. 86. As Camaras Municipaes fornecerão os livros á re
quisição dosjuizes de direito no município da séde da co
marca, e nos outros á requisição dos juizes municipaes. 

Art. 8i. Quando as Camaras Municipaes não puderem for
necer os livros por falta de meios, serão elles fornecidos pelo 
Governo, providenciando o Ministro do Imperio na Côrle, e 
os Presidentes nas províncias, de modo que a falta dos ditos 
livros não embarace os trabalhos do alistamento e registro 
dos eleitores. 

Da expedição c entrega dos titul.os de eleitor 

Art.· 88. Ao cidadão reconhecido eleitor é garantido o 
direito de votar, por meio de um titulo extrahido dei alista
mento geral da comarca c assignado pelo juiz de direito, que 
tivee organizado o mesmo alistamento. · 

Art. 89. Os titulas de eleitor serão impressos conforme o 
modelo junto, sob n. 2, em livros de talão, e conter1io, a'Iém da 
indicação da província, comarca, município, parochia, dis
tricto de paz e quarteirão; o nome,· idade, filiação, estado, 
profissão, domicilio c renda do eleitor, salvas as excepções 
do art. 56, :.> circumstancia de saber ou niio ler e escrever 
e o numero e data do alistamento. 

Art. 90. Os juizes de direito, ldém de assignarem os titulos, 
rubricarão os talões· d'onde forem cortados, em cada um dos 
quaes se escreverá o numero do titulo, o nome do cidadão, 
a parochia e o districto de paz a que pertencer. 

Este trabalho será feito conjunctamente com o da extracção 
das cópias de que tratam os arts. 32, 33 e 3~, ou em acto se

. guido, de modo que no prazo de trinta dios da terminação 
do alistamento sejam os mencionados títulos remettid·>s aos 
juizes municipaes afim de distribuil-os ~os eleitores. 

Art. 9:l. Quarenta e oito horas depois de receber os titulas, o 
juiz municipal, por meio de edital affixado em Jogar publico 
e reproduzido na imprensa, onde a houver, marcará o prazo 
de quarenta dias, dentro do qual os eleitores comprehendidos 
nos alistnmentos do município ou municípios de sua juris
dicção pessoalmente irão recebei-os no Jogar para este fim de
signado, das dez horas da manhã até ás quatro da tarde. 

Art. 92. Quando houver mais de um termo sob a juris
dicção de um só juiz municipal, este fará a entrego dos títulos 
no termo de sua residencin, e os seus supplentes nos outros 
termos. · 

Art. 93. Nas comarcas especiaes a entrega dos títulos 
compete aos juizes de direito que tiverem organizado o alista
mento, os quaes expedirão os editaes a que se refere o 
art. 91, logo que estejam concluídos os trabalhos de que 
trata o art. 90. 

Art. 9~. O Jogar de.,ignadn pnra a entreg-a d~ 
de preferencia a sala do edificio publico d~O 

. '. ~~\)~\\i E.UA DA U44 
~ 

' \\ ~: 
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audiencias dos juizes encarragados da entrega, e. sómente 
na f ai ta daquella a casa de sua residencia. 

Art. 95. Não é permittido ao eleitor fazer-se representar 
por procurador no recebimento do titulo, que será entregue 
á propria pessoa, a qual passará recibo em livro especial, 
para este fim destinado, com sua assignatura, quando souber 
e puder escrever, e na hypothese contraria por outrem que 
ella indicar. 

Art. 96. Esgotado o prazo de quarenta dias, destinado á en· 
trega dos títulos, os que não tiverem sido procurados serão 
rl•.mettidos pelo juiz competente aos tabelliães, ou escrivães 
de paz encarregados do registro dos eleitores a quem per
tençam, acompanhados dos livros de recibos. 

Art. 97. Estes títulos e livro~ ficarão sob a guarda c res
ponsabilidade dos ditos tabelliães ou escrivães, que os irão 
distribuindo á medida que forem solicitados, sendo as assi· 
gnaturas dos títulos e recibos escriptas pertmte o tabellião ou 
escrivão. 

Art. 98. Quando os juizes encarregados da entrega dos 
títulos a recusarem ou demorarem por qualquer motivo, o 
eleitor poderá recorrer : 

1. 0 Si o juiz recusante for o municipal, para o juiz de 
direito· ·· 

2. 0 Sendo ô recusante o juiz de direito, para o Ministro do 
Imperio na Côrte, rr para os Presidentes nas províncias. 

Art. 99. O Ministro do Imperio, Presidente de província, 
ou juiz de direito, logo que lhe fôr apresentado algum reque
rimento de recurso, ordenará que delle e dos documentos 
se tire cópia, que ficará em seu poder; e dentro de vinte e 
quatro horas, contadas da apresentação, mandará, por despa
cho lançado no proprio requerimento, que responda o juiz 
recorrido, o qual deverá fazel-o dentro de igual prazo, contado 
da hora do recebimento do recurso para informar, certificada 
pelo agente do Correio ou pelo official de justiça encarregado 
da entrega. 

Art. fOO. Com a respósta do juiz recorrido, ou sem ella, será 
o recurso decidido no prazo de cinco dias, contados do recebi
mento da re;;posta ou da data em que deveria ter sido dada. 

Art. i Oi. Quando a recusa ou demora da entrega do 
titulo fõr commettida pelos ta!Jelliães, ou escrivães de paz, 
haverá recurso, pelo modo estabelecido, para o juiz de 
direito. si o tabellião fôr da séde da comarca, e para o juiz 
municipal nos outros termos. 

Nas comarcas de mais de um juiz de direito, poderá o 
recurso ser interposto para o juiz que houver organizado o 
alistamento, ou para o que tiver mandado registral-o, á 
escolha do eleitor. 

Art. i02. Quando o eleitor perder o seu titulo, poderá 
requerer a expedição de novo ao juiz de direito que tiver 
organizado o alistamento. 

Art. 103. Para ser expedido novo titulo é preciso que 
o eleitor prove: 1. o que é o proprio a quem foi expedido o 
titulo perdido; 2. o que está alistado como eleitor. 
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Art. wq,. A perda do titulo e a identidade de pessoa serão 
provadas por meio de justificação, precedendo audiencia do 
promotor publico, produzida perante o juiz de direito, o qual 
deferirá ou não o pedido de novo titulo, no prazo de quarenta 
e oito horas da data da conclusão da justificação. 

Art. i05. Do despacho negativo da expedição de novo 
titulo haverá recurso para o .Ministro do lmperio na Côrte, e 
para os Presidentes nas províncias. 

Art. 106. Este recurso terá o mesmo processo do estabe
lecido para os casos de recusa ou demora na ent.rega do titulo 
pelos juizes municipaes. c juizes de direito. 

Art. f07. Tambem se expedirá novo titulo quando o eleitor 
o requerer, apresentando o primeiro e provando ter havido 
erro neste. 

Art. !08. No caso de expedição de novo titulo, tanto por 
perda como por erro do primeiro, no que de novo fór ex
pedido far-se-ha a declaração de ser segunda via e do motivo 
pelo qual foi passado. 

Das penas por omissões ou infracçõcs no pro• 
cesso de a1istaJnento 

Art. i09. Além dos crimes contra o livre gozo e exercício 
dos direitos políticos do cidadão, mencionados nos arts. iOO, 
,fOi e i02 do Codigo Criminal, serão tambem considerados 
crimes os definidos nos paragraphos seguintes e punidos com 
as penas nelles estabelecidas : 

L• Deixar a autoridade competente de incluir no alist:~
mento dos eleitores cidadão que, nos termos da Lei n. 3029 de 
9 de Janeiro do corrente anno, tenha provado estar nas con
dições de eleitor, incluir o que não estiver em taes condições, 
ou excluir o que não se achar comprehendido em algum dos 
casos do§ 5. 0 do art. 8. o da mesma lei; 

Demorar a extraeção, expedição e entrega dos titules ou 
documentos, de modo que o eleitor não possa votar ou 
instruir o recurso por elle interposto: 

Penas : suspensão do emprego por seis a dezoito mezes e 
multa de 2001$ a 600!5000. 

2. o Deixar a autoridade competente de preparar e enviar 
ao juiz de direito, nos termos do§ 8.• do art. 6. • da citada 
lei, os requerimentos dos cidadãos que pretenderem ser alis
tados c as relações que os devem acompanhar: 

Penas: suspensão do emprego por um a tres annos e multa 
de 3001$ a 1:0001$000. 

Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occultar ou 
extraviar títulos de eleitor c documentos que lhe forem 
entregues, relativos ao alistamento. 

3. o Passar certidão, attestado ou documento falsos, que 
induza a inclusão no alistamento ou a exclusão: 

Penas: as do nrt. 129 § 8."-do Codigo Criminal. 
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Ao que se servir da certidão, attestado ou documentos 
falsos para se fazer alistar: 

Penas: as do art. 1.67 do Co digo Criminal. 
Art. UO. No processo e julgamento dos crimes previstos 

no artigo antecedente, ainda quando commettidos por pessoas 
que não sejam empregados publicos, se observarão as disposi· 
ções do art. 25 §§ L0 e 5. 0 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro 
de 18H e respectivos regulamentos. 

Art. :1.11. Aos promotores publicas das respectivas comarcas 
serão intimadas todas as decisões proferidas pelas autoridades 
competentes, afim de promoverem a responsabilidade dos func
cionarios que nella houverem incorrido, ou requererem o que 
fõr de direito. 

Art. H2. A omissão ou negligencia dos ditos promotores 
no cumprimento das obrigações que lhes são impostas na 
Lei n. 3029 de 9 de Janeiro do corrente anno será punida com 
a suspensão do emprego por um a tres annos e multa de 
3008 a 1: OOOBOOO. 

Art. H3. Nos processos mencionados no art. 110 obser
var-se· ha o disposto nos arts. 98 e 100 da Lei n. 261 de 3 de 
Dezembro de 18H, quanto ao pagamento de custas e sellos, 
e não serão retardados pela superveniencia de férias. 

As primeiras certidões serão passadas gratuitamente. 
Art. :1:111. Quando a pena fôr a de multa, e o condemnado, 

sendo intimado da sentença condemnatoria que houver pas
sado em julgado, não a pagar, será recolhido á prisão até 
satisfazel-a, na fórma do art. 56 do Codigo Criminal. 

Art. H5. Não tendo o condemnado meios de pagar a 
multa, será esta commutada em tanto tempo de prisão com 
trabalho quanto fõr necessario para ganhar sua importancia, 
na fórma do art. 57 do citado Codigo Criminal, procedendo-se 
á conversão pelo modo estabelecido nas leis e regulamentos 
res pec ti vos . 

Art. H6. Pelo Ministro do Imperio na Cõrte c pelos Pre
sidentes nas províncias será imposta administrativamente a 
multa de 501$ a 200#000 aos funccionarios e empregados 
publicos que deixarem de prestar as informações exigidas 
para o alistamento dos eleitores, cabendo recurso para o Go
verno na Côrte, quando fõr imposta pelos Presidentes. 

Art. H 7. As multas mencionadas nestas instrucções farão 
parte da renda municipal do termo em que residir a pessoa 
multada, e serão cobradas executivamente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de :1881. 

Barão Ilomem de lltello. 
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Modelo n. 1 
Proviucia d 

Alistamento dos eleito1·es da comarca d 
Mnnieipio d 

::-.O:>!ES Filiaçlo I ~ I ~ 

Domicilio IInstrucçiio 

m!Gr!lll D •••..•. 

{.o DISTRICTO 

1,0 Quarteirilo 

1 Antonio d3 Costa 40 FHho de .Jose 
da Costa ... CasJ.do Artista Rua da Praia 

n. 3 ......... Sabe ler e 
escrever . 1:0008 ISS! 

~ .............. . 
3 .......••.....• 
4 .............. . 
5 ..•...........• Etc ............... . 

2.0 Qua.rttirllo 

21 ............. .. 

22 ··············· !3 ............. . 
Etc ............... . 

3.0 Quartez"rão 

50 ............. :. 

Et~~~::::::::::::::: 

il.o l>ISTRICTO 

Etc ............... . 

55 

N. B.-E assim por di•nte quanto ás frcguezias. Este modelo é para o registro do município. O modelo para 
registro geral das comarcas m'i o mesmo, eom o accrescimo do outro municipio, que pomntura a comarca tiver. 
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}lodelo n. 2 

Il\IPERIO DO DRAZIL 

Titulo de eleitor N. 

PROVINCIA D 

COMARCA D. 

~IUNICIPIO D 

PAROCHJA D 

.DISTRICTO 

... QUARTEIRÃO 

NO:IIE DO ELEITOR 

QCALIFICATI\'OS NUliERO DE Or.DEM. 

No alistamento geral 

No alistamento da revis:io 

filiação Dala do alistamroto 

DO:\IJCJLIO 

.l;signalm do portador Data c assignatura do juiz de direito 
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DECRETO N. 7982- DE 5 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Manda executar a tabella da ,porcentagem quo cabo aos empregados 
das~Recebedorias. 

Para execução do di~ posto no art. 15 da Lei n. 3018 de 5 de 
Novembro do anno passado, Hei por bem Mandar que, do 1. • do 
corrente mez em diante, vigore a tabella que com este baixa 
da porcentagem que deve ser deduzida da renda das Recebe
dorias para pagamento das quotas dos respectivos empregados, 
ficando nesta parta alteradas as tabellas A e B annexas ao De
creto n. 5323 de Junho de 1873. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negoeios da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça éxecutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de 1881, 60.• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Tnbella da porcentàgem que deve ser deduzida 
da renda das Recebedoria·s para pagàment.o 
das quot.as dos respecUvos empregados. 

"" ~ . .!. s ""' ~., """"' " 
_,.., 
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''"C.- " ~..: ~ .a_.g "' .,-.. " ~~~ ~~ ""' o~~ - " o e":=. 
~~g ~~ 

::::IC)"' !:;~.:O: o O>o :o c:~ ~~= -;; ~~~ a c..-o ;.. 

"" z ...:! 

---
Rio do Janeiro ......•. ' •..... 1,3 o lo 5i7 8. 200: 000,~000 !84,~402 

Bahia ....................... 4 % 212 700:000;)000 {32,)075 

Pomambueo ................ 4,5 % 2t2 600: 000,)000 t27$3ijS 

Rio de J:meiro, 5 de Fevereiro de 1881.- José Antonio 
Sw·aiva. 
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DECRETO N. 7983 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Concodo privilegio a Joaquim Alves de Souza para o apparolho do sua inven
ção, tleslinado a protluzir o _gaz ~oxtrahido da turfa. 

Attendendo ao que Me requereu Joaquim Alves de Souza, 
~ Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Sobe
rania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe pri
vilegio, por dez annos, para o apparelho de sua invenção, 
destinado a produzir gaz extrahido d~ turfa, segundo a des
cripção que depositou no Archivo Publico, com a clausula 
de que, sem o exame prévio do referido apparelho, não serú 
efTectivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos 
no art. i O da Lei de 2/l de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura; Commercio 
e OIJras Publicas, nssim o tenhll entendido e faça executar. 
l)alacio do Rio de Janeiro e.n 5 de Fevereiro de i88l, 60.0 da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de iWacedo. 

DECRETO N. 798q -DE 5 DE FEVEREIRO DE i88Í. 

Approva, com ·modificações, a reforma dos estatutos da Companhia do __ Na· 
vegação ~!aritim.a e Flll:'Jal ;; .. Joâ() da Barra. · ·-

Attendendo no que Me requereu a Companhia de Navegação 
Marítima e Fluvial S. João da Barra, devidamente repre
sentada, e de conformidade com a Immediata Resolução de 22 
de Janeiro ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocios do Jmperio do Conselho de Estado exarado em 
Consulta de U de Dezembro do anno passado, Hei por bem 
Approvar a reforma de seus estatutos, com as modificações 
que com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de 
Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 5 de Fevereiro de :188:1, 60. o da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l'tlag-estade o Imperador. 

Manoel BtWNJtW de Jlfaw!o. 
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1\lodificnções a que se ret"ere o Decreto n. 'l'984 
desta data. 

I 

Ao art. 2. o acre~cente-se- A companhia possuirá um 
rebocador para o serviço da barra fóra e outro p:lra o do rio 
P~1rahyba. 

No caso de ser necessaria a acquisição de maior quan
tidade de material fluctuantc n directoria convocará a as
sembléa geral e obterá della a respectiva autorização para 
adquiril-o, não podendo alienai-o sem licença da mesma 
assembléa. 

li 

Ao art. 9. 0 acrescente-se- As accões cahid::~s em com
mísso serão de novo emittidas e o producto do commisso 
levado á conta de lucros e perdas . 

. III 

O art. 1~ fica assim - Os directores e supplentes poderão 
ser reeleitos. fO 0

/. dos lucros líquidos serão divididos com 
igualdade por . :aquelles d'entre elles que estiverem em 
r.xcrcicio. 

IV 

No § 2. o do art. 18 acrescente-se -Ficando sujeito á ap· 
provação da assembléa. geral. 

v 
No§ 2,o do art. 21 supprima-se o artigo -A. 

VI 

O art. 23 fica assim redigido ;_A nssembléa géral é a reu· 
nião de accionistns, com acções . averbadas tiO dias antes no 
livro competente, representando a terça parte das accões 
emittidas; assim constituída poderá deliberar ~ohre qualq-uer 
assumpto, menos dissoluçi'ío da companhia, augmento de ca
pital e reforma de estatutos, ainda nos casos do art. 2ft:. 

VII 

Ao art. 30 addite-se- Reunir-se-ha extraordinariamente a 
assembléa quan. do fur para esse fim convo~ada a · a . 
directoria ou de accionistas que represente . · I?H c _ 
capital emittido; ,~\)~·\\-\ tü. BA CA/,_.l 

~' ~ 
~~ . 

\.;~ Dr . os 
~~ 
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E, si findo o prazo de oito dias a assembléa não fôr convo
cada pela presidencia da directoria, poderá sel-o pelos accio
nistas que;tiverem feito a representação. 

VIII 

No § 5.• do ·art. 34. acrescente-se- O augmento de ca
pital fica sujeito á approvação prévia do Governo Imperial. 

IX 

No § 7. o do mesmo artigo addite-se - Sujeito á approvação 
do Governo. 

Ao mesmo artigo addite-se-Antes do prazo fixado para du
ração da companhia sú poderá ser ella dissolvida, si a assembléa 
geral dos accionistas assim o resolver, sendo convocada espe
cialmente para esse fim, com anticipação de 60 dias, uma 
vez que essa resolução seja tomada por accionistas que repre
sentem dous terços das acções emittidas, ou em algumas das 
hypotheses especificadas no art. 295 do Codigo Commercial, 
o desde que soffra prejuízos que absorvam o fundo de re
serva e metade do capital, entrando em taes casos immedia
tamente em liquidação. 

X 

As palavras do art. 36- e será convertido, etc., até ao fim 
- ficam substituídas pelas seguintes:- e será convertida em 
títulos da divida publica fundada, geral ou provincial, quando 
os desta gozarem dos privilegios dos daquella, em bilhetes do 
Thesouro Nacional ou em letras hypothecarias de estabeleci· 
mentos de credito real, garantidos pelo Governo, dan
do-se aos juros a mesma applicação. 

XI 

A companhia será liquidada por uma commissão de tres 
membros accionistas ou estranhos,a ella, eleitos pela a5sem
bléa geral dos accionistas. 

Será liquidada, ou no prazo estabelecido no art. 3.•, ou 
em alguma das hypotheses do art. 295 do Codigo Com
mercial. 

Concluída a liquidação dará a commiss:io conta della á 
assembléa geral dos accionistas, apresentando-lhe tambem 
uma proposta de partilhas e, approvadas estas, nenhum 
accionista poderá mais reclamar. Esta disposição não terá 
vigor si não fôr adoptada pela assembléa geral dos accionis
tas, á qual será presente na sua primeira reunião. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de :1.881.
Manoel Buarque de 1Wacedo. 
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Reforma dos estatutos 

' CA[1ÍTULO I 

DA CO~lP.\NHIA, SEUS FINS E DURAÇÃO 

Art. L • A Companhia de' Navegação S. João da Barra e 
Campos é uma associação anonyma instituída na primeira des· 
tns cidades sob a denomina~iío de Companhia de Navegação 
Marítima e Fluvial S. João da Barra e Campos, e qua tem por 
fim promovera navêgaçiío, entre outros portos e o de S. João 
da Barra. · 

Art. 2 .. o A séde da companhia será na cidade de S. João 
da Barra, onde residirá a sua d.irectotia e sé reunirá a as· 
sembléa geral dos acpionistas. · 

Art. 3.o. A compmihia durará pelo tempo de Uí nnnos a 
contar da data do decreto qüe approvar os presentes es
tatutos ; este prazo poderá ser espaçado por deliberação da 
nssemb.léa geral dos accionistM e approvação do Governo 
Imperial. 

Art. ~.o A companhia poderá segurar o seu material em 
qualque~: companhia de seguro ou tomar o risco· sobre si, si a 
assembléa geral dos accionistns assim o resolver. 

CAPITULO li 

DOS ACCIONISTAS, CAPITAL E 1\IODO DE O REALIZAR 

Art. 5. o Será considerada accionista da comp&nhia qual· 
quer pessoa idonea, corporação ou associação que tiver acções 
da comp:mhia registradas em I ivro competente. 

Are 6. o Os accionistas são responsaveis pelo valor das 
acções que subscreverem, as quaes poderão alienar, fazendo 
a transferencia perante a directoria. . . 

Ar L 7. o O capital da companhia será de 600:000/$ dividi~os 
em 3.000 ácções do valor.· de 200,$ cada .uma, este capital 
poderá ser elevado a 900:0001; por deliberação da assembléa 
gP-ral dos accionistas e :.tpprovaçiío do Governo Imperial: e 
nestes casos os accionistas inscriptos terão preferencia para 
a nova emissão. 

Art. 8. o As entradas das acções subscriptas serão reali.zadas 
pe'rante a directoria nas épocas que ella desig~ar, comtanto 
que não exceda a 20 % no prazo de tres mez~s. 
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Art. 9. 0 Os accionistas que deixarem de fazer as entradas de 
suas acções nas épocas determinadas perderão em beneficio 
da companhia as que anteriormente houverem feito, salvo 
caso de forea maior provado perante a difiJctoria, de ~uja 
decisão haycrú recurso para a assembléa geral dos <tccionistas. 

CAPITULO IIl 

DA ADolL'iiSTI\AÇ:\0 

Art. 10. A administração da companhia pertencerá u 
uma dircctoria composta de tres membros eleitos por tres 
annos, na fórmn destes estatutos. 

Art. H. A eleição dos directores serú feita por escrutínio 
secreto, declarando-se no lado exteruo da cedula o numero 
de votos e no Indo interno o nome da pessoa escolhida. 

Art. 12. A substituição dos direetores serú feitn nnnual
meute pela terça par te, sahindo aquelle que fôr mnis antigo 
na directoria, e em igualdade de tempo aquelle que a sorte 
designar. 

Art. 13. Além dos tres directores haverá igual numero 
de supplentes para servirem em seus impedimentos, os quaes 
serão eleitos do mesmo modo e na mesma occnsião que fo
rem os directores. 

Art. H. Os directores e supplentes poderão ser raeleitos c 
terão 10 % dos lucros líquidos da companhia divididos entre 
si com igualdade. 

Art. 15. Para ser eleito dtrector da companhia é necc·s
sario ser accionista que possúa pelo menos 30 ac~:ões inseri
pias 60 dias :mtcs · da reunião da assem!Jléa gernl dos uccio
nistas, as quaes serão depositadas no cofre da companhia. 

Art. i6. O director eleito para presidente, secretario ou 
caixa não poderá dispor de suas ac~ões, emquanto não 
forem approvados os actos de sua administração, e, nem 
poderão servir qualquer destes cargos conjunctamente os 
socios da mesma firma, sogro e genro, irmãos e cunhados du
rante o cunhadio. 

Art. 17. Não serão admitticlos votos por procurador nas 
eleições de qualquer funccionario ou empregado da compa
nhia. 

Art. 18. Siío attribuições da directoria : 
§ 1. 0 Representar a companhia perante terceiros e os Tri

bunaes, podendo delegar taes poderes e precedendo auto
rização da assembléa geral dos accionistas· unicamente 
para transigir. 

§ 2.o Crear e supprimir agencias, nomear e demittir agentes 
c marcar-lhes vencimentos e a todo o pessoal da companhia. 

§ 3.° Celebrar contratos de fretamentos de navios e outros, 
ou nulorizar agentes para isso quando for neccssario, e pnr:~ 
fazer as despezas reputadas es.traoruinarias. 
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~ 4:. o Fazer acquisição dos moveis e immoveis precisos, 
alheiar os desnecessarios e deliberar sobre construcçiio e re
paros importantes, ou que importem em mais da decima parte 
do valor do movei ou immovel, precedendo autorização da 
assembléa geral dos accionistas. 

§ 5. o Fixar a época e .a importancia das entradas dos accio
nistas, e fazer dividendos semestraes ou os rateios delibe
rados pela assembléa geral dos accionistas. 

§ 6. o Declarar em commisso as acções do accionista que 
não tiver feito as suas entradas em tempo. 

Art. i9. A directoria reunir-se-ha sempre que houvet· ne
cessidade e pelo menos uma vez por mez, deixando consi
gnadas em acta as resoluções que tomar. 

Art. 20. S<io attribuições a·o presidente : 
§ L" Convocar a assembléa geral ordinaria e extraordina

riamente, presidir c dirigir as sessões da directoria. 
§ 2." Rubricar e encerrar os livros da companhia que nüo 

forem da alçada do Tribunal do Commercio e visar todas as 
contas para pngnmrnto. 

§ 3.° Convoc~r os membros da directoria para se reuni
rem em sessão todas as vezes que fôr preciso. 

§ !J,. o Apresentar um relatorio annualmentc, dando conta 
do movimento da companhia na primeira reunião da assem
bléa geral dos accionistas. 

Art. 21. Ao secretario compete : 
§ i. o Assignar a correspondencia e dirigir o expediente, 

assim como escrever as actas. das sessões da directoria. 
§ 2. o Visnr as ordens saccadas polo caixa e registrar todos 

os papeis de credito que importem responsabilidade da com
p:mhia. 

§ 3. o Fazer a transferencia das acções á vista do titulo 
legal de acquisição ou pela éissignatura do transferente ou 
seu bastante procurador. 

Art. 2:2. Ao caixa compete.: 
Assignar o balanço da companhia em cada anno dando-lhe 

destino da lei, assignnr todo o documento de divida da com
panhia, pagar os dividendos e rateios deliberados pela assem
bléa geral dos accionist~s. pagar as contas rubricadas pela 
presidencia e pôr os fundos da companhia em estabelecimen
tos bancarios da confiança da directoria. 

CAPITULO IV 

DA ASSEMDL.ÉA GERAL DOS ACCIOJI!IST..I.S 

Art. 23. A nssembléa geral é a reunião dos accionistas 
representando maioria de acções, convocada na fórma dos 
estatutos. 

Art. 2~. Não se reunindo o numero sufficiente de accionis
las exigido no artigo anterior, far-se-ha segunda convocação, 
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declarandõ·sc no annuncio que a assembléa geral deliberará 
com qualquer numero que se achar presente. 

Art. 25. Reunidos os ~ccionistas, o director presidente os 
convidará para formarem a mesa directora dos trabalhos, 
da qual não poderão fazer parte os membros da directorin, o 
supplente que tiver servido na directoria ou qualquer empre
gado da companhia. 

Art. 26. A mesa será composta de presidente e secretario, 
escolhidos por eleição secreta e por maioria de votos dos 
accionistas presentes. 

Art. 27. A contagem dos votos se fará, dando um voto 
a cada cinco acções, comtanto que nenhum accionista possa 
ter mais de lO votos, seja qual fôr o numero de acções que 
possuir ou representar. 

Art. 28. A cedula da votação deverá conter no snbscripto 
o numero de votos, importando a falta dessa declaração a 
nullidaàe da mesma cedula. 

Art. 29. O presidente verificará pela lista dos accionistas 
fornecida pela directoria o numero de acções de cada Meio· 
nista no acto do recebimento de sua cedula, para ver si 
concorda com o numero de votos apresentados. 

Art. 30. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente nos 
mezes de Janeiro e Fevereiro ; na primeira, serão prestadas 
as contas e lido o relatorio e se elegerá a commissão fiscal; 
na segunda, se discutirá o parecer da mesma commissão 
e se elegerão o director e supplente que tiverem de ser sub· 
stituidos. 

Art. 31. Nas reuniües ordinarias da assembléa geral se dis
cutirá tudo o que fôr a bem dos interesses da companhia; 
nas extraordinarias só se tratará do assumpto para que fôr 
feita~ convocação. 

Art. 32. O secretario escreverá a acta da assembléa geral, 
que, depois de ser lida e discutida, serú assignada pelos accio
nistas presentes. 

Art. 33. O accionista possuidor de menos de cinco acções 
só poderá assistir e discutir nas assembléas geraes. 

Art. 3~. Compete á assombléa gert1l : 
~ L• Alterar e reformar os presentes estatutos com appro-

V<lção do Governo Imperial. . 
§ 2.• Autorizar a directoria a comprar e vender, mandar 

construir e reconstruir quJesquer moveis ou immoveis c 
fazer despezas extraordinarias. 

~ 3.0 Eleger a directoria no tempo determinado pelos esta· 
tutos e destiluil-a por actos de malversação. 

§ 4." Nomear a commissão fiscal composta de tres mem
bros, approvar ou reprovar os seus netos. 

~ 5.0 Decidir o augmento do capital e emissão de novas 
acções ou obrigações. 

~ 6.0 Julgar do commisso das acções quando o accionista 
não se conformar com a decisão da directoria. 

§ 7. 0 Deliberar sobre a continua~ão da companhia e modo 
pratico da liquidação nos casos previstos em lei e nestes esta
tu tos. 
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CAPITULO V 

DO FUNDO-DE RESERVA E DIVISÃO DOS LUCROS 

Art. 3ti. Dos lucros liquidus de cada semestre serão tirados 
para fundo de reserva 5 "/o e para seguros iO 0/o, cessando 
estes ultimas sempre que se complete a quinta parte do fundo 
realizado. 

Art. 36. ü fundo de reserva é exclusivamente destinado 
a fazer face ás perdas do capital social ou a substituil-o, e 
será convertido em fundos publicos ou em obrigações hypo
thecarias. 

Art. 37. Deduzidas as verbas para fundos de reserva e 
sel!uro, do liquido ·Se fará em cada semestre em Jnneiro e 
Julho o dividendo que fôr deliberado pela assembléa geral 
dos ::~ccionistas. 

Art. 38. Não se fará dividendo emquanto o capital, des
falcado .em virtude de perdas, não fôr integralmente restabe
lecido. 

S. João da Barra, i5 de Julho de 1880. (Seguem-se 
as assiguaturas.) 

DECllETO N. 7985- DE 5 DE FEVEREIIIO DE :1.8SL 

Ap}lrova, eom moLliücarões_. ds c..;tatutos da Soeictlado. de seguros de vida
Ç~i~~ ~era I das fat!lili~s- c autoriza-a a funcêiõríãi·-: 

Attendendo ao que Me rCf]Uereu a Sociedade de seguros 
de vida- Caix:a Geral das Famílias-, devidamente repre
sentada,_ e de conformidade com a Jmn1ediata Resolução de 
22 de Janeiro ultimo, tomnda sobre parecer da Secção dos 
Negocias do Imperio dD Conselho de Estado, exnrado em 
Consulta de H de Dezembro do anno pussado, Hei por bem 
Approvar o:; seus estatutos e Autorizul-a a funccionar, com us 
modificnções que com este llnixam, ussignadus por Manoel 
Buarque de Macedo, do l'rleu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios dn Agriculturu, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de :1.881, 60.0 

da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Mugeslade o Imperador. 

PODEI\ EXECGTI\"0 i88{ 
Manoel Buat·que ds Macedo. 

5 



66 AC1'0S DO !Ollll!l EX:ECt;TIVO 

~lodiUcaçõe!!!l·á. ()Ue se reCere o Decreto n. 7D8~ 
desta data, 

I 

Art. 1. o As palavras finaes-e em p:er~I todos os contratos 
cujos dfcitos depcnucm da duração da vida Lwm:mn-devcm 
ser suhstiluitlas pBlns seguintes-nu fómw do art. 2. "-Ü ma i~ 
como, cstü. 

li 

Art. 3. 0 Supprima-se o§ 2. 0 deste artis-o. 

IH 

Art. 10. A disposição deste artigo deve ser impressa no 
verso. da a!wlice pura conhecimento dos associados. 

IV 

Art. H. Supprima-se a segunda parte deste ~~rligo. 

v 
Art. 1.6. Supprima-se este artigo. 

VI 

Art. 2:1. Supprimnm-se do artigo, nu parte em que se trata 
da duração do mandato, as seguintes pt.Iavras-de que deverá 
fazer p<orte, pelo. meno~, um dos directores em cxercicio. 

VII 

Ait. 3:). Suppr!ma:se este artigo. 

VIII 

Art. 33. Hedija-se de~te modo-'-A assemblén geral na sua 
primeira reunião arbitrarü ao fundador da sociedade, João de 
::iouza Moreira, uma remuneração pelos seus trabalhos preli
minares do calculo das operações. Esta remuncraçilo, quando 
satisfeita, será levada á conta de despezas preliminares. 

Nilo obstante terem os signatarios destes estatutos dell
bcrDdo nomear desde já o mencionado fundador como dircctor 
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secretario, não será elle considerado definitivamente como tal, 
si na primeira reunião da assembléa geral não fôr confirmada 
a nomeação, sendo na mesma occasião fixada a remuneração 
a que terá direito pelo exercício deste cargo. 

IX 

Art. ;:!L Accrescentem-se no final as seguintes palavras 
-ficando sujeitas á approvação da assembléa geral. 

Palacio do Hio de Janeiro em 5 de Fevereiro de i88l .
J}lanoel Buarque de Macedo. 

Estatutos da Caixa Geral das Familias 

CAPITULO I 

OPERAÇÕES E DURAÇ.\:0 DA SOCIEDADE 

Art. Lu A Caixa Geral das Familias, tendo a sua sé de no 
Rio de Janeiro e podendo estabelecer agencias dentro e fúra 
do Imperio, é uma associação mutua, tendo por objccto a 
constituição de rendas vitalicias, dotes e heranças sobre uma 
ou mais cabeças, pensões por sobrevivencia, e em geral todos 
os contratos cujos effeitos dependem da duração da vida 
humana, e achar-se-ha incorporada desde que tiver !50 socios. 

A sociedade durará por tempo de 90 annos, a contar da data 
da autorização do Governo, podendo ser prolongada a sua 
duração. segundo deliberação opportuna da assembléa geral, 
approvada pelo Governo. 

Art. 2. o Para adquirir a qualidade de soei o, é preciso ser 
contribuinte ou rendeiro pela realização de um ou mais 
contratos de seguro, sobre a vida inteir<J ou período não 
menor de 10 annos, de qualquer da~ seguintes especies: 

§ i." Os seguros em que urna herança ou annuidades são 
exigiveis por morte do segurado ou segurados, em qualquer 
época ou desde a época em que a morte tenha logar dentro 
do período do contrato. 

§ 2. 0 Os seguros de soLrevívencia em que um capital ou 
rendas vitalicias deverão ser pagos a pessoas determinadas, 
no caso em que estas sobrevivam 110 segurado instituidor ou 
em reversão (pensão por sobrevívencia ou reversão). 

§ 3. o Constituiçüo de rendas vitalicias immediatas sobre 
Ull)a ou .ma i~ cab~ças, com ou se:n reducção da. renda em pro
veito dos. sobreviventes (rendeiros). 

Neste paragrapho são comprellendidos os pensionistas dos 
paragl'laphos antecedente c seguinte, desde~_...;J;~~==~~..._ 
posse da pensão. . ... ~ 'GÃ ó Ú/1-, ~ 

,' ~\)\)\ ,c ' ) 'Jt4~" 
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~ ~-·Os seguros de capitaes (cuja dilação não seja menor 
de iO annos), ou rendas vitalícias differidos, em qne um ca
pital ou uma renda só é exigível si o segurado attinge uma 
época determinada pelo contrato. 

Art. 3.• Para effectuar as differentes especies de seguro do 
artigo antecedente, além da proposta com a certidão de idade 
ou documento equivalente, declarações· 'e documentos que a 
directoria exigir, e.o exame sanitario nos seguros em cas::~ de 
morte, o instituidor ou segurado contrntante, sendo admit
tido, deverá entrar para a caixa da sociedade com o premio 
unico ou uma joia e annuid;:~dc ou premio nnnual, tempo
rario ou vitalício, como melhor lhe convier e contratar, se
gundo as tarifas da sociedade. O seguro niio produz todos os 
efl"eitos sem o pagamento das quotas nas épocas contntt1das. 
As condi~ões dos contratos ou apolices regularão os dias de 
folego e mesmo revalidação dentro de certo limite. 

E' prohibido á administr;1ção dar o motivo de rejeição de 
qualquer proposta. 

§L" Em todos os contratos por premias annuaes de se
guros sobre a vida i~tteira e de seguros de capitaes e de 
rendas differidos, si o socio que tiver realizado tres ou mais 
entradas annuaes, por qualquel' motivo não fizer as subse
quentes, o seguro não cae em cornmisso, . mas fica reduzido 
em relação á respectiva reserva ao tempo da descontinuaçiio. 

Esta disposição só púde ser applicavel a.o5 seguros de pensão 
a favor de sobrevivenle mais vel:to, quando, mediante pee
mios temporarios ou joia, o instituidor se ache em parte 
sufficionlemente remido. . 

§ 2. o Para facilitar o seguro aos menos abastados. a soci~.
dade crearü uma· caixa depositaria na qual os proprietarios de 
apolices de seguro ou que o pretendam ser, poderão depositar 
om parcellas, no cor:rer do anuo, até ás quantias com fJUe 
tenham de entrar, como prcrnius ou annuidades, vencendo 
juro opportunamente estipulado. 

Art. li. o Nenhum sacio proprietario de apoliee de seguro 
tem mais responsabilidade alguma real ou. pcs:;oal além dus 
disposições do artigo antecedente e das condições da sU!.l 
apolice. 

Art. 5. 0 A pessoa que contrata um seguro é o instituiàm· 
ou contralwnte; :~ pessoa soi:Jre cuj~1 calJeça i'e faz o seguro 
é o se_r,urado; a pessoa n favor de quem ~e faz o seguro é 
o beneficiaria ou pensionista. Uma pesso;: púdu ser instituidor 
ou contrahente, segurado e beneliciario ou pensionista nu 
mesmo seguro. 

Art. 6. o O contrahente ou instituidor, qL~c tiver conlrtltnclo 
o premio por annuidades, póde remir-se quando lhe convier, 
calculando-se o preço do resg-ate peia tarifa, segundo a idade 
que a cnlleça ou cabeç.os seg-urntbs então tenham attingido. 

Art. 7. o Nenhum seguro ~obre a cabeça de ten:eiro í'oderü 
eff"ectuar- se sem o consentimento do st~g-urado, e com decla
ração expressa de que o contrahente beneficiaria tem iúte
resse, nunca menor do que o valor uo :seguro, na vida do 
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segurado, por escripto assignado por este, c por duas teste
munhas reconhecidas por tabellião. 

Logo que cesse o interesse na vida do segurado que 
tinha o beneficia rio contrahente, caduca o seguro; é pois ne
cessario, si o fallecimento do segurndo tiver Jogar dentro 
do tempo do contrato, prov:1r que esse interesse ainda existia. 

Art. 8 o As di~posicões do artigo precedente se observarão 
no caso de tr;msferencia dll apolice a respeito do novu he
neficim:"'io, cnj;l transferencia será feita mediante participação 
á sociedade e seu consentimento: _ 

Art. 9. 0 No seg-uro em caso de morte effectuado sobre a 
cabeça flo proprio~ instituidor ou contra h ente, a morte por 
suicídio, duello nu sentençn judiciaria, occorrida dentro dos 

:primeiros rlous annos, annulla o contrato; poréll!, si occor
rer depoi~ dt~ dons annos, ficará o seguro reduzido em rela
çiío ú respectiva reserva, tomando-se para época a data do 
Ialle<:iment•). 

Estn disposição não é :1pplieavel ao seguro de pens~o a so
brevivente mais velho, .seniio nos termos do. linal do § f. o 
do art. :3. o ; fóra disso lica annullado. · 

Provando-se ter .sido a loucura a causn do suicídio, este é 
considerado caso fortuito. · 

Ar L. '10 .. Em tempo de guerrn os militares e todos os .que 
nella tomarem parte e os marinheiros em qu:mto embur
rados, deverão pagar um premio addicional em razão da ag
grava9ão de -risco, que a sociedade determin:mí de antemão, 
niío excedendo de H> n/ .. do premio primitivo. A falta de co
nhecimento da sociednde e pagamento do premio addicionnl 
reduz o seguro em relação á respectiva reserv:: na data do 
fallecimento e :mnulla. o seguro de pensiio a sobrevivente 
mai~ velho, cujo instituidor não se ache nos termos. do final 
do § 1. o do nrt. :3. o; si a morte tiver log~r em consequencia de 
feri mente, afognmento, epidemia ou outro ngtmte. mortífero 
a qne o segurndo se não acharia E'xposto si se não tivesse 
empenhado na guerra ou ,na viagem. . , · 

Art. ·iL Em todos os casar; em que se dê nnllid:1de por 
falta· do instituidor ou contrahente, os premias já pagos são 
:1dquiridos pnra. a sociedade . 
. A din•ctor.in, por unanimidnde de voto~, poderá eliminar da 
sociedade, pc·la rc>ci:;iio· do contrato, o· scoio que se tornar 
indigno pela sua má condnctn, com roC'Urso para a assembléa 
gernl. 

Art. 12. O m~ximo do C:J)Jital segtrravel sobre uma só 
cnhc("n ou a existencia simultanea de rltln;; cahec;:tS ou mnis 
será de 00:000;), e o m:1ximo d0 t1ma pens:io ;):000,); um in
~tituidcr, porém, podern instituir pensões p;1ra diver~ns 
calJcr.ns até ;i somma d~ í0:000-'000. · 

ArL 1:3. A soeiedadé poderá contratar os seguros especi
·ficudos no art. 2. 0 sem particip~c:ão àos contratnntes nos 
lucros, por convençüo com ~~ parte em reducção (n~o exce
dendo de :1.0 %) do premio ; bem r-orno os seguros por 
períodos menores de dez nnnos.. mas sem, reducção no 
premio. 
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A sociedade poderá tambem, qu:mdo parecer opportuno e 
conveniente, segurar contra risco de morte ou tlrivação de 
trabalho por ferimentos em- consequencia de desnstres em 
estrndas de ferro. 

Poderá lambem contratar o seguro de capitaes ou annui~ 
dades certas para épocns determinadas, independentemente 
do risco de mortalidade. · 

Fica entendido que os segurados de que reza eskl artigo 
não são socios, e não têm, por consequencin, participação nos 
lut::ros. 

CAPITULO II 

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE E SEU E~IPREGO 

Art. i4. Os fundos da sociedade compõem-se: 
i .• Dos premias de que tratam os arts. 3.0

, 10 c i3 e 
quaesquer multas, segundo as condições das apolices; 

2.• Dos juros e quaesquer lucros provenientes do em
prego de fundos segundo estes estatutos. 

Art. iã. Com excepção das sommas que forem neces
sarias para as exigencias dos pagamentos, e aquellas que se 
forem recebendo emquanto se lhes não dá devido destino, 
as quaes serão recolhidas a estabelecimento de reconhecido 
credito, empregar-se-hão os fundos da sociedade (sem prejuízo 
das disl,)osições dos artigos seguintes), do modo que pareça 
mais conveniente, em titulos da divida publica ou letras do 
Thesouro Nacional, comt~nto que os títulos sejam nominativos. 

Art. 16. A sociedade poderá fazeremprestimos sobre caução 
das proprias apolices de seguro de capital sobre a vida inteira, 
em que não houver beneliciario designado, que tenham pelo 
menos quatro annos de duração (nunca excedendo o seu 
valor de reserva na occasiiío uo emprestimo), aos respectivos 
proprietDrios da apolice, pelo juro que Iur estipulado. 

Tambem, achando-se a sociedade com fundos sufficienles e 
por deliberação da assembléa geral, poderá fazer empresti
mos sobre caução dos mesmos títulos, de que trata o art. 15, 
ou metaes amoedados. 

Art. 17. A sociedade poderá adquirir prerlios para seu 
domicilio e salvaguarda dos seus haveres. 

CAPITULO III 

DAS ASSEMDLÉAS GERAES 

Art. i8. A assembléa geral compõe-se dos socios contri
buintes ou rendeiros por contratos dos seguros especifi
cados no art. 2. o Reunir-se- h a ordinariamente uma vez por 
anno, para apresentação de contas e relntorio da adminis
tração, e extraordinariamente sempre que a administração 
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o julgar conveniente ou fôr requerido por 20 ou mais socios. 
As convocações serão feitas por annuncio com antece
dencia de oito dias pelo menos. 

Paragrapho uni co. Nas sessões extraordinarias só se tratnrá 
do objecto para que ellas forem convocadas, podendo-se, po
rém, receber i'ndicações e requerimentos sobre dilTerente 
assumpto, para serem discutidos em outra sessão. 

Art. f9. A assem bléa geral reputar· se· h a constituída, 
c5tando reunidos 30 socios, além dos membros da adminis
tração, salvo quando se tratar de reforma de estatutos, em 
que se observará o disposto no nrt. 22. 

§ L o Não compnrecendo o sobredito numero de soei os; mar
ear-se-!la outra reunião, annunciada conforme o artigo an
tecedente, para oito dias depois, c enti.iosc deliberará com 
os socios presentes, si não forem menos de vinte. 

§ 2. o As deliberações seriio tomadas á maioria de -:ot0s 
presentes. 

Cada socio tem um voto. 
Art. 20. A assembléa geral. será presidida por um dos 

socios presentes que fur eleito por acclnmação pela mesma 
assembléa. . 

O presidente convidará para secretario e dous escrutadorcs 
os socios que consentirem c forem aceitos pela assembléa. 

Art. 21. compete á nsscmb!éa geral: 
1.0 Eleger o comclho de dircctorcs c a commissi.io de eon· 

tas, n:1s ,épocas parn isso estabeleci dns. 
~.· Discutir c votar sobre o relatorio e contas do conselho 

de directores, tomando conhecimento do parecer dacommis· 
são d~ contas ; . 

3. 0 Discutir e l'esolver sobre quaesquet assumptos que 
pela administrnção ou por qualquer socio forem submcttidos ú 
sua decisão ; · · 
· 4. 0 Rei'ormar os presentes estatutos quando o entender 
conveniente, guardadas para isso as rcgrns do art: 22. 

Art. 22. Para re,formn dos cslntutos deverá preceder pro· 
posta da administração, indicando a ma teria da reforma, ou 
qu;mdo o requ~rerem pé lo menos 30 soei os, Apresentada a 
pt·opí:Jsta, só se !'ti discutidti . em subsequente ,sessão oxtraor
dinada :3Q dias qepois, annUnciando-s·e repetidamente o dia 
e o objecto da reuníão, na qual se adoptará àquillo que for 
approvado por maioria dos meinb!;PS presentes; sendo estes 
uma maioria dos socios residentes"'na Côrte. · · 

Si, porém, ri:io se' reunir então maioria dos soei os, marcnr· 
se~ha para :15 dias depois outra sessão éx:!raordinaria, 'que 
nesse intervnllo será frequentemente annuilciada, contendo 
o primeiro annuncio a integra da reforma, a qual poderá 
ser tlpprovada pela maioria de votos dos mcrni.Jrbs presentes, 
comtaJito que não scjammenos de 50. ' 
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CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DA EOCIEDADE 

Art. 23. A administração da sociedade será exercida por 
um cons2lho de tres directores, eleitos pela assembléa geral 
ordinaria em escrutínio secreto e por maioria de votos pre
se!ltes, com especificação de presidente, secretario e thesou
rimo: 

No caso de empate decidirá 3 sorte. 
O seu mandato durará quatro annos, findos os quaes se 

procederá á eleição da nova directoria, de que deverá fazer 
parte, pelo menos, um dos direetores em exercício. 

Todos os directores são re-elegiveis. 
O anno administrativo e financeiro da sociedade terminnrá 

em 30 de Junho. 
§ i. o Não poderão exercer conjunctamente o cargo de 

director, pessoas que forem sogro e genro ou cunhados dtt
rante o cunhadio, os parentes por consanguinidade até ao 
segundo gráo, e os socios de firmns sociaes. 

§ 2. o No caso de impedimento dê :ligam dos directores, os 
restantes nomearão d'entre os socios um parll preencher n 
vaga até á prilheira assembléa geral 6rdinaria. · _ 

§ 3.o·A ausencia não justificnda M um· director por mais 
de tres mezes importaTenuncia: 

Art. 2~. O director secretnrio devorá exercer, si fôr idone,o, 
as funcções constantes do art. 26; e neste c:<so a assembléa 
geral lhe fixará o honorario em remuneração dos seus 
serviços. · · · 

Sendo necessario, a dircctoria poderá buscar, fóra de seu 
seio, um gerente idoneo, o qual devt>rú ser approvado pela 
assembléa geral. 

Art. ~5. Compete ao conselho de directores: 
§ i. • A.geral. superintendencia e fisoalisaçãq de todos os 

negocios e transacções da sociedade. . . 
§ 2. o Demandar e. ser ~emandaJo, pelo seu presidontr, 

para o que lhe são outorgadüs pelo facto de sua eleiçfío planos 
.poderes, nos quaes devem sem reserva alguma considcrar->c 
comprehendidos todos, mesmo os poderes de c a us:-~ propria. 

§ 3. o Autorizar os pagamentos reclamados e(ll consequcncia 
de contrato~ de seguros, por proposta e parecer do director 
secretario ou do gerente, quimdo o houver. · 

~ ~.0 Assignar as contas e rclatorios que r.nnualmente 
devem ser presentes á assemblén geral, assim como· assignnr 
(dous directores, sendo um· o secretario) os contratos ou 
apolices de seguros: 

§ õ. o Nomear e demittir os agentes, marcar-lhes as suas 
fnncções e commissão. 
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§ 6. o n,~terminar. o emprego dos fundos da sociedade, 
assignando (dous dos directores) as transferencias por compra 
ou venda de apolices da divida publica ou quaesquer outros 
títulos, bem como os cheques sobre bancos ou títulos seme
lhantes para retirada de fundos. 

§ 7. o Reunir· se en1 sessão ao menos uma vez por semana, 
c alternando entre si para 'o comparecimento diario de um 
director pelo menos, em hora prefixada, além do director 
secret3rio. ' . 

§ 8. o Convocar ordinaria ou extraordinariamente a assem-
Lléa geral dos sodos. · 

§ 9. ·· A assemhléa gernl determim1rit a remuneração pecu
niaria dos directores, seg-undo o estado rle prosperidade 
d:r socied:~de, nunca excedendo o maximo de 3:600;) an
nuaes. 

Art. 26. Compete ao director seéretarlo ou ao gerente : 
§ L o A organização das tarifns e condições das apolices ou 

.contratos, em conformidade com as disposições destes esta
tutos, o em gera! a determinação e direcção de todos os tra
balhos de calculo. 

§ 2. 0 Admittir ou rejeitnr qualquer proposta de ~egnro na 
sé de dn sociedade, de accôrdo pelo menos com outro director. 

~ 3. o Conhe<?er dos :•ttestados e documentos . que pelns 
condições aos seg-uros forem exigidos e submetter com :1 sua 
informação aquelles que dissere;n respeito a pagamentos de 
seguros aos outros dirortores, pttra por todos serem auto
rizados. 

§ (!..o Fazer organizar e conservar a escripturação adequadn
mente aos fins da sociedade. 

§ 5." Nome:1r os empregados da sociedade, marcar-lhes as 
attribuições e · ve:1cimentos {) 'deinittil-os, de accôrdo com os 
outros directores. 

§ 6. 0 Manter a correspoüdencia com ós agénies e fazer as 
participações necessarias nos se(J'nrados . 

. Art. 27. Uma com missão de contas, compostà de tres 
n~emliros, se~á el~ita pelo tempo e do r:nesmo modo qu:e os 
drrectores. (art. 231• . . 

Art. 28. Compete á eommi!:são deeontas: 
~ L" Nomear d'entrc si presidente e secretario.' 
~ 2." Celebrar .1s suas sessões no cscriptorio da sociedade e 

fazer as indagações e ex:!!llCS q1.1e entCilder convenientes a 
bem dos interes~cs da sociedade .. 

§ 3. 0 Terminando .carln anno social, examinar os livros, 
dor.nmentos, respon,:,t!Jilidadc e quaesquer titulas elo activo 
e p:1ssivo da .<ociedade, parn apresentar em assembléa geral 
o 'eu parecr,r sobre. ns contas c relator i o da direetoria. . 

Art. .29 .. O ser,'iç.o da commjssiio de contas é gratuito. 
Art. 30. A netrT)um funccionario da sociçrlnde é licito ter a 

su::t 3(10licc c:mcion'nda (art. lü). · 
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CAPITULO V 

DOS DALANÇOS, PARTILHA E FUNDO DE GARANTIA 

Art. 31. No' fim de cada quinquennio se dará balanço calcu· 
I ando o valor das reservas de todos os seguros em vigor para 
ficar a credito das respectivas contns, e assim determinar-se 
a situação da socjcdade. 

O período do primeiro balanço poderá ser alterado segundo 
parecer conveniente. · · · 

As despezas preliininares entrarão ·por um terço en1· cada 
um dos tres primeiro balanços. · 

Si, feitas as despeZas e deter~Jnadas as reservas, o balanço 
apresentar sobras, deduzir-se·hao dellas lO% para um Fundo 
de gamntia até que chegue a 500:000,5, dcliiJerando depois a 
assembL~a geral si se devem fazer novas addições e o quantum; 
este fundo de garantia servirá para preencher o V<llor das 
reservas de que se trata no principio deste artigo, si porven
tura os outros haveres effectivos da sociedade nüo chegarem 
p~ra representai-o. 

O restante liquido das sobras ser:.\ dividido entre os socios 
proprietarios de apolice, no todo ou em parte (ficando neste 
caso a parte não repartida em conta de lucros suspensos), se
gundo a prudente deliberação da directoria, sulJmcttida depois 
á approvaçiio da assembléa gera!. 

A partilha será feita proporcionalmente por cada apo
lice-contrato, segundo o interesse do sccio na associação nessa 
dat:~, representado pelo premio unico de igual seguro, for
mando duas categorias : 

§ 1. o A primeira categoria comprehende os contratos de 
seguro em caso de morte, de capitaes ou rendas sobre uma ou 
mais cabeças, a favor de pessoas determinadas QU não. 

§ 2. o A segunda categoria comprchende os contratos de 
seguro em caso de vida sobre uma ou mais cabeças, de rendas 
immediatas p de cnpitaes ou renqa~ diffuri<los. 

§ 3. 0 Os instituídos pensionistas, quando por mm'te dos in
stituidores entram no gozo da pensiio, passam para a segunda 
categoria pelo valor actual da pensão na sua idade. 

§ ~.o Só podem ser admittidas á partilha as apolices con
tratadas eom antecedcncia de um anuo pelo menos e que se 
acharem em vigor na época do balanço. 

§ 5." Cada interessado pó de dispor da parte que lhe tocar 
de qualquer dos seguintes modos: 

1. 0 Embolsando a sua importancia em dinheiro ; 
2.° Fazendo-se reduccão equivalente, segundo as tarifas, 

nos premios annuaes qÜe tem de pag·ar; 
3.0 Fazendo·se augmento equivalente, segundo os tarifas, 

no c apita I ou renda segurada. 
Este terceiro modo, porém, depende da approvação da admi

nistração quanto aos segurados da primeira categoria. 
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§ 6.0 Na falta de participação dos interessados da primeira 
categoria dentro de seis mezes depois de feita a partilha, en
tende-se que querem a reducção da annuidade, si o seguro é 
a premio annual; ou embolso si é remido. 

~ 7.0 Na falta de p3rticipação dos da segunda cntegoria no 
mc!lmo prazo, entende-se que querem o augmento dos capitaes 
ou rendns seguradas. 

CAPITULO Vl 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 
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DECRETO N. 7986 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Reorganiza a G:uarda Naeional da eomarea de Garanhuns, na Ptovinda de 
Pernambuco. 

Hei por bem, pura execução da Lei n. 2:t95 de lO de Se
tembro de !873, Decretar o seguinte : 

Art. i. o E' crendo na comarca de Garanhuns, na Província 
de Pernambuco, um Command<t Superior· de Guardas Nu
eionaes, formado de tres batalhões de infantaria do serviço 
activo, com as dcsii!·nações de 57. o, 58. o c 59. o, este de seis 
e aquellcs de oito companhias cada um, os quaes tciiio por 
districto as freguezias do munic-ípio dé Garanhuns da mesma 
comarca. 

·Art. 2. • Fi cu addida aos batalhões da activa, na fórma do 
art. 7. 0 do Decreto de 2i de Março de i87ll, a força da reserva 
qualificada no referido município. 

1\lanoei Pinto de Souzn Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios dn Justiça, nssim o tenha e ri tendido e façn exccntar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de i88i. 60." da 
Independencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sun Magestade o Imperador. 

Jlfanoel Pinto de Souza Dantas. 

DECRETO N. 7987 - DE 5 DE' FEVEREIRO DE i88L 

Reorganiza a Guarda Naeional da coma r c(\ do Páo d'Aiho, na Prcvineia de 
' Pe.-nambf!CO. 

Hei por bem, para exec~çfío ,da Lei n. 2395 de :1.0 ~e
lembro de t873, Deeret~r o seguinte: 

Art. L• B' crc<Jdo na comarca de Páo d'Aiho, n::r Província 
de Pernambuco, um Commando Superior de Guardas Na
cionacs formado de trcs bnt;;lhõ,~s de infantaria com oito 
companhias c;1d:1 urr: e as designações de 5'L•, 55. • e 56. o do 
serviço activo, e nm_outro com seis companhias e a designarão 
de 10. • da re,:erva. 

Art. 2.• Os referidos b::~talhões terão por districtos: 
O 5~.· a freguezin do Espírito Santo; 
O 55.• partec desta freguezia e a de Nossa Senhora da Luz, 

ambas no município de Páo d'Aiho. 
O da reserva as duas mencionadas freguezias. 
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O 56. o a de Nossa Senhora da Conceieão do município de 
G~~. . 

A este batalhão fica addida, na fórma do art. 7.0 do De
creto de 21 de Março de i87{f, a força da reserva qual iH· 
cada na respectiva freguezia. 

Manoel Pinto ue Som:a.D~ntas, Conselht:iro de Estado, Se
nador do Imperio, l\linistro e Secretario de Estado dos Ne· 
gocios d:1 Justiça; nssiijt o teuha entendido c faça execntur. 
Palado do Rio dé.Jnneiro ein 5 de .Fevereiro de 1881, 60." da 
Independencia e do Imperio. 

Com a i·ubrica de :;;ua 1\lagestade o Imperador. 

]jfanoel Pinto de Souza Dantas.! 

DECHETO N. 7988 ;_DE 5 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Reor!!aniza a t;u:'lt'tl:t 1\":lr.in~al t.!a romarC'a do n'om Coi,sclho, na P·rovirici~ 
de PCrna;m,huco. 

Hei por bem, para oxecução da Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873,· Deci:etar o seguinte: 

Art. i. o E' -creado na comarca úo Bom Conselho, na 
Província dc·Pcrtlambuco, um Commanllu Superior de 
Gnardas· Nadonaes, forilittdo de um corpo de cuvallaria com 
quatro companhias c a designação de 6. 0 , um esquadrão 
avulso com a de 5. o, o tres batalhões 'de ·iilfantr•ria conr oito 
companhias cada um· e as designaç-ões- de ti2. "; 63. 0 e 6i." do 
~ervieo activo. 

Ar i. ~.o Os referidos corpos teriio por distt·iclos: 
O 62.• e 63.• batalhões de infantaria e o esquadrão dd 

cavallaria as frcguezlas elo município 'do l:lom Conselho.· 
O 6!J,.o c o corpo de cavnllnrin as do município de Aguas 

Bcllns. · 
Art. 3. o Fica addida nos bata[ liõc.; •lo serviço activo, na 

r,·,rrrw do art. i. •- do Decreto de 21 de 1\lt:rço de I87l!,, a 
força da reserva qualilicada nos respectivos municípios. 

Manoel Pinto de Souza Danttts, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dus 
Xegocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça exe
cut:J.r. Palacio do Hio de Janeiro em G de Fevereiro de 1881, 
üO. o da Independeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador . 

• lfanoel Pinto de Souza Dantas. 

~·· 
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DECRETO N. 7989 - DE o DE FEVEREIRO DE 1881. 

Dá dirorsas providencias sobre o exe!·eicio dos funccionarios nomeados pelo 
1\lini;lorio d1 Justiça. 

Usando da attribuição que Me confere o art. 102, § 12 
da Constituição, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. :1.0 Os nom3ados para quacsquer cargos pertencen
tes ao Ministerio da Justiça deverão : 

§ 1. 0 Deixar immedintamcnte os Jogares que exercerem 
por nomeação dos Presidentes de província, sal\·o o caso do 
art. lL 0 · 

§ 2. 0 Declarar por cscripto ao Dircctor Geral da Secretaria 
de Estado dos Negocias da JustiÇa na Côrte e aos Presiden
tes nas províncias si aceitam as nomear;ões, que na falta 
desta formalidade poderão ser declaradas sem effeito. 

Art. 2. 0 Si os nomeados estiverem na Côrte ou· capitacs das 
províncias fa1·ão as declançõcs no prazo de i o dias; contados 
da data da publicação do Diario Ojficial, e quando se achem 
no interior das províncias as dirigirão, nos prazos que 
os Presidentes deverão marcar, segundo as distancias, con
tadas na razão de iO lcguas por dia, c communicar aos no
meados, logo que tiverem noticia da referida publicação. 

Art. 3.0 As declarações e a sua falta serão logo p~rtici
padas ao Ministerio da Justiça com a devolução dos títu
los dos nomeados. 

Art. (!,.• Só por motivos mui ponderosos de interesse 
publico, que serão communicados immcdiatamente a·o Go
verno, para ulterior approvação, poderão os Presidentes 
permittir que o nomeado para qualquer cargo do Minis
teria da Justiça continue a exercer emprego provincial 
pelo tempo strictamente indispensavel, que em todo caso 
não excederá o prazo marcado por lei para a posse do 
cargo geral. 

l\Ianoel Pinto de Souzn Dantos; Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, ~Iinistro e Secretario de Estado oos Ne
gocias d~ Jnstiça, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Pai<1cio do Rio de Janeiro em iJ de Fevereiro de :1.881, 
60.• da Independencia c do Imp:rio. 

Com a rubrica de Sua Mage::;tadc o Impcrailor. 

Maw1el Pinto de Sou.za Dantas. 
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DEÇRETO N. 7990- DE 5 DE FEVEREIRO DE i881. 

Reorganiza a G~:J:~:l Na~n_al dn comarca de BuirfUO, na Prol'inda de 
Pcrnambucu. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de i O de Se· 
Lembro de :1873, Decretar o seguinte : 

Art. i. • E' creado na comarca de Buiqoe, na Província 
de Pernambuco, um Commando Superior de Guardas .Na
cionae:;. formario de dous batalhões de infantaria com oito 
companhias cada um o as designações de üO.• e 6i. o do ser
viço activo, os quaes serão organizados nas freguezias do 
município do 13uique, da mesma comarca. 

Art. 2. • Fica addida aos batalhões da activu, na fórma do 
ort. i.• do Decreto de 2i de Março de i874, a força da re
serva qualificada no referido município. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio do Janeiro em 5 de Fevereiro de f.88i, 60.• da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua Mageslado o Imperadot·. 

ilfanod Pinto de Souza Dantas. 

DECRETO N. 799i- DE 5 DE FEVEREIRO DE 1881. 

A1tcra divot·sas disposições relativas aos exames gcracs ~c.r_rep~_ratorios. 

Hei por lJem que as disposi\.'ões em vigor_ relativas aos 
exames geraes de preparatorios, d<1 que trata o art. H~ do 
Regulnmento que baixou com o Decreto n. 1331 A de f7 de 
Fevereiro de :1.85!.1, sejam executadas com as seguintes ~Ite
rações: 

Art. 1. o Os exames ger:.1cs de prcparatorios no município 
da Côrte passarão a ser feitos no edilicio do externato do Im
perial Collegio de Pedro li, sob a dirccção do respectivo Reitor, 
que nelles funccionará na qualidade de deleg:~do do lnspe
ctor geral da Instrucrâo primaria o secundaria, com as mes
mas attribuições que a este competem em relação aos ditos 
exames. 

Art. 2.0 O Reitor do externato será substiluido em suas 'fal
tas e impedimentos pelo respectivo Vice- Reitor. 
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Art. 3.• As mesas de exame serão compostas, como até ngorn, 
de tres membros, designados pelo Heitor do externato d'entre 
os professores e substitutos do Imperial Collegio de Pedro li 
c da Escola Normal. 

Pnra esse fim se entenderá o Rei-tor do externato com o do 
internato e com o Director da referida Escola. 

Art. 4." Os exames se farão em du:.s épocas: do L• de Feve
reiro a 15 de :Março, e do i.• de .Julho ao ultimo de Novembro. 

Art. 5.• Os exames poderão effectuar-se de manhã e ú tanle, 
ou sómente á tnrde, conforme o numero ue mesas que hou
ver de funccionar, sendo annunciados com a necessaria nnte
cedencia. 

Art. 6.• A designação dos professores e substitutos do Im
perial Collegio de Pedro 11 e da Escoln Normal, para servirem 
nas ditierentes mesas, será feita de n:odo que não prejudique 
em caso algum o ensino naquelles estabelecimentos . 

. Art. .7. • A inscripção será roque ri da durante o mez aQ terior 
áqueUe em que o candid;llo quizer prestar exame. 

Art. 8.• Na· primeira época de exames serão preferidos 
aquelles caqdidatos a quero faltar súmente um oli dous pre
paratorios para a matricula no cur.w de instrucção superior a 
que se destinarem. . . . 

Art. 9.• Para os exames de que trnta o artig-o antecedente, 
serão considerados corno um só preparatorio os ramos de 
mathematicas elementares que são exigidos para aquella ma
tricula. 

Art. 10. Os membros d~i mesa darão seu juizo motivado 
sobre n prova escripLa, declarando cada um delles si a consi
dera-optima, bo~, sofTrivel ou mú, e ruhricariío seu parecer. 

Art. H. Cnda membro da mesa Ian(;urá no corpo da pro\·a 
escripla o seu juizo sobre a pt·ova oral do rrspectivo estudante 
examinado, conforme a considerar-o)Jtima, bo::~, soflrivel ou 
má, 11rmando com a 11ssignatura o seu parecer. 

Art. :1.2 •. No termo que. se lavrar, e que ser~t assignado 
por todos os membros da mesa, se declarará. si o estudante 
examinndo foi reprovado, approvado simplesmente, appr·o
vndo pl~nàmente ou 2pprovAqo com distinc(;ão,_co_nforme for 
o resultado da votação; no Lo caso ::1 unnnumdadD ou a 
maioria de votos contrarios, no 2.• a maioria de votos favora
Véis, no 3'." a unanirrildride devotos t;unbem f:woh1veis, e· no 
4. •, ~lém deS!a cQndição, a 'totali(lndB tle nd.tasoptimas em 
ambas as provas. ' · · 

Art. :1.3 •. S(lrá comider;t~o reprovado o estudante que; 
depois de tirar ponto para a prova escripta, se retirar sem 
prestai-a, qu<tlquer, que sej11 o 111otivo que nllegue. 

Do mesmo modo será considerado o que não se apresentar 
á prova oral, tendo . obtido n\l cscriptil a J!.Ola-:- má .. · 

Art. i4. Toda a escripturação relativa aos exames e ris 
respectivas certidões ficarão a cargo do Secrc~io do exter
nato, passando da secretaria da Inspsctcma geral para 
aquelle estabelecimento o pessoal que fõr indispensavcl pura
o serviço dos mesmos exames. 



ACTOS DO PODER EXECt;TIVO Si 

Art. 15. Os membros das mesas examiaadoras perceberão 
por dia de trabalho a gratificação de dez mil réis, 

Art. 16. A pessoa, em nome de quem e com cujo con· 
sentimento alguma uutra tiver feito exame, perdera este e 
todos os mais que houver prestado e ficará privada pelo 
tempo de dou~ armas de matricular-se ou fazer exame em 
qualquer estabelecimento de instrucção superior. 

Na mesma pena incorrerá o individuo que prestH exame 
por outro. 

Art. 17. Dado o caso previsto no artigo antecedente, o Reitor 
do externato o communicará ao Inspector gerai d:>. instrucção 
primaria e secundaria. 

Ar-t. 18. O conselho director organizará annuaimente, 
cingindo-se quanto possível ao que estiver estabelecido para 
o Imperial Collegio de Pedro li, o programma de exame de 
cada mate1 ia, o qual será approvado pelo Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias do Imperio. 

Art. 19. O Reitor do externato enviará mensalmente 
ao Inspector geral a relação dos examinados com a declaração 
das notas que obtiveram, e no fim do anno um relatorio cir
cumstanciado u respeito dos exames. 

Art. 20. As provas escriptas serão archivadas no externato. 
O Barão Homem de Mello, do Meu . Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em 5 de 
Fevereiro de 1881, 60." da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua llfagestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 7992- DE 1i DE FEVE!lEIRO DE 188!. 

Colieede privilog~o por 50 a.nuos a Jo:;é Ah·es Barl>oza Junior c oulros.~ para 
a construec-ão, uso e gozo tlc uma c,;trada de fe1·ro eulro a eidado do ~la-._ 
ma,guapo, na Provinda da Par;J.hj·Iiã, c a -~Iu;- uo Acary, na JO Rio 
Grande do Norte. --

Attendendoao que Me requereram José Alves Barboza Junior, 
Antonio Borges da Silveira Lobo e Alfredo Cardozo Pereira, 
Hei por bem Conceder.·lhes privilegio por cincoenta annos 
para a construcção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre 
a cidade de Mamanguape, na Província da Parahyba, e a villa 
de Acary, na do Rio Grande do Norte, sob <.~s clausulas que 

PODEil EXECt:Tl\"0 1881 6 
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com este baixam assignadas por Mano~! 13uarque de l\lacedo, 
do Meu Conselho, l'!Jinistro e Secretario Àe Este do dos Nego cios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 

·em 5 de Fevereiro de i88l, 60. 0 da Independencia e do 
Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jllanoel Buarque da Nacalo. 

Clausulas a q:ue se ref'ell'~ o Decreto n, 739~.: 
desta data. 

E' concedido á compnnhia que organizarem José Alves 13ar
hoza Junior, Antonio Borges da Silve.ira Lobo e .Alfredo C;lr
dozo Pereira privilegio por 50 annos para construcção, uso 
e gozo de uma es!rnda de ferro entre 11- cídode de i'\Iauwn
g-uape, na Provinda da J>arahyba, e a villa de Acary, na do 
Hio Grànde do Norte, passando. por S . .Joflo, Araçagy, Geng-i
ltre, Serrn 4a Baiz, Caissüra, Hiachiio e Ct,lit'} ou nas imme
diações destas localidades. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguintes f a
vores; 

i." Cessão gratuita de terrenos devo lutos e nacionaes, c 
hem assim dos comprehendidos nas sesmarias e pqs~es, ex
cepto as indcmnizações que forem de direito, pDrn o Jeito da 
estrada, est~çõcs, armazens c outras oliras e:;pecificadus no 
respectivo contr~to. 

2.• Direito de desapropriar, na fórma do Decreto n. 8!6 de 
lO de Julho de 1851), os terrenos de domínio parti,~ular, pre
dios e hemfeitorias que forem precisos pare as oiJras de que 
trata o pnragrapho antecedente. 

3. o Use dns madeira-s e outros materiaos existentes nos 
terrenos tlevolutos e nacionaes, indispensaveis para a con
struccão da estrada. 

4. 0 -lsençiio de direitos de importação sobre os trilhos, ma
chinas, instrumentos e mais objectos destinados á construc
çuo, Lem como sobre o cnrvflo de pedra indispensavGl para as 
officinae e custeio da estruda. 

Esta isenção nuo se fará cffectiva cmquanto a eompanhia 
niio :~preseatar, no 'fhcsouro Nacional, ou n~ T!Jesouraria de 
Fazenda da província, a rela"ão dos sobr<~ditos objectos, e~pc
cifienndo n re~pectiva qnantidade e qualidade, que aquellas 
reparti~ões flx;1fiio nnnunlmente, conforme as instrucçõss do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessarit o favor, ficando a companhia sujeita ú restitui~·ão 
dos direitos que teria de pagar e it multa do dobro desses 
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direitos imposta pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, si se provar que ella 
alienou, por qualquer titulo, objectos importados, sem que 
precedesse licença daquelles Ministerios, ou da Presidencia 
da província, e pagamento dos respectivos direitos. 

5. o Preferencia, etn igualdade de Circumstancias, para la-
. vra de minas na r.ona pri-vilegiada, sendo eXpresso em con
trato especial o numero de datns que d Governo julgue con
veniente conceder, bem como as condições a que deve ficar 
sujeila a empreza. ·· ·· 

6." Preferencia para acquisição de terrenos devolutas exis
tentes á margem da estrada, effectuando-se a venda erri lotes 

:alternados; de maneira que,' sendo o primeiro da éoinpanhia, 
· o segundo ficarü pertencendo ao Estado e assim por diante, e 
pelo preço mínimo da J.ei de i8 de Setembro de :1.850, si a 
companhia os distribuir por immigrant~s ou colonos queim
portar e estabelecer, não podendo; poréni, vendei-os, .i a estes, 
devidamente medidos c demarcados, por preço exceuente ao 
que fôr marcado pelo Govotno. . . . . 

Essa preferélicia só terá Jogar durante. ~ construcção da 
estr<1da. Si decorridos cinco :mnos, depois dc .. .conduida a 
Ci!'trada, 'não tivereril os terrenos sido distribuídos a immi
grantcs, a companhia os adquirirá á razão do preço maximo 
da lei, indemnizando o Estado da diffcrença que estiver por 
pagar. 

11 

Si no prazó de i2 mezes, contados desta data, não estiver 
incorporada a companhia. caducará a presente concessão. 

III 

A companllia será organizada de accôrdo com as leis e re
guhlmentos em vignr. 

Terá representante ou domicilio legal no Imperio. 
A~ duvidas e questões, que se suscitarem estranhas á in

telligencia das presentes clausulas, serão resolvidas .de accôrdo 
com a legislação brazileira. 

IV 

Os trabalhos da éstrada começa'rão no prazo de seis mezes, 
contados da data da approvação da plan,ta geral e do perfil 
longitndinal da linha, e pi'oseguirão sem interrupção, de
vemlo ficar todos concluídos no prazo de'.cinco annos. 

v 
Os ttanalhos de construeçãô não poderão ser encetados sem 

prévia .:wtorização do ·Governo ; para isso os projectos de 
todos esses trabalhos serão organizados em duplicata e 
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submettidos á approvação do mesmo Governo. Um dos exem
plares será devolvido á companhia com o visto do Chefe da 
Directoria das Obras Publicas do Ministerio da Agricultura, e 
o outro ficará archivado no mesmo Minis te rio. 

VI 

Doze mezf:s deoois de incorporada a companhia, serão 
apresentados ao Gôverno a plimta geral da linha concedida e 
um perfil longitudinal, com indicação dos pontos obrigados 
de passagem. 

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua 
sobre a planta geral, na escala de :1. por lJ,. 000, com ind'iéação 
dos raios de curvatura, e a configuração do terreno repre
sentada por meio de curvas de nivel equidistantes de 3 metros, 
e bem assim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, para 
cada lado, os campos, mattas, terrenos pedregosos e, sempre 
que fôr possível, as divisas das propriedades particulares, as 
terras devolutas e minas. 

Nessa planta serão indicadas as distancias kilomctricas con
tadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos 
alinhamentos rectos. e bem assim a origem, a extremidade, o 
desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. 
, O. perfil longitudinal será feito, na escala de :1. por 400 para 
as alturas, e de :1. por ~.000 para as distancias horisontaes, 
mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o 
terreno natural e as platafórmas dos córtes e aterros. Indi
cará, por meio de tres linhas horisontaes, traçadas abaixo do 
plano de comparat;ão: '· · 

i. o As distancias kilometrir,as, contadas a partir da origem 
da estrada de ferro ; 

2. 0 A extensão e indicação dns rampas e contra-rampas e a 
extensão dos patamares; 

3.0 A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento 
e raio das curvas. ' · 

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição 
das estações, paradas, obras d'arte e vias de communicação 
transversaes. . 

O perfil longitudinal será acompanhauo por um certo nu
mero de perfis transversnes, inclusive o perfil typo da es
trada de ferro. 

Estes perfis serão feitos na escala de 1 por :1.00. 
O traçado e o perlll longitudinal poderão ser apresentados 

por secçõas, comtanto que estas se estendam de um ponto de 
passagem obrigado a um outro, e que no prazo marcado 
tenham sido apresentadas todas as secções. 

VII 

Doze mezes depois da approvação do traçado e do perfil 
longitudinal, a companhia apresentará projectos completos e 
especificados de toda:; as obras necessarias para o estabele· 
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cimento da estrada, suas estações e dependeneias, bem como 
as plantas de todas as propriedades que fôr necessario adqui
rir por meio de desapropriação. 

Os projectos das obras d'arte compor-se-hiío tle projecções 
horisontaes e verticaes e de córtes transversaes e longitudi
naes na escala de t por :1.00. 

Os projectos das ·estações mais importantes e das pontes 
poderão, mediante prévia concessão do Governo, ser apresen
tados á medida que tiverem de ser executados. 

Apresentará igualmente: 
A relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com 

as principaes dimensões, posição na linha, systema de con
strucçiio e quantidade de obra ; 

A tabella da quantidade de excavações necessarias para 
executar-se o projecto, com indicação da cl;:~ssificação appro
ximada dos materiaes e das distancias médias. de transporte; 

A t~bella dos alinhamentos, raios de curvas, quotas de 
declividades e suas extensões; . 

As cadernetas authenticadas das notas das operações topo
graphicas, geodesicas e astronomicas feiias no terreno ; 

Os desenhos dos trilhos e accessorios em grandez:1 de 
execução. 

A companhia deverá tambem apresentar os dados e infor
mações que tiver colligido sobre a população, industria, com
rnercio, riqueza e composição mincralogica da zona percorrida 

·reJa estrada. 

VIII 

Antes de resolver sobre os projectos submettidos á sua ap
provação, poderá o Governo mandar proceder, a expensas da 
companhio, ás operações graphicas nccessarias .ao exame dos 
projectos, e poderá modificar esses projectos como julgar 
conveniente. . . 

O Governo poderá designar os pontos em que devem ser 
est~Jbelecidos as estações e paradas. 

A companhia não poderá, sem autorização ~xpressa do 
Governo, modificar os projectos approvados. .. 

Todavia, c não obstante a approvação do perfil longitudi
nal, n col)lpanhia poderá fazer a!\ modificações necessarias ao 
estabe\ecilucnto das obras d'arte; passagens qe. nivel e pa-
radas mdicada.s no. projecto approvado. . 

.A approvaÇão dos projectos apresentados pela . companhia 
não poderá ser invocada p:JrJ .. justillc:Jr a revogação de 
nenhuma. destas condições. 

IX 

Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possivéll. O raio 
mínimo será de :lOO metros. 

As curv;as dirigidas em sentidos contrarios qeverão ser se
par::~das poi: uma ta;ngente de iO metros pelo menos. 
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A declividade maxima será 3 °/o-
A estrada será dividida em secções de serviço de Iocomo-. 

tivas, procurando-se, em cada uma destas, uniformar as 
condições technicas de modo a effectuar o melhor aproveita
mento de forças dos motores. 

As rampas, contra-ramp11s e patamares seri"to ligados por 
curvas verticaes de raios e desenvolvimento convenientes. 

Toda a rampa seguida de uma contra-rampa será separada 
desta por um pataíllar de 30 metros pelo menos ; nos tunneis 
e n~s curvas de pequenos raios se evitará o . mais po~sivel· o 
emprego de fortes declives. . 

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como 
á entrada dessas obras, se procurará não empregar curva~ de 
pequeno raio ou as fortes declividades, afim de evitar a pro
ducção de viiJrações nocivas ás juntas e articulações das 
diversas peças. 

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre 
porção da linha em recta e de nível. 

X 

A estrada poderá ser de via singela, mas terá os desvios 
e linhas auxiliares que forem neccssarios para o movimento 
dos trens. 

A distancia entre as faces internas rlos trilhos será de 1,"'00. 
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á appro

vaeão do Governo. 
Ãs valletas longitudinaes terão as dimensões e declive 

necessarios para dar prompto escoamento ás aguas. 
A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixadil 

em vista da altura destes e da natureza do terreno. 

XI 

A companhia executará todas as obras d'arte e fará todos 
os trabalhos necessarios para que a estrada não crêe obsta
cuJo algum ao esconmento das aguas, e para que a direcÇão 
das outras vias de communicação existentes não receba senão 
as modificações indispens:weis e precedidas de approvaç~o 
dG Governo. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos pu
blicos poderão ser superiores, inferiores, ou,' quando absolu
t::mente se não possa fazer pur outro modo; de nível, con
struindo, porém, a companhia a expensas suas as obras que 
os mesmos cruzamentos tornarem necessarias, ficando ta,m
bcm a seu cargo as despezas com os signaes e guardas· que 
forem precisos para as cancellas durante o dia e a noite. 

Terá nesse caso a companhia o direito de alterar a direc
ção das ruas ou caminhos publicos, com o fim de melhorar 
os cruzamentos ou de diminuir o seu numero, precedendo 
consentimento do Governo e, quando fôr de direito, da Cama
ra Municipal, e sem que possa perceber qualquer taxa pela 
passagem nos pontos de intersecção. 
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Executará as obras necessarias á passagem das aguas utili
sadas para o abastecimento ou pnra fins industriaes ou agrí
colas, e permittirá que, com identicos fins, taes ol.Jras se effe
ctuem em qualquer tempo, desde que dellas não resulte dam
no á propria estrnda .. 

A Estrad:J de ferro não poderá impedir a navegação dos 
rios ou c:maes; nesse intuito as pontes ou viaductos sobre 
os rios e canaes terão d capacidade necessaria para que a na
veg-açiio não seja embaraçada. · 

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as 
vias de communicação ordinarias o Governo terá o direito de 
marcar a altura dos vãos dos viaductos, a largura destes e a 
que deverá haver entre os parapeitos em relação ás necessi
dades da circulaçiio da via publica que ficar inferior. 

Nos cruzamentos de nível os trilhos serão collocados sem 
saliencia nem depressão sobre o nivel da via dé cornrnuni • 
cação que cortar a estrada de ferro, de modo a não embara
çar :1 circnlaçno de carros ou carroças. 

O eixo da estrada de ferro niio deverá fazer com o da via 
de communicaçiio orclinaria um angulo menor de Mio. 

Os cruzamentos de nível terão sempre ·cancellas ou barrei
ras, vedando a circulação ela via de communicaçiio ordinarin 
na occasitlo ·da passagem dos trens; havendo, além disso, nmn 
casa de guarda todas as vezes que o Governo reconhecer essa 
necessidade. 

XII 

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver 
um intervallo livre nunca menor de fm,JO de cada lado dos 
trilhos. 

Além disso, haverá de distancia em distancia, no interior 
dos tunneis, nichos de abrigo. . 

As aberturns dos poc:os de construcção e ventilação dos 
tunneis serão guarnecidas de um parapeito ue alvennria de 
dons metros de alturn e não poderão ser feitas nus vias de 
communicacão existent~s . 

. XIII 

A companhia empregará materiaes de bpa qualidade na e;"l:e,· 
euçi'ío de todas as obras, e seguirá sempre as prcscripções da 
artP, <le modo que obtenha construcç:ões perfeit:nnentc solidns. 

O systema c dimem:ões das fundacões das obras d'arte 
serão Íixados por occasião ua execuçuo: tendo em attençiio a 
natureza do terreno e as pressões supportadas, de nccôrdo 
entre a compnnhia e o Go1·erno. A companhia será obrigadn 
a ministrar os appnrelhos e pessoal necessarios ás sondagens 
e fi ncarnento de estacas de ensaio, etc .. 

Nas, superstructurt~s elas pontes as vigas de madeira. sü 
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser substi· 
tuidas por vigas rnetallicas, logo que o Governo o exija. O 
emprego de ferro fundido em longerões não serú tolerado. 
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Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte 
serão experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre e lias 
com diversa velocidade e depois estacionar algumas horas, 
um trem composto de locomotivas ou, em falta destns, de 
carros de mercadorias quanto possível carrcgndos. 

As despezas destas experiencins correr~o por conta da 
companhia. 

XIV 

A companhia construirá todo~ os edificios e dependencias 
neceFsarins para que o .trafego se effectue regularmente e sem 
perigo para a segurança public<l. 

As estações conterão salas de espera, bilheteir8, accom
modação para o agente, arrnazens para mercadorias, Mixas 
d'agua, latrinas, mictorios, rampas de carregamentos e em
barques de animaes, balanças, relogios, lampeões, desvios, 
cruzamentos, chaves, signaes e cercas. ' · 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações e paradas tertlo do lado da iinha 

uma plataforma ceberta para embarque e desembarque dos 
passageiros. 

As e~tações e paradas terão dimensões de accôrdo com a sua 
importancia. O Governo poderá exigir f[UC a companhia faça 
nas esta\.'ões e paradas os augmeutos reclamados pelas neces-
sidades da lavoara, commercio e industria. . 

XV 

O Governo reserva o direit\l. de fqzer executar pela com
panhia, ou, por cqnta della, durante o prazo da concessão, alte
rações~ novps obras cuja, necessidade a experienc.ip haja 
indicado e.m.. relação á ·segur~I)Ça publica, policia da:estrada 
de ferro ou do trafego. 

XVI 

O material rodante (locomotivas, tenders e c8rros, quer de 
passageiros, quer de mercadorias de qualquer n:;turezn) será 
construido de 'mod'o · que hajn segurança 'nos trnnsportes e 
commodidade para os passageiros. O Governo poderü prohibir 
o emprego de material que ntlo preencha estas condições. 

Esse mt•terial compot·-se-ha, para a :~bertura de toda a 
linha ao trafego, pelo menos de: 

~
8) Oito locomotivas. 
6) Seis carros de i." .classe. 
iO) Dez carros de2." classe. 

(Hi) Quinz~ wagons de mercadorias, inclusive os de ani
maes, distribuídos conforme as necessidades do .trafego. 

. Este material será adquirido conforme a extensão da es
trada que fôr entregue ao trafego. 
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XVII 

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela con
strucção, conservação, trafego e reparação da estrada de 
ferro correriio exclusivomente.e sem exeepção.por conta da 
eomp:mhia: 

XVIII 

A companhia será obrig~da a cumprir as disposições do 
Regulamento de 26 d.e Abril de J857, e bem assim quaesquer 
outras da me~mn natureza, que forem decrétadas para segu
ranra e policia d~s estradas de ,ferro, uma vez que.as novas 
·disposi<,:ues niio rontrariem as clausulas deste contrato .. 

XIX 
A comp:mma sera onrrgada. a. conservar com cuidado du

rante iodo o térripo .. da concessão, e a manter em estado que 
possam perfeitamente preencher o seu destino,· tanto a es
tr;Jda de ferro e suas dependencias como o material rodante, 
sob pena de mult~, suspensârida concessão, ó'ú de ser a con
ser-vação feita pelo G(}verno á custa da companhia. No caso 
de intermpção do trafego, excedente de 30 dias consecutivos, 
por motivo niio justificado, o Governo terá o direito de im· 
por uma multa por dia de interrupção igual á renda liquida 
do dia :•nterior a ella, e restnbelecerá o trafego, correndo as 
despezas por conta da companhia. 

XX 

· O Governo poderá realizar . em . toda a extensão da estrada 
as construcções necessarias ao estl!belecimento de uma linha 
telegraphica de sua propriedade, usando ou não, como 
melhor lhe parecer, dos mesmos postes das linhas telegraphi
cas que a companhia é obrigada a construir em toda a exten
são da eEtrada, responsabilisando-se a mesma companhia pela 
guarda dos fios,, postes. e .apparelhos electricos que pertence
rem ao Governo. 

Emquanto isto nJo se realizar, a companhia é obrigada a 
expedir telegrammas do Governo com 50 °/o de abatimento da 
tarifa estabelecida para os telegramm(ls p11rticulares. 

XXI 

Durante o tempo da concessão o Governo não concederá 
outras e;;tradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros, 
limitnda por duas linhas parallelas ao eixo da estrad:~. 

O Governo reserva-se o direito de conceder outras estra
dns que. tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, 
pos,;am npproximar-se e até cruzar a linha concedida, com
tnnto ql!-e, dentro da referida zona, não recebam generos ou 
passagerros. 
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XXII 

A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida num 
Engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo Governo 
e por elle pagos, nos quaes compete velar pelo fiel cumpri
mento das presentes condições. 

E' livre ao Governo, em todo tempo, mimdar Eng-enheiros 
de sua confiança acompanhar os estudos e os tra!Jr,lhos da 
construcção, alim de examinar si são executados com pro!i
ciencia, methodo e precisa activi<lade. 

XXIII 

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verillcar que qualquer obra n1lo foi executada 
conforme as regras d'arle, o Governo poderá exigir da com. 
panhia a sua demoliç1lo e reconstrucção total ou pnrcial, ou 
faze l-a por administração á custa da mesma companhia. 

XXIV 

Um anno depois dn terminação dos trniJalhos a comp:mhi:: 
ent regnrá ao Governo uma planta cadastral de toda a e,;trn
da, !Jem como uma relaçuo das estações e obras él'arte e um 
qu:H.lro demonstrativo do custo da mesma estrada. 

De tcda c qualquer a!tcns:uo ou acqnisição ulterior ser:í 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXV 

bs preços de tr:msporte ser;io fixados em ta1·ifas appro
vadas pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordi
nvrios de conducção no tempo da organização das mesmas 
tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annos. 

XXVI 

Pelos prer.os fixados nessas tarifas a companhia scrú ohri
g·ada a lrnnsportar constantemente com cuidado, cxact!dão e 
presteza, as mercndorins de qualquer naturez:J, os passageiros 
c suas bagagens, os nnimaes domesticas e outros, e os valores 
que lhe forem confiados. 

XXV~ I 

A companhia poderá fner todos os transportes por preços 
inferiores nos das tarifas approvauas pelo Governo, mas <le 
um modo geral e sem excepção, quer em prejuízo, quer em 
favor de quem quer que seja. Estas baixas de preço se farão 
effectivas com o consentiment0 do Governo, sendo o publico 
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avisado por meio de annuncios affixados nas estações e in
ser tos nos jornaes. Si a companhia fizer tran:;portes por 
preços inferiores aos das tarifas, sem aquelle prévio con
sentimento, o Governo poderá applicar a mesma reducçào a 
todos os transportes de igual categoria, isto é, pertencentes á 
me,;ma classe de tarifa, ·e os preços assim reduzidos niio 
tornarão a ser elevados, como no caso de prévio consenti
mento do Governo, sem autorização expressa deste, avisando
se o publico com um mez pelo menos de antecedencia. 

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar 
lagar á applicação deste artigo. 

XXVIII 

A companhia obriga-se a transportar com abatimento de 50 %: 
i. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bngagem, 

quando forem em diligencia ; 
2. o Muniç1io de guerra e qualquer numero de soldados do 

Exercito e da Guarda Nacional ou da Policin com seus ofiiciaes 
e respectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo 
a qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo 
mesmo Gc.verno, pelo ?residente da província ou outras auto
ridades que para isso forem autorizadns ; 

3. o Aos colonos e immigrantes, suas bagngens, ferrnmentas, 
utensilios e instrumentos aratorios; 
~-· A's sementes e ás plnntas enviadas pelo Governo, ou 

pelas Presidencias das províncias, para serem gratuitamente 
distribuídas aos lavradores ; · 
. 5.• Todos os generos de qualquer natureza que sejam pelo 
Governo ou pelos Presidentes das províncias envirodos para 
<Jttender aos soccorros pdblicos exigidos pela secca, inunda
ção, peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Go\·erno, geral ou 
provincial, não especificadbs acima, serão transportados com 
abatimento de quinze vor cento ( 15 "/•). 

Terão tnmbem abatimento de f.5 •;. os transportes de 
materiaes que se destinarem {t construcção e custeio dos 
ramaes e prolongamento da propria estrada, e os destinados 
ás obras municipaes nos municípios servidos pela estrada. 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraor
dinarias, a companhia porá iis suas ordens todos os meios ele 
transporte de quo tlispuzcr, 

Neste caso o Governo, si o preferir, pagará á companhia o 
que fôr convencionado, pelo uw da estrada e todo o seu 
material, não excedendo o valor da renda média, de .período 
identico, nos ultimos tres annos. . . . , 

As malas do Correio e seus conductores, os funccionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linha 
telegraphica, bem como quaesquor, sommas de dinheiros 
pertencentes ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão con
duzidos gratuitamente em carros especialm~ 
para esse fim. .;:.-_~-nj ~P,A n·(l ~. 

/.-. \.\\.! \ \1 _ Jii u.~ ·.J4/yf. 
§~!) ~ 
j: 

\ \ •: 
\. ,·.:. 
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XXIX 

Logo que os dividendos excederem de 12 o /o o Governo 
ter:í o direito de exigi!· a reducção das tarifas de transportes. 

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos 
generos destinados á lavoura e á exportação. 

XXX 

O Governo poderá fa1.er, depois de ouvida a companhia, 
concessão de ramaes para uso particular, partindo da~ esta
ções ou de qut~lquer ponto da linha concedida, sem que a 
companhia tenha direito a qualquer indemniz3çào, salvo si 
houver augmento eventu:~l de despeza de conservação. 

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

XXXI 

, Na épocn fixada para terminação da concessão, a estrada 
de ferro e suas dGpendencias deverão achar~se em bom 
estado de conservação. Si no ultiJll,o quinquennio da con
cessão, a conservação da estrada fôr descurada, o Governo 
terá o direito de confiscar a receita e empregai -a naquelle 
serviço. 

XXXII 

O Governo terá o direito de resgatar n estrada depois de 
decorridos :l5 annos desta data. 

O preço do resgate será regulado em f11lta de accôrdo, pelo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, 
e tendo-se em consideração a importancia das obras, mate
rial e dependencias no estado em que estiverem então. 

Si o resgate se elfectuar depois de expirado o prazo do 
privilegio de cincoenta annos, o Governo só pagará á com
panhia o valor das obras e ma\erial no estado em que se 
achar, comtanto que a somma que tiver de despender não 
exceda ao que se tiver effectivamente empregado na con-
strucção da mesma estrada. , ' 

A importancia do resgate poderá ser p~ga em títulos da 
divida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel nos 
casos ordinarios, e que não abroga o direito de desapro
priação por utilidade publica, que tem o Estado. 
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XX. XIII 

A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta 
sem prévia autorização do Governo. 

Poderá, mediante consentimento do Governo, arrendar a 
estrada e o material fixo a outra companhia ou empreza, á 
qual passará a propriedade do material rodante e os direitos 
e obrigações deste contrato, referentes ao custeio da estrada. 

XXXIV 

A companhia obriga-se a não possuir escravos e não em
pregar nos diversos serviços da estrada senão pessoas livres. 

XXXV 

No caso de desaccôrdo entre o Governo c a comp:mhia, soi.Jre 
a intelligencia das presentes clausulas, esta será decidida 
por arbitros nomeados, sendo um por cada uma das partes. 

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

XXXVI 

Pela inobservancia de qualquei- das presentes condições, 
poderá o Governo impôr multas de duzentos mil réis até 
cinco contos de réis, e o dobro na reincidencia. 

XXXVII 

Para g<.lrantia da execução do contrato que celebrarem, os 
concessionarios depositarão no Thesouro Nacional antes da 
assignattira do mesmo ·contrato, a quantia de dez contos de 
réis (:1.0:0001'}000), em dinheiro ou títulos da divida publica . 

. XXXVIÍI 

Si, decorridos os prazos fixados, não quizer o Governo pro
rogal-os.e fôr declarado caduco o contrato, os concessionarios 
ou a eompanhià perderão em beneficio do Estado a caução 
prestada. . . . 

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

Pala cio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de 1881.
lllmwel Buarque de· Macedo. 
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DECRETO N. 7993- DE :l2 DE FEVEREIRO DE :l88L 

Autodza o ' Banco Alliança , da eiJaclc do Porto, para fazer operarõcs nesta 
-- Côrte, sob certas clausulas c condições. 

Attendendo ao que Me requoreu o • Banco Alliança •, 
estabelecido na cidade do Porto, por seus procuradores 
bastantes Fonseca & Cunha, e Tendo ouvido a Secção de 
Fazcndtl do Conselho de Estado, Hei por bem, de conformi· 
dade com a Minha Imperial Resolução de 5 do corrente mcz, 
Conceder nutorizaçiio no mesmo Baneo parn fazer operações 
nesie Imperio, por intermedio tla ngencia que poderú para 
esse fim estabelecer nesta Côrte, sob a gerencia da indi
cada firma commercial, Fonseca & Cunha, regendo-se pelos 
estatrrtos que com este baixam; supprimidas, porém, as 
disposições relativas á emissão de notas, e ficando sujeito 
a todas as clausulas e condi~:ões com que for11m permittidas 
as insta Ilações do • London and Brazilian Bank• e • Banco 
Portuguez >, da cidnde do Porto, pelos Decretos n. 2979 de 2 
de Outubro de :1862 e n. 60~0 de 27 de Novembro de :1875. 

José AntOIJio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do 
Imper;o, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Seaetario de Estado dos Negocias da Fnzenda e Presidente 
do Tribun;JI do Thesouro ~acionai, nssim o tenlla entcnditlo 
o faça executar. Palacio do lU o de Janeiro aos i2 de Feve
reiro de i&H, 60. o da Indcpcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Estatutos e regulamento ecunomico do Banco 
Allian~a, (autorizado por Carta de Lei tle 13 de 
Julho de 1863), approvados por Dem·eto de 16 
de NovcmlJro de 1863, c Aivm·ú Régio de 10 tle 
Setembro de 1864. 

Sendo-me presente os estatutos com que pretende fun
dar-se na cidade do Porto uma associação bancaria, deno
minada-Banco Alliança-; e considerando que os estabe
lecimentos desta natureza são valiosos instrumentos de 
credito e prestam poderoso auxílio ao commercio c á indus
tria, attrahindo os capitaes disponíveis e facilitando a sua 
circulação; vistos os documentos por onde se prova <l 
subscripçiio do capital inicial; vista a informação do go
vernador civil do districto administrativo do Porto ; visto 
o parecer do Ajudante do Procurador Geral da Corôa junto ao 
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Ministerio das Obras Publicas, Commercio e Industria; vista a 
consulta do Conselho Geral do Commercio, Industria e 
Agricultura; e usando da autorização concedida pela Carta de 
Lei de :13 de Julho do anno corrente: Hei por bem Dar a 
Minha Hégia Approvação aos estatutos do mencionado Banco 
Allinnça, os quaes, nos termos do art. 539 do Codigo Com
mercial, se acham rcd1ütidos a instrumento publico, constam 
de sete capítulos e cincocnta e nove artigos, e baixam com 
este decreto assignados· pelo Presidente do Conselho de Minis
tros, :Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios Estran
geiros, c interinamcnie elas Obras Publi.cas, Commercio e 
Industria; e outrosim dar por constituída a mencionada 
n~sociação bancaria, para que possa desde jú dar começo ás 
suas operações, licando sujeiln il registrar o instrumento do 
seu contrato, de teor e n:io por extracto, no registro publico 
do commcrcio, com a expressa clausula de que esta Minha 
Hégia Approvação poderá ser retirndâ lo~o que a associação se 
desvie dos fins para que é instituída, não cumpra fielmente 
os seus estatutos ou deixe de remetter annualmente á 
Direcção Geral do Comn1ercio e Industria o rcliltorio e contas· 
da sua gerencia social. . . ·· 

O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios Estrangeiros, e interinamente 
das Obras Publicas, Commereio e Industrin, o tenlla assim 
entendido e faça executar. Paço, em i6 de Novembro 
de 1863.-Rei.- Duque de Loulé. 

CAPITULO I 

BASES 

Art.. 1. o A compmihia; 'denoli1inada-uaneo Allínnça-'-COn1 
n sua séde na cidade do Porto, tem por fim não só as ope·
raçües de banco de circulaç,ão, depositas e descontos, mas 
ainda todas ns · que forem proprias da sua natureza, e vão 
mcnciom1das neste estatuto, concortcndo tmnbem para a ma
nutenção do eredito publieo. 

Art. 2. 0 A associação dos capitaes para este banco formará 
um fundo de 4.000:000;), divididos em 40.000 ncções de 100~ 
cada uma, nominativas, transferíveis; por endosso ou habili
tação legal, devendo ser :~verba da n sua transfcrencia .. 

§ L o As acções nominativas podem· transformar-se· em 
:~eçües ao portador, depois dB integralmente pagas. 

§ 2." O hanro renliz:Jrá o seu fundo por entradas em moeda 
metallica nmica superiores a 20% ele cada acção, c com 
intervallo não inferior n tres mezes, menos a primeira entra
lla, que será satisfeita logo que for exigida. 

§ :3. ó Não poderá c banco furiccicnar sem ter realizado a 
quinta parte do seu cnpital. 
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§ 4. 0 As quatro restantes quintas partes do capital social 
entrarão em caixa nas épocas marcadas pela direcção, se
gundo as exigencias das operações do banco, de accôrdo 
com o conselho fiscal. 

§ 5. 0 Poder-se-ha elevar cu diminuir o fundo, quando 
fôr conveniente, e competenteq1ente resolvido. 

§ 6. o 1\, elevação do fundo não irá .. além de 4. 000:000/,! so
bre o fundo. socii:il. 

~ 7. o As acções serão sempre emittidas ao par, menos as 
que foJ;ern. vep.didas em praça publica. . . 

Art. 3. 0 E' indeterminado e obrigatorio para os accio
nistas o prazo da associação, emquanto as leis geraes o per
mittam e o conserve a lei particular do banco. 

Art. 4. o O accionista não é responsavel por mais do que o 
nominal das suas acções, e tem direito á quota annuat dos 
lucros e á parte que deve pertencer-lhe, no caso do banco 
liquidar, ficando em tudo sujeito ás disposições que regem a 
associação. · 

§L" O accionista que não satisfizer a primeira entrada, 
será responsavel pela subscripção que tiver feito, mas esta 
responsabilidade ficará extincta, si antes de ser accionado 
judicialmente pelo banco houver novo subscriptor que o sub
stitua e a satisfaça. O que satisfizer a primeira entrada c 
deixar de satisfazer qualquer das outras, sem causa j ustifi
cada, perderá, a beneficio commum dos associados, os pa
gamentos que houver feito, e as acções serão vendidas om 
hasta publica, ficando o mesmo accionista responsavel pela 
differença para meno~ que houv,er na venda, e pelo juro le
gal da móra. 

§ 2.0 Na acquisição das acções de novo emittidas, preferirá o 
accionista na proporção das primitivas que possuir. 

§ 3. 0 O accionista que tiver declarado que aceita as acções 
de novo emittidas, que lhe couberem na distribuição, o não 
solicitar o seu recebimento ou não satisfizer a primeira en
trada ou alguma das subsequen\es, incorrerá nas penas com
minadas no§ :1.. 0 deste artigo. 

§ 4. 0 Quando o accionista não tiver declarado, no prazo que 
lhe fôr prescripto, que aceita as acções de no,'o emittidas 
que lhe couberem, seriío estas vendidas ern hasta publica: 
por conta do banco. 

Art. 5. o Haverá um fundo de reserva, que assegurará 
ao accionista o dividendo annual de 5 % , para o caso em 
que o resultado das operações do b:mco não produza esse 
dividendo e quando as circumstancias o autorizem. 

§ 1. o Este fundo é fixado na som.ma que perfaça 5 % do 
capital do banco, e formar-se-ha ate. completar-se, quantas 
vezes fôr preciso, pela separação da ametade do que exceder a 
5 % dos lucros, e que não tiver outra applicação, consigna
da neste estatuto.· 

§ 2. o O I ucro resultante da arremataç.ão das acções por 
conta do banco será na totalidade applicado para aquelle 
fundo. 
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Art. 6. o A assembléa geral, composta dos accionistas de 
cinco ou mais acções, constituida, e deliber:mdo legalmente, 
representa a universalidade dos direitos sociaes do b:mco. 

Art. 7. 0 A assembléa geral delega em tres manda ta
rios, revogaveis e temporarios, o cumprimento das suas 
determinações e a execução das operações do banco, sen
do estes mandatarios sujeitos á inspecção de um conselho 
fiscal de sete vogaes, tudo na fórma deste estatuto. 

§ f. o Não póde o accionista exercer ao mesmo tempo dous 
cargos electivos. 

§ 2.0 Tanto os vogaes do conselho fiscill como os geren
tes devem pertencer á assembléa geral. 

Art. 8.° Fóra do Porto, ou seja no reino ou no estrangeiro, 
o banco, si lhe convier, operará de per si ou de combinação 
com outras casas bancarias por delegações ou agencias, de 
nomeação da gerencia, com regulamento proprio c fiaa.ça, 
quando necessario fôr. 

CAPITULO li 

FACULDADES, ISENÇÕES E OllniGAÇÕES ESPECIAES 

Art. 9. o E' permittida ao Banco Alliança a emissíio de 
notas ao portador e á vista, em quantia até tres quartas 
partes do capital realizado e efTectivamcnte pago. 

§ 1..0 Estas notas serão pagavcis no Porto, em conformi
dade com as leis que regulem o curso da moeda. 

§ 2. o As notas serãp da importancia de fO$, 20;5, 50$ ou 
iOOtl, conForme o § L" do art. fi,," da Càrta de Lei de i3 de Ju
lho de :1863, que autorizou a fundação do banco. 

Art. iO. O banco terá sempre nos seus cofres em metacs 
de ouro ou prata, pelo menos, um terço do que dever por 
letras á vista, por notas em circulação e por depositas. 
(Art. ~. 0, § 3. 0 , da Carta de Lei de 13 de Julho de 1863.) 

Art. H. O banco fica isento de contribuições e impostos, 
de qualquer natureia, pelo tempo que os bancos já esta
belecidos neste reino ·por disposições legislativas anteriores, 
ainda tenham direito a gozar de iguaes favores e isenções. 

Paragn1pho unico. Fica, porém, obrigado o banco ao pa
gamento de 20 rs. de sello nos livros de depositas, cheques 
e recibos de que se servir. (Art. 6. 0 e paragrapho unico da 
citada lei.) · 

Art. i2. As acções, apolices, fundos, lucros ou depositas e 
quacsquer valores ligados ao ·uanco, pertencentes a eslran· 
geiros, serão inviolaveis em quaesqucr casos, ainda mesmo 
de guerra com ~s respectivas nações. (Art. 0. 0 da citada lei.) 

Art. 13. Não possuirá o banco senão os bens de raiz, que 
lhe forem indispensaveis, e só temporariamente possuirá 
aquelles que adquirir por elfcito das suas operações. 03 
bens de raiz dados em pagamento amigavel serão de prompto 
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vendidos em hasta publica, bem como o serão aquelles que 
provierem 110 banco por. effeilo de. execução e adjudicação. 

Art.'· f4.. Em. todos os emprestimos sobre penhores, con
tra\ados sem otTensa da lei, em quaesquer dos estabelecimen
tos do b,ancÇl, findo o prazo do contrato, não se convencionan
do reforma, ficarão os respectivos penhores sujeitos á imme
diata venda publica, sem outra formalidade que a assistencia 
do corretor, onde o houver, ou pessoa que possa fazer fé. 

Paragrapho unico. Pago o banco do capital, juros e des· 
pezas, o restante do producto do penhor será entregue a 
quem pertencer. · . ' . . . 

Art. :15. ·Não emprestará o banco sobre o penhor das suas 
proprias acções, senão até 60 °/o do seu valor no mercado, 
a prazo que não exceda a tres mezes, e até á decjm(l part!l 
do fundo social realizado. · ·. · · · 

Art. i6. Os papeis endossaveis e quaesquer contratos em 
que os gerentes figurarem como parti,culares; nãq poderão 
constituir alguma operação do banco. 

Art. :1.7. Quando· os prejuízos chegarem a 30 ~; do fundo 
social realizado, o banco será obrigado ú sua dissoluÇão e 
á prompta liquidação dos seus haveres. 

Art. 18. Quando, para succeder em uma acção, for ne
cessario chamar o banco ao tribunal competente, a habili
tacão será feita á custa dos interessados· nella. não ficando 
o banco obrigado ao pagamento de juros· peios dividendos 
vencidos e em deposito. · 

Art. :1.9. No fim de cada mez o banco remetterá ao gover
no uma conta relativa ao mez anterior, demonstrando ·o seu 
activo e passivo, com as designações que indiquem' o valor 
metallico existente' no banco e suas agencias, importancia 
dos depositas, valores ·de notas c outros papeis de credito 
em circulação, importancia das letras aceitas, e dos cheques 
passados á vistu ou a prazo e de todas as outras operações 
que o banco effectuar; e no principio de cada anno · remet
terá igualmente ao governo um exemplar do relatorio da 
direcção c um palanço completo da sua gerencia, extrahido 
dos livros da escripturaçâo. (Art. 7." da citada lei.) 

Art. 20. Nilo augmentilrá ou diminuirá o banco o seu· 
fundo soei~!, · modificará o seu estatuto, ou liquidará, sem 
prévia autorização do governo. 

Art. 21. O banco fica sujeito á inspecção e fiscalisação do 
governo, sempre que este o entenda preciso. 

CAPITULO III 

COltiPLEXO DAS OPERAÇÕES 

Art. 22. Todas as oper~çõcs singulares com indivíduos, 
companhias, corporar,ões ou o governo, cornprehcndidas até 
a importancia de 50:00015, serãq sifl1.Plesmente resolvidas 
pela gerençia; até 200:000~ precis;J.J,n de autorização do 
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conselho fiscal ; desta somma para cima não serão effec
tuadas sem consentimento da assembléa geraL 

Paragrapho uni co. Depois de preenchida a somma de 50:000~ 
pela operação singular, só o conselho fiscal poderá per
mittir nova operação com o me:;mo individuo ou entidade. 
Do mesmo modo, depois de preenchida a somma de 200:000~, 
só poderá permittit' nova opcrnção com o mesmo individuo, 
ou entidade, a assemhléa geral. 

Art. 23. São operaçõ;}s aclivas do banco: 
i. o A compra e venda de metaes preciosos, de titulos 

de divida publica fundàda, nacional ou estrangeira , de 
acçõe's · de companhias, qué tenham preenchido o nomi
nal, portuguezas ou de outras nações, e a de direitos sobre 
propriedades ou heranças no reino ou fóra delle. 

2. 0 O. desconto de letras provenientes de qualquer praça, 
de títulos commerciaes á ordem, de ccdulas ou títulos do 
Estado, de estabelecimentos ou repartições publicas, pagaveis 
a prazo certo, que não exceda f2 mczes :í data do desconto. 

3." O contrato de risco, por letra de botomaria. 
4. • A transfercncia de fundos para qualquer praça ou 

fornecimentos delles, por effeito de cartas de credito, devida· 
mente afiançadas. 

5." O emprestimo sobre penhor de ouro, prata, brilhan
tes, títulos de divida publica com juro, acções de bancos 
ou companhias, que mereçam credito, generos e mercado
rias, guardadas todas as conveniencias de segurança para o 
banco. 

6. o O emprestimo ao governo, municipalidades, compa
nhias , estabelecimentos c corporações, qu:mdo garantias 
sufficientes o abonem. 

7. o O cmprestimo sobre o direito adquirido á cxploraçiío 
de mina:;, privilegio de invençiío, empreitadas ou outro 
qualquer contrato em que o banco possa succeder c tras
passar, e para garantia do capital mutuado, na conformi
dadtl das leis especiaes que regularem estes assumptos. 

':!.o O emprestimo so.bre material de fabricas , quando 
se offereça a devida seguranra. 

9. o O emprestimo sobro mercadorias existentes nas alfan-
de~as ou em viagem. . 

10. O emprestimo sobre colheitas, com a devida fisca
Iisação e garantia para o banco. 

11. O emprestimo sobre penhor, por meio do estabeleci
mento de cnixas pignoratícias ou monte de piedade, com 
regulamento proprio, dependente da approvação do governo, 
ndministração e casa em separado. · 

:12. O emprestimo sobro hypotheca de propriedades rutiles 
ou urbanas. · 

13. O emprestimo sobre llypotltec;l de terrenos ou pn)
dios, niío. onerados por dividns, par:l o fim espccinl de 
levantar estabelecimentos industriaes, que po~sam offere
ccr vantagem e meios pnra o pag::~mento do capital mutuado 
e juros. 
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iL O emprestimo sobre a hypotheca de terrenos ou pre
dios não onerados por dividas, quando pelo novo empresLimo 
possa segurar-se divida anterior contrahida com o banco. 

:Hi. A concurrencia para o estabelecimento de bancos ru
raes no Douro, quando tenham obtido outros meios auxiliado
res, lei e estatuto que os regulem. · 

Art. 24. São operações passivas do banco: 
i. o A emissão legal das suas notas'.' 
2. o A guarda em deposito separado, gratuita ou com pre

mio, de metaes preciosos, joias, especies metallicas, títulos 
ou outros valores pelo tempo que ao banco convenha. 

3. o A guarda, em deposito, no cofre geral do banco, de 
dinheiro corrente no paiz, á disposição do depositante, por 
conta corrente aberta á ,sua ordem, qté á importancia do de
posito, ao qual se poderá abonar juro. 

4. o A guarda, em deposito, de pequenas quantias, com 
vencimento de juro, por meio da creaçiio de caixas economi
cas, com regulamento. privativá approvado pelo governo, 
precedendo .accôrdo com o Banco de Portugal, para as terras 
em que elle tem privilegio desta instituição. 

5. o As liquiqllções ou recepções de heranças e a compra ou 
venda para terceiros, por commissão, dos valores que o banco 
póde comprar ou vender par(! si, dentro c fóra do paiz. 

6. 0 O contrato de emprestimo com juro convencional por 
contas correntes, letras ou promissorins, com prazo que não 
exceda a :1.2 mezes. 

7 .• A garantia, por meio de commissão, em papeis endO!i· 
saveis do governo, corporações ou particulares. 

8.• A organização, )JOr meio de commissiío, de seguros de 
vidas e do recrutamento, dotações e :mnuidades, constituídos 
os interessados em mutualidade, com regulamento proprio, 
dependente da approvação do governo, e escripturaçiío em 
separado, sendo os fundos convertidos em títulos de divida 
fundada ou quaesquer outros. 

Art. 25. Si ao banco convier, destinar~ parte do seu fundo 
ao seguro contra incendio em prediós ou mercadorias; for
mando uma secção particular para csla operação, com regula
mento proprio que será approvado pelo governo. 

Paragrapho uni co. Ao fundo destinado, e separado para 
esta operação, não corres ponderá emissão alguma de notas. 

Ar!.. 26. São interdictas ao banco outras operações, que não 
seJam as consignadas nos artigos antecedentes. 

CAPITULO IV 

ASSEMBLÉ~ GERAL 

Art. 27. A assembléa geral dos accionistas, constitui da em 
fórma, terá duas reuniões ordinarias caqa anuo, ,a primeira 
no me~.de .Janeiro, designada c annunciada pelo conselho tls
cal, c 11 ~gunda pela assembléa na primeira sessão. Reune-se 
extraordinariamente ~egundo as él.isposições do estatuto. 
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Art. 28. A assembl éa geral não se considera constitui da 
sem a comparencia pessoal de 30 accionistas, pelo menos, 
que tiverem voto. 

§ ! . " O accionista, ainda que possuidor de mais de cinco 
acções, não tem senão um voto. 

§ 2. o O voto é pessôaf' ~ só é admittido por procuraçãu para 
o marido pela mulher, pará o tutor pelo pupillo, ·pata o socio 
pela firma e para o representante de corporação por esta. 

§ 3. 0 A fnculdade do voto, para as sessões ordinariàs, 
verlficat-se-ha pela lista impressa, que devê ~er remllttida a· 
cada accionlsta, do qual se souber a residencia, com a carttl 
convocatoria, quinze dias antes daquelle designado para a re
união. 

] .~. 0 Ne$ta lista serão escriptos os acci()nistas constantes 
do registro respectivo; até ao perlodo (jue terminar no primei
ro dos quinze dias, anteriores áquclle em que a lista devn ser 
rem~ti~. . · . 

§ 5. o Quando se não retinirem . trinta :JCcionistas, para for
marem 11 assembléa geral, será esta .transferida para dia pro
ximo, devidamente annunciado, ho qual a assembléa se 
poderá constituir com .vinte.accionistas. . 

Art. 29. neunir-se-ha a assembléa 'geral extr:JOrdinaria
mente: 

1. o Quando o conselho fiscal a con;·ocar, pelas attribuições 
que o estatuto lhe dá. 

2. 0 Quando a gerenciao requerer. 
3 .. o Quando 10 accionistas, com voto, o requererem 30 

presidente da assembléa ou a quem suas vezes fizer. 
Paragrapho unico. A convocação extraordinaria, para caso 

urgente, será feita por simples annunc~ios nos jornaes, desig
nando o objecto, propostà ou requerimento. A que não fôr 
julgada urgente far-se-ha, além disto, por cartas convo
catori:l.s. 

Art. 30. A mesa da assembléa geral, que dirigirá os traba
lhos della1 será coruposta de um presidente, um v.ice-presi
dente e. dous secretarias. 

§ L o O vice-presidente substituirá o presidente, qu:mdo 
este não comparecer ou estiver impedido. 

§ 2." Na falta do presidente e vice-presidente, presidirá o 
acéionistn por maior numero de acções que estiver presente 
ou quem a assembléa re~olver, por acclamação, ou indicação 
de qualquer dos secretarias. 

§ :.:.o Na falta de um ou de ambos os secreta rios, o presi
dente chamará, des accionistas presentes, quem substitua a 
falta. 

Art. 31. A mesa será eleita por maioria relativa e o seu 
encargo durará por tres annos. 

Art. 32. A assembléa geral elegerá, e resolverá por maior 
numero de votos, excepto nos casos em que o estatuto 
dispõe diversamente. 

Paragrapho uni co. As eleições serão feitas _ 10 
secreto. As outras votações far-se-hão por ~'frll~~-' 

\\,\\\ n L.GA DA IJÁ '" ·-
~\.. u 'iV-1.. &: . ~ 

I "«i . 
I 
i 
·~: ~ 

· ... <- ...... ,..,"" -r'ts 
"-.;., ,, ~ - .: ::: ::- ~.,.. ~-~ 



:1.02 ACrog DO PODEll EXF.CCT!YO 

ou signal convencional, conformo o determinar a assombléa, 
P?r indicação do presidente, ou proposta do qunlqucr accio
msta. 

Art. 33. E' da competencia privativtl da .tlssembléál geral: 
i. 0 Eleger a mesa, conselho fiscal e gerencia; 
2. 0 Nomear qualquer commi:isão que entender necessaria; 
3. o Estabelecer no começo df\ .cada annü os vencimentos da 

gcrencia o autoriZ2r o quadro e ordenados dos empregados do 
banco, quando opportuno fõr; 

~.o Exonerar o gerente ou gerentes, quando deixarem de 
cumprir com os devúes do seu mandato; 

5. 0 Discutir os pareceres do conselho fiscal ou comn11ssoes 
especiaes, sobre o relatorio e contas annuaes da gerencia ou 
propostas que para os fins do banco tiverem sido devidamente 
apresentadas; 

6. o Votar os dividendos; 
7. 0 Ordenar o augmcnto ou dimiiLuição do capital do banco, 

fixando-se o modo como a operação deve ser feita; 
8. 0 Votar os regulamentos que demandarem a sua tlppro

vação; 
9. o Ampliar, modil1car ou alterar este estatuto pela fúrma 

nelle estabelecida ; 
10. Resolver as propostas que nuo coulJcr decidir nas attri

buições do conselho fiscal; 
H. Tomar todas ns providencias convenientes aos inte

resses do IJanco e seus accionistns, comprehendidas na5 dis
posições do estatuto ; 

12. Determinar a dissolução e liquidação do banco, como 
o estatuto prescreve. 

Art. 3g,. Na assembléa geral ordinaria ler-se-ha o relatorio 
dn gerencia do anno findo e o parecer do conselho 11scal; 
eleger-se-ha a mesa c o conselho Jiscal nas épocas proprias, c 
será assignaào dia para a segunda reunião ordinaria. E de 
nada mais se tratarü. 

Art. 3(). Na segunda reunião ordinaria discutir-se-ha o pro
cedimento da gerencia e votar-se-ha o parecer do conselho fis
cal. Depois eleger-se-ha a gerencia, si ella houver terminado 
o prazo do seu mandato. 

Será tomada a apresentaç.ão de qualquer proposta, resol
vendo-se o modo de apreci[tl-a e quando deve ser discutida. 

§ i. o No intervallo da primeira il segunda reunião ordinaria, 
rernetterá a :;erencia aos at:cionistas, o relatorio impresso do 
anno findo, t1companbado da conta e do parecer do conselho 
flscal. 

§ 2. o Todos os documentos respeClivos ás contas da dircc
ção, estarão patentes aos accionistns em todo o prno marcado 
no paragrapho antecedente. 
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CAPITULO V 

CONSELHO FISCAL 

Art. 36. O conselho fiscal será presidido pelo presidente da 
assembléa geral, e na falta deste pelo vice-presidente. Na falta 
de ambos, pelo vogal possuidor de maior numero de acções, 
optando-se, entre aquelles que tiverem igual numero de 
acções, pelo mais velho. São seis os vogaes do conselho, tendo 
tres substitutos para supprimento das faltas. 

§ 1." O encargo de vognl do conselho é gratuito e annual. 
~ 2." E' permittida, mas não obrigatoria, a reeleição. 
§ 3. 0 Não poderão fazer parte do conselho accionistns que 

tiverem parentesco proximo entre si ou com os gerentes, que 
forem socios da mesma firma eommercial ou figurarem como 
interessados por qualquer modo em contrato publico. 

§ fJ,. o O conselho só poderá deliberar estando reunida, pelo 
menos, a maioria de seus vogues. 

§ 5." Quando algum dos vogues der parte de impedido ou 
deixar de compnrecer a tres reuniões seguidas, sem causa co
nhecida, será chamndo o substituto mais votado, e pela ordem 
da votaçiio serão chamados os outros substitutos, quando fôr 
necessario. 

Si a votaçiio for igual, preferirá o votado que tiver maior 
numero de acções, e com igual numero de acções preferirá o 
mais velho. 

Art. 37. O conselho reunir-se-ha ordinnriamente em qual
quer dos tres primeiros dias de cada mez, como fõr designado 
pelo presidente e a chamamento deste ; extraordinariamente, 
quando o presidente o entender preciso, o requerer qualquer 
dos vogaes ou o solicitar a gereilcia. . · 

Art. 38. O conselho reunido em sessão ordinaria, ou extra. 
ordinaria, terá a faculdade de examinar todos os livros e papeis 
do banco, de exigir todas as explicações it gerencia e de con
ferir os haveres sociaes, bem como os confiados ao estabele
eimento. 

Art. 39. Quando houver ncontecimento, que comprometia 
gra\·emente os gerentes, ou qualquer delles, c fõr preciso 
proceder de prompto, o conselho providenciará immediata
mente, em nome do banco,. tanto a favot· dos interesses deste, 
como contra o delinquente ou dclinquentes, e convoca1·á logo 
a assembléa geral para esta resolvet' como o caso o reclamar. 

Art. ~0. Na sessão ordinaria de cada mez, cumpre ao con
selho fiscal espechllmente examinar o balancete e conta rela
tivos ao mez antecedente e dar o seu parecer a respeito delles. 

Ar L llf. Em sessão ordinaria ou extraordinaria é attrilmicão 
do conselho : · 

1.• Formular proposta sobre o vencimento dos gerentes, para 
ser apresentada {t assembláa geral; · 
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2.0 Opinar, sobre propostas, acerca do quadro e vencimentos 
dos empregados do banco; 

3.0 Dar parecer a respeito do balanço annual e dividendo; 
4." Informar e votar sobre qualquer proposta, que houver 

de ser submettida á assembléa geral ; 
5. 0 Resolver os.casos em que a gerenciao consultar; 
6. 0 Autorizar os contratos que, sem consentimento seu, não 

puderem ser levados a cfl"eito. 
7. 0 Intervir, dentro das suas attribuições, em todos os 

assumptos que, em presença do estatuto, reclamarem o seu 
voto, conseJho ou deliberação. 

CAPITULO VI 

GERENCIA 

Art; ~2. Os gerentes rcpteSCJllam o banco, na fórma do 
estntuto, para cor'n o publico c os podere~ constituídos. A sua 
gcrcncia durará por tre"S annos, pOdendo" se!' reeleitos. Terão 
tres substitutos para preenchimento das faltns, quando j ustifi-
cadamente se derem·. · · ·· · 

§ L• Os gerentes,' bem como· os substitutos, serão eleitos 
por· escrutínio, . e pon:llaioria absoluta de votos. 

§ 2. o Si o primeiro escrutínio não der maioria absoluta, 
procedcr-se-ha a segundo forçado, entre os dous, quatro ou 
seis dos mais votados, conforme o ven~imento deixar de 
dar-se para um, dons ou todos os que li\l"erem de ser eleitos. 

§ 3." As unicas habilitações parn gerente, além do voto em 
assembléa·geral, são a intelligell"cia e a probidade. · 

§· IJ,.° Cada gerente, 'depois de eleito, deve depositar nn 
caixa do banco, como caução da suá gerencio, quurenta accões 
do mesmo banco.; averbadas em seu nome. · · · · 

§ 5.0 Não poderão ser eleitos, para gerentes ou substitutos, 
accionistas que tiverem reluções de parentesco· proximo ou:'as 
de qualquer interesse por sociedade, contrato ou ajuste. 

~ 6. 0 Os fallidos não podem ser gerentes. 
§ 7.~ São. interdictas aos gerentes, como partkulares; iguaes 

operações áquellas que effectuarem como mandatarios do 
banco, e da mesma sorte interdicto lhes é fazerem parte 
cumulativamente da administraç~o de outra qualquer com-
panhia. . . 

.Art. 4,3. Os gerentes são immediatamente responsaveis 
para com o banco, tanto· pelos seus actos, como pelos dos 
mais empregados do banco, deixando de proceder fóra da 
lei social. ou praticando acções em detrimanto do banco· ou do 
publico. 

Art. M,. Os gerentes são retribuídos pelo seu trabalho 
por um ordenado fixado nos termos do art. 41, e mais um:~. 
gratificação ou porcentagem, da m~sma fôrma arbitrada.· 
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§ L• A gratificação estabelecer-se-ha quando o dividendo 
annual para os accionistas fôr de 5 a 7 %. 

§ 2.• A porcentagem votar-se-ha quando o divi~endo_ex
ceder a 7 % c só em metade do excesso, quando nao estiver 
com ploto o fundo de reserva. 

Art. 4,5. Ficam os gerentes autorizados : 
L" A ell'ectunr todas as operações do banco na fórma quo 

é regulada no rewectivo capitulo dellas; 
2. • A formular todos os regulamentos necessarios para 

desenvolvimento das operações e preciso serviço do banco, c 
a submettel-os ao conselho fiscnl ; 

3.• A propôr ao conselho fiscal qualquer alteração no 
quadro dos empregados do banco ou vencimento delles ; 

4. • A apresentar ao conselho fiscal as propostns, que enten
derem de interesse pura o banco ; 

5.• A solicitar convocação extraordinaria do conselho, 
quando o julgar necessario. 

Art. 46. E' da privativa attribuição do gerente o admittir 
ou exonerar os empregados do banco, exceptuando o fiel ou 
fieis do thesuureiro, que os nomeia, e por elles é responsavel. 

~ L • Os fallidos não podem ser empregados do banco. 
~ 2.• Aos empregados com responsabilidade pecuniaria 

será exi~ida fiança correspondente. 
§ 3. • E' interdicto aos empregados o cornrnercio. 
Art. 47. A falta de gerente ou gerentes será preenchida pelo 

substituto ou substitutos, pela ordem da votação e quando 
esta fôr igual, pela idade. 
~L" A falta será participada pelo impedido, ou pelos seus 

collegas ao presidente do conselho fisc1il, para este ser 
immediatamente convocado e chamar o substituto respectivo. 

§ 2.• Si o impedimento fôr por molestia temporaria, o 
gerente vencerit sómente o seu ordenado. 

§3.• Si for por ausencia, em serviço do banco, perceberit 
ordenado e gratificação ou porcentagem. 

§ 4.• O substituto rece!Jerit o ordenado de gerente corres· 
pondente no tempo que servir. 

~ 5.• Quando a falta do gerente fôr permanente, será 
preenchida pelo substi'i.llo mais votado, elegendo-se depois 
novo substituto. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 48. O nnno economico do banco conta-se pelo anuo civil. 
Art. 49. No fim do primeiro semestre serão calculados os 

lucros do banco, e a gerencia proponi ao conselho fis~al uma 
porcentagem calculada sobre elles, para ser dividir:la pelos 
accionistas nos princirJios do segundo semestre. 



i06 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. ~0. O modo pratico das operações do banco, n maneira 
de escr1ptural-as, o averbamento das acções, os deveres dos 
empregados, a fixação do serviço nos llias uteis, e em geral 
todas as prescripções para o desenvolvimento e observancia 
do estatuto, serão convencion11das e ordenadas no regula
mento economico e administrativo do banco ou naquelles 
especiaes que para o effeito se redigi1í~91· 

Art. 15:1.. Quando se offerecer proposta para alteração do 
estatuto, será convocada a assernbléa geral, com trinta dias 
de anticipação, e .nesta apresentada. 

Paragrapho unico. Para vencimento da proposta, será 
necessario que dous terços dos .:ccionistas presentes votem 
por ella. 

Art. 52. A proposta para dissolução voluntaria do banco 
será annunciada um mez antes da convocação da assembléa 
geral. 

§ :l. o Não vencerá a proposta, si não fOr votada por dous 
terços dos accionistas JH'e3entes, representando metade do 
capital do banco. 

§ 2. o Na assembléa genil, para este effeilo, terá voto o 
accionista de menos de cinco acrões, quando apresentar pro
curacão de tantos accionistas de menos de cinco acções, 
quan"tos necessarios forem para que se perfaça o numero 
dellas, que dá voto nos outros casos. 

Art. 53. A' proposta para diminuição ou augmento do 
fundo inicial do banco, são applicaveis as disposiçõ,~s do 
artigo precedente. 

ARTIGOS TRANSITORIOS 

Art. 5fJ,. Depois da approvação do estatuto pelo governo, 
será convocada a assembléa geral, a qual procederá logo á 
eleição da mesa e do conselho fiscal, e a este será incumbido 
apresentar parecer sob.re o vencimento dos gerentes, parecer 
que será ofl"erecido em sessão, que ficará designada. 

§ 1. • Na segunda sessão discutir-se-ha o parecer do conselho 
c eleger-se·ha a gerencia. 

§ 2 _o A lista que h a dA servir para as eleições da as
sernbléa geral dos subscriptores, c para se formar esta as
sembléa, até se constituir o banco, será a mesma que foi 
entregue ao governo no ministerio das obras pu!Jiicas. 

Art. 55. A gerencia, tendo obtido casa, annunciará logo a 
primeira entrada por cada acção, para que o banco possa 
começar a funccionar. 

Art. 56. Niío emprestará o banco sobre as suas acções, sem 
que cllas tenham realizado, por entradas, 50 "/o do seu 
nominal. 

Art. 57. Si o banco começar as suas operações antes do 
mez de Dezembro, o prazo em que operar até ao fim do anno 
corrente não será levado em conta, para as eleições triennaes 
da mesn o gerencia, nem para a annual do conselho fiscal. 
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Art. ~8. A primeira gerencia, logo que fôr eleita, tratará 
de formular o regulamento economico e administrativo para 
seguir os tramites regulares. 

Art. 59. Quando constituído o banco, a gerencia cuidará 
na distribuição das acções aos subscriptores com a possível 
brevidade. 

Porto, 27 de Novembro de 1863.-Francisco José da· Silva 
Torres, presidente.- Visconde de Castro Silva, vice- pre
sidente. - Au.gztsto Pereira Barbedo.- Antonio 11-Im·tins de 
A.;evedo, secreta rios. 

Eu, EI-Rei, Faço saber aos que este :Meu Alvtu·á virem que, 
tomando em consideração o que Me foi representado pela 
mesa da assembléa geral do Btmco Alliança, estabelecido na 
cidade do Porto, pedindo, em observancia do art. 58 dos 
seus estatutos, approvados por Decreto de i6 de Novembro 
de 1863, a Minha Régia approvaçiio para o regulamento 
economico e administrativo que ha de reger o serviço interno 
daquelle estabelecimento; visto o parecer do Ajudante do 
Procurador Geral da Corôa junto ao Ministerio das Obras Fu
hlicas, Commercio e Industrin ; Hei por bem approvar o re
ferido regulamento economico e administt·ativo do Banco 
Alliança, o qual consta de sete capítulos e 52 artigos, que bai
xam com este Alvará, assignados pelo l\linistro e Secretario de 
Estado das Obras Publicas, Commercio e Industria. Pelo que 
Mando a todos os tribunaes, autoridades e mais pessoas a 
quem o conhecimento deste Meu Alvará competir, que o cum
pram e guardem e façam cumpri!-: i·~ guardar tão inteira
mente como nelle se contém. Pagou de direitos de mercê e 
imposto . de viação a quantia de 13:)200, como consta por 
um conhecimento sob n. 289, passado na repartição do sello 
e receita eventual em 6 de Setembro de i8M. E por firmeza 
do que dito é, este vai por Mim assignado e sel.lado com o 
sello das 11rmas reaes e com o da causa publica. 

D11do no Paço, em 10 de Setembro de 186~.-EL-nEr.-Jolio 
Cltrysostomo de Abreu e Sou.za. 

Regulamento economico do Banco Allianca, f1UC 
íaz parte do alvarú da data de hoje. 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÜES GEr.AES 

Art. L• O anno economico do banco conta-se de i de 
Janeiro a 3i de Dezembro. 

Art. 2. o Haverá um sello com as armas da cidade em 
branco com n legenda-BancoAlliança,-além de outros, com 
os quaes serão scllados todos os papeis que subirem do !Junco. 
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Art. 3. • O banco abrir-se-h a todos os dias não santificados 
ás nove horas, e fechat·-se-ha ás tres, sendo porém indeter
minadas as horas quando o serviço assim o exigir. 

Art. ~.o E' prohibido fumar dentro do edificio do 
banco. 

Art. 5. o A gerencia solicitará do governo uma guarda 
militar pnra maior segurança do estabelecimento. 

Art. o. • A sessão da assembléa geral ordinaria no principio 
de cada anno será no dia !J de Janeiro ou no immediato, 
quando este fõr santificado. 

CAPITULO li 

DOS ACCIONISTAS 

Art. 7. o O cessionario de qualquer acção, pat·a que possa 
ser inscripto como accionista, precisa apresentar a acção ou 
acções com o endosso legal, aflm de ihe serem aver
badas. 

Art. 8.• Os pagamentos das prestações por entrada serão 
notados e rubricados na propria acção, á medida que forem 
tendo Jogar. 

Art. 9.• O pagvmento dos dividendos será apenas carim
bado na acção, e quando o portador não seja o proprio 
carece de procun1ção especial para uma vez só ou qe effei!o 
permanente. 

CAPITULO 111 

OPERAÇÕES 

Art. !O. As letras para descontos deverão ter pelo menos 
duas firmas de reconhecido credito, á ex:cepçi:io das de 
cambio, para as quaes uma bastará. 

Art. H. A compra de direitos sobre propriedades ou 
heranças no reino ou fóra delle, não poderá effectuar·se 
senão á vista de titulo legal que possa comportar trans
ferencia, e sobre consulta, em separado, de dous advo
gados escolhidos pela gerencia. 

Art. i2. O emprestimo sobre penhores de ouro, prata ou 
pedras preciosas será feito á vista de certidão do con
traste ou peritos competentes, precedendo termo de res
ponsabilidade do apresentante, em que se obriga responder 
no domicilio do banco, em referencia ás disposições deste 
regulamento. 
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Art. f.3. O emprestimo será feito a prazo certo, e, não sendo 
reformado na época do vencimento, será o penhor ar
rematado em hasta publica, na casa do banco, com assistencia 
de um gerente, um corretot· e o porteiro. O excedente, depois 
de paga a divida do banco, ficará á disposição de quem per
tencer, com vencimento de juros. 

Art. f.lt:. Estabelecida que seja a caixa penhoraticia, será 
para ella removida esta operação. 

Art. !5. As letras que servirem para caução do emprestimo 
deverão ter as mesmas condições que se requerem nas letras 
para desconto, á excep~ão do prazo, que poderá ser mais 
longo. Tanto estas como oütros quaesquer titulos ou acções 
deverão ser endossados em branco ou substituído o endosso 
por uma procuração ao thesoureiro. 

Art. :1.6. O emprestimo sobre penhores mercantis só se po
derá effectuará vista dos respectivos conhecimentos registra
dos na alfandega e apolice do seguro, em generos que não 
sejam de phantasia ou susceptive is de corrupção e quando a 
gerencia o julgar conveniente. · 

Art. f. 7. O emprestimo sobre ma teriaes de f?.bricas será 
feito por prazo certo, com fiador e principal pagador. 

Art. !8. O emprestimo sobre a exploração de minas, pri
vilegias de invenção, empreitadas, etc., para que possa ter 
effeito, além do deposito do titulo ou contrato que lhe diga 
respeHo, com expressa cessão em favor do banco, carece de 
fi:mça'de pessoa de reconhecico credito. 

Art. !9. O emprestimo sobre co I hei tas só poderá ser feito 
em condições especiaes, designadas pela gerencia em relação 
ás diversas localidades. 

Art. 20. A emissão de notas será feita .com toda a prudqn
cia e resguardo, e as notas serão numera4as c ns'signadas por 
dons. gerentes e registradas nos talões c no respeçtivo livro 
de termos. . . , · 

Art. 21. As notas que por qualquer incidente houver~m 
de ser inutilisadas, sel-o-hão diante de toc:Ios os empregados, 
do que se farão os devidos assentos. 

CAPITULO IV 

DEPOSITUS E DEPOSITANTES 

Art. 22. Para cobrança de qualqur r · receita por conta 
3lheia deve preceder uma minuta assi;,nada pelo depositante, 
com os dizeres, especificações dos !itulos ou letras a receber. 
Será gratuita para os depositantes regulares, e importa com-
missão para os que o niio forem. · 

Art. 23. As Jetrr.s que não forem pngas no dia do venci
mento serão ·devolvidas ao depositante com o respectivo 
protesto. 
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Art. 24. O banco não responde pelos erros nos vencimen · 
tos que procederem de cotas erradas, ou sejam os erros com
mettidos nas proprias letras ou nas relações que as acom
panharem. 

Art. 25. Para se abrir conta regular de deposito a qualquer, 
será preciso que as entradas não sej~m inferiores a 20,5, nem 
t~o pouco será permittido sacar cheques de menor quanlia, 
exce()lO quando fôr para saldar contas. 

Art. 26. Feita a primeira entrada e assi~nada a firma do 
depositante em um livro especial, ser-lhe-h:.t entregue um 
caderno para conta corrente, no qual o thesoureiro passar(t 
os recibos das qu::mtias que fôr recebendo, os fJUaes devem 
ser referendados por um dos g-erentes. Na mesma occasião 
será entregue ao depositante um livro de cheques para 
dispor. 

Art. 27. Os sellos dos chequrs silo a cargo do banco e para 
estes haverá na thesouraria uma conta detalhada para entrar 
na folha das despezas mensacs. 

Art. 28. Os cheques serão apresentados ao thesoureiro, que 
os deverú examinnr e estampar-lhe o scllo, para com elle se 
i!· buscar a competente ordem de pagamento da gerencia. 

Art. 29. A gerencia poderá chamar os depositantes a rece
uer os seus depositas quando assim convier ao banco. 

Art. 30. As contas individuaes dos depositantes são objecto 
de segredo para terceiro. 

CAPITULO V 

CONSELIIO FISCAL 

Art. 31. As resoluções do conselho fiscal constarão de um 
livro de act<~s. 

CAPITULO Vl 

DA GERENCIA 

.j\rt. 32. Nenhum negocio poderú ser decidido sem que es
teJam presentes pelo menos dous gerentes. 

Art. 33. A gerencia terá um livro, pelo menos, de actas 
para as suas deliberações, quando lwja divcrgencia de 
opinião, no qual será permittido a qualquer gerente de
clarar e motivar o seu voto. No mesmo livro se lavrarão os 
termos de posse da nova gerencia. 
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Art. 3~. A gerencia que fôr eleita de novo tomará posse 
oito dias depois da sua eleição, á face de um inventario geral, 
e até entiio continuará a funccionar a sua predecessora. 

Art. 35. Compete á gerencia nomear agentes ou delegados 
seus de confiança e reconhecida probidade em toda a parte 
que o julgar conveniente, assim como filiaes, quando a cifra 
das operações o exigir. Para os primeiros formulará instruc· 
ções adequadas á localidade e para os segundos fará as devi
das propostas em assembléa geral; acompanhadas dos re" 
gulamentos que tiverem de ser submettidos á sancção do 
governo. 

Art. 36. A' gerencia compete providenciar, de fórma que a 
escripturação seja clara, exacta, pelo melhor systema e que 
esteja sempre em dia ; e fará conreccionar todos os mezes o 
balancete que tem de ser remettido ao governo em confor· 
midade com o art. 19 dos estatutos, bem como um balanço 
geral no fim de cada anno, acompanhado de um inventario 
detalhado de lodos os haveres do banco. 

Art. 37. No fim do primeiro semestre de cada anno a 
gerencia proporá a.:> conselho fiscal uma porcentagem calcu
lada sobre os lucros auferidos, para ser repartida pelos ac· 
cionistas em conformidade com o art. q,5 dos estatutos. 

Art. 38. A gerencin providenciará de fórma que no dia 25 
de Dezembro de cada anuo se achem confeccionadas as listas 
dos nccionistas do banco, em conformidade do art. 28 dos es
tatutos. 

Art. 39. No fim de cada anno apresentará a gerencia o 
relatorio de que trata o art. 3i dos estatutos. 

Art. 40. Cada um dos gerentes .,v;enaerú annualmente o 
ordenado que lhe fôr votado na conformidade do§ 3.• do art. 
33 dos estatutos do banco. 

Art. 41. Um dos gerentes poderá accumular o Jogar de L• 
guarda-livros e secretnrio, pelo que receberá a gratificação 
de 9001$ annualmente. 

Art. g,2. Havendo tres feriados succesgivos, a gerencia 
com alguns empregados procederá em qualquer dos di[IS a 
um exame minucioso pnra ver si ha motivo de desconfiança. 

Art. !1,3. Além das conferencias dia rias dn caixa, a geren
ci:J poderá proceder, quando julgar conveniente, a uma con
ferencia geral àa reserva do expediente existente no banco. 

Art. 4i. A gerencia poderá abonar juros aos depositan
tes, quando assim o julgar conveniente, e o fará constar. 

Art. Mi. Dous dos gerentes, por turno, conjunctamente 
com o thesoureiro, serão os clnvicularios da casa forte, que 
terá duns chaves, das quaes uma estará em poder dos ge
rentes e a outra na mão do thesoureiro. 

Art. 46. Cc.npete á gerencia manter e fazer observar rigo
rosamente P' LOS empregados, na parte que lhes diz respeito, 
todas as disposi0ões dos estatutos e deste regulamento. 
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CAPITULO VII 

DOS E)lPREGADOS 

Art. lJ:7. Aos empregados c.umprc ser assíduos, pontuacs 
c respeitosos, tanto para os seus superiores, como para com o 
publico, guardar o devido sigillo a respeito dos negocios 
do banco e serem leaes e zelosos pelo bem est:ír do estabele
cimento. 

Art. lt8. O pessoal para o serviço do banco, além dos ge
rentes, é o seguinte:· um i. o guarda- livros e secretario, com 
o ordenado de 900B em conformidade com o art. lJ:l deste 
rcgulámento; um thesoureiro com o ordenado de i :000;5 e 
fiança de 20:0006; um ajudante com o ordenado de 6006 e 
fiança de iO:OOOS; dous fieis com o ordenado, cada um, de 
lJ:OOS e fiança de 6:000l\; tres cohradores com o ordenado, 
cada um, de 300J e fiança de 6:000~; um 2. 0 guarda-livros 
com o ordenado de 700;5; um 1.0 escripturario com o orde
nado de 4008; dous 2.0

s ditos com o ordenado, cada um, de 
3008; dous praticantes com o ordenado, cada um, d~ ,1406; 
um continuo com p ordenado de 200;); um porteiro 'càm o or
denado de 200S; dous.~wr,ventes para a cobrança e um para o 
interior, com o ordenado mcnsnl de :1.2;5000. 

Art. 49. Este pessoal só irá sendo chamado á medida que 
o serviço do. banco·, o' vá reclamando. Os empregados com 
Hança' não poderão entrar em exerci cio sem primeiro a terem 
prestado. 
' Art.. 50. Os vencimentos designauos serão pagos mensal
mente; e sujeitos á approvação da assembléa geral. 

Art. 5L O thesoureiro é I'esponsavel por todos os dinhei
ros e valores do banco, e depositas, tanto pelo que diíl respeito 
ao cofre da reserva, como do expediente; não podendo 
nenhum destes ser aberto senão na sua presença. 

Art. 52. Além das obrigações inherentes a cada um dos 
cargos, nenhum dos empregados poderá recusar-se a qualquer 
serviço extraordinario que as circumstancias tornem neces
sario. 

Paço, em fO de Setembro de i861.- João Ckrysostorno de 
Abreu e Souza. 
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DECRETO N. 799(1.- DE :1.2 DE FEVEREIRO DE :1.881. 

Extingue a vara pri uti va de orphãos da capital do Maranhão o pro vide n
cía sobro as rcspccti r as funcções 

Hei por bem, para ex!lcução do art. 3.•, paragrapho unico, 
n. :1., da Lei n. 2792 de 20 de Outubro de :1.877, Decrt:tar o se· 
guinte: 

Artigo uni co. Fica extincta a vara privativa de orphãos da 
capital do Maranhão, passando as respectivas funcções a ser 
exercidas cumulativamente pelo Provedor de Ca{lellas e Resí
duos, revogado nesta parte o art. :1.. •, § 3.•, do Decreto 
n. (1.825 de 22 de Novembro de i87 :1.. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Ministro e Se.cretario de Estado dos Ne
gocias da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i2 de Fevereiro de i88l, 60. • 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Pinto de Souza Dantas. 

DECRETO N. 7995- DE 12 DE FEVEREIRO DE :1.88:1.. 

Concede P•iY!J.~tgio a Candido do Freitas o Arthur Torres para a machioa, 
que dizem ter in;entado, destinada ao fabrico do t~_I!Ii! nacional. 

Attcndendo ao que Me requereram Candido de Freitas e 
Arthur Torres, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhes privilegio por :1.0 annos para a machina, que dizem ter 
inventado, destinada ao fabrico de telha nacional, segundo o 
desenho e descripção que depositaram no Archivo Publico; 
com a clausula de que, sem o exame prévio da referida 
machina, não será effectivo o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. iO da Lei de 28 de Agosto de :1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Juneiro em t2 de Fevereiro de :1.88:1., 60.• 
da Indenendencia e do Imperio: 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

<AAA:P~ 
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DECRETO No 7996- DE 12 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Conccuo p~ivilcgio a José da Silva Scrtori para o apparclho destinado a 
mover as machinas de cos~ura. 

Attendendo ao que l\Je requereu José da Silva Sertori, c 
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e 
Fazendn Nacionul, Hei por bem Conceder-lhe privd,•gio por 
iO annos pHn o apparelho de sua invenciio destinado a mover 
as inachinas de costura geralme11te usadás, conforme o desenho 
e descripção que depositou no Archive Publico, com a clausula 
de que, sem o exame prévio do referido opparelho, não será 
effectivo o privilegio, cessando a pntente nos casos previstos 
no art. iO da Lei de 28 de Agosto de !830. 

Manoel Buarque de Macedo, do 1\Ieu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c 'faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Fevereiro de 1881, 60. o 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

jtJanoel Buarque de ,}lacedo. 

DECRETO N. 799i7·- DE 12 DE FEVEREIRO DE 188L 

Approva a mudan<;a da sédo da Companhia-S. Paulo. o Rio ~c Janc!t·o-para 
a cidade de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia-S .. Paulo 
e Rio de Janeiro-, devidamente representada, e de confor
midade com a Immediata Hesolução de 5 do corrente· mez, · 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocias do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 28 de Março do 
:mno passado, Hei por bem Approvar a mudança de sua séde · 
desta· Côrte para a cidude de S. Pnulo. 

Manoel Dunrque de Macedo, do !\leu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ner;ocios da Agricultura, Commercio 
e O&ras I>ll.blicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
PaW~io do Rio de Janeiro em i2 de Fevereiro de 188!, 
60. 0 da Irtdcpendencia e do Imperio. 

Com 3 rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jllanoel Buarque de ./Jlacedo. 

JVV'\:AJ".:IV''" 
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DECRETO N. 7998 - Dlif i2 .DE fEVEREIRO DE i881. 

Concede permissão a Joaquim da Silva Albuquerque para explorar ouro e 
outros minoraes na Província de Mato Grosso. -

Attendendo ao que Me requereu Joaquim da Silva Albu
querque, Hei por bell\ Cqnceder-lhe permissão para explorar 
ouro e outros mineraes no rio Sepotuba, município de S. 
Luiz de Caceres, na Província de Mato Grosso, sob as clau
sulas que com este baixam, assignadas por Manoel Buarque 
de Macedo, do Meu· Conselho, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de .Janeiro em i2 de Fevereiró'·de i881, 60.0 da 
Ind~pendencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Bum·que de Macedo. 

Clausulas· a que se ref"ere o Decreto n. 7'998 
desta data. 

I 

E' concedido o prazo .,de dous annos, contados desta data, 
a Joaquim da Silva Albuquerque para, sem prejuízo dos 
direitps de terceiro, explorílr. ja1;idfu> de ouro.: e outros mi
~eraes, com excepção de diamantes; no rio Sepotuba, mu
nicípio de ~- Luiz de Caceres, da Província de Mato Grosso. 

li 

I São npplicaveis a esta concessão as clnusulas 2." a 9., das 
que baixaram com o Decreto n. 696~ de 6 de Julho de 1878. 

JII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-IIIe·ha concedida 
autorizacão para lavrar as minas que descobrir nos logares 
por clle" designados, si provar ter as faculdades precisas 
para por si, ou por meio de companhia que organizar, man
ter os trabalhos da mineração no estado exigido pela possanc;a 
das minas. 

Na hypothese de não 'ser-lhe concedida a lavra das mi
nas, como descobridor destas, lerá direito a um premio fi. 
xado pelo Governo, segundo a importancia das minas, e que 
lhe será pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da mineraÇão em geral; qu~r do Estado e dos particulares. 

·Pala cio do Rio de Janeiro em 12 de Fevereiro L-
Manoel Buarque de Jlfacedo. H C{] 1 
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DECRETO N. 7999- DE :i~ DE FEVEREIRO DE 1881. 

Concede permissão a Ernesto Antunes de Campos e outros para transfo· 
rirem a autorização que obtiveram para cxplo1·ar ouro o outros mctae.; 
na Provincia do Pàraná. · 

Attendendo ao que Me requereram Ernt'sto Antunes de 
Campos, Camillo Martins Lage e Tertuliano de Araujo Góes, 
Hei por bem Conceder-lhes permissão para transferirem a 
Gustavo A. Meinick a autorização que obtiveram pelo De· 
creto n. 7275 de :1.0 d~ Maio de i8i9 para cxplorttrem 
ouro e outros metaes, na comarca de Castro, da Província 
do Parana. 

Manoel Buarque de Mncedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em 12 de Fevereiro de 1881, 60." 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestr.de o Imperador. 

1Wanoel Buarque d~ Macedo. 

DECRETO N. 8000- DE i2 DE FEVEREIRO DE 1.881. 

Concede pumissão. ao Dr.'')oaquim ·A~louio do Amaral Gurgel pa•·a cs,lcnucr 
á P1·ovineia do Parana os trabalhos Ja oxplo1·ação do carvão de p_o.~~ 
c outros minoraos, uo que é eoueessiouario na de S.-·PàUiõ~- --· 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. Joaquim Antonio do 
Amaral Gurgel, Hei por bem Conceder-lhe permissão para es
tender á comarca de t:astro, da l>rovincia do Paraná, os 
trabalhos da exploração de t:arvào de pedra e outros mineraes, 
de que é concessionnrio na de S. Paulo, sob as clausulas 
que baixaram com o Decreto n. 7056 de !) Je Novembro 
de :1.878. 

Manoel lluarque de M<lcedo, do Meu Conscllw, l\linistro e 
Secretario de Estalo dos Negocio; <la Agricultura, CouHnercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f<~ça execut:1r. 
Palacio do Hio de Janeiro 1!111 12 de Fev<lreiro de :1.881, 60.0 

da Independenciu e do Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1l1anoel Buarque de Jlacedo. 
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DECRETO N. 8001 -DE i2 DE FEVEREIRO DE !881. 

Eleva a i50 o numero do datas concedidas ao Tenente-Coronel José Gonçalves 
Teixeira para lavrar O_!!.t:_O, na Provineia do Maranhão. 

'Attendendo ao que Me requereu o Tenente-Coronel José 
Gonçalves Teixeira,' Hei por bem Elevar a !50 o numero das 
da tas que lhe foram concedidas pelo Decreto n. 73!0 de 7 de 
Junho de !879 para lavrar ouro e outros mineraes na Pro
víncia do Maranhão, ficando· incluído no augmento de !00 
datas o territorió comprehendido entre os rios Iriry-merim e 
Marncas~umé até ás snas vertentes e na zona de 20 kilo
metros de largura na margem direita do ultimo rio. 
· Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias \la Agricultura, Commercio 
e Obras Puhlicag, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i2 de Fevereiro de 188t, 60. 0 da 
Independencin .e do Imperio. 

Com :1 rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8002 _;.DE :1.9 DE FEVEREIRO DE :1.881. 
' . . . ' ~ . 

Determina que a eolonia D. Pedro 11 passo ao 'regimen eommum ás outras 
· povoações do. lmporio. · 

Hei por bem Determinar que a colonia D. Pedro li, 
no município de Juiz de Fóra, Província de Minas Ger:~es, 
seja emnnr·ip;1da do regímen eolonia!, pag~ando ao domínio 
da legi~laçiio commum ás outras povoações do Imperio e 
cessando a administração especi:•l :~ que, até a presente data, 
se acha sujeita. 

Manoel Buarque de Macedo. do l\leu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha. entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro om 19 de Fevereiro 
de i88l, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo~ 
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DECRETO N. 8003 - DE :1.9 DE FEVEREIRO DE :1.881. 

Concede permissão a Francisco de Paula Oliveira e Chrispiniano Tavares, 
para lavrarem galena na Provincia do lllinas Geraes. 

Attendendo ao que Me requereram Francisco de Paula Oli
veira e Chrispiniano Tavares, Hei por bem Conceder-lhes 
permissão para lavrarem jazidas de galena argentífera exis
tentes na fazenda do Chumbo, no valle do Abaeté, Província 
de Minas Geraes, mediante as clausulas que com este baixam, 
assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 19 de Fevereiro 
de i88i, 60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadeo Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto u. 8003 
desta data. 

I 

Ficam concedidas a Francisco de Paula Oliveira c Chris
piniano Tavares 50 data~rr0íllneraes de i (I. L 7ã0 braças qua
dradas (686 .070 metros qut~drados) na f&zenda do Chumbo, 
no valle do Abaeté, Província de Minas Geraes, para lavrarem 
jazidas de ga!Ema argentífera e pelo prazo de 50 ànnos, e bem 
assim o uso··grãtuito dos terrenos da mesma fazenda, sob con
dição porém de que conservarão os indivíduos que nella se 
acham domiciliados e que procederem bem. 

JI 

Dentro db prazo. de cinco 'annos, contados desta data, os 
concessionarios farão medir e demarcar as referidas datas c 
apresentarão a respectiva planta ao Presidente da província, 
que mandará verilicar a ex:~ctidão por Engenheiro de sua con
fiança, correndo as despezas de medição e dem:~rcação e as 
da verificação por conta dos concessionarios. 

lU 

A medição e demarcaÇão do terreno concedido, ainda depois 
de verificadas; não darão direito aos concessionários _para 
lavrarem a miná, emquanto não provarem perante o Governo 
terem empregadó effectivumeRte o capital correspondente u 
i O: OOOS por data mineral. 
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IV 

Findo o prazo de cinco annos, contados da presente data, 
si os conces~ionarios não ti verem empregado a somma cor-. 
respondente a i O: 000~ po1· .data mineral, perderão o direito 
a tantas datas quantas forem as parcellas iguaes a essa 
quantia, que faltarem para prefazel·a, 

v 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 2t de Março de t86~, será 
considerada etfectivamente empregada, e portanto incluída na 
quantia proporcional de que trata a clausula 3. •, a impor
tancia das despezas das seguintes verbas: 

L• Das explorações e trabalhos preliminares para o desco
brimento ou reconhecimento da mina; 

2.• Do custo dos trabalhos da medição e demarcação dos 
terrenos, levantamento da respectiva planta e sua verificação 
pelo Governo ; . 

3.• Da ncquisição, transporte e collocação de instrumentos 
e machinas destinados aos trabalhos da mineracão; 

4.• Do transporte de Engenheirós, emprega-dos c traba-
lhadores · · ·' 

Fica entendido que nesta verba não se comprehenderão as 
despezas provenientes das viagens diarias regulares e con
stantes da min::t para qualquer povoação ou vice-versa, que 
estes indivíduos fizerem, logo que estej~m concluídos os 
etlificios parn sua residencia no logflf da mineração. 

5.• Das obrns feitas em vista dos trabalhos da ,mineração, 
tendentes a facilitar o transporte dos p.rodú.ctos, e bem as
sim as casas de morada, armazens, officinas e outros edificios 
indispensaveis á empreza; 

6.• Da ncquisição dos animaes, barcos, carroças e quaes
quer outros vehiculos empregados nos trabalhos da mina e 
no transporte de seus productos; 

7. • Do custo dos trabalhos executados para n lavra ou de 
qualquer despeza feita boua {ide para realizar definitivamente 
a mineraçflo, ficando entendido que o custo das planta~ões 
feitas pelos concessionarios será levado ú conta do capital. 

VI 

As provas dus hypotheses da clausula anterior serão admit
tidas bona {ide, mas o artificio empreg-ado pnra illudir o Go · 
vemo e seus manda ta rios, logo que fôr descoberto, fará cadu
cat· a presente concessiio, perdendo os concessionarios ou 
quem os representar qualquer direito a indemnização. 
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VII 

Os concessionarios ficam obrigados: 
:1.. o A apresentar á approvaçào do Governo a planta das 

obras para a lavra, que tiverem de fazer; 
Esta plnnta <leverá sf'r lev:m ada por Eng-enheiro de minas 

ou 11or pes;;on reconhecidamente habilitada ne,;te gt;nero de 
trabalho. 

Fica entendido que os concessionarios não poderão fazer 
cavas, poços ou galerias para a Jaua do mineral de sua 
concessão sob os edificios particulare~. e a 15 metros de 
circumrerencin delles, nem snb os caminhos e estrndas pu-
blicas e a iO metros de suas m·;rgC'ns. · 

2. o A co !locar o conservar na direcção dos trabalhos da 
mineração Engenheiro habilitado ou perito, cuja nomeação 
será confirmada pelo Ministerio da Agriculturu, Commercio e 
Obras Publicas; 

3. o A pagar annualmente cinco réis por braça quadrada 
(4,84 metros quadrados) do terr(•no mineral, na fórma do 
que dispõe o n. :l § L o do art. 2a da Lei n. 1507 de 26 de 
Setembro de 1867, e a entrar todos os annos para o Thesouro 
Nacional com a quantia correspondente a 2 % do producto 
liquid6 da miner:1ção ; 

4. 0 A sujeitar-se ás instmcçõrs e regulamentos que fo-
rem expedidos para a policia d~~~ minas; , . 

5. 0 A indemnizar. os pre,iuizos causados-pelos trabalhos 
de mineração que provierem ele culpa ou inobservaneia dos 
preceitos da sciencia e da pratica; 

Esta inJemnizaçiio consistirá na quantia que fõr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou em trabalbo;; qne forem indi
cados para remover on remediar o mal cau,;ndo e m1 obri
gação de prover a subsistencia dos indivíduos que se inu
tilisarem para o trabalho e das f';~milias dos que fallecerem 
em qualquer dos casos acima referido~. 

6. • A dar conveniente direcção ás aguas canalisadas para 
os trabalhos da lavra ou que brotarem das minas e galerias, 
de modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem a 
terceiro ; 

Si o desvio destas aguas pnjudicar a terceiro, os conces
sionarios pedirão previamente o seu con!'cnt;mento. Si este 
I hes fôr negado, .requererão ao Presidente da provincin o 
neces~ario supprimento, mediante fiançn prestad;l pelos con
ccssionarios, que responderiio pelos preju:zos, perdas e 
damnos causu.dos á propriedade alheia. 

f.ara"côricessiío de sernelhant1~ supprirnento o Presidente da 
província mandará, por editaes, intimar os proprietarios para, 
dentro do prazo razoavel que marcar, apres~ntarem os mo
tivos de sua opposiçiio e requererem o que julgarem neces
sario a bem de seu direito. 

O Presidente da província concederá ou negará o $Up
primento requerido, á vista cbs razões expendidas pelos pro
prietarios, ou, á revelia destes, declrrranao os fundamentos 
de sua del"isfio, da qual poderão os interessados recorrer 
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para o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. Este recurso, porém, sómen te será recebido no effeito 
devo! utivo. 

Deliberada a concessão de supprimento da licença proce
der-se-ha immediatamente á avalir.ção de que trata a c!ausula 
7. 0 OU da indemniza('iiO fhS prPjUÍZOS ::tile,,~300S pe!OS 
proprietarios, por meio de ;lrbitros, que ~eri•o nomeados, 
dons pelos concession:•rios o dons p,·Jos proprietarius. :Si 
houver empate, será rlecidido por um quinto arbitro, nome:: do 
pelo Presidente da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro 
será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo, os concessionnrios serão obrigados a 
effectuar no prazo de oiêo dias o deposito da fiança ou pag-a
mento da imporl.ancia em que fôr arbilraua a indernnização, 
sem o que não lhes será concedido o supprimento da licença. 

7. • A remetter seme:;tralmentc ao Geverno Imperial, por 
intermedio do Engenl•eiro fisr·al e do Presidente da província, 
um relatorio eircumstanciado dos trabalho~ em execução ou 
já concluídos e dos resultados da mineração. 

Além destes relatoríos, serão obrigados a prestar quaes· 
quer esclarecimentos que lhes forem exigidos pelo Governo 
ou ·por seus delegados. 

A"inobservancia do que nca exposto nos§§ L • e 2.• da, 
pre!lente clausula será punida com as penas de diminuição 
do prazo da conr.essão por um, dous.ou tres anm•s, a arbitrio 
do Governo, . e pugamento do •d.ollro da quantia devida, e 
com a c:~ducidade dn mesma concessão, dada a reincidencia, 
o que tambem será <•pplicavel á inóbservancia do que 'se 
estatue nos~§ :J.·• e i.• . 

Nos outro!; casos o Governo. poderá impor multa de 200~ 
a 2:0005000. . . '" 

A 'emeller ao Governli amostras dos mineraes.e 'dos fosseis 
que forem encontrndos nos trabalhos da lavra. 

VIII 

O Governo mandará, sempre que julgar convemente, exa.
minar os tr~balhos da minera1.~ão de que se trnta e inspeccionnr 
o modo por que são cumprid:~s as clau:;ulas desta concessão. 

Os concession:•rios serão obr!gados a prestar aos commis
sarios nomeados para aqurllc fim os esclarecimentos no 
desempenho dl! sua co:nmissão, c bem assim a franquear
lhes o ingresso em todas as ollicinas e Iotiares de trabalho. 

IX 

Sem permissão do Governo não poderão os concessionarios 
dividir as datas mineraes que lhes forem concedidas, e por 
sua morte ~eus represent:mws serão obrigados a executar ri
gorosamente esta clausula, sob pena de perda da concessão. 

Tambem não poderão lavrar qualquer ·outro mineral sem 
autorização· expressa do Governo Imperial. 
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X 

Caduca esta concessão: 
J..o Deixando de se exeeutar os trabalhos preparatorios 

e de mineração especificados nas presentes clausulas, dentro 
do prazo de cinco annos, contados desta data; 

2. 0 Por abandono da mina; 
3. o Deixando de lavrar-se a mina por mais de 30 dias, sem 

causa de força maior, devidamente provada: 
Nesta ultima hypothese, :t suspensão dos trabalhos não ex

cederá o prazo que lhe fôr marcado pelo Governo para a re
moção das causas que a tiverem determinado. 

(!.o No caso de reincidencia de infracção a que esteja 
imposta pena pecuniaria. 

XI 

A infracção de qu!llquer destas clausulas, para a qual 
não se tenha estabelecido pena especial, será punida com 
a multa de 2008 a 2: ooonooo. 

XII 

Os concessionarios poderão transferir esta concessão a uma 
companhia organizada (lentro ou r~·,ra do Imperio, a qu:~l ficará 
ipsQ facto subrogada em todos os direitos e deveres que lhes 
competem. 

Fóra desta hypothese,.$ó por successão legitima, por tes
tamento ou adjud.icação pua pngamento de credores, poderá 
ser transmittida a outro individuo, precedendo, porém, 
permissão dq Governo, que a negarú si os novos concessio· 
narios não possuírem os meios precisos para a lavra da 
mina. 

XIII 

Si a companhia fôr organizada fóta do Imperio, serú obri
gada a constituir no Brazil pessoa habilitada para repre
sentai-a activa e passivamente, em Juizo ou fóra delle, fican
do estabelecido que q.uantDs questões se suscitarem entre 
ella e o Governo serãu resolvidas no Brazil por arbitras; e as 
que se suscitarem entre elln e os particulares serão discuti
das c definitivamente resolvidas nos Tribunaes do Imperio, 
de conformidade com a respectiva legislação. 

XIV 

A decisão arbilral será dada por um só Juiz, si as partes 
accordarem no mesmo individuo; no caso contrario, porém, 
crida u.ma nomeará seu urbitro, sendo o terceiro, cujo voto 
será dedsivo, nomeado por accôrdo de ambas us partes. 
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Não havendo accôrdo, o Governo apresentará um e os con
cessionarios outro nome de pessoas reconhecidamente qualifi· 
cadas, e a sorte decidirá entre e lias. 

XV 

Findo o prazo de 50 annos, os concessionarios devolverão 
ao Estado a. referida fazendfl, com todas as machinas e appa· 
relhos que possuírem, e bem assim as bemfeitorias que 
tenham feito, sem direito a nenhuma indemnização. 

Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Fevereiro de i88i .
Manúel Buarque de llfacedo. 

DECRETO N. 800~ - DE i9 DE FEVEREIRO DE i88i. 

Concedo pormissilo a Gaspar Rechsteiner c AnLónio Augusto ;>I o;;uoira da 
Gama para explorarem carvão tio pedra e outros mincraes na Província 
do Rio Grando do Sul. - · 

Attendendo ao que Me requereram t;>aspar Rechsteiner e· 
Antonio Augusto Nogueira da Gama, llei por bem Conce
der-lhes permissão para explorarem carvão de pedra e outros 
mineraes no segundo districto do município da Cachoeira, 
na Província do Hio Grande do Sul, dentro dos limites do 
mesmo districto entre os arroios Irapuá e Pequery, onde 
está collocada a sesmaria da Capellinha, 'mediante as clau
sulas que com este baixam assignadas por Manoel Buarque 
de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em i\} de Fevereiro de i881, 60. • da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto u. SOO~ 
desta data. 

E' concedido o prazo de dous annos, contadas desta datu, 
a Gaspar Rechsteiner e Antonio Augusto Nogueira da 
Gama para, sem prejuizo dos direitos de terceiro, explora
rem carvão de pedra e outros mineraes no segundo districlo 



ACTOS DO PODER EXECl:TlYO 

do município da Cachoeira, na Proviucia do Rio G1·ande do 
Sul, dentro dos limites do mesmo districto, entre os arroios 
Irapuá e Pequerv, onde se acha collocada a sesmaria da 
Capellinha. • 

H 

As explornções poderão ser feitas por qualquer d•)s modos 
recommendados pela sciencia, As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuídos, JJOr meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias subterranrns ou a céo aberto não poderão ser exe
cutadn~ sem anloriznção esc ri pt:1 dos propric!arioo. Si esta, 
porém. lh•'S f,·,r J!egadn, podert. ser supprida pela Prc
sidencin dn provinci;l, medianre liança prestada pelos con
ces~ionarios, que responderão pela indemnizariio de todos 
os pn·juizos, perdas o darnnos causados aos proprietarios. 
Para a concessão tlc semelhante supprimento o Presidente 
da provinria manàani, por edit:tes, intimar os propriela
rios para, dentro de prazo razoavel que marcar, apresen
tarem os motivos de sua opposíção e requererem o que 
julgarem nccessario a seu direito. 

IIf 

O Presidente da província conr.ederá ou negará o sup
primento requerido, <.i vista das razões expendidas ,pelos 
proprietarios ou :1 revelia rlt'Sto~, declarando os fupdamen
tos de sua decisão, lja <;~nnl podr,rão os interessados recor
rer para o Ministcrib''da A!(ricultura, Commercio e Obras 
Pu!Jlicas. E;;tt\ recurso, poré11J, só mente será recehido no 
effeito devolutivo. 

IV 

Dclibernda a roncessiio do supprimento da licença, pro
ceder-se'l1a ímJ;llediatamen te á avaliaç~o da fiança de que 
trata a clausula 2. • ou da indemnizaçiio dos prejui~os 
ai legados pelos proprietario~, por meio -de arbitros, que serão 
nomeaqo:;, dous pelm: cnnccssi·mnrios e dou5 pelos proprieta
rios. Si houver empat~, .soril decidido por um quinto arbitro, 
nomendo pe!o Presidente da província. Si o~ terrenos per
tencerem no Est~do, o quinto arbitro Sr)r;Í nomendo pelo Juiz 
de Direito. 

Proferido o laudo os conce;:sionnrios serão obrigados a 
efl'ectuar, no prazo de oito dia<, o deposito da fiança ou pag-a
nHmto da importancia em que fõr arbitrada a inr!emnização, 
sem o <Jne não lhes será r.oncedido o sapprimento dalicenen. 

v 
A indemnizar:iio, rle que trata a clausul:1 precedente, será 

devida ainda quando as explorações fo;em feitas em terrenos 
de propriedade dos concessíonarios oa do Estado, uma vez 
que della possa provir (]nmno ou JH"L\juizo aos pr-oprietarios 
confrontan tes. 
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VI 

Serão iguaLnen te obdgados a restabelecer iÍ sua custa o 
curso nalurnl dns agua~ que tiverem de tlnsviar de seu ldlo 
pela necessidade dos trabalhos da explor<•t:iio. Si o desvio 
dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderão fazer· st1m 
licença deste, tJue pilderá ser supprida mediante indemuiza
ção, na fórma estabelecida na chmsula 4. 

VII 

Si dos trabalhos da exploração rilsultar a formação de pan
tanos ou esiagnaç~o de a:;uas que possam prejudic;;r a sautl.e 
dos moradores das circumvizinhanças, os concessionarios se
rão obrigados a deseccnr os t9rrenos alagados, restituindo-os 
a seu anligo eslado. 

VJII 

As pesquizas de minas por !lleio de · cavas, poços ou gale
rias no territorio desta concessão não Lerão logur: L o Sob .os 
edificios e ;1 W metrGs de sul) circumferencia, salvo no ui" 
tima hypothesl), sómentc com consentimento expresso e por 
escripto do respectivo proprietario. Este consentimento nM 
pod~r~ 1)ser suppl'ido pela _Presidencia .~.,a 'provi'nr.ia ; 2, o Nos 
cammhos e estradas publicas e a 10 metro~. ~e cada lado del
le3 ; ::1, • Nas povoações. 

IX 

Os ~onceêsionarios farão levantar plantas ge~ulog-ica ç, topo,
graphtca dos ierrenos explorn~os, com pems qU\\,Ilemon
strem, tanto quanto. permittirem o3 trabulhos que tiverem 
feito, a superposição d;Js camadas mineraes e remetteriio as 
ditas plantas, IJOr intennedio da Presidencia da proviúcia, <i 
Secretaria de Estado do mencionado ::\Iinisterio ••eumpanhadas: 
i." de amostr:1s dos mesmos m\neraos, e d<ts vn·riedade~ das 
camadas de terras; ::!. " rle um:~ descrip~ão minuciosa· da 
possança das minas dos terrenos de dórJlinio publico 'c varti· 
cular necessarios á miueraçiio, com rie~ig-nar.;~o dos pmprietà
rios, dl.ts edilíc;u,;õcs nelles existentes c do uso ou emprego a 
que são destint.d,,s. 

Ou,trosim, indicarão qual o meio mais· tlprropriatl.o para o 
transporte dos produdos d;.~ rninernriio, e qual a distancia 
entre cada uma dcs minas e os vovoatl.os mais proximos. · 

X 

Satisfeitas as ciausulas deste docrdo, scr-lhes-ha concedida 
autorizaç-ão p:~ra lavrarem as minas que U.escohrirem nos 
Jogares por elles indicados, si provarem tet· as faculdades 
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precisns para, por si ou por meio de companhia, que incor
porarem, manterem os trabalhos da mineração no estado exi
gido pela possança <las minas. 

Na hypothese de nlío ser-lhes concedida a lavra das 
minas, como descobridores destas terão direito a um premio 
fixado pelo Governo segundo a importancia das minas, e que 
lhes será pago por aquelle a quem forem e lias concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
diçõos que o Governo entencler convenientes no interesse 
da mineração em geral, do Estado ou dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em :1.9 de Fevereiro de :1.881.
Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8005- DE f9 DE FEVEREIRO DE :1.88:1.. 

Revoga o Decreto n. 6199 de i7 de Maio do i8i6, que decretou a ~
~prop•·ia~ão dos terrenos do mangue da Cidade NoYa. 

Tendo sido deClarado no A viso do Minlsterio da Fazenda de 
27 de Dezembro de :1.880 . que são do domínio do Eo'i\ado os 
terrenos do m:mgU:e da Cidade Nova, onde está editlcàdo o 
Asylo da Mendicidade,.,e.os adjacentes de que se dizia pro
prietario Antonio Bernardino de Araujo Coimbra, Hei por 
bem Hevogar o Decreto n- 6:1.99 de f7 de Maio de 1876, que 
decretou a desapropnlbçãb dós ditos terrenos. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estndo dos Negocias do Imperio,. assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em t!l 
de Fevereiro de 1881, 60.0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica d~ Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Jlfello. 

DECHETO N. 8006- DE 26 DE FEVEREIRO DE i8Sl. 

Approva os estatutos da < Associação In'dustl"ial '· 

Attendendo ao que representou a directoriw provisoriti da 
• Associação Industrial • , e Conformando- me com o pnrecer 
da Secção dosNegocios do Imperio do· Conselho de Estado,. 
ex11rado em Consulta.de f8 de Dezembro ultimo, Hei por bem 
Approvar os estatutos da me.~ma associação. 
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Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos 
não poderão ser postas em execução sem prévia. approvação 
do Governo Imperial. 

O Barão Homem de Mello, do ?!leu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Fevereiro dé :1.881, 60.0 da Independencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Mages~ade o Imperador. 

· Barão Homem de Mello. 

Estatutos da Associacão Industrial 
,J I ' Jo 

DA ASSOCIAÇÃO 

Ar.t.' i. o A Associação Industrial será constituída com nu
mera illimitado de associados, terá a· sua séde nesta Côrte e 
durará por 90 annos. , ,. 

Art. 2. • Só farão parte desta associação : 
i. o Os nacionaes ou estrangeiros que exerçam qualquer 

industria productora no paiz e della paguem impostos ao Es-
tado. . 

2. o As firmas sociaes que exercerem qualquer induslria 
nas condições do § i. o, representadas por um .dos soei os 
ou gerente, legalmente autorizado a administrar a socie
dade. 

3. • As sociedades anonymas industriaes nas condições do 
§ :1.. 0 , representadas cada uma por um de seus directores ou 
gerente. 

CAPITULO H 

DOS FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 3. o Os fins da Associação lndustri:.u :>ilu: 
i. o Representar a industria nacional como uma entidade 

em todas as occasiões e por todos os meios que se tornarem 
necessarios e convenientes, defendendo-a e protegendo-a. 

2. o Fomentar a creação de idenlicas associações nos cen· 
tros mais populosos do Imperio e corn:sponder-se com ellas. 
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3. 0 Publicar com o seu relatorio annual uma estatística 
industrial. 

E mais, qunndo fôr possível : 
li. o Crear um<~ bibliotheea industrial. 
5. o Crear um museu industrial para exposição de productos 

da industria nacional. 
6.° Crear um periodico dedicado á industria nacional, que 

será o orgão da a'sociação. 

CAPITULO III 

DOS ASSOCIADOS, SEUS DEVERES E DIREITOS 

Art. 4. 0 A admissão de associados remidos ou contri
buintes será resolvida pelo conselho, por proposta de 
qualquer dos membros da associação ou a requerimento do 
candidato, ouvida sempre a commissão da industria a que elle 
pertencer. 

Art. 5. o Os associados podem ser: 
1.. • Honorarios ; 
2. o Remidos; 
3. o Contribuintes ; 
li. o Correspondentes. 
Art. 6. o A directoria solicitará de Sua Magestade ,b frll.fie

rador a permissão de''considert~l-o presidente honórafio dá. 
associação. 

Art. 7." Podem ser honorarios : 
:1. 0 Os naeionaes ou estrangeiros que por suas notaveis 

descobertas tiverem dado impulso á industria nacional em 
qualquer de seus ramos ; 

2. o Os que a tiverem protegido ou auxiliado nos grandes 
congressos, p3rlnmentos, meetin_qs ou na imprensa ; 

3. 0 Os que por seus esforços ou donativos concorrerem 
para o desenvolvimento desta associação. 

Art. 8. o Só serão admittidos associados honorarios por pro
posta da directoria ou do conselho, approvada em assembléa 
geral. · 

Art. 9. 0 l)s associados honorarios n5o votam nem podem 
ser votados, salvo si nlém de honorarios forem remidos. 

Art. iO. Serão associados remidos os que,de conformidade 
com estes estatutos, pt•garem por uma só vez 300J. 

Art. U. Serão associados contribuintes os que, de confor
mid:J4rtcQm estes estatuto~. pagarem de joia 30$ e annual
mente.21i5 por semestres civis adiantados. 

Art. :1.2. Serão associados correspondentes os que perderem 
a qualidade de socio por não exercerem mais n industria, e 
neste caso ficam equiparados em regalias aos socios honorarios 
a juizo do conselho. 

Art. 13. Todos os associados são obrigados a aceitar os 
cargos para que tiverem sido eleitos, salvo motivo justificado. 
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Art. H.. Todos os associados de qualquer categoria po
derão assistir ás sessões do conselho, discutir os assumptos 
de que se tratar, tendo sómente o direito de voto aquelles 
que forem membros do mesmo conselho. 

CAPITULO IV 

DA DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 15. Aassociação será dirigida por uma directoria com
posta de nove membros eleitos· d'entre os associados aptos a 
serem votados e se comporá de: 

i Presidente. 
2 Vice-presidentes. 
i L• secretario. 
i 2.0 se~retario. 
3 Secretarios adjuntos. 
i Thesoureiro. 
Art.· 16. A' directoria compete': 
l.0 .)?romover. quanto julgar conveniente a bem da in-

dU.$.Ifia nacional; · · · 
2. 0 Organizar um regulamento ili~l'no para ser apprc;>vado 

pelo conselho ; . . . '': · 
3.o Admittir e despedir os empre~~dos e estipular as suas 

obrigações e vencimentos, ficandâ '•estes dependentes da 
approvação da assembléa geral ; 

~.· Administrar <Js rendas da associação; 
5.0 Submetter á decisão do conselho todas as questões in

dustriaes, informadas pela respectiva commissão ;'!'' 
6. • Adquirir, como julgar con-veniente, livros, jornaes e 

mais publicações que possam interessar á industria nacional ; 
7. o Convocar, nos termos dos estatutos e regulamento, as 

assembléas geraes ordinarias e extraordinarias e as reuniões 
do con~elho ; 

8. o Velar pela observancia dos estatutos e regulamentos 
da associação ; 

9. • Dar inteiro e prompto cumprimento ás resoluçõei da 
assembléa geral e do conselho; 

10. Apresentar annualmente á assembléa geral um re
!atorio impresso dos trabalhos da associação com o balanço e 
a estatística industrial ; 

U. Preencher as vagas de seus membros no caso de falta 
ou impedimento por mais de dous mezes, chamando os que 
tiverem obtido votos na eleição geral, até á reunião da pri
meira assemblél! geral ordinaria. 

Art. 17. Os cargos de eleição desta associação são gra
tuitos e durarão pelo tempo de tres annos. 

A directoria deliberará com cinco membros presentes, que 
substituem-se na ordem em que estão mencionados. 

PODER E;"ECUTJVO !881 . 9 
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CAPITULO V 

DAS ATTRIBUIÇÕES E ENCARGOS DOS ME~IBROS DA DIRECTORIA 

Art. :1.8. Ao presidente compete : 
:1.. • Presidir as reuniões da directoria e do conselho; 
2.• Rubricar os livros da :1ssociação e a3 contas appro

vadas pela directoria ; 
3.• Assignar com o L" secretario as actas da directoria e 

do conselho ; 
~.· Assimar com o thesou:·eiro os cheques para retirar 

dinheiros do banco c todos. os papeis de responsabilidade da 
associação ; 

5.• A~signar todos os officio,, e com o L• secretario c 
thesoureiro os diplomas ou títulos de admissão dos associados ; 

6. • Representar a associaç~o em todos os actos publicos e 
officiaes. 

Art. :1.9. Os vice-presidentes gozam de todas as prero.
gativas do presidente, cabendo-lhes todos os encargos qu:mdo 
o substituírem em seu impedimento ou faltas temporariall•·.) . 

Art: 20. AO L • s'écretatid compete : 
L• Velar pela guarda e boa ordem da escripturação, livros 

e papeis da associaÇão ; . . . 
2. o Organizar o relatpJ;iO annuo e dirigir O> trabalhos de es· 

tatistica da indusLrin naeional; . . 
3. • Ler, redigir e rubricar as actas das reuniões da directo-

ria e do conselho ; . 
~. • Assignar com o presidente e tbesoureiro os diplomas ou 

títulos de admissão dos associ~dos. 
Art. 2:1.. Ao 2.• secr-etario compete: 
Substituir o L • no seu impedimento ou falta e auxi· 

lial-o em todos os seus trabalhos. 
Paragrapha nnico. Os adjunt9s substituirão os secretarias 

em seus impedimentos e os auxilinrão em seus trabalhos. 
Art. 22. Ao thesoureiro compete: 
L • F~ze~ arrecadar e ~uardar todos os dinheiros e v a !ores 

da 3SSOCI3Ç30 ; ' ' . 
2.• F<1zer a applic:~çiio desses dinheiros e valores, confor· 

me lhe fõr determinado pela directoria ; 
3. • Apresentar á directoria no fim de cada semestre, e, 

sempre que por ella fõr determinado, contas da arrecad:~ção 
dos dinheiros da associação, e um balanço annuo demonstra• 
tivo do est3do do fundo sot:ial; 

~. • Depositar no Banco do Brazil ou em outro, a juizo da 
directoria1 o dinheiro que n.ão tiver prompt~ apiJli~ação; 

5.• Ass1gnar com o presidente e secretario os d1plomas ou 
títulos de admissão dos associados. 
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CAPITULO VI 

DO CONSELHO 

Art. 23. O conselho será fo1·mado pela directoria e com
missões de tres m ·rubros reprc~entan~es de cada industria. 

Art. 2&._. São a~tribuições d:1 conselho : 
f." Resolver todas as questões industriaes que Jhe,forem 

s1,1bmettidas, deYidamcnte informadas pelas commissões res
pectivas; 

2. o Hesolver sobre a admissão de associados; 
3.• Decidir sobre a appli~:J.ç,ão do fundo soeial; 
~-" Approvar o regulamento interno que a directoria lhe 

apresentar ou ·modificai-o; 
5. 0 Approvar a reforma do~ estatutos ou sua ampliação 

quando julgar conveniente, para sêr votada pela asserebléa 
geral e submettida ao Governo Imperi&l, na fórma das leis 
em virror · · 

6. o 'Pro',,er as vagas que ~e derem entre seus membros até á 
rcun~ão.da primeir.a nssembléa geral ordinariâ, .[\l.e provi.-
denctara a respe1to. . _ 

Art 25. As reuniões dó conselho terão Jogar uma vez 
cada mez, achando-se pr·esentc a quarta parte de seus mem
bros elfectivos ; poderil reunir-se mais vezes por sua delibe
ração ou por eonvocação da directoria. 

Art. 26. As votações do consolhb 'Serão sempre nominaes. 
Art. 27. Além das attribuições estipuladas, o conselho 

poderá ser arbilro da industria nas questões que lhe forem 
submettidas. 

Art. 28.· Para e<clareeimento de qu<1lquer questão com
prehendida no artigo antecedente, poderão ser consultados, 
por intermedio da directoria, jurisconsultos, med1cos, enge
nheiros ou prolission:,es especwlistas, para bom deseru penha 
dessa missão; correndo por conta da associação todas as 
despezas. 

CAPITULO VH 

DO FUNDO DA ASSOCIAÇAO 

ArL. 29. O fundo da associação sei'f1 formBllo : 
:L. o Das joias ou contribuirões unicns c annuaes dos asso

ciados; 
2. 0 Do excesso entre a receita e a despeza annual· 
3. 0 Do juro do capital empregado; ____, __ 

..-ut:tli 11 -
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4. o De quaesquer outros rendimentos ou donativos even-
tuaes. · 
· Art. ~O. O fundo da associação será posto a juros no. Banco 
do !Jraztl_ou e1~ ?Utro, a juizo da directoria, podendo por 
deltberaçao e a JUIZO do conselho, ser empregado em apolices 
da divida publica, geral ou provincial, quando estas gozem 
dos megmos privilegios, ou bilhetes do Thesouro, ou letras 
hypothecarias de banco de credito real que tenham a garantia 
do Governo. 

Art. 31. Os fuwlos empregados em apolice~ srí poderão ser 
alienado~ por deliberação do conselho, convocado expre~sa
mente para esse fim, representnndo dous terços de seus mem
bros effectivos ou por deliberação da assembléa geral especial
mente convocada para esse fim. 

CAPITULO VIU 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Al't. 32. As a~sembléas geraes serão convocadas por an
nuncios nos''jórnnes mais lidos· desta Côrte, com antecedencia 
de oito dias pelo menos. . 

A· presidencia da assembléa geral pompetir:í áquelle d'entre 
os socios presentes que for acchimado na occasião, e esse pre
sidente designará a dous dos mesmos socios que exercerão 
as funcções de secreta rios: a escolha, quer do presidente, 
quer dos secretarias dà ass.embléa geral, não poderá recahir 
em membro algum da directoria. 

Art. 33. A assembléa geral ordinaria terá Jogar até ao se
gundo mez de cada anno e se julgará constituída quando 
reunir associados quites em numero igual ao dobro dos mem
bros do conselho. 

Art. 3~. A assembléa geral ordinaria legalmente constitui da 
resolverá sobre o relatorio, parecer da commissão de contas, 
provimento dns vngas que se tiverem dndo, eleição annua 
da commissão de contas e de qualquer assumpto que interesse 
á aS>OCiação. 

Art. 35. Si na primeira convocação não se reunir numero 
legal será convocada outra assembléa geral para d'alli a oito 
dias, pelo menos, e esta deliberará com qualquer numero 
de associados. 

Art. 36. Além da assembléa geral ordinaria, poder á haver 
outras extraordinarias, convocadas pela directoria, pelo con
selho ou a requerimento de 20 associados quites, salvo quando 
se tratar da reforrÍla dos estatutos, prorogação do prazo de 
dura~ão e dissolução voluntaria da sociedade, casos em que é 
necessaria maioria absoluta dos associados. 

Nas assembléas extraordinarias só se tratará do assumpto 
para que tiverem sido convocadas. 
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CAPITULO IX 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 37. As eleições da directoria e conselho serão feitas 
em assembléa geral ordinaria, de tres em tres annos, e annual
mente a commissào de exame de c·•ntas pela fórma seguinte: 

A directoria dbtribuirá uma lista de todos os associndos 
habilitados para a eleição da directoria e da commis,;lio de 
contas. Por e5sa lista se fará a cbamada,votando cada associado 
em uma lista para a directoria, especificados os cargos, e em 
outra para a com missão de exame de contas. 

Além da lista geral dos associados distribuirá igualmente a 
directoria listas parciaes de associados de cada industria e 
por ell3 se fará a chamada para cada classe votar em tres no-
mes que a representem no conselho. · · 

Apurados os votos por essa fórma, serão acclamados a 
directoria, o conselho, ,a com missão de exame de contas e as 
com missões especiaes. 

Art. 38. Si houver empate nas votações serão decididas 
pela sorte; · 

CAPITULO . ·K 

DISPOSIÇÕES G~1\AES 

Art. 39. A com missão de exame de contas eleita annualmente 
e á qual a directoria fornecerá todos (IS livros e mais esclareci
mentos que exigir,. apresentará á respectiva assembléa geral 
SeU parecer, QUI' terá '0 destinO qUe a mesma resOlVer. 

Art. ~0. Nenhum associado poderá ac·cumular mais de 
uni cargo e deve optar por um d~lles. 

Art. M. São incompatíveis nos cargos da mesma com
missão dous ou mais sacias da mesma firma, prevalecendo 
além desta as mais disp()Sições das leis; . .,. · 

Art. 42. Os operarios de qualquer 'industria que quizerei!J. 
appellar para esta~ssociação podem ,dirigir-se por escripto 
á directoria ·; esta, ouvindo as commissõe$ de . que trata o 
art. ~7, party 3.•, s_ubm~tlerá s~u 'parecer ao consel,hci,perante 
o qunl esses operarws se poderao fazer r()ptesentar. por uma 
com missão de tres membros. . . 

Art. · ~3. · Esta associação só poderá ser disso! vida q'uando 
assi~ o resolver a as~embléa geral convocada expressamente 
para esse. fim. · · 

Art. ~~- Re~olvid~ pela assembléa geral a dissolução, 
proceder-se-ha na me~rna assembléa geral á eleição de uma 
commissão de cinco membros, rom po,4~res parn a liquida" 
ção e para d:•r o destino aos capitaes pela fôrma que a assem
bléa gera' resolver, de accôrdo com a~ l()is vigentes. 
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Art. 45. A commissão de que trata o artigo antecedente 
dará conta da sua missão pela imprensa. 

Art. 46. A directoria provisoria que assignar estes esta· 
tutos fica autorizada a solicitar do Governo Imperial sua 
approvação e a aceitar as modificações que o mesmo fizer, e 
logo que sejam approvados convocará a assembléa geral para 
que esta proceda á eleicão da directoria, conselho e com-
missão de contas. • 

Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1880. (Seguem-se as 
assignaturas.) 

DECRETO N. 8007-mJ 26 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Approva os estatutos da As,sociação llahiana de~.!!_«:_~fiee~~. 

Atlendendo ao que representou· a directoria da Associação 
Bahiana de Beneflcencia, e Conformando-me com o parecer. 
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 8 de Dezembro ultimo: Hei por b~~~ 
Approvar os estatutos d~ mesma associação. · 

Quaesquer alterações. que, se fizerem nos ditos estatutos 
não poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Barão Homem de MttUo~ do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e far;a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Fevereiro de 188i, liO. o da Independencia e do Impetio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

BaTão Homem de Mello. 

Estatutos da· Associacão Bahiana de Beneficencia 

CAPITULO I 

DA SÉOE, DENOMINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FINS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. L o Funda -se nesta Côrte uma associação com o titulo 
de A~SOCIACÃO BAHIANA DE BENEFICENCIA. 

Art. 2."-Compor-se-ha a a . ..:soriação de numero illimitado 
de socios, exclusivamente filhos da Província da Bahia. 
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Art. 3. 0 A associação terá por fim: 
§ i. o Soccorrer os socios, nos casos de molestia, invalidez 

e prisão. . 
§ 2.° Fazer-lhes o funeral quando fallecerem. 
§ 3. o Rstabelecer por morte delles uma pensão a suas fami

lias, conforme o determinado nestes estatutos. 
§ ~. • Protegei-os em qualquer occasião fóra dos casos acima 

especificados_ 

CAPITULO li 

DOS SOCIOS, SUAS CLASSES E CONDIÇÕES P~RA SEREM ADMITTIDOS 

Art. L o Haverá duas classes de soeios: effectivos e lwno-
rarios. · 

§ i. o Serão socios ef{ectivos os filhós da Província da Bahia 
que se acharem no perfeito gozo de saude quando propostos, 
forem de bnns costumes e tenham meio de vida honesta. 

§ 2.• Serão socioslwnorarios os individuas de qualquer na
ciona-lidade que prestarem serviços importantes á associação 
ou protegerem rJs socios ef{ectiv.o.s. ·1·· 

Art. 5." Para ser socio effectivo·dey.e preceder proposta de 
algum . socio da mesma classe, .com declaraçiio do nome, 
estado, profissão e residencia effectiva ·do candiliato; devendo 
tambem com a proposta o candidato provar ter os requisitos 
do :Jrt. 4. 0 ~ 1.• e sujéitar-se á inspecção de saude pelo medico 
da associacão. 

Art. 6.õ Não serão admittidos a socios effectivos: ' 
§ i. o Os candid:1tos que no acto da inspecção de saude 

soffrerem moleslia chronica ou incuravel. 
§ 2." Os que for!Jm de procedimento irregular. 
~ 3. o Os menores de 18 annos, salvo si apresentarem do- . 

cumento por escripto de seus pais ou tutores, no qual se obri
guem a cumprir os deveres pecuniurios dos seus filhos ou 
tutelados. . 

Ficnm i~entos desta clausula os estuoantes de academias. 
§ ~.o Os que se acharem envolvidos em processo criminal. 
AI"t. 7. o A proposta será apresentada ao conselho, que 

a enviará á com missão de syndicancia, alim de saber do·proce
dimento do candidato, sujeit~ndo-o ao exame sanitario e de
cidindo fi ,,aJmenre poder ou niio ser admittido o proposto. 

Art. 8. 0 Approvada a propo~ta, o i. o seerelario commu
nicará por escripto ao adrnittido, convidando-o a satisfazer 
a thesournria da associação com as quantias mencionadas 
nos§§ V e 2. 0 do art. 13. 

Art. 9. o Satisfeitas as formalidades do artigo antecedente 
expedir-se-ha pela secretaria ao admittido um diploma, pelo 
qual pagará a quantia de fôOOO. 
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Art. iO. Uma vez rejeitada uma proposta, não poderá ser 
de novo apresentada ao mesmo conselho que a recusou. 

Art. H. Para que qualquer pes>oa das comprehendidas no 
§ 2. o do a•·t. 4.0 , possa 'er admittida como socio lwnorario é 
mister que geja proposta por qualquer socio effectivo ou pelo 
conselho em assembléa geral, provando achar-se .o proposto 
nas condições do referido art. 4.0 , § :z.o 

CAPITULO III 

TITULOS HONORIFICOS 

Art. !2. Haverá para os socios effectivos tres titulos·ho-
norificos : de fundadores, benemedtos e bem{eitores. · 

§ L o Terão o titulo 11e socios fundadores aquelles que 
fizerem parte da associação até 90 dias 'depois da approvação 
dos presentes estatutos pela assembléa geral. 

§ 2. o Terão o titulo de socios ·benemeritos : 
i. • Os que prestarem á associação relevantissimos servi• 

ços, a juizo da assembléa gP.ral; 
2. o Os que. tiverem servido no conselho durante cinco 

annos, seguidos ou. interpolados, com reconhecido zelo:''~ 
dedicação, tambem a jllP.izo da ·assembléa geral ; 

3.• Os que durante·>·i2,Mnos tiverem dispensado os soe
corras pecuniarios da associação; 

4. o Os que depois ··t1~ ,,approvação destes estatutos pelo 
Governo Imperial prôpuzerem trinta socios e que estes te
nham realizado as suas entradas. 

§ 3. 0 Terão o titulo de socios: .bemfeitores aquelles que 
fizerem á associação qualquer donativo em dinheiro ou ob
jectos equivalentes, de valor nunca menor de trezerttos mil 
réis, independentemente da remissão àe socio. 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES DOS SOCIOS 

Art. :1.3. Todo socio effectivo é obrigado: 
§ i. • A contribuir no acto de sua admissão com a joia de 

101$000. 
§ i.• A pagar a sommn de 3{$ por trimestre adiantados, 

ainda que receba beneficencia dos cofres da associação. 
§ 3. 0 A aceitar e exercer com zelo o cargo para que fôr 

eleito ou nomeado ; podendo todavia recusar-se nos casos de 
reeleição ou de outras circumstancias que justifiquem are
cusa pera~te .o conselho. 
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§ 4.. o A comparecer a todas as reuniões da assembléa 
geral. 

§ 5. • A communicar ao conselho a sua retirada da sé de da 
associação, declarando o nome e a morada d:J pessoa, que 
durante sua ausencia fica encarregadn de satisfazer suas 
obrigações pecuniarias. · 

§ti." A commuuicarao conselho .a mudança do sua resi~ 
dencia. , 

§ 7 .• A cumprir todas as disposições dos presentes estatutos. 
Art. U. Os socios comprehendidos no § i.• do art. 12, 

não terão joia determinada, deixando-se ao seu livre ar
bítrio fazerem á associação, a titulo de. joia, um donativo 
de qualquer quantia nunca inferior aJO~OOO. 

Art. i5. Os socios how.rarios não são obrigados a contri
buição alguma pecuniaria, bem como· não gozarão dos di
reitos dos socios etfectivos. 

CAPITULO V 

DOS DIREITOS ll'JS SOCIOS 

Art.· i6. Todo socio etfectivo tem direito: 
§ i. • A ser soccorrido com a beneficencia de que trata o 

art. 31 quando enfermo, no caso de ·contar mais de seis 
mezes de socio e achando-se quite com .a thesouraria da as:>o
ciação. 

§ 2. o A uma pensão mensal, de conformidade com o art. 
32, si, por sua avançada idade ou molestia, nãJ puder traba-
lhar. tornando-se invalido. · 

§ 3. o A votar e ser votado para quaesquer dos cargos da 
associação, tomando po!' conseguinte parte na assembléa geral. 

§ r.,.· De fazer qualquer pfoposJa e de emittir livremente o 
seu parecer e voto em assernbléa geral sobre todos os as
sumptos do interesse da associação ou dos socios e de indicar 
ao conselho o que tambem julgar de interesse cornmum. 

§ 5. o De examinar os livros e contas da associação nas 
épocas competentes e de requerer cópias authenticas de 
quaesquer actos ou documentos existentes no archivo da as
sociação ou em poder dos respectivos funccionarios. 

§' 6. o De requerer a conTocação extraordinar.ia da assem
blea geral, si o seu requerimento, que deverá indicar Q fim 
da convo.:ação, fôr apoiado com a assignatura de i~ socios 
qne se nchem no gozo de seus direitos. · 

Art. :1.7. Todo socio poderá remir-se de suas mensalidades 
contribuindo por uma ~ó vez com a quantia de 2006000. · -

Art. i8. A associação fará o enterro dos socios falle
cidos, mandando celebrar missas do ; . • e 30.0 dias, depois 
dos obitos, ou então entregará ás famílias a quantia fixada 
para ta~s despezas no art. 35, salvo a circumstancia unica de 
recusarem as mesmas famiiias os mencionados auxílios. 
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CAPITULO VI 

DAS Pl<:NAS 

Art. !9. o socío que estivér em debito para com a asso
ciação da importancia de um trimestre de suas mensali
dades não tem direito á percepção de benelicencia. 

Art. 20. Si o socio dever mais de seis mezes será eliminado 
da associação, perdendo o direito á percepção das vantagens 
consignadas nestes estatutos e a qualquer indemnização das 
quantias anteriormente nagas por elle. . 

Art, 21. Os socios devedores, mencionados nos artigos 
3ntecedentes, poderão rehabilitar-se: ' 
~L o Solicitando quitarem-se com os corres da associação. 
§ 2. 0 Provando acharem-se de perfeita saude perante o 

medico da associação e a commissão de syndicancia, que 
informará a tal respeito. · 

§ 3. • Pagando integTalments o valor da divida contrahida 
e uma multa correspondente a 8% sobre o valor da mesma 
divida. 

Acontecendo, porém, que o socio. prove perante o qon
selho ter deixado de pagar as suas mensalidades por.•moti;:: 
vos ponderosos indepe,l}q~ntes de sua vontade, será relevado' 
da multa de que trata este paragr:tpho. 

Art. 2:2. Preenchidns as formalidades acima, o conselho 
resoiverá e mandará,l}.qfl,(l,requerente entre no gozo de seus 
direitos. 

Art. 23. O socio comprehendido no artigo antecedente 
só podPrá,.gozar da be~eficencia 60 . dias depois .de su.a . 
readmisSão.. . · 

·Art. 2~. Incorrem tamhem na pena de suspensão de 
todos os seus direitos : . , . , 

§ L o O soei o que em sessão <la assembléa geral perturbar 
a ordem dos trabalhos e sendo advertido não se contiver. 

§ 2.0 O so.cio que, tendo aceitado cargo. social, para que foi 
eleito, deixar . de cumpÍ"ir as obrigações inherentes a ~eu 
cargo, sem motivo attendivel. 

Art. 25. Serão eliminados do grernio social : 
§ L o Os que promoverem directa .ou indirectamente o · 

descredito ou a ruina da associação, sendo o facto provado 
perante o conselho. 

§ 2. o Os que extraviarem qual9uer quantia ou objecto da 
associação, ficando a esta salvo o direito de proceder contra 
elles judicialménte. 

§ 3. o Os que, não estando nas condições previstas no 
art. ~-o § L o, tiverem sido por fals8s informações admittidos 
na associação. 

§ ~-o Os que commetterem crimes contra a vida,. a honra 
e a propriedade, 
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CAPITULO VII 

FAMILIA DO SOCIO 

Art. 26. SArão consideradas pessoas da familia do socio, 
para o fim de gozar os beneficios qile estes estatutos ga-
rantem, quando falleça o seu chefe: . 

§ L• A viuva, emquanto se conservar neste estado. 
~ 2. • As filhas Iegilimas ou legitimadas, emquanto sol· 

teiras ou viuvas, quando vivam em companhia de seu pai. 
§ 3. • Os filhos até á idade de 18 annos. 
§~-·A mãi, sendo viuva, emquanto se conservar neste 

estado. 
§ 5.• As irmãs solteiras, orphãs de pai. 

CAPITULO VIII 

DOS FUNDOS DA ASSOCIAÇÃO 

•" 
Att.. 'Z7. Constituem fundos da associa cão : 
~ 1::9 O producto das jo\as dãs entrHQ.as· dos soei os. 
~ 2. • O producto da taxa dos diplomQs, , 
§ il.• O producto das mensalidades ou das'remissões dellas. 
~ 4. 0 Juro(: de apolices, donativos em numerario, legadqs, 

beneficios e demais rendo~ que a assqciação possa obter. 
Art. 28. Todos esses fundos deverfio ser semanalmente 

recolhidos á Cnixa Economica gar•mtida pelo Governo, fi. 
cando, porém, em poder do thesoureiro a quanti;~ ·de 2008, 
pura occorrer ás despezas urgentes ; logo que as quantias 
recolhidas na Caixa Economiea excederem ao valor de i:OOOB, 
serão rP.tiradas para compra de npolice. 

Art. 29. As apolices pertencentes á associação só poderão ser 
vendidas para o fim uni co de soccorrer os socios doentes e 
os pensionistas, e 'isso mc~mü dC>pois de provado have" 
rem-se esgotado todos os meios ordinarios e extraordinarios ; 
devendo para isso preceder autorização da assemblé3 geral. 

.CAPITULO IX 

DOS SOCCORROS El'II GERAL 

Art. 30. Os tins mencionados no art. 3. • só comecarão a 
ter e~ecução quando a associação possua de fundo quantia 
super!Or a 20:0008000. 

Art. 31. Todo socio que, depois de estar a associa{~ão IJOS 
casos do artigo antecedente, fôr atacado de grave enfermidade 
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que o prive realmente de trabalhar, será soccorrido, sendo 
socio simples, com uma beneficencia mensal de 301 ; be;zeme-
1'ito, de 356, e bemfeitor, de 406, tudo na proporção dos fundos 
sociaes; sendo pagas as benelicencias em duas prestações. 

Art. 32. Os socios que forem soccorridos com a benefi
cencia acima por espa~;o de 12 mezes consecutivos, passa
rão a ser considerados in validos e, como taes, d'ahi em 
diante perceberão mensalmente a titulo de pensJo metade 
das quantias que anteriormente recebiam. 

Art. 33". Logo que qualquer socio adoeça e queira perceber 
beneficencia, deverá requerel-a por escripto ao conselho 
juntando ao seu requerimento o recibo por onde mostre 
achar-se quite de suas mensalidades. 

Art. 3í. Todo socio que, em estado de enfermidade, jús
til1car a absoluta necessidade de procurar restabelecimento 
fóra da Côrte, a associação, á vista do respectivo documento, 
abonará a qunntia correspondente a dons mezes de beneficen
cia a que o socio tiver direito, com o fim de ajudai-o no 
pagamento de passagem e outras despezas . urgentes ; des
contando-se, porém, das mensalidades que se seguirem uma 
pequena quantia para pagamento do abono concedido. 

Art. 35. Fallecendo qualquer socio, a associação fará o 
seu funeral, dtlspendendo pàra Isso a quantia de 60/J, in
clusive a missn do 7. o ou 30. o dia; quando, porém, 9 soei o 
tenha família, p'oderá esta quantia ser entregue áu)esma, 
conforme o art. i8: .. 

Art. 36. A familia do socio fallecidà, que durante a sua 
vida não houver percebido beneficencia algu{Ila da associa
ção, terá direito ás seguintes pensões: sendo sócio simples, 
nunca menor de 2GB; sendo benemeritq, nunca menor de 
25/J; sendo bemfeitor, nunca menor de 308000., . 

Art. 37, A fa'milia do socio, quii tenha durante a vida 
percebidtJ' beneliceucía da llssociação, terá direito á se~uinte 
pensão: sendo soeio simples, nunca menor de 156; be· 
nemerito, nunca menor de 20,5 ; bemf'eito1", nunca menor 
de 256. 

Para a percepção da pensão tem direito a viuva, em 
primeiro Jogar, emquanto se conservar neste e~tado, re
partidamente com o~ filhos; na falta da vi uva e filhos, a mãi 
e irmãos, conforme o art. 26 e seus paragraphos. 

CAPITULO X 

DO. EXHiE SANITAniO 

Art. 38. Crear-se-ha um log!lr de medico, que será nome~ dó 
pelo conselho, d'entre os que pertencerem á associação e de 
preferencia os que tenham offerecido seus serviços gratuitos 
emquanto a asso~iação não possa fazer maiores despez;as. 
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Art. 39. O medico dt(associação terá por dever : 
§ L • Visitar todos os soei os enfermos que requisitem o 

seu auxilio e os que perceberem benelicencia da associação. 
§ 2. • Examinar as pessoas propostas para soei os, quando 

para isso fór avisado pelo consdbo. 
§ 3 .• Inspeccionar trimensal~ente os socios considerados 

invalidos, dando informações ao conselho sobre o estado dos 
mesmos. ·· · 

§ ~. • Designar o Jogar em que deverá ser encontrado para 
o exercício das suas funcções. · 

Art. qQ. Quando os fundos da associação derem para pa
gamento do, ordenado do medico, o conselhO proporá á as
sembléa geral a quantia que seja compatível com os seus 
serviços, . 

CAPITULO XI 

DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. (J,f. São representantes da associação ! 
§ L• A assemblt'•a geral composta de numero illlmitado 

de si\Cios, nas cí;mdições prescri-ptas pelos presentes estatutos. 
§ ··~,·· ,Um conselhq administptiyo c~~posto de i9 membros 

eleitos annualmente péla assemblea geraL 
Art. (1,2. Compete á assembléa geral : 
§ L • Eleger o conselho administrativo na fórma do artigo 

antecedente. 
§ 2." Eleger uma commissão fiscal de trcs membros para 

dar parecer soiJre as contas e relatorio da administra{·ão, o 
qual será apresentado: e. discut_il!p na seguinte ~ses~ão da 
assembléa geral. · · 

§ 3. • Tmnar conhecimento de todos os actos praticados pelo 
conselho durante o período de sua gestão. 

§ ~. • Decidir em ultima instancia as appellações dus socios. 
~ ii. • Conferir os títulos honorificas de honorarios, bene· 

meritos e bem(eitore.s. 
§ 6. • Nullificar qualquer acto do conselho, quando não 

esteja de conformidada com os estatutos. 
§ 7. • Demittir o conselho nos casns de prevaricaÇão, mal

versação ou negligencia n.o cumprimento de seus deveres. 
§ 8,• Promulgaras medidas que entender serem nece'ssa· 

rias ao desenvolvimento e progresso da associação. · 
§ 9 .• Resolver sobre à reforma dos estatutos, qu;lndo ella fõr 

julgad,a conveniente e requerida pelo conselho, estabele
cendo as. bases da mesma reforma que, sendo redigida pelo 
co)lselho, será submettida á sua appruvação e depois á do 
Governo Imperial. . · 

Art. q;L A assemblén · geral reune-se ordinariamente no 
primeiro domingo de Junho, quinze dias depois e no dia ~ 
de Julho de cada anno, para exercer as attribuições que lhe 
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são conferidas; e extraordinariamente, quando convocada 
pelo conselho administrativo ou nos casos do art. :1.6, § 6. ", 
precedendo annuncios em dons àos jornaes de maior circu
lação. 

Art. Mo. A assembléa geral se julgará constituída achan
do-se presentes socios em numero não inferior a ~0, que 
estejam no gozo pleno de seus direitos sociaes. 

Art. 45. Os trabalhos da assembléa geral serão dirigidos 
por um presidente eleito ou acclamado d'eutre os socios pre
sentes, o qual proporá dons outros socios para servirem de 
secreta rios. 

Art. !t,6. Nenhum dos membros do conselho administrativo 
poder:\ fazer parte d~ mesa nas ~e·;;:õ.~s da assembléa geral. 

Art. lJ,7. Na primeira reunião ordinaria da ass<Jmbléa geral, 
o canselho administrativo apresent~'rú o relatorio e as contas 
de sua gestiio no :mno anterior que, depois de lid:1s, serão 
entregues á commis,ão de que trata o art. 4.2, § 2. 0 , para 
examinar e dar seu parecer. 

Na segunda reunião será apt·e~entndo, discutido e submet
tido á votaçiio o parecer dn commiss~o. procedendo-se em se
guida á eleição do conselho administrativo. 

Na terceira reunião se dará posse ao conselho eleito ll3 sessão 
antecedente: 

Art. -í8. Nas reuniões ordín~rias da assemblén geral, além 
da~ materias designadas no art. 47, poder-se-ha trll'táPI de 
outro qualquer assull)pto,. caso re~te tempo parD isso. · " · 

Art. 49. A reunião,~a.as5embléa gerni extraordinaria será 
para tratar-oe, de preferencia, dos motivos pa-ra que foi con-
vocada. . .1 

Art, 50. No caso, ~1e. J;Liío se reunir nos prazos determina
dos o numero de soeios <'stabelecido par:i constituir sessão da 
assembléa geral, o presidente designará outro dia para a 
reunião dá mesma, com intervallo de oito dias; para o que se· 
public~rão annuncios nos jomnes de maior curso, deliberan
do-se entiio com o numero de socios, afóra os que fazem parte 
do comelho, que se apresent.arem. 

Art. iH Compete ao conselho (tdminislrativo: 
§ i." Representar a associaf;ão dentro ou fóra do Imp·~rio. 
~ 2." Eleger d'entre os seus membros, para servirem du· 

rante o anno social, um presidente, um vice-presidente, um 1." 
secretario, um 2. o secretario, um thesoureiro e tres commis· 
sões permanentes de tres membros c::tda uma, sendo de syn
dicancia, hnspitaleira e de contas. 

§ 3." Admittir socios effectit'Os e propor á assernbléa ge~[tJ 
os socios dignos do titulo de biWemeritos, ou bem[tJUore~ e 
quaes as pessoas estranhas á associaçâ'o que possam ter o ti-
tulo de socio ltonorario. · . 

§ 4.• Prestar e fazer prestar. aos sóeibs e suas familiàs os. 
soccorros que lhes são garantidos por estes estatutos. . 

§ 5.• Julgnr acerca âa concessão de soccorros Pela bol$a 
de beneficPncia: · · · · . 

§ 6. • Envidar todos os esforços possíveis, afim de auxiliar 
qualquer socio que necessite de protecção não pecuniaria1 
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empenhando-se, quer com os socios, quer com as pessoas es
tranhas, na obtenção de algum emprego para aquelles socios 
que se acharem desempregados; emfim intervindo sempre a 
favor dos socios em todos os actos de sua vida civil. 

§ 7. • Corresponder-se com todas as. sociedades e pessoas 
que lhe possam prestar qualquer auxilio. 

§ 8.• Examinar, approvar ou rejeitar as contas dos thesou
reiros, podendo accusal-os perante as autoridades do paiz, 
quando se conduzirem de modo a prejudicar a associação. 

§ 9." Apresentar á assembléa geral, no fim do período de 
sua administração, um relatorio de todas as occurrencias 
dadas no ~nno social. 

§ 10. Suspender as beneficencia;; que por qualquer motivo 
forem indevidamente concedidas. 

§ H. Nomear escripturario e cobrador que auxiliem o se
cretario e thesoureiro e t.JUe sejam da confiança destes, mar
cando-lhes honorarios, dando sempre preferencia aos socios. 

§ :1.2. Yelnr pela fiel observancia dos estatutos, responsa
bilisar os funccionarios negligentes no cumprimento dos 
seus deveres e applicar aos socios e pensionistas prevaricado
res as penas estabelecidas. 

Art. 52. O conselho admini~trativo eleito tomará posse da 
administração no dia 4 do mez de Julho, e funccionará por 
espaço de um anuo. 

Art. 53. Süo supplcntes dos membros do conselho os im
mediatos em votos, os quaes. segundo a ordem numerica, 
serão chnmados por officio ,do i." secretario, nos casos 
seguintes : · ·· 
· i.• Quando um ou mais membros do conselho não com
pareçam ás suas sessões, por mais de quatro vezes consecu
tivas, $em cnusn justiti<:ada; 

2.•. De ausencia pnrticipada; 
3.• De despedida da associ;~ção ou fallecimenlo. 
Art. 5~. O conselho reunir-se-ha ordin;•riamente·duas vezes 

por mez e extraordinariamente sempre qae houver necessi
dade, em dia e hora que for designada pelo presidente, bas
tando a presença de nove membros para h;•ver sessúo, sendo 
nullos lodos os actos praticados com intervenção de menor 
numero. 

CAPITULO XII 

ELEIÇÕES GERAES 

Art. 55. Logo que a assembléa geral se converta em col
legio eleitora! proceder-se-ha ao recebimento das listas para 
os fins mencionados no§ t.• do art. 42. 

Art. 56. No cullegio eleitoral servirão o mesmo presidente 
c secretario da assem bica g·eral e dons cscrutadores nomeados 
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pelo presidente ; procedendo-se ao recebimento das cedulas 
que devllrão conter dezenove nomes para membros do con-
selho administrativo. · · 

Art. õ7. Terminado o recebimento das cedtllas >erão estas 
confrontadas com " numero dos ~ocios que votaram, e proce
der-se-ha á apuração dos votos, finda a qual o 'preSidimte pro
clamará os eleitos pelà maioria da apuração. Em caso de em-
pate decidirá a sorte. · . · · 

Art. õ8. Findo todo o processo eleitoral, o 2. 0 secretario 
lavrará a acta, que será ~ssignada· pela mesa, declarando o 
resultado da eleição, e o L o secretario communicàrá a cada 
um dos eleitos o resultado da eleição. 

CAPITULO XIII 

DOS FUNCCIONARIOS 

Art. õ9. Ao presidente compete : 
§ 1. o Dil'igir as se~sões do conselho. 
~ 2. • Assignar as actas das sessões do conselho, os diplotnlls 

de SOCÍ!)S e petições ci!OS ,poderes do Estado . 
. § 3. • Rubricar os Jiv,ros· da associação. 
~ ~. • Dar andamento, na falta de reuniões do conselho, a 

todos os negocios queJpr~m urgentes, para a boa ordem ou 
de interesse para a assocroção, dando de tudo parte ao conse
lho na primeira reunião. 

§ 5. • QI(~enar por escripto ao tbesoureiro sobre a entrega 
da, quantia destinada para o funeral· de qualquer soclo que 
falleça . ., 

Art. 60. O vice-presidente substituirá o presidente. nos 
seus impedimentos. 

Art. 61. Ao 1. • secretario compete : 
§ L • Ler- todo expediente e mais papeis apresentados em 

sesstio do conselho. 
§ 2. • Assig.nar as actas das se~sões do conselho, diplomas 

de socios e petições dirigid;,g :,~os poderes do Estado. 
§ 3. • Redigir e expedir toM a crírrespondencia. 
~ 4." Conservar em boa ordem o archivo, tendo sempre em 

dia a escripturaçtíó a seu cargo. . · .,: 
§·•'Õ. •· Presidir as sess&esdo conselho na falta do presidehte 

e vice-presidente. ' .. 
Art. 62. Ao 2." secretario::eompete: 
§ 1.0 Lavrar, ler e assignar as actas d~s sessões do conselho. 
~ 2. o Registr.ar em li v ror proprio toda a correspondencia 

social. 
§ 3.• Coadjuvar o L• secretario quando fôr preciso e sub

stituil-o em seus impedimentos. 
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Art. 63. Ao thesoureiro compete: 
§ i. o Ser responsavel e ter sob sua guarda os titulas Q.e 

valor e dinheiro da associação. 
§ 2. o Recolher semanalmente á Caixa Economica todo o 

dinheiro arrecadado, procedendo de conformidade com o 
art. 28. 

§ 3.o Propor, sob sua responsabilidade, um cobrador para 
o auxiliar nas cobrancas. 

§ ~- 0 Apresentar trimensalmente ao conselho um balan· 
cete do e·st:ldGI financeiro da associação. 

§ 5. o Dar todas as informações que o conselho exigir das 
finanças do cofre. 

§ 6. • Satisfazer os pedidos de dinheiros da commissão 
ltospitaleira para soccorros de beneficencias. 

§ 7 .o Assignar todos os recibos de joias e mensalidades 
dos socios. . 

Art. M. A' commissão fto~italeira compete: 
~ t.. o Interpor parecer sobre as petições de soccorros pe

cuniarios e de pensões, expondo o que souber a respeito do 
socio que requerer beneficencia e dos pensionistas. . 

~ 2.o Visitar os socios doentes socc.orridos, os presos e os 
pensionistas da associação. · 

§· 3. o Infor·mar préviamente as petições para enterros. 
~ ~." Fazer os enterros e mandar celebrar missas do 7 .o 

ou 30.• dia dos socios fallecidos e que não tenham familia, 
ou~que, as tendo, não se possam encarregar disso. 

CAPITULO XIV 

BOLSA DE BENEFICE:l!CIA 

Art. 65. Fica creado um fundo á parte, dístincto do da 
associação, proveniente de pequenas quantias agenciadas 
entre os socios em todas as. sessões, quer do conselho, quer 
da assembléa geral. ·;.. · 

Este fundo denominar-se-ha Bolsa de Be'Tieficencia. 
Art. 66. A Bolsa de Bene{icencia tP-rá por fim ; · 
§ L 0 Soccorrer os filhos da Bahia que, não fa1.endo parte 

da associação por não terem dOJI.licilio na Côrte, com prefe
rencia os anciãos, pais de fa~lia que, obrigados, por força 
mnior, a emprehender viageBL á Côrte; se acharem despro
vidos de recursos para regressar ao seio de suas familias. 

§ 2.o Concorr'cr para libertação de escravos, exclusiva· 
mente lilhos da Bahia, com preferencia os do sexo femi· 
nino. 

PODlill EXECUTIVO !.881. :1.0 
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Art. 67. Os soccorros de que tratam os paragraphos ante
cedentes serão dispensados a juizo do conselho, precedendo 
rigorosa syndicancia, afim de evitur-se quulquer espe
culação. 

CAPITULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 68. Será considerado festivo p~ra a associação o diu 4 
de Julho, data da sua fundação, devendo nesse dia o conse
lho eleito tomar posse com toda solemnidude. 

Art. 69. O conselho administrntivo fica autorizado a con
feccionar, sujeitando á approvação da assembléa geral, um 
regirnepto interno, que estabeleça o modo de discussão, 
policia interna e deveres das commissões. 

Art. 70. As senhorns, filhas da Bahia, poderão tambem 
fazer parte da associação, porém não terão assento em as
sembléa e por conseguinte não poderão votar nem se~ yo.
tadas. 

Art. 7:1.. De todas as rendas extraordinarias da associação, 
como sejam beneficios, legndos, donativos, etc. ctc.,.se abaterá 
2 °/o em beneficio da Bolsa de Beneficencia. 

Art. 72. Os soei os titulares benemeritos e bem(eitores, em
bora não façam parte do conselho, poderão assistir ás sessões 
dest<\, discutir, mas não terão voto. 

Art. 73 . .A!reunião da assembléa geral para reforma dos 
estatutos só poderá funccionar, achando-se presentes pelo 
menos 70 socios quites. 

Art. 74. A as5ociação sú poderá ser dissolvida por delibe
ração da assembléa geral, sendo para isso n.eces8aria a ap
provaçào de dous terços dos soclos em geral. 

Art. 75. Dissolvida a associação, os seus fundos pas>a
rão para àlgum estabelecimento pio da Província da Bahia, 
com a obrigação de continuar a soccorrer as pessoas bencfi· 
ciadas pela associação até á extincção das mesmas. 

Art. 76. Os prescnte3 estatutos depois de approvados pelo 
Governq Jmperial principiarão a ter vigor, .constituindo a 
lei org!anica da ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE BENEFICENCIA, e 
poderão ser reformados quando a mesma associação julgar 
conveniente. .. . 

Rio de Janeiro em 23 de Setembro de 1.880. (Seauem-sc 
as assignaturas.) 
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DECRETO N. 8008-DE 26 DE FEVEREIRO DE !881. 

Approva os novos estatutos da Soc_Iedado Itali:L~!- de Doneficencia. 

Attendendo ao que representou a Sociedade Italiana de 
Beneficencia, e Conformando-me com o parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho de-Estado, exarado em 
Consulta de 29 de Setembro ultimo, Hei por bem Approvar 
os novos estatutos da mesma sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos 
não poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em ~6 
de Fevereiro de 1881, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua M11gestade o Imperador. 

Barão Homem de Mell(). 

Novos estatutos da Sociedade Italiana de 
Beneficcncia 

CAPITULO I 

DA SOCIIlDADE E DO SEU FIM 

Art. L o A Sociedade Italiana de Beneficencia, estabelecida 
na cidade do Rio de Janeiro, compõe-se de um numero in· 
determinado de pessoas, que juntam as suns contribuições 
para o fim de proteger e instrui1· os italianos necessitados 
residentes na mesma cidade. 

Art. 2. • Serão soei os e gozarão das vantagens inherentes 
á esta qualidade, todos os italianos de ori_qem, ainda que na
turalisados estrangeiros, que, na posse de seus direitos so
ciaes, pagarem, a titulJ de offerta de entrada, uma quantia 
nunca menor de 5{$, e que concorrerem effectivamente com 
a contribuição mensal de 1!5000. 

CAPITULO 11 

DA COMMISSÃO DIRECTORA OU DIRECTORIA 

Art. 3.• A administração da sociedade é confiada a uma 
commissão directora ou directoria composta de 12 socios, 
isto é, um presidente, um vice-presidente .. e um~ 
secretarias, um f. o e um 2.0 thesoureir ~. ·~~·d'i~~· Ulí"• /;} 0'0 \ ' _._, f\ • :;/~~ 

~~~ . -:: 

!~· 
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~
;;.\.lvA - ~ 

-:-
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Art. &.• São attribuições do presidente: 
§ i. ° Convocar as reuniões da directoria e da assembléa 

geral, presidindo e dirigindo só mente as da directoria. 
§ 2.• Nomear os cobradores, na conformidade do prescri· 

pto no art. H. 
§ 3. o Conceder subsidio. · 
~ &. • Receber as petições dos recorrentes e, si estas forem 

para subsídios excedentes a iOn, remettel-as aos dous syn
dicos em serviço afim de, obtidas as precisas informações, 
resolver si terá Jogar o subsidio e de quanto e de que modo 
deverá ser este. 

§ 5.• Autorizar o pagamento das despezas que absoluta
mente forem necessarias. 

§ 6.• Assignar as deliberações da directoria e as da assem
bléa e promover a sua execução. 

§ 7.• Apresentar á primeira assembléa annual dos socios 
o relatorio e o b:llanço mencionados no art. 19. 

§ 8. • Represe:qtar a sociedade em todns as suas relações, 
quer particulares, quer para com o Governo ou autorida· 
des. 

§ 9.• Ter a seu cargo o archivo de todos os papeis, o re
gistro dos socios e o livro de talão das ordens de pagamen
to, podendo em qualquer occurrencia chamar a si os outros 
livros que estiverem em poder do secretario e do thesou
reiro. 

§ iO. Cuidar por todos os meios louvaveis no bem estar 
da sociedade. · 

Art. 5. • O vice-presidente coadjuva o presidente no des· 
empenho do seu cargo e o substitue nos seus impedimentos. 

Art. 6. • São attribuições do L o secretario: 
§ L • Lavrar em dous livros especiaes as actas das ses

sões, quer da directoria, quer da assembléa. 
§ 2. • Ter sob sua guarda os ditos livros, remettendo-os 

ao presidente, sempre que os exigir. · 
§ 3. • Lei' em todas as sessões da directoria a a c ta da sessão 

antecedente. 
§ 4. • Fazer todos os officios · e publicações necessarios, 

assim como toda a escriptur~ção ordenada pelo presidente. · 
Art. 7.• O 2.• secretario coadjuva .o L" e o substitue nos 

seus impedimentos. 
Art. 8. o São attribuições do L • thesoureiro: 
§ L o Guardar o cofre da sociedade, sendo por elle respon· 

savel. · 
§ 2. • Receber as joias e as mensalidades dos socios, ou di

rectnmeute ou por intermedio dos cobradores, e quaesquer 
quantias pertencentes á sociedade, passando os competentes 
recibos, dos quaes conservará as duplicatas em um livro de 
talão. 

§ 3.• P<Jgar as despczas da sociedade, mas ~ómente por 
ord~m escripta do presidente ou de seu legitimo substituto. 

§ 4..• Ter sob sua guarda o livro caixa e o livro de talão 
dos recibos, apresentando-os ao presidente quando fôr preciso 
ou este os exigir. 
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§ 5. 0 Depositar nos bancos ou na~ casas commerciaes 
reconhecidamente solidas, e sempre de commum accôrdo 
com o presidente e com os syndicos, o dinheiro entrado, até 
lhe ser dado, por deliberação da directoria, um destino fixo, 
conservando sómente em disponibilidnde pequenas quantias 
para occorrer ás despezas eventuaes. 

§ 6. o Dar ao presidente o balanço annual do movimento da 
caixa da sociedade. 

Art. 9. o O 2. o thesoureiro coadjuva o L o e fica sujeito 
aos mesmos onus quando o substituir. . 

Art. iO. Os syndicos exercerão as suas funcções, dons em 
cada mez, na ordem da votação, e se substituirão uns aos 
outros em caso de ausencia ou de impedimento. 

Compete aos mesmos: 
§ L• Empregar os meios para o engrandecimento da so

ciedade, convidando e propondo a admissão do maior numero 
de socios que fôr possível. 

§ 2. • Estudar e propo1· sempre o mais solido emprego do 
capital social. 

~ 3. o In formar as petições dos que recorrerem, e que 
lhes forem remettidas pelo presidente, indagando pessoal
mente e fazendo tambem visitas domiciliarias, para bem 
reconhecer o estado de precisão dos recorrentes, especialmente 
não sendo socios, e informar disso conscienciosamente ao 
presidente em relataria escripto, para que a applicaçlio dos 
fundos da sociedade seja feita com discernimento. Compete 
tambem aos syndicos visitar os socios doentes e inspeccionar 
si o serviço me.dico e pharmaceutico se faz com pontualidade 
e zelo. 

Art. H. Haverá além disto seis commissarios que terão 
por cargo ajudar os membros da directoria no desempenho 
das suas funcções e para o engrandecimento da sociedade, 
informando·a tambem acerca do estado real dos que pedirem 
soccorros. 

CAPITULO Ili 

DO PATRIMONIO DA SOCIEDADE E SU.\ APPLICAÇÃO 

Art. 12. O patrimonio da sociedade compõe-se: 
§ L• Das offertas (joias) de entrada dos socios e das suas 

contribuições mensaes. 
§ 2. o Do rendimento das quantias ou offertas empregadas. 
§ 3. 0 De qualquer donativo, legado ou obtido por alguma 

representação theatral, concerto, sar:íu ou outro meio seme
lhante. 

§ 4. o Do capital ·fixo da sociedade, o qual é composto das 
dilferentes entradas em caixa, menos t~ quantia que tiver sido 
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dêstinada para soceorros e deverá ser empregada na acqui
sição de bens de raiz, apolices da divida publica ou de outro 
modo que a directoria julgar melhor. 

Art. i3. São tambem patrimonio da sociedade os moveis. 
o archivo de todos os papeis e os livros da sua administra~ão. 

Estes livros são : 
i. o Registro das actas da assembléa gernl; 
2. • tlegistro das actas das ses3ões da directoria; 
3. o Livro caixa ; · 
4. o Registro dos soei os ; 
5. o Livro de talão dos recibos; 
6. o Livro de talão das ordens de pagamento. 
Todos estes livros devem ser numerados e cada pagina ru

bricada pelo presidente em exercício, no dia em que se come
çnr o livro. 

Art. H,. As cobrancas das offertas de entrada dos socios 
e das contrffiuições me"nsaes .devem ser feitas por intermedio 
dos cobradores da sociedade, a primeira no momento da in
scrip~~ão e a segunda por trimestre vencido. 

Art . .15 .. A directoria podara dispor, para as despezas e 
necessidades da sociedade, de todos rendimentos do anno so
cial. No capital fixo só se tocará por deliberação da assemblén 
geral dos socios. 

Art. 16. Os socios gozarão sempre, como é razoava!, da pre
ferencia de serem socc0111ridos com·os bens da sociedade· 'rtas 
suas precisões, attendendo-se especialmente riquelles que hou
verem contribuído para o progresso da sociedade. Entretanto 
serão tombem soccorridos os italianos estranhos á sociedade 
que soffrerem taes privações que reclamem absolutamente e 
por justo motivo o auxilio'd'a mesma. 

A directoria não tomará em consideração os pedidos de soc
eorros feitos pelos italianos qae tenham recusado trabalhar 
nem dos que, tendo-se achado na condição de poderem ser 
membros da st>cied<.Jde, não o fizerem. 

Art. 17. Além dos soccorros pecuniarios a sociedade esta
belecerá um serviço regular medico e pharmaceutico aceitando 
os generosos offerecimentos de medicos nacioaaes ou estran
geiros, e si fôr preciso contratando um ou mais. medicos e 
o fornecimento dos remedios; e a este serviço terão dirAito 
todos os socios remidos e.contrib\lintes ,que quizerem delles 
aproveitat·-,se, mediante um simples aviso dirigido ao medico 
da sociedade. A nomeação do medico e do phurmt1ceutico com
pete ao cg~s.elho administrativo sob proposta do pre;;idente. 

Art. 18. A sociedade, dando :~lguma subvenção aos ita~ 
lianos não socios, nas condições do art. 16, considera 
taes soccorros como· emprestimos, cuja restituição será obri
gatoria quando as circumslancias das pessoas soccorridas o 
permittirem. 
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CAPITULO IV 

DAS REUNIÕES DA ASSEMBLÉA GERAL E DAS SUAS DELIBERAÇÕES 

Art. 19. Os socios se reunirão em assembléa geral ordi
naria duas vezes no anno com Ui dias de intervallo, e no 
mez ue Janeiro impreterivelmente por convite feito pelo se
cretario, de ordem do presidente, e prévios avisos assignados 
pelo mesmo secretario e publicados em um dos periodicos de 
maior circulaeão. Poderiio tambem reunir-se em assembléa 
extraordinaria· toda e qualquer vez que a directoria o julgue 
conveniente ou a pedido motivado e escfipto de 30 socios pelo 
menos no pleno gozo de seus direitos sociaes. 

A assembléa geral será presidida por um socio acclamado 
na occasiào, o qual convidará dous outros para servirem de 
secretarias. A escol h a para cada um de taes cargos não po
derá recahir em socios que sejam membros da directoria ou 
empregndos da sociedade. 

Na primeira reunião annual ordinaria, será feita pelo pre
sidente da directoria uma exposição geral do estado da socie
dade e apresentado o balanço de suas operações, do qual o 
mesmo presidente dará um resumo á assembléa. Este balanço 
será submettido ao exame de uma commissão de tres socios 
eleito~ para isto por escrutínio secreto na mesma reunião. 

A commissão daril por escripto o seu parecer acerca do 
mesmo na segunda reunião geral para obter della as deli
berações que en tt·nder convenientes. 

Nesta segunda reunião se procederá tambem :\ nomeação da 
nova directoria, podendo se1· reeleito qualquer dos socios que 
compunham a directoria precedente, excepto o presidente. 

A nomeação da directoria será feita por votações em es
crntinio secreto. A primeira para presidente e vice-pre
sidente; a segunda para f. o e 2.0 secretarias, a terceira para 
f.. o e 2. o thesoureiros, e a quarta para os seis syi.dicos. 

A norneaç~o dos seis commissarios, de que trata o art. H, 
será proposta pelo presidente que acaba as suas funcções ou 
pelo que fôr eleito e será approvada por votação symbolica. 

Nas reuniões extraordinarias, se tratará exclusivamente 
do objecto que as tiver motivado . 

.Art. 20. Em todas as deliberações da assembléa geral 
será adaptado o escrutínio secreto a pedido de um ou mais 
soei os. 
. Não havendo pedido especial poder-se-ha admittir a appro
vação por votação symbolica, á excepção dos casos previstos 
no artigo precedente. 

A pragmatica geral das assembléas geraes será a usada nas 
reuniões da directoria. 

Art. 2:1.. As deliberações tomadas pela assembléa dos socios, 
estando presente mais da metade dos membros existentes 
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da sociedade, são inteiramente válidas, si os socios delibe· 
rantes estiverem todos no gozo de ~eus direitos. 

Art. 22. Não achando-se presente o numero de socios de 
que trata o artigo precedente, serão válidas 3S delibernções 
tomadas por uma reunião de :10 soei os,. exclui dos os membros 
da directoria. E, quándo depois dó uina hora. da estabelecida 
não houver presentes 30 socios, se completará este numero 
contando-se lambem os membros da directoria, e a delibe
ração será vídida, menos no caso do art. 23. 

Si nem deste modo se obtiver o numero de 30, se renovarão 
os convites na fórma prescripta ·pelo art. 19 com a de
claração de que as deliberações que se tomarem serão vá
lidas, qualquer que seja o numero de socios que se ache 
presente á reunião. 

Art. 23. E', porém, necessaria effectivamente a approvação 
de mais de metade dos socios presentes na assembléa geral, 
quando se tratar de alterar os presentes estatutos, de· alienar 
apolices da divida publica, bens immoveis ou outros objectos 
que formem o capital fixo da sociedade. 

Art. 2~. A directoria se nmnirá quando o julgar conve
niente ao menos uma vez por inez, e deliberará com maioria 
dos votos dos membros presen:es, tendo o presidente, em 
caso de empate, voto de qualidade. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 25. A sociedade confere o titulo de presidente ho
norario no Consul de Sua Ma gesta de o Rei de ltt1lia nesta 
cidade. 

Art. 26. Será considerado não estar no pleno gozo de seus 
direitos o socio que se achar atrazado no pagamento do f2 
mensalidades. · . 

Art. 27. Deixarão de pertencer á sociedade aquelles soei os 
que, não impedidos por alguma circumstancia reconheci· 
damente attendivel, deixarem de pagar as mensalidades por 
um anno. · . . . 

Art. 28. O socio . que ÍJUizer remir-se por um só paga
mento de todas as mensalidades, e sereonsiderado, por toda a:, 
vida no pleno gozo de 'seus direitos·, ptlderá fàzel·o, desem ·. 
bolsando por uma só vez a quantia de !00~000. . 

Art. 29. Si IJQr qualquer caso, ainda que imprevisto, a 
sociedade tiver de dissolver~se, o patrim,onio social, por 
prévia· proposta da directorià feita na ultima assemblP,a 
geral dos socios e pela maioria dos votos dos mesmos, será 
passado a favor de outra instituiçãó pia italiana estabelecida 
na ltalia ou em outros paizes, ficando todavia ·reservado o 
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direito de soccorrer os italianos que no momento "da disso
lução da sociedade se acharem em estado de indigencia no 
Rio de Janeiro, para que a appliC<lrão dos fundos corres
panda á intenção dos fundadores e socios contribuintes, isto 
é, de soccorrer os italianos nesta cidade. 

Art. 30. Os presentes estatutos entrarão em vigor desde a 
data da sua approvação. 

Rio de Janeiro, 2 de Setembro de 1878. (Seguem-se as 
assignaturas). 

DECRETO N. 8009- DE 26 DE FEVEREIRO DE :1.881. 

Concedo autorização :í Companhi<!_ Villa Jza!Jol para estender seus trilhos 
por divorsas ruas. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Villa Iza
bel, e de conformidade com o parecer da Illma. Camara 
Municipal, Hei por bem Conceder-lhe autorização para es
tender seus trilhos da rua de S. Francisco Xavier pelas de 
Itamaraty, D. Maria e Gonzaga Bastos a entroncar na linha 
do Boulevard da Villa Izabel, observadas as disposições das 
clausulas 4,. •, 6.•, 7 .•, 8.• e H.• das que baixaram com o 
Decreto n. 4,938 de 27 de Abril de 1872, terminando esta 
concessão com o privilegio concedido pelo Decreto n. 4,895 
de 22 de Fevereiro de :1.872. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
rnercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fe"Tereiro de 
:1.881, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperndor. 

Manoel Bum·que de Macedo. 
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DECRETO N. 8010- DE 26 DE FEVEREIRO DE i88l. 

Allom algumas uisposirões do Decreto n. lii.'. de 2 do Junho de 1.85G, que 
dou Regulamento para a Casa .d_:.Deto!'çãogl!_C.õJ:!&. 

Hei por hem, sobre proposta do Chefe de Policia da Côrte, 
e em virtude do art. 102, § 12, da Constituição do Imperio, 
Del!retar qne o Regulamento annexo ao Decreto n. :1774 de 2 de 
Julho de 1.856 ~eja executado com ns seguintes alterações: 

Art. 1. o Fica substi tLJido o nrt. 6." pela di-posição 'e~uintc: 
-A Casa de Oeteli(;ão sel'J dirigida por um Ad1ninistrndor 
rom as attribuiçõcs e vantagens concedidas pelo Hegula
mento n. ·120 de :H de .l:meiro tle :18~2. 

Paragrapho unico. Este empreg:1do, bem como o seu 3ju-
d:mtc e o e!'crcvente, serão nomeudos pelos Chefes de Policia. 

Art. 2. o E' revogado o art. 7. o 

Art. :3. o Ficam supprimidns as seguintes palnvras do ar.t. 14 
que é a mesmn do C'da!Jouço d~ Casa de Correc~~ão. ' 
Art. 4,;o A permiss~o aos presos pobres para trabalharem, 

na conformidade do art. :15, ser{! dada quando as circumstan
cias do estabelecimento o permiltirem. 

ArL ~.o Siio e!imin~das as seguintes palavras do art.. :1.6 
- • ou do Director dn Ca~n de Corrêcrão. • 

Art. ô." O art. :18 fica substituido peh disposicão seguinte: 
- • poderão tambem os presos receber Lodos os d~,n~,, <d.as 
:1.0 hor11s da manhií''até i hora da tarde,, seus iid'vogados 
procuradores, ·Corri iül 1c!mtelus previstas no urtigo anteeedente. 

Art. 7." Dos arts. 24 ·r: 29 são supprimidas as palavras-
• que por cmqüim !o é a da penitenciaria • -c- < que 
continuará a ser o h1~sn'lo''àljube. • · , 

Art. '8.• O art. ao· é 'substituído pela disposição seguinte: 
' O mesmo, medictl; :ilém de examinar com .o Administrn'dor 
os genel'OIS fornécidos, que serão rêjeitados quanrlo n~o 
forem de boa qunlidad·3 ouníio estiverem nas condiç~es,dos 
contratos, assi,llrá <i ·distribuiÇão da comida, participando ao 
Chefe dé Policia os factds que encontrar. • . 

Art. 9. 0 As penns dos~~ l~e.• e 5.• ao art. 35 só serão appli-
clldas por ordem pt·évia dll Chefe de Policia. . 
·Art. 10. No prinilípio de cilda quinzena dar:í o Ad.minis

trndor no Chefe de Policia a relação de que traia o art. 38. 
Art. H. N'os arts. 11, 17. 20, 22, 27, 28, 30, 31, 3~, 37, 

38, ~0, U, ~2 e ~3 é substitiiida ror-Administrador-a pa-
Iavra-Director. · · . ' 

A\
1
tr,J2r .. :FI~~m revogauas as disposi~·ões em contrario. 

ltia:iwel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estddo, 
Senador do Imperio, l\J in islt'O e Se~retario . de Estndo dos 
Negocios dn .Justiça. assim o t1'nha entendido e faça exrcutar. 
Palacio .do Rio deJnneiro em 26 do Fevereiro de :!881, 60. 0 

da Independcncia e do Impcrio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Pinto .de Souza Dantas. 
~~ 
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DECRETO N. 80li- DE 26 DE FEVEREIRO DE i88l. 

Crêa mais um batalhão ue inf:.ntaria no Commando Superior da Guarda 
Nacional da comarca de Barbacena, na Provinda do Minas Goracs:--

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro
víncia de Minas Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo uni co. E' creado no municipin de Barbacena e 
subordinado ao Comrnando Superior da Gu:1rda Nncional 
da comarca do mesmo nome, na Província de Minas GPraes, 
mais um batalhàll de infnntarin, com oito companhias e 
a designação de 88. o do serviço nctivo, o qual terá por 
districto as freguezins de Nussa Senhora da Piedade, Bar
roso, João Gomes e Remedios. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Justiça, assim o tenha entendido e fuça executar. 
P .. lacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1881, 60. o 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mag~stade o Imperador. 

llfanoel Pinto de Souza uantas. 

DECRETO N. 8012- DE 26 DE FEVEUEITIO DE 1881. 

Cuncetle P~!}~io a Aulonio Pinto Moreira para uma tinta vegetal de 
sua. invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Pinto Moreira, 
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, ~obe
rania e Fazend<J Nncional, Hei por bem Conceder-lhe privi
legio por 10 annos, para a prep<lr~çào de sua invenção, tjue 
denominou tinta vegetal, >egunrlo a descripç~o que deposi
tou no Archivo Publico, com a clausula de que, sem o exame 
da referida preparação, niio ser:í effectivo o privilPgio, ees· 
sando à pateute nos casos previstos no art. 10 da Lei de 
28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, l\linistro e 
Secretario de Estndo dos Negocias tla Agricultura, Com
mercio e Obras PniJlicas, ~ssim o tenha entt•ndido e fara exe
cutnl·. Palacio do Rio de Janeiro em 26 dlJ Fevereiro de 
:1.881, 60. 0 da Independencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impei'ador. 
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DECRETO N. 8013- DE 26 DE FEVEREIRO DE i88L 

Concedo permissão a Antonio José Gomos Poreira Bastos para explorar mi
neraes na Provineia do Amazonas. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio José Gomes Pereira 
Bastos, Hei por bem Conceder-lhe autorização para explorar 
mineraes nos terrenos, rios e suas vertentes pertencentes ás 
fazendas nacionaes do Rio Branco, na Província do Amazo
nas, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas 
por Manoel Bunrque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de i88f, 
60.0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadé o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas. a qu~. se ref"ere o Decreto n. ·801'3 
4e~ta data. 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta datn, a 
Antonio José Gomes Pereira Bastos para, sem prejuízo de ter
ceiro, explorar minemes nos terrenos, rios e suas vertentes 
pertencentes ás fazendas nacionaes do Rio Branco, na Pro· 
vincia do Amazonas. 

11 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommeudados pP.la sciencia. As que se tiverem de fazer 
em terrenos possuídos por meio de sondagens, cavas; poços, 
galerias ou a céo aberto, não podarão ser executadas sem au
torização escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe fôr 
negada, podera ser supprida pela Presidencia da provincill, 
mediante fiança pelo concessionario, que responderá pela in
demnização de todos os prejuízos, perdas e damnús caus~dos 
aos proprietarios. . 

Para concessão de semelhante ,SUJ.>primento o Presidente da 
província mandará, por editaes, intimar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoavel qne marcar, apresentarem os moti
vos de sua opposição e requererem o qnú julgarem necessa • 
rio a seu direito. 
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III 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista das razões expendidas pelos proprie
tarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito de
volutivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der-se· h a immediatamente á avali:,ção da fiança de que trata 
a clausula 2.•, ou da indemnização dos prejuízos allegados pe
los proprietarios, por meio de arbitros, que serllo nomeados, 
dous pelo concessionario e dous pelos proprietarios. 

Si houver empate, será decidido por um quinto arbitro, 
nomeado pelo Presidente da província. Si os terrenos perten
cerem ao Estado, o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de 
Direito. . 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a efl"e
ctuar, no prazo de oito dias, o deposito da fiança ou pagamento 
da importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o 
que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 
A indemnização de que trata a clausula antecedente será 

devida ainda quando as explorações forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos proprietarios con
frontantes. 

VI 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o curso 
natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela ne
cessidade do~ trabalhos da exploração. Si o desvio dessas 
aguas prejudicar a terceiro, não poderá fazer sem licença 
deste, que poderá ser supprida mediante indemnizaçiio, na 
fórma estabelecida na clausula 4. • 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pan
tano,; ou estag-mção de aguas, c1ue possam prejudicar a 
saude dos moradores da circumvizinhança, o concessionario 
será obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os 
a seu antigo estado. 
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VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão nfío terão Jogar: 

i. o Sob os edificios e a H:i metros de sua circumferencia, 
salvo na ultima hypothese, .sómente com consP.ntimento ex· 
presso c por escripto do respectivo proprietario. .Este con · 
sentimento niio poderá ser supprillo pela Presidencia da pro
víncia; 

2.o .Nos caminhos e estradi:ls publicas e a !O metros de cada 
lado delles ; 

3. 0 Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados, com perl1s que demons
trem, tanto quanto permittirem os trabnlhos que tiver feito, 
a superposição das camadas miner:.~es, e remetterá as ditas 
plantas, por intermedio da Presidencia da província, á Se· 
cretaria de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas acompnnhadas: 

f..o, de amostras dos mesmos mineraes e das variedades das 
camadas de terras; 2. 0, de uma descripção minuciosa da pos
sança das minas, dos terrenos de domínio publico e pa,rticu
lar necessarios á mineração, com designação dos propricta· 
rios, das edificações nelles existententes e do uso ou emprego 
a que são destinados. 

Ontrosim, indicará qual o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração, e qual a distancia 
entre cada uma das minas e os povoados mais proximos. 

X 

Sath;feitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-ha concedida 
autoriza1;iio para lavrar as minas que descobrir nos Jogares· 
por el!c indicados, si pro_var ter a !'acuidade precisa pnra por 
si, ou por meio de companhia que organizar, encatar os tra
ba_lhos de mineração 119 estudo exigido , pela , possança das 
mwas. · 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas 
como descobridor destas, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo segundo a importancia das minas, e que lhe 
será pagq. AOP.aquelle a quem forem ellas concedidas. · 

No acto da concessãa da lavra serão estabelecidas as condi
ções que o Governo entender coh'Venientes no interesse, quer 
da mineração em geral, quer do Estado ou dos particulareR. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1881.-
Manoel Buarque de Macedo. ·· 
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DECRETO N. 801~- DE 26 DE FEVEREIRO DE 1881. 

Concede privilegio a Francisco José Ferreira Alegria para a machina do 
sua invenção, denominada- Çurçs. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco José Ferreira 
Alegria, e Tendo ouvido o Conselheiro Procuradur da Co
rôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio, por dez annos, para a ~_at;l}ina de sua in
venção, denominada- Ceres, destinada a descascar e bru
nir .. café_, segundo a descripção e desenho que depositou 
no· Archivo Publico, com a clausula de que, sem o exame da 
referida maehina, não será etfectivo o privilegio, cessando 
a patente nos casos previstos na Lei de 28 de Agosto de :1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de E~taào dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Public:.s, assim o tenlw entendido e raça exe
cutar. Pal:Jcio do Rio de Janeiro em 2li de Fevereiro de 
1881, 60. • da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1l'Ianoel Buarque de l}Iacedo. 

DECRETO N. 8015- DE 26 DE FEVEnErno DE :1.881. 

Concedo privilegio a José CanJiuo da Silva, para o systema do impressão 
cl~o!_Ii~:}yth9~p:apl_llE_a segundo o processo de sua inyenção. 

Attendendo ao que l\Ie requereu José Candido da Silva, e 
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Sober.1nia 
c Fazend,1 Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio 
por iO annos para o systemn de impres~iio-chromo-lylho
graphia e e,;bmpnria sobre placa de metal-segundo o pro
cesso de sua invençiio depositndo no Archivo Publico, com 
a cl:msuln de que, sem o exame do dito processo, não serú 
etrectivo o privilegio, cessando :1 patentll nos cal'OS previstos 
no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de l\lacédo, do Meu Conselho, :Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultur<~, Com
mercio e Obras Pu!Jlicns, assim o tcnhn entendido e faça 
cxecutm·. Palrldo do Hio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 
:1.881, 60. 0 da lndependencia e tio lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lag<Jstnde o Imperador. 

Jfanoel Buarque de lf'Iacedo. 
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DECRETO N. 8016- DE 26 DE FEVEREIRO DE !881. 

Concede priyilogio a Theodulc Brochoton, para o processo do sua invenrão, 
destinado ao fabrico do assut;.~r branco ersytallisado. 

Attendendo ao que Me requereu Theodu!e Brocheton, e 
Tendo ouvido o Con~elheiro Procurador da Corüa, Soberania 
e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por 
10 annos, para o processo de ~ua invenção,destinado ao fabrico 
de assucar branco crystallisado, mediante o emprego da cal 
viva e o peroxydo de ferro, segundo a descripção que de
positou no Archivo Publico, com a clausula de que, sem o 
exame do referido processo, não será effectivo o privilegio, 
cessando a patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 
28 de Agosto de !830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e 0bras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 
1881, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubricà de Sua Magestade o Imperador . 

• Manoel Buarqne de Macedo. 

DECRETO N. 8017 -DE 26 DE FEVEREIRO DE i88i. 

Concouc privilegio a Cyriaco Antonio dos Santos e Silva para o preparado 
chimico de sua invenção, denominado-~lammifugo. 

Attendendo ao que Me requereu Cyriaco Antonio dos 
Santos e Silya, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, por fO annos, para o preparado chimico 
de sua invenção, denominado- FJammifugo-e destinado a 
exting-uir incendios e tornar as madeiras e pannos intlamma
veis, segundo a descripção do processo .que depositou no Ar
chlvo Publico,·com a clamula de que, s.em o exame do referido 
preparado, não será effectivo o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. tO da Lei de 28 de Agosto de :1830. 

Man,oel:Bilarque d.e Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e ·s~éretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 
1881, 60. o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 
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DECRETO N. 80f.8 - DE 26 DE FEVERElBO DE 188f.. 

Concedo autorização ao Consolhoiro Polycarpo Lopes de Leio para Janar 
cobre na villa da Chapada, na Província do Mara11hâo, 

Attendendo ao que Me requereu o Conselheiro Polycarpo 
Lopes de Leão, Hei por bem Conceder-lhe autorização para 
lavrar cobre na villa da Chapada, na Província do Maranhão, 
mediante as chmsulas que com e!'te baixam, assignadas por 
Manoel Buarqae de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro 
de i88t, 60. 0 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Çlausulas a qu~ ee ref'ere o Decreto n. fit018 
desta data 

I 

Ficam concedidas ao Conselhêiro Polyearpo Lopes de Leão 
50 datas mineraes de i4L750 braças quadradas (686.0'19 
metros quadrados) na villa da Chapada, Pi"ovincia do Mara
nhão, para lavrar cobre, pelo prazo d~ 50 arii:J.ós. 

li 

Dentro do prazo de cinco annos, contados desta 'data, o 
concessionario fará medir e demarcar as referidas datas e 
apresentará ·a respectiva planta ao Presidente da provincia, 
que mandará verificar a éxactidão por Engenheiro de sua 
confiança, correndo as despezas de medição e iieuiàrcàção .e 
as da verificação por conta do concessionai'ió. 

111 

A medição e demareação do terreno concedido, ainda de· 
pois de verificadas, não darão direito ao concesslonario 
para lavrar .a min11, em quanto não provar perante o Governo 
ter empregado eff~ctivamente o capítàl . correspondente a 
iO:OOO~ por data mmeral. 

PODBR EXECUTIVO tSSt f.{ 
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IV 

Findo o prazo de cinco annos, contados da presente data, 
si o concessionario não tiver empregado a somma corres· 
pondente a :1.0:000# por data mineral, perderá o direito a 
tantas datas quantas forem as parcellas iguaes a essa quantia, 
que faltarem para perfazel-a. 

v 
Na fórma do Decreto n. 3236 de 2i de Março de i864 será 

considerada elfectivamente empregada, e portanto incluída 
na quantia proporcional de que trata a clausula 3.•, a impor· 
tancia das despezas das seguintes verbas : 

1.• Das explorações e trabalhos preliminares para o desco· 
brimento ou reconhecimento da mina ; 

2.• Do custo dos trabalhos da medição e demarcação dos 
terrenos, levantamento da respectiva planta e sua verificação 
pelo Governo ; 

3.• Da acquisição, transporte e collocação de instrumen
tos e machinas destinados aos trabalhos da mineração ; 

4. • Do transporte de Engenheiros, empregados e traba • 
lhadores ; 

Fica entendido que nesta verba não se comprebenderão as 
despezas provenientes das viagens diarias regulares e con
stantes da mina para qualquer povoação ou vice-versa, 
que ·estes indivíduos fizerem, logo que estejam concluídos 
os edificios para sua residencia no Jogar da mineração. 

5.• uas obras feitas em vista dos trabalhos da mineração, 
tendentes a facilitar o transporte dos productos, e bem assim 
as casas de morada, armazens, officinas e outros edificios 
indispensaveis á empreza ; 

6. • Da acquisição dos animaes, barcos, carroças e quaes
quer outros vehiculos em v regados nos trabalhos da mina e 
do transporte de seus productos ; 

7. • Do custo dos tl·abalhos executados para a lavra ou de 
qualquer despeza feita bona fide para realizar definitivamente 
a mineração, ficando entMdido que o custo das plantações 
feitas pelo concessionario será levado á conta do capital. 

VI 
As provas das hypotheses da clausula anterior serão admit

tidas bona {ide, mas o artificio empregado para illudir o Go
verno e seus mandatarios, logo que fôr descoberto, fará cadu· 
car a presente . concessão, perdendo o concessionario ou 
quem o representar, qualquer direito á indemnização. 

VII 

O concessionario fica obrigado : 
i. • A apresentar á approvação do Governo a planta das obras 

para a lavra, que tiver de fazer; 
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Esta planta deverá ser levantada por Engenheiro de minas 
ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de 
trabalho. 

Fica entendido que o concessionario não poderá fazer cavas, 
poços ou galerias para a lavra do mineral de sua concessão 
sob os edificios particulares, e a f.5 metros de circumferen
cia delles, nem sob os caminhos e estradas publicas e a f.O 
metros de suas margens. 

~.o A co !locar e conservar na direcção dos trabalhos da 
mineração Engenheiro habilitado ou perito, cuja nomeação 
será· confirmada pelo Ministério da Agricultura:. Commercio 
e Obras Publicas ; 

3; 0 A pagar annualmenté 5 réis por braça quadrada (4,84 
metros quadrados) do terreno mineral, na fórma do que dis
põe o n. f.,§ f..o, do art. ~3 da Lei o. Ui07 de ~6 de Setem
bro de i867, e a entrar.todos osannospara o Thesouro Nacio
nal com a quantia correspondente a~ 0/o do producto liquido 
da mineração ; . 

'4. • A sujeitar-se ás instrucções e regulamentos que forem 
expedidos para a policia 'das minas ; · . 

5. o A· i'ndemnizar os prejuízos causados pelos trabalhos 
de mineração que provierem de culpa ou inobservancia dos 
preceitos da sciencia e da pratica ; 

Esta indemniiação consistirá na quantia que fôr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou ein trabalhos que forem indi
cados para remover ou remediar o mal causado e na obrigação 
de prover n subsistencia dos indivíduos que se inutilisarem 
para o trabalho, e das familias dos que fallecerem em 
qualquer dos casos acima referidos. 

6. 0 A dar conveniente dlrecção ás aguàs canalisadas para 
os trabalhos da lavra ou que brotarem das minas e galerias, 
de modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem a 
terceiro; 

Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, o conces
sionario pedir:í previamente o seu consentimento. Si este 
lhe fôr negado, requererá ao Presidente da província o 
necessario suppri111ento, mediante fiança prestada pelo con
cessionario, que responderá pelos prejuízos, ·perdas e damnos 
causados á propriedade alheia. . . . 

Para concessão de semelhante supprimentó o Presidente da 
província maQdará, por !)ditaes, intimar os proprietariospara, 
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os mo
tivos de sua opposição e requererem.<> qtie julgarem neces· 
sario a bem de seu direito. · 

O Presidente da província concederá ou negará o sup
primento requerido, á vista das razões expandidas pelos 
propriP.tarios, ou, á revelia destes, declarando os fundamentos 
de suá decisiio,. da qual poderão os interessados recorrer 
para o Ml'nisterio da agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas.' Este recurso,. porém, sómente será recebido no etfeito 
devolàtivo. · ·· 

.Oeliberàdà a concessão de supprimento da licença pro
ceder·se-ha immediatamente á avaliação de que trata a 
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clausula 7.o ou da indemnização dos prejuízo~ allegados pelos 
proprietarios, por meio de arbitros, que st>riio nomeados, dons 
pelo conce~sionario e dons pelos projlrietarios. Si houver 
empate, será decidido por um quinto arbitro, nomeado pelo 
President.e da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro 
será nomeado pelo Juiz rle DirPito. 

Proferido o laudo, o conce.:sionario será obrigado a ef· 
fectuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou paga
mento da i[ijportancia em que fôr arbitrada a indernnização, 
sem o que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

7. 0 A remetter semestralmente ao Governo Imperial, por 
intermedio do Engenheiro fiscal e do Presidente da província, 
um relatorio eircumstanciado dos trabalhos em execução ou já 
concluídos e dos resultados da mineração; 

Além destes relatorios, será obrigadú a prestar quaesquer 
esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Governo ou 
por seus delegados. 

A inobservancia do que fica exposto nos§§ t.o e 2. 0 da 
presente clausula será punida com as penas de diminuição 
do prazo da concessf10 por um, dons ou tres annos, a arbítrio 
do Governo, e pagamento du dobro da quantia devida, e com 
a caducidade da mesma concessão, dada a reincidencia, o que 
tambem será applicavel á inobservancia do que se estatue 
nos§§ 3,0 e 4.. o 

Nos outros casos o Governo poderá impor multa de 200/) 
a 2:0001<JOO. 

A remetter ao Governo amostras dos mineraes e os fosseis 
que forem encontrados nos trabalhos da lavra. 

VIII 

O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exa
minar os trabalhos da mineração de que se trata e inspeccionar 
o modo por que são cumpridas as clausulas desta cou
ces~ão. 

O concessionario será obrip-ado a prPstar ao~ commi•sarios 
nomeados para <~quelle fim os esclarecimentos no desem.Qe
nho de sua commissão e bem assim a franquear-lhes o lll· 
gresso em todas as oflicinas e logares de trabalho. 

IX 

Sem permissão do Governo não poderá o eoncessionario 
dividir as datas mineraes que lhe forem concedidas, e por 
sua morte seus repre~entantes serão obrigad"s a PX• cut11r ri· 
goros:uuente esta clausula, sob 1·enn de perd<~ de ~OHCt·ssno. 

Tambem não poderá lavrar qualquer outro mineral sem 
autorização expressa do Governo Imperial. 
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X 

Caduca esta concessão : _ 
1.0 Deixando de se executar os trabalhos preparatorios e 

de mineração,_ especificados nas presentes clausulas, den
tro do . prazo de cinco ano os, contados desta data; 

2.0 Por abandoiló dà inina ; 
3. o Deixando de lavrar-se a mina por mais de 30 dias, sem 

causa de força maior, devidàmente provada; -
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos não 

excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo pára à re
moção das causas que a tiverem determinado: 
_ 4. 0 No caso de reincidencia.de infracção a que esteja im

posta pena pecuniaria. 

XI 

A infracção de qualquer destas clansulas, para a qual 
não se tenha . estabélecido pena especial, será punida com 
a multa de 290/$ a 2:000t$000. 

XII 

O concessionario poderá transferir esta concessão só por 
successão legitima, por testamento ou adjudicação para pa
gamento de credores, preMdendo, porém, permissão do Go
verno, que a negará si os novos concessionarios não possui
rem os meios precisos para a lavra da mina. 

XIII 

Si, porém, o coneessionario organizar unta companhia fóra 
do Imperio·, a qual ficará ipso facto subrogada em todos os di
reitos e devPres que lhe cornpet ... m, est:~ .será obrigada a con
stituir nd Brazil pe~sua hahilitada .para represe1;1tal-11 activa 
e pas~ivámente em .luizo ou ftira üelle, ficando 1.'\Stllb~lecido 
que quantas questões se suscitarem entre ella e o Governo 
serão resolvidas no Brazil por atbitros e as que se sul'lci
tarem entre ellà e os particulares serão discutidas e defini
tivamente resolvidas nos Tribunaes do Imperio, de confor
midade com a respeétin legislação. 

XIV 

A decisão a~hitràl serã dada por um só Juiz, si as partes 
accorllarem no mesmo indivilluo; no caso contrario. porém, 
cada uma nomeará seu arbitro, sendo o terceiro, cujo voto 
será decisivo, númeado por accôrdo de ambas as partes. Não 
havendo accôrtlo, o Governo apr ... sentará um e o concessiona
rio outro no~~ de j1,essoas reconhecidamente qualificadas, 
e a sorte demd1rá entre ellas. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1881.-
Manoel Buarque de Macedo. ' 
~ 
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DECRETO N. 80!9- DE 26 DE FEVEREIRO DE :188!. 

Approva os estudos definitivos e o orçamento da 2. a secção da Estrada di! 
ferro do Carangola, 
~ -- ~ .. 

Conformando-me com o parecer do Engenheiro fiscal da 
Estrada de ferro do Carangola, Hei por bem Approvar os 
estudos definitivos e o orçamento da 2.• secção da mesma 
estrada na extensão de 55 kilometros, apresentados pela 
respectiva companhia e rubricados pelo Chefe interino da 
Directoria das Obras Publicas, ficando reservado ao Governo 
o direito de exigir as modificações que forem julgadas na
cessarias. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. ·Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de :1.881, 
60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8020- DE 26 DE FEVEREIRO DE :1881. 

Revoga a ultima parto do art. 39 do Regulamento quo baixou com o 
Decreto n. 51.35 do !.3 de Novembro do !.872. 

Attendendo a que, conforme o pensamento da Lei n. 20~0 
de 28 de Setembro de :1.87!, as alforrias gratuitas ou one
rosas, concedidas por qualquer fórma, são isentas de emolu
mentos: 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere o § 12 
·art. i02 da Constituição Política do lmperio, Decretar: 

Artigo unico. São isentos de Çl,!§!a~ os processos de arbi
tramento do valor de .. escravos'libertados por conta do fundo 
dé emancipação, revogada a uHima parte do art. 39 do Regula· 
meiilo que baixou com o Decreto n. 5!35 de f.3 de Novembro 
de 1872. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 
i88i, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 
~~ 
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DECRETO N. 8o~u - DE 5 DE MAnço DE t88L 

Concede permissão ao Dr. Alfredo da Rocha Bastos e Iclirerico Narbal 
Pamplona para prolongarem a rua de Luiz __ de_V:.asconcellos até á base 
do morro de Santo ~ntorilo- nar;:ente do edÚÍ~Í~-- dà Typographia 
Nacional. 

Attendendo ao que Me requereram o Dr. Alfredo da Rocha 
Bastos e Iclirerico Narbal Pamplona, Hei por bem Conceder
lhes permissão para prolong;~rem a rua de Luiz de Vasconcellos 
até á base do morro de Santo Antonio, na frente do edifieio da 
Typographia Nacional-sob as chmsulas que com este baixam, 
assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Março de 
l88l, 60. • da Independenciá e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas n que se ref"ere o Decreto n. 80~1. 
desta data. 

I 

O Governo concede ao Dr. Alfredo dá Rocha Bastos e Iclire
rico Narbal Pamplona autorização para prolongarem a rua de 
Luiz de Vasconcellos, nesta cidade, até á base do morro de 
Santo Antonio, na frente do edificio da Typographia Nacional. 

11 

A rtia terá em toda à sua extéiisão a largura uniforme de_ 
:t7m,60, sendo um,flO para calçada e 3m para passeio; de cada 
lado, ~om a d_i,recção e condições indicadas na planta, rubrica
da pelo Chefe interino da Directoria das Obras, Publicas e as
signada pelos concessionarios. A planta, que ficará archivada 
na mesma Dir~ctoria, fará parte da presente concessão. . 

,A linha em que deverão ser estabelecidas as fachadas d<is 
predios, o nivelamento e systema de esgoto serão determina
dos pela Jllma. Camara Municipal. 

111 

O typo de cada predio deverá attender ás prescripções exi
gidas pela segurança e salubridade, a juizo do Governq, e se 
conformará com .as poslutas e regulamentos municipaes, 
quanto á altura e mais dimensões. 
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IV 

Além de se sujeitarem á prohibição de excavações que de 
quàlquer modo possam prejudicar o aqueducto da Carioca, 
os concessionarios obrigam-se a "umprir as posturas e qunes
quer disposições e regulamentos municipaes actualmente em 
vigor ou que para o futuro vigorarem, ainda mesmo que 
deJles decorra a suspensão temporaria das obras. 

v 

Os concessionarios prestarão o pessoal que lhes fôr requi
sitado pelo fiscal do Governo, para qualquer rectificação ou 
acto de fiscalisação, e se obrigam a demolir. e reconstruir a 
obra que não estiver conforme ao contrato, e bem assim a re
parar quaesquer damnos. 

VI 

Todas as precauções serão tomadas para que, durante ou 
depois da abertura da rua, não seja obstado o transito publico 
com accumulaç~o de materiaes, aberturas de va.llas ou ex
cavações, conservando-se estas unicamente pelo ti>mpo pre
ciso para a execução rápida dos trabalhos respectivos e 
ficando os concessionarios em todo o caso responsaveis por 
qualquer damno publico ou particular, que causarem na 
execução das obras e de tudo que com estas tenha relação. 

VÜ 

O Governo cede gratuitamente aos concessio.narios a área 
que a rua vier a occupar nos ·terrenos pertencentes ao Esta
do, na rua do Passeio e no morro de Santo Antonio, podendo 
os mlismos concessionarios requerer ao Poder Legislativo a 
ees~ão gratuita da parte excedente á occupad~ pela rua 1té f.5 
metros de cada lado, si fôr necessaria para a execução dome· 
lhoramento projeetado ou Qdquirir por aforamento ou eompra 
na extensão que pretenderem. 

VIII 

Correrão exclusivamente por conta dos concessionarios as 
indemnizações a que, em virtude de seus contratos, tiverem 
direito os arrendatarios de taes terrenos, pelo tempo que 
lhes faltar. para completar os prazos dos mP.smos contratos. 

Da ces~ão estipulada na cla11SUia prec~edP.nte fica exduido o 
terreno oceupado pelo theatro D. f-edro 11, e em redor deste 
a área que fôr fixada pelo Governo. 
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IX 

O Governo decretará a desapropriação judicial, por utilida
de publica, dos predios e terrenos particulares que forem ne

. cessa rios para a a bertur\1 ,da rua e edificação dos respectivos 
predios, eompetindo àos 'coriçe<sionarios provar a necessidade 
desta medida e promover '&respectivo processo pela Lei n. 353 
de i2 de Julho de i8!l5. . 

Todas as despezas provenientes da desapropriação correrão 
par conta dos concessionarios. 

X 

Os concessionarios poderão assentár trilhos na nova rua; 
para transporte de passageiros e car~ra~, por trailQãO animada, 
e obrigam-se a calçar a rua em toda a sua exten~ão, co"' parai~ 
lelipipedos de pedra e <~rborisal-a, fornecendo o Governo as 
arvores precisas, e depois de realizados os melhoramenteis de 
canalisação de agua eiUumfna~ão pot parte da àdmiilistração 
publica, . · · 

XI 

Dentro do 'prazei de um anno da data do contrato, os con
cessionarios apresentarão ao Governo as plantas de todos os 
predios e terrt'nog que· forem net:es~arios. para a .execução 
dvs obras e não puderem· adquirir amigavelmente, afim. de 
ser decretada a d~sapropriaç.ão. Essas plantas serão instrui
das de notas explicativas da natureza, estado e importancia 
dos predios e terrenos a que se referirem. 

XII 

A fiscalisação das obras será exerllida pela Ilispectoria Ge
ral das Obras Publicas da Côrte, no que não fôr da competen
cill da Illma. Camara Municipal. Da~ decisões do fiscal haverá 
recurso unicamente para o Ministro da Agricultura, Gommer
cio .e Obras Publicas. 

XIII 

Os concessionarios pot;terão trnnsferlr em' todo ou em parte 
esta concessão, com· autorização pré\tia' do 'Governo, ticando, 
porém; responsaveis por sua fi.el execução perante o mesmo 
Governo. 

'XIV 

Para garantia de execução do contrato que se lavrar, oe 
accôrdo com as presentes estipulações, os concesRionarios 
dep~sitarão J!-O. Theso11:ro ,N'acional, a quantia de iO:OOOI'$ em 
apollces da diVIda publ~t·á, sendo 5:600~ no acto da assigna
tura do contrato e o restante. um anno depois da data do 
mesmo coutrato. 
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XV 

Caducará esta concessão, perdendo os concessionarios o 
deposito de f.0:000,$000: 

L• Si, decorrido um anno, não tiverem apresentado as plan-· 
tas a que se refere a clau~mla H .•, e si dentro do mesmo 
prazo não derem começo ás obras contratadas ; 

Estes prazos serão contados da data do contrato e só pode
rão ser prorogados pagando previamente os concessionarios 
ou a empreza a multa de 200~ por cada mez de prorogação. 

2.• Si, depois de começadas as obras, ficarem paralysadas 
por mais de dous mezes ; 

3. • Finalmente, si dentro do prazo de cinco annos, da re
ferida data do contrato, não estiver aberta a rua nas con
dições estipuladas. 

Ficam salvos os casos de força maior, taes como peste, 
guerra, incendio e greve, os quaes serão julgados pelo Go
verno. 

Declarada· a caducidade, os concessionarios não terão di
reito a indemnização alguma, e serão obrigados a remover, 
dentro do prazo de 60 dias da data da intimação, todo o ma
terial que possuírem, e a restabelecer as condições regulares 
que tiverem sido alteradas. 

XVI 

Pela inobservancia do presente contrato e nos casos para 
os quaes não se tenha com minado penalidade, poderá o Go
verno impor multas até 2:0008. Essas multas serão deduzidas 
da caução de 10:000;$, a qual deverá ser refeita dentro de 60 
dias contados da data da deducção, sob pena de caducidude. 

Palacio do Rio de Janeiro em l"i de Março de :l88L-Manoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8022 - DE I) DE MARÇO DE :l881 . 

Concede privilegio a José Maria Ferreira Franco e João Braulio Muniz para 
o apparelho denominado-~~~~--~razi~eiro. 

Attendendo ao que Me requereram José Maria Ferreira 
Franco e João Braulio Muniz, e Tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhes privilegio, por :lO annos, para o apparelho 
de sua invenção, denominado-Motor Brnileiro-, destinado 
para embarcações, escaleres, lanchas, transportes fluviaes e 
outros, sem auxilio de ar, agua ou vapor, conforme a 
descripção que depositaram no Archivo Publico, com a 
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clausula de que sem o exame do referido apparelho não será 
effectivo o privilegio, cessando a patente nos casos pre
vistos no art. lO da Lei de :!8 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas,. ,assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do:Rio,de laneiro em 5 de Março de 1881~ 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Man,oel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8023- DE u DE MARÇO DE 188:1.. 

Adia a A~sembléa. Geral Legislativa para o dia !5 de Agosto do corrente 
anno. 

Usando da attribuição que Me confere o art. :1.01, § 5. •, da 
Constituição do Imperio, Hei por bem Adiar a Assembléa 
Geral Legislativa para o dia i5 de Agosto do corrente anno. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 
·secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e fáça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Março de :1881,, 60.• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Iniperádor. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 802(1. ..;;. DE i~ DE MARÇO DE {88L 

.Manda axccutar o Regulamento para os e_llam.es.cias fa_e_uldades de __ Med_ii\in~. 
' - -··- .... -.: .. -. -·· -·---·· -·-

Hei por bem que nos exames das Faculdades de Medicina se 
observe o Regulamento que com este baixa, assignado pelo 
Barão Hoinem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estàdo dos Negocios do Imperio, que assim o ~enha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 12 
de. Março de 188:1., 60.• da Independencia e do Impefio. 

Com a r'ubrica de Sua' Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 
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REGÚLAifENTO DAS FACULDADES DE MEDICINA 

CAPITULO I 

Art. :Lo Os trabalhos das faculdades principiarão no dia 
f..o de Março; e terminarão no dia !5 de Dezembro ou antes, 
si estiverem concluidos todos os exames ou actos do anuo. 

Art. 2. o Fóra do prazo que decorrer do encerramento da 
faculdade até o t.lia da sua ab,.rtura no anno sPguinte, con
forme o artigo antecedt>nte, serão ~ómente ferwd"s o:; dias de 
carnaval até 4uarta-feira de cinza, os da semana santa e da. 
Paschoa, e os dias de festa ou de luto nacional, e os do falle
cirnento e enterrainento de qualquer lente effectivo. súbstituto 
ou aposentado das faculdades. 

CAPITULO II 

Dos exercícios 'escolares 

Art. 3. 0 As aulas das faculdades serão abertas no dia !5 
de Março e encerradas no dia 30 de Outubro. 

Art. (!,,o No primeiro dia util de Março a congreg:tção se 
reunirá para verificar a presença do~ lentes, distribuir as 
horas das aulas, designar os substitutos e, na falta dt~Stes, os 
lentes que devem reger as cadeiras, e preencher os Jogares que 
se acharem impedidos. O horario approvado no principio do 
anno lectivo não poderá ser alterado sem annuencia do director. 

O director fará publicar por edital e pela imprensa o resul
tado desta conferencia da congregação. 

Quando a vaga ou impedimento occorrer no decurso do 
anno, qualquer que seja o motivo que a determine, caberá á 
directoria fazer, em qualquer hypotllese, a designação de 
quem deva reger as cadeiras. 

Art. 5 ·" r.ada lente será obrigado a apresentar á congrega
ção, na primeira sessão do anno lectivo, o programma especi· 
ficado de toda materia qlie ha de ser leccionada durante o 
anuo ; este programma servirá de base exclusiva para os 
exames escolares. 

Art. ti o Apresentados os programrnas, a congregação no
meará uma commissào de oito membros para uniformisal-os, 
de modo que exprimam o ensino completo das sciencias pro
fessadas nas faculdades. 
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A commissão apresentará o seu parecer motivado em sessão 
da congregação convoca da para o dia 8 de Março, e esse 
parecer será discuti:lo e approvado na me!lma sessão. 

Art. 7. • Os programmas, depois de adaptados, com modi
ficações ou sem ellas, serão impressos, e não poderão ser al
terados senão por deliberação da congregação~ 

Art. 8.• Os programmas approvados em um anno poderão 
servir para os annos se:.ruintes, si a congregaçã" por si ou 
por provosta dos respectivos lentes não julgar necessario al
terai-os. 

CAPITULO 111 

nas inscripções 

Art. 9.• Haverá em cada faculdade uma inscripção de 
matricula e uma inscripção de exame. 

SECÇÃO I 

DAS INSCRIPÇÕES DE MATRICULA 

Art. 10. O alumno, para a inscripção de matricula, diri
girá ao director um requerimento em que sejam indicados 
os cursos que deseja frequentar, e só depois de obtido des
pacho f~voravel e de ter pago a taxa, segundo o disposto no 
artigo seguinte, se fará a inscripção e se dará a carta de ma
tricula ou de ex:~ me. 

Art. H. A taxa para cada serie de exames será de l028 
paga em duas prestações : uma antes da inscripção de matri
cula e outra antes da inscripção para , o exame·. Os que re · 
quererem exames livres pagarão a taxa de uma só vez, antes 
da respectiva inscripção. 

Art. :li. Desde o dia i.• até o dia U de Março inclusive se 
abrirá na secretaria da faculdade um livro de matriculo, no 
qual so inscreverão o nome, idade, filiação, naturalidade e 
residencia de cada alumno, designando o curso ou cursos 
que elle tiver de frequentar. 

Art. 13. Cada alumno que houver inscripto o seu nome no 
livro de matricula receberá da secretaria um cartão impresso, 
assignado pelo director, segundo o modelo adiante indicado e 
onde se acharão designados os cursos e laboratorios em que 
poderá ser admittido. 

Art. U. Só poderão mar do titulo de e8tudante•, ou dize
rem-se alumnos dn Faculdade de Medirin:J, os individuo~ que 
tiverefl! a carta de inscripçào de matricula em algum dos 
respectivos cursos. 
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Art. i5. Aos alumnos é garantida pela inscripção de 
matricula a preeedeneia nos exames e nos assentos das aulas, 
segundo a sua ordem numerica. 

Art. i6. E' facultada a inscripção de que tratam os artigos 
precedentes aos indivíduos do sexo feminino, para os quaes 
haverá nas aulas Jogares separados. 

Art. i7. A taxa de inscripção de matricula em uma facul· 
dade é válida na outra, uma vez que seja acompanhada da 
guia dos respectivos directores. 

Art. i8. A abertura tanto das inscripções de matricula 
como das de exames será annuneiada por editaes affixados 
nos Jogares mais frequentados da faculdade e publicada no 
Diario Oflicial e em outros jornaes de grande circulação, oito 
dias antes das épocas designad8s nos arts. i2 e 22. 

Art. i9. Findas as inscripções de matricula, o secretario 
fará organizar uma lista geral dos matriculados em todos os 
cursos com declaração da idade, naturalidade, residencia e 
paternidade, e a mandará imprimir sem demora para ser 
distribuída pelos lentes. Tambem fará organizar para uso de 
cada lente uma caderneta com o nome inscripto, no alto da 
pagina, de todos os alumnos que se inscreverem no curso. 

Art. 20. O encerramento para a inscripção da primeira 
matricula se effectuará no ultimo dia de Março. Fóra desse 
prazo não será admittida neuhuma outra inscripção de ma· 
tricula, qualquer que seja o motivo allegado pelo reque
rente. 

Art. 2i. No dia determinado pelos estatutos para se 
fecharem as m~ttriculas escreverá o secretario em seguida ao 
ultimo inscripto o termo de encerramento e o assignará com 
o director. 

SECÇÃO H 

DAS INSCRIPÇÕES DE EXAMES 

Art. 22. Do dia i5 ao ultimo de Fevereiro e do dia Ui ao 
dia 30 de Outubro de cada anno se achará na faculdade um 
livro para a inscripção dos exames que devem prestar os 
alumnos. 

Art. 23. Fóra dessas duas épocas não será admittida pes
soa alguma a exame nem dos cursos da faculdade 11em de 
habilitação de diplomas e títulos por escolas, faculdades ou 
universidades estrangeiras. 

Art. 2~. As pessoas que quizerem inscrever-se para exa
mes do~ cursos da faculdade deverão fazel-o em requeri
mento dirigido ao director satisfazendo as seguintes con
dições: 

i. o Apresentar certidões de exame das ma terias exigidas 
como preparatorios para a matricula na mesma faculdade, ou 
das que antecedem as dos exames requeridos na ordem do 
programma official. 
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2.• Provar a identidade de pessoa na L• inscripção. 
3. o Pagar a segunda prestação da taxa. 
§ I. A prova da identidade far-se-ha por meio de attestação 

escripta de duas pessoas conceituadas do logar. 
§ li. O candidato em nome de quem e com cujo consen

timento algum outro individuo houver obtido inscripção ou 
feito exame, perderá este e todos os mais exames prestados 
até áquella data. Para este effeito, o director da respectiva 
faculdade dará conhecimento do facto ao Governo e aos dire
ctores de todos os outros estabelecimentos de ensino supe
rior. 

§ lll. E' nulla a inscripção de matricula ou de exame feita 
com documento falso, assim. como todos e;;: ~c:os que a ella 
se seguirem, e aquelle que por esse meio a pretender ou 
obtiver, além das penas comminadas no art. 30i do Cod. 
Crim. perderá a importancia das taxas paga5, e ficará inhi
bido, pelo tem!JO de dous annos, de se matricular ou prestar 
exame em qualquer dos estabelecimentos de instrucção su
perior. 

A 2.• condição não será exigida aos alumnos da faculdade. 
Art. 25. Satisfeitas as disposições do art. 24:, compete ao 

director ordenar que a secretaria faça as imcripções de 
exames. 

Art. 26. A' vista desse despacho o secretario abrirá o 
termo no respectivo livro, fazendo menção do nome, filiação, 
naturalidade e idade do candidato, bem como dos documentos 
exhibidos, e o :1ssignará com o inscripto ou seu procurador, 
no caso do art. 28, e depois archivará o requerimento com os 
documentos. 

Art. 27. A inscripção será feita pela ordem numerica em 
que forem recebidos os requerimentos, e si dons ou mais es
tudantes se apresentarem simultaneamente cQm despacho do 
director para se inscreverem na mesma serie de exames, 
guardar-se-ha na inscripção a precedencia determinada pela 
ordem alphabeticn de seus nomes. 

Art. 28. A inscripção de exame poderá ser feita por pro
curador si o alumno apresentar attestado medico em que 
prove que não comparece por estar enfermo. 

Art. 29. Nas inscripções de exames será guardada a maior 
dcpendencia das series entre si, de sorte que o candidato não 
possa passar pelo exame de uma serie superior sem ter sido 
approvado nas ma terias de toda a serie inferior, e sem que 
pague em tempo as taxas respectivas e assim successivamente 
até ao fim. 

Art. 30. O candidato approvado em uma serie de exa
mes poderá imm~diatamente requerer inscripção de exame 
dll' serie seguinte e passar pelas provas respectivas, pagando 
a taxa imposta pelo art. H. 

Art. 31. Nenhum alumno será admittido á inscripção de 
matricula ou exame das matarias da 3.• e 4:.• series sem que 
apresente uma nola dQ~. directores dos laboratorios anatomo
pathologicos, em que se declue que fo~~~ 

· _..7 , \r\\ H C.un DA Ca lí ~ 'Y;) \..\\.i ' ' 
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recolhidos aos museus, pelos f .•• uma peça anatomica ou 
esqueleto de qualquer animal, e pelos ~.·• duas peças de ana
tomia pathologica ou :1.2 preparações histologicas normaes e 
pathologicas. · 

Art. 32. Os exames começarão para a primeira época no 
dia 3 de Março e durarão no maximo Ml dias ; para a s.e· 
gunda época no dia 3 de Novembro, caso não seja dia fe
riado, e terminarão no dia 1/í de Dezembro. 

Art. 33. o individuo julgado não habilitado em qualquer. 
materia, seja ou não alumno do curso, poderá prestar novo 
exame na época propria seguinte e repetil-o quantas vezes 
quizer,.guardado sempre o intervallo de uma a outra época, 
e satisfazendo ás condições do art. H. 

Art. a~. As matarias de que se com[Jõe o curso medico serão 
divididas provisoriamente em sete series de exames. 

1.• serie 

Physica med~ca. 
Chimica medica e mineralogia. 
Botanica medica e zoologia. 

2.• serie 

Anatomia descriptiva. 
Histologia theorica e pratica. 
Chimiea organica e bio!ogica. 

3. • serie 

Physiologia theorica e. experim,entJ~l. 
Anatomia pathologica. 
Pathologia' geral. 

4. a serie 

Pathologia medica. 
Pathologia cirurgica. 
Materia médica e therapeu.tica ~specialmente brazl!eira. 

Obstetrícia. 
Anatomia topographica, mecucma operatoria experimentaL 
Apparelhos e pequena eirurgi&. 
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6. a .serie 

Hygiene e hi~toria da medicina. 
Pharmacologia e arte de formular. 
Medicina legal e toxicologia. 

Clinica medica. 
Clinica cirurgica .. 

7." serie 

i77 

Clínica obstétrica e gynecologica. 
Art. 35. Approvada pelo Corpo Legislativo a creacão de 

todas as cadeiras consignadas no Decreto de 19 de Abril da 
i879, serão reunidas: á segunda serie a cadeira de zoologia e 
anatomia comparada, áterceira serie as cadeiras de physio· 
logia pathologicfl a pathologia experimental, á quarta serie a 
clinica das molestiM cutanens e syphiliticas, e a eirurgia den· 
tnria, á quinta serie a clinÍl'a ophthalmologica, á setima serie 
a clinica psychiatrica e a cliiiica medica de crianças, passàndo 
u clinica cirurgica 'de adultos a formar com a clinicn cirurglca 
de crianças e as cliniéas obstétrica c gynecologica uma oitava 
serie. .. . . 

Art. 36. As materias do curso pharmaceutico constituirão 
objecto de trcs serics de exames : 

Physica. 
Chimica. 
l.\Iincralogia. 

Chin1icn org:lnicn. 
Uotariica. · 
Zoologia. 

l\Iatcria medica. 
Pharmacologia. 

1.• serw 

2. o serie 

3." serie 

Toxicologia. . 
Art. 37. As tnatcrias do curso obstetrico constituh'~o ob· 

jccto de trcs series de exames: 

l'hysica geral. 
Chimica geral. 
Botanica medicr.. 
l'ODER EXECUTIYO !881 

).• seric 
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2.• .serie 

Anatomia descriptiva em geral. Physiologia (respiração, 
nutrição, circulação, secreções, digestão em geral, musculos, 
orgãos genito-ourinarios da mulher, cerebro e medulla). 
Obstetrícia. 

a.a serie 

Clinica obstetrica e gynecologica. 
Pharmacologia geral e especialmente das substançias medi· 

camentosas na arte obstetrica. · 

CAPITULO ]V 

Disposiçõ.es e res;ras para os exam.es 

Art. 38. Nos dias· :l de Março e 3 de Novembro ou nos 
seguintes, si aquelles forem feriaçlos, reunir-se-ha a congre
gnção para designar os lentes, substitutos e mais pessoas que 
deverão servir de examinadores. 

Para os iijlpedimentos que occorrerem no decurso dos exa • 
mes, o dircctor determinará a substituição. 

Os lentes que tiverem regido cadeiras durante o anno de
verão ser de preferencia designados para examinadores dos 
respectivos estudantes. 

Em falta de lentes, assim cathedraticos.como substitutos, de
verá a congregação nomear para os exames os professores 
livres, que forem necessarios. . 

Art. 39. O secretario terá presente na mesma occasião uma 
lista dos estudantes de cada serie de exames, e a congregação 
decidirá a ordem por que devem ser feitos os aGtos. 

4,rt. ~0. São prohibidas as trocas de Jogares para exall.les 
entre os estudantes. . 

Art. M.. Com excepção dos exames de clínica e das cadeiras 
que não tiverem curso pratico, todos os mais exames das fa
culdades de medicina constarão de tres provas : pratica, 
escripta e oral. 

Art. ~2. Designados os examinadores, estes apresentarão 
e sujeitarão á approvação da congregação duas listas de 30 
pontos pelo menos, organizados de modo a abranger toda a 
ma teria do programma, sendo uma destinada á prova escripta, 
outra á prova pratica. 

Art. ~3. As listas de que trata o artigo antecedente não 
poderão ser conhecidas antes da approv:ação dos pontos pela 
congregação, c na organização dellas deverá atteuder-se a que 
os pontos para a prova escripta versem sobre os princípios e 
regras geraes da materia das cadeiras. 
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SECÇÃO I 

UA PROVA PR:A.TIC.&. 

Art. M,. Far-se-ha, prova pratica das cadeiras a que se 
acharem ligados os diversos laboratorios da faculdade, e não 
poderá constar senão das materias que tiverem sido tratadas 
praticamente pelo respectivo professor ou por seus pre
paradores. ' 

Art. lJ,5. Na chamada para a prova pratica cada turma ·de 
examinandos não poderá exceder de :lO alumnos .. 

Art. lJ,6. A prova pratica versará sobre todas as cadeiras 
da serie de exames em que ella deva etfectuar-se. . 

·Art. lJ,7. O alumno tirará por sorte no mo~ento do exame 
tantos pontos quantas forem as materias, e terá para exhibição 
dessa prova o tempo necessario, não devendo, porém, exce-
der de 3 horas.· . . . .. 

Art. ~8. Cada ponto será privativo do exame de um. atum
no, e todos os pontos voltarão diariamente para as urnas. 

Art. (l9. Todas as provas praticas, desde o sorteio dos pontos 
até a sua conclusão, deverão ser inspeccionadas com o maior 
zelo e cuidado pelas comniissões examinadoras, de modo 
que aquellas possam indicar o gráo de real. conhecimento 
dos alumnos. · · · · ·· 

Os prosectores oú pteparadores estarão presentes unica
mente para fornecerem o material preciso. 

Art. 50. Nenhum lente deixará de votar e a qualificação do 
julgamento se fará do seguinte modo: L • será consideràdo 
reprovado o alttmno qué não ~iver a maioria de votos ou a 
totalidade delles; 2. • será approvado plenamenle o que, tendo 
obtido unanimidade· de votos, mereça igual resultado em se
gunda votação a que immcdiatamente ~e procederá; 3.• será 
approvado com distincção o que fôr proposto por algum lente 
e em nova votação, a que se procederá, alcançar todos os votos; 
nos demais casos de julgamento a nota será simplesmente. 

Art. ·5L A votação será nominal e se' fará 'por materiá 
isolada da serie, não importando a reprovação em uma cadeira 
a perda do exame nas ma terias d11s . outras cadeiras. 

Art. 52. O àlumno que fõr reprovado na ·prova pratica 
perde o direito de prestar o' exame escripto e oral da respe
ctJ'vá cad,ei:a. ~~hd~ gua~do~ fôr reprovado em uma _só materin, 
nao podern pedtr a mscnpçao para o exame dà sene supenor, 
seii'J. approvação prévia do examé em que· foi anteriormente 
inhabilitadó. · · · · 

Art. 53. Approvado o alumuo no éxame. pratico, passará 
elle á prova esr.ripta. · 
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SECÇÃO li 

DA PROVA ESCRIPTA 

Art. 54.. O director admittir:.í os e)i:aminandos· por turmas, 
cujo numero será regulàdo segundo a capacidnde das salas e 
as exig-encias da mais severa fiscalisação. 

Cada turma, porém, niio poderá J,er mais. de trinta estu
dantes, _nem menos de dez, sulvo si f&r menor o numero dos 
haLilitados para exao1e de qu:1lquer serie. 

Art. 55. No dia designado para a prova escripta collocar
se-hão em tantas urn:•s quantas forem ns cadeiras da serie 
trinta tiras de papel numerndas, correspondentes aos pontos 
dados para exnme de cpda materia. . , 

Art. 56. Si o alumno só tiver de fazer exa!I)e de menor 
numero de materias do que aquelle em que se acha divididu 
cada serie, só tirará ponto da urna ou urnas correspondentes 
á materia. 

Art. 57. O primeiro alumno da turma extrahirú ·de cada 
uma cinco cedulas e as apresentará ao director, o qual 
deverá ler em voz alta os pontos a que ellas correspondem, 
mandando transcrevel-os em uma pedra. O alumno escolherá 
dous pontos de cadeiras difl"ercntes, e sobre elles escreverá. 

Art. 58. Todos os pontos para a prova escripta entrarão 
diariamente para as urnas. 

Art. 59. Feito o sorteio e chamado cada examinando pelo 
director, este lhe entregará tres folhas de papel da mesm<! 
qualidade, côr e formato para toda a turma, e rubricadas 
pelo director. Em uma dellas o candidato escreverá logo os 
pontos sobre que tem de dissertar e assignará o seu nome por 
inteiro; nas outras· redigirá ·a prova sem assígnar o nome. 

Art. 60. E' vedado nos examinandos levar romsigo cadernos, 
papeis, escriptos ou livros, e communicarem-sc entre ~i 
durante o trabalho das provas. Si precisarem 5ahir da sala 
de exames antes de concluído o mesmo lrubalho, sti o poderão 
fazer com licença do presidente da mesa, o qual os mnndarú 
acompanhai' c vigiar por pessoa de sua confiança. 

Art. 61. O trubalho das provas escriptus ser::\ feito sob a vi
gilancia da mesa, cabendo ao director fiscnlisar todus us provas: 
regulando o serviç:o, como julg:n· conveniente, si no mesmo 
diu forem sujeitos a taes provas estudantes de series diversas 
de exame. 

Art. 62. Será de duus a lres horas o tem!JO para a prova 
escripta, e concluída esta, ou no estado em que se achar no 
fira desse prazo, o examinando a .entreganí, com n folha de 
papel que contém o ponto e a sua a:;signatura, ao director da 
fat·uldadt~, o qual dará ás tres folhas de papel um mesmo 
numero de ordem, mas diver5o daquelle que tinha o.exami
nando na lista da ch_amada. 
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Art. 63. Recolhidas as p1·ovas de toda a turma o director 
da faculdade, conservando em seu poder as folhas de papel 
nssignadas, entregará á mesa de exame as que contiverem as 
prov.:1s. 

Art. 6L Em acto s.uécJ~ssivo passarão os membros das 
mesas a examinai-as ~.\11 dàr sobre ellas, cada um de per si, o 
seu parecer motivado, mas em termos claros e succintos, 
escripto e a~signndo. Nestes termo~ serão entregues ao 
dit·ector da faculdade, quo. as mandará junt~r na devida 
correspondencia dos numeras com as folhas ass1gnadas pelos 
examinandos. 

Art. 65. O alumno, que tiver escripto sobre mat~ria 
estranha aos pontos que lhe c6uberam po1· sorte, ou que não 
tiver escripto cousa alguma, não será admittido á prova oral, 
e não poderá ser chamado para exhibir novas provas.senão 
na se~uinte époen de exames. 

Serão igunlmr·nte eon::iderados inhubilitndos os que forem 
sorprendidos a copiar a prova de qualquer papel, livro, 
caderno ou objecto que levem ou recebam de outrem. 

Art. 66. Terminada a prova c~cripta ·ele todos os. exami
ntmdos e julgada pela fórma indicada, passar·se-ha no dia 
IJUe for designado pelo director ~. exhibição da prova oral. 

SECÇÃO UI 

DA PROVA ORAL 

Art. 6i. A prova oral versará sobre qualqu!lr dás ma terias 
do programma apresentado pelo respectivo professor e appro
vndo pela faculdade. Nenhum lente poderá arguir mais de 
l5 minutos. . · · · · · • 

Si qualquer examinador entender que deve aindn, pnra con
firmar o seu juizo, llrguir o examinando sobre a prova oral 
exhibida em relação a outra cadeira da mesma serie, podel-o-
ha fazer, nunca excedendo de .:~.o· minutos. · . · 

Art. 68. A presidencia da mesa d~· exames sei:á sempre reve
snda entre os lentes. cathedraticos, e os alumnos serão sempre 
::~rguidos segundo a ordem da i,nst;ripção. , ~ · · 

Art. 69. A argumentação começt~rá pelo Jente mais mo· 
derno, examinando o presidente depois de todos os outros. 

Nos ·assentamentos, porém, o presidente precede aos lentes 
mais àntigos, e estes aos-mais moaernos. . 

Art. 70. O estudante que não comparecer para a prova 
oral, quando lhe competir, ficará para depois de todos os in
scriptos da serie, e será admittido na sua vaga o que ria lista 
dos habilitados se seguir ai) ultimo dos do diQ, si achar-se 
prescnté. · 
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Art. 71. Si o alumno retirar-se antes de terminado o 
exame de todas as materias, não poderá mais ser admittido 
senão na época seguinte. 

Art. 72. Cada turma de examinanqos não poderá ser con-
stituída por mais de seis alumnos. : · 

Art. 73. Terminadas as provas de todp,~ os aJumnos da 
turma, os membros da mesa de exame 'farão vir .as provas 
escriptas dos estudantes que acabaram de exhib-ir a prova 
oral, e procederão ao julgamento, que se fará invariavelmente 
por votação nominal e pela fórma indicada no art. 50 

Art. 74. A votação se fará por materia, não importando a 
reprovação em uma cadeira a perda'do exame nas materiil~· 
das outras cadeiras. Si o aluinno fôr reprovado na cadeira 
sobre que fez prova escripta, esta s~rá repetida com o novo 
exame a que elle se houver de sujeitar. · · · 

. Art. 75. A nota de julgamento será transcripta p.o livro 
competente.' ' 

Art. 76. Cada um dos exames de clinica constará de duas 
provas : uma escripta e outra ,oral, feitas em dias diversos. 

Art. 77. Cada turma para a primeira provn não poderá 
exceder de oito alumnos. 

Art. 78. A cada ai um no será dado um doente diffe
rente á !3scolha da commissão.. O candidato terá 20 mi
nutos no· maximo para examinai-o e uma hora para es- · 
crever as respectivas observações, seguindo,se no processo 
as mesmas regras ·estabelecidas para os exames· escriptos de 
outras materias. 

Art. 79. Depois de examinadas as provas pela commissão, 
esta procederá immediatamente á apreciação e o resul
tado será escripto e assignado nn mesma prova por todos 
os jui11es. 

Art. 80. Terminadas as provas escriptas de todos os 
alumnos, dar-se-ha começo á prova oral. 

Art. Si. As turmas para essa prova não excederão de 
quatro alumnos, e os exames versarão sobre doentes indicados 
pelos examinadores no dia do acto nas· enfermarias do hos
pital e relatiyos ás clinicl).s sobre as qua~s os alumnos têm 
de ser exammados. · · 

.!\.rL 82. O a1urono terá para o exame de cada doente 20 
minutos pelo . menos, e depois da exposição que tiver de 
fazer o exam~nador podera arguil-o por ~~paço de 20 mi
nutos no max1mo; 

Art. 83. Terminado~ os ílCtos. seguir-se-.ha para cada can
didato o julgamento, q'\le . V\lrsará sobre cada cadeira cliniea 
separadamente, ' 

Art. 8~. O alumno que tiver sido reprovado na totalidade 
ou em uma ou mais ·cadeiras, só poderá ser admittido a 
novas provas na seguinte época de exames. 
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CAPITULO V 

Das· b.abilitaçõo~ dos ;facu1"ta"tivos autorizados 
co01 dipl:omas d'e .i,:n~tituiçÕ.es :medicas estra.n• 
goiras 

Art. 85. Os doutores ou bachareis em medicina ou ci-· 
rurgia que se- acharem autorizados a curar em virtude 
de diplomas conferidos por ins\ituições medicas estrangeiras, 
reconliecidbs pelos respectivos governos, deverão sujeitar-se 
a exame de sufficiencia perante qualquer das faculdades, si 
quizerem exercer a profissão em todo o Imperio. Para serem 
admHtidos a esse exame serão obrigados a apresentar: 

§ L o Seus diplomas ou títulos originaes' e na falta absoluta 
destes, justificada perante a. congregação, documentos authen-
ticos que os substituam. . · · ' 

§ 2. 0 • Justificação de identidade de pessoa, provada pelas 
legações ou consulados dos paizes a que pertencerem. 

§ 3. 0 Documentos que abonei;D a.sua moralidade. 
Art. 86. Reconhecida a authenticidade do titulo e verifi

cada a identidade de pessoa pelo director . da faculdade, tl 
secretario pnssará guia ao pretendente para o pagamento da 
respectiva taxa ; satisfeita e~ ta se. marcará dia para o exame. 

Art. 87. O candidato qué não apresentar diploma, mas 
que justificar identidade de pessoa, só poderá exercer a su,a 
profissão depois de ter passado por tq,dos os exames em que 
se divide o curso medico das faculdades. · 

Art. 88. Os que pretenderem obter o gráo de doutor em 
med.lcina ou titulo de .pharmaceuticiJ por qualquer d·as duas 
facútdades, possuindo já o dito gráo ou o de bacharel em me· 
dicina e cirurgia por algum!!- instituição medica estrangeira, 
serão obrigados a prestar todos os exames em que se·divide o 
curso medico das faculdades ; · ' 

Os que, porém, pretenderem tão sómeate e.xercer a medicina 
ou a cirurgia no Imperio, sem direito aos títulos das faculda
des, passarão por duail series .de exames e terão de, defender 
uma these; 

A primeira serie será constituída pelas seguintes mate-
rias: · 

Anatomia descriptiva. 
Anatomia topographica e operações. 
Physiologia. 
Materia medica e therapeutica. 

A segunda serie será 'constituída pelas seguintes mate rias : 
Clinica m~dica. 
Clínica Cirurgica. 
Clinica ... obstetrica e gynecologica. 
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A these versará sobre um assumpto á escolha do candidato, 
e constará de uma dissertação e de proposições sobre todas 
llS cadeiras ensinadas nas faculdades. 

Art. 89. Os exames das duas series serão feitos segundo 
as formulas prescriptas para os exames dos alumnos, e 
serão presididos pe~o. director per-ante uma commissão de 
quatro a ·cinco membros, designada· pata: 'congregação, menos 
quando se tratar de sustentação de those. Neste caso a 
commissão ,erá de cinco m<imbros eleita pelo mesmo modo. 

Não se admittirá exame feito mediante interprete, nem serão 
os lentes obrigados a examinar em lingua, em cuja pratica não 
sejam versados. 

Art. 90. Nenhum doutor ou bacharel em medicina oli)ci· 
rurgia de instituições meàicas estrangeiras poderá assigi1ar, 
annunciar ou dizer-se formado pelas faculdades do Imperio 
sem que P.ara isso faç(l todos os exames exigido's aos gra· 
duados nas mesmas faculdades. Na falta de obedienda n 
essas disposições, as faculdades officiarão á .Junta de Hyg·iene 
na Côrte e nas províncias ás suas delegacias para commina · 
rem-lhes as penas do art. 301 do Codigo Criminal. · 

Art. 91. Os pharmaçeuticos estrangeiros passarão igual· 
mente por duas series de exames: 

A primeira se comporá das seguintes materias : 
Chimica mineral. 
Chimica organica e biologica. 
Botanica e zoologia. 
Ma teria medica e toxicologia. 

A segunda serieserá constituída Jlelas seguintes materias: 
Pharmacia pratica e outras preparações designadas 

pela commissão examinadora. Esta será de tres lentes 
nomeodos pela congregarriio e presidida pelo director, 
e os e~ames se farão pelo processo indicado no art. 89. 

Art. 92. Para as parteiras se exigirão duas series de 
ex~mes: 

A primeira se comporá das seguintes materias: 
Botanica elementar. 
Pharmacologia. . 
Anatomia e physiologia em suas applicações á obste· 

tricia. 
A segunda constará das materias seguintes : 

Obstetrici~ propriamente dita. 
Operações respectivas sobre o manequim ou cadavcr. 

Art. 93. Os exames serão feitos segundo as regras pre· 
scriptas para os de pharmaceuticos. 

Art. 9i. Os cirurgiões dentistas que se quizerem habilitar 
pora o exercício de sua profissão passarão por duas series de 
exames: 

A primeira se comporá de anatomia, physiologia, histologi:t 
e hygiene em suas applicações á arte dentaria. 

A segunda constará de operações e prothese dentat·ia. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO i85 

Art. 95. Os indivíduos comprehendidos nos artigos ante· 
cedentes pagarão por serie de exame tanto quanto pagam 
os alumnos da faculdade. 

Art. 96. Os que forem reprovados no exame pratico não 
poderão prestar as outras provas, perderão as quantins qull 
tiverem pagó e, alérri •digto, só poderão ~er admittidos .a novo 
exame ,depois de deco'tl:'itlo o prazo marcado pelos examina·. 
dores no termo de exaro~:·· · 

Art. 97. Os candidatos, apezar de reprovados pormais dQ 
uma vez, poderão ser admittidos a novo exame sempre que o' 
requeiram, pagando as taxas já indicadas e de accôrdo com o 
disposto no artigo antecedente. . . . .. . 

Art. 98. ·Aos candidatos ao gliáO de doutor, que forem ap
próvados, se passará carta como aos alumnos da, faculdade. 
Para os outros será sufficiente apostillar as cartas ou diplo· 
mas por elles apresentados, segundo as formulas marcadas no 
regulamento especial das faCuldades.. Quer a carta, quer a 
apostilla serão registradas no livro competente, e aJ.llbas ficam 
sujeitas ao pagamento dos mesmos direitos a que estão obri
gados os filhos das faculdad~s pelas cartas. que lhes são pas· 
Mdu; . · · 

Art; 99. Tanto no ca$o .de.approvação como.no de repro· 
vacão o director de .uma faculdade communicará immedia· 
tamente ao da outra o occorrido, para seu .conhedmento e 
governo. •. . .... 
·Art.· 100. Os lentes effectivos ou jubilados de instituicãés 

medicas estrangeiras, reconhecidas pelos respectivos gover
nos, -e os. autores de .obras ,i n:iportantes poderão exercer as 
suas profissões, independente de exame e pagamento de 
quaesquer direitos, comtanto que justifiquem perante qual
quer das faculdades dolmperio aquclla circumstancia, por 
meio de certidões dos agentes, diplomaticos, e na falta destes 
dos consules brazileiros do paiz em qile tiverem leccionado. 

Art. :lO:l .. AdmitHda pela congregaçM · a justificação do 
artigo .antecedente, que será acompanhada da de idimtidade 
de pessoa, o director fará' passar~lhe um titulo em que de· 
clare o reconhecimento da mesma congregação e a licença que 
é concedida ~ó pretendente para exercer a medicina no Im· 
perio, segundo a formula marcada na ultima parte ·do artigo. 

CAPITULO VI 

Da po:Ucia acadcmica 

Art. 102. Os alumnos deverão proceder com toàa a sorie• 
dade durante as lições, assim como durante a celebração de 
qualquer acto academico. 

Em geral, dentro ou fóra do edificio deverão manter as leis 
da ci"\"'ilidade, já entre si, já para com os lentes, já para com 
os empregados das faculdades. · 
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Art. !03. O estudante que perturbar o silencio, causar 
desordem dentro da aula ou nella proceder mal, será repre
hendido pelo lente. 

Si não se contiver, o lente -o fará immediatamente sahir da 
sala e levará o facto ao conhecimento do director. Si o lente 
vir que a ordem não p6de ser restal;l~Jecida, suspenderá a 
lição e, mandando pelo guarda tomar o nome dos autores da 
desordem, dará parte do occorrido ao director. 

Art. iO~;: O director assim que tiver noticia do facto, nas 
duas ultimas hypotheses do artigo antecedente, fará vir á sua 
presença o culpado ou culpados, e depois de ler publicamente 
a parte dada pelo lente, e o termo lavrado pelo bedel, convo
cará immediatamente a congregação, que proporá por votação 
nominal, depois de ouvido o delinquerite, a pena que este 
merecer. 

Art. !05. Si a desordem fôr dentro do edi!icio, porém fóra 
da aula, qualquer lente ou empregado que presente se achar 
procurará conter os autores em seus deveres. No caso de 
não serem attendidas as admoestações, ou si o successo fôr de 
natureza grave, o lente ou empregado que n presenciar 
deverá immediatamente communicar o fado ao director. 

Art. 106. O director, logo que receber a participaçíio, ou 
ex-officio, quando por outros meios tiver noticia do occorrido, 
tomará de tudo conhecimento, fazendo comp:~recer perante si 
o estudante ou estudantes indigitados. O comparecimento terá 
Jogar na secretaria. 

Art. i07. Si, depois das indagações a que proceder, o di
rector achar que o estudante merece maior correcção do que 
uma simples advertencia feita em particular, o reprehenderá, 
e publicará este facto por edital fixado em Jogar publico da 
faculdade. · 

Art. i08. A reprehensão será neste caso dada na secretaria 
em presença de dous lentes e dos empregados e de quatro ou 
seis estudantes pelo menos, ou na aula a que o estudante per
tencer, presentes o lente e outros estudantes da mesma aula, 
que se conservarão nos respectivos Jog-ares. 

A todos estes actos assistirá o secretario e de todos elles, 
bem como dos casos referidos no art. i03, lavrará um termo, que 
será presente na :1.. • sessão de congregação e transcripto nas 
informações dadas ao Governo sobre o procedimento dos 
estudantes. 

Art. 109. Si a perturbação do silencio, a falta do respeito 
ou a desordem fôr praticada em a c to de exame ou em qualquer 
acto publico da faculdade, ao lente que o presidir competirá 
proceder pela maneira declarada no citado art. !03. 

Art. 110. Si nlgum dos factos de que se trata no artigo 
nntecedente e nos arts. i03 e 105 fôr praticado por alumno 
que já tenha feito a sua ultima scrie de exames, o lente ou 
director deverá levar tudo ao conhecimento da congregação, 
a qual poderá substituir a pena de reprehensão publica pela 
do espaçamento da época para a collação dos graos ou nulli
dade temperaria dos diplomas. 
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Si o estudante não fôr da aula em que praticar a desordem, 
o lente dará parte de tudo ao director, que imporá a pena de 
reprehensão publica, obrando ·em tudo o mais como nas ou
tras hypotheses do citado artigo. 

Art. :I. H. Si o director entender que qualquer dos delictos 
declarados nos artigos precedentes merece, pelas circum
stancias que o acompanharam, mais severa punição, mandará 
lavrar termo de tudo pelo secretario com as razões que o es
tudante allegar a seu favor e com os depoimentos das teste
munhas que souberem do facto, e o apresentará á congre
gação : esta, depois de empregar os meios necessarios para 
conhecer a verdade, condemnará o delinquente á perda de 
metade ou totalidade da taxa, ou á perda da inscripção de 
exame, quando não haja pena maior imposta por estes esta
tutos. 

Art. H2. O alumno que intencionalmente quebrar, estra
gar, inutilisar os instrumentos, apparelhos, amostras, mo
delos, preparações, mappas, livros ou moveis da faculdade 
será obrigado a restituir o objecto por elle estragado i e na 
reincidencia, além da restituição, será admoestado pelo dire
ctor á vista da participação do lente ou autoridade competente, 
ou sujeito á pena de perder uma ou mais inscripções de exame, 
segundo a gravidade do delicto. 

Art. H3. Sempre que se verificar qualquer desappareci
mento de objectos, tanto dos laboratorios como das demais 
dependencias das faculdades, o lente, recebida a communica
ção dos preparadores ou repetidore$, participará por escripto 
ao director, o qual nomeará uma commissão para proceder 
a minuciosa syndicancia do facto. 

O secretario e o bibliothecario levarão igualmente ao co
nhecimento do director quaesquer subtracções occorridas 
nas dependencias a seu cargo, e a tal respeito se praticará o 
que fica acima determinado. . 

Art. H4.. Descoberto o autor do. delicto de que trata o arti
go antecedente, será reprehendido pelo director e obrigado-á 
restituição do objecto subtrahido, ou se promoverá o processo 
criminal si no caso couber. 

Art. U5. Os estudantes que arrancarem editaes dentro do 
edificio das faculdades ou praticarem actos de injuria dentro 
ou fóra diJs mesmos edificios por palavras, por escripto ou 
por qualquer outro modo, contra o director ou contrá. os 
lentes, serão ,punidos com a perda de uma até duas inseri" 
pções de exame, imposta pela congregação segUndo à gravida-
de do caso. . . . . . · 

Art. H6. Si praticarem dentro dó edificio "das faculdades 
actos offensivos da moral publica, ou si em qualquer Jogar 
ou por qualquer. modo que seja dirigirem ameaças, tentarem 
ag!fressao ou VIas de facto contra as pessoas indicadas no 
artigo antecedente, ou qualquer empregado, serão punidos 
com o dobro das penas alli declaradas. 

Si effectuarem as ameaças ou realizarem as tentativas, serão 
punidos com a exclusão dos ·estudos em qualquer das escolas 
superiores ou faculdades do Imperio. 
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As penas deste artigo e do antecedente não excluem aquellas 
em que incorrerem os delinquentes, segundo a legislação 
geral. ·' 

Art. 117. Si os delictos dos artigos antecedentes forem 
praticados por estudantes da ultima inscripçiio de exame, 
serão estes punidos com a suspensão do acto, com a demora 
da collar;ão do gráo, ou ·com a invalid<~ção temporaria do 
diploma, si aque\le já tiver sido feito, pelo tempo correspon
dente ao das penas marcadas nos mesmo~ artigos. 

Art. :li8. As penas de perda de inscripção de exame, de 
suspensão de acto, de invalidiJÇão temporaria dos diplomas 
e de exclusão seriio impostas pela congregação, da qual se 
admittirá recurso para o Governo, sendo interposto dentro de 
oito dias cont:Jdos da ~poca da intimação. 

O recurso serú suspensivo nos casos de perda de inscripção 
ou de exclusão. 

O Govenio Imperial, a quem serão presentes todos os papeis 
que formarem o processo, resolverá por decreto confirmando, 
revogando, ou modificando n decbão da congregaçfio, depois 
de ouvida a Secção respectiva do Conselho de Fstado. 

Art. H9. O estudante que, ch:m1ado pelo dirl'ctor nos 
casos dos arts. iO!.t. e 106, não comparecer, serú coagido a vir 
á sua presença, depois de lavrado o termo de desobediencia 
pelo empregado que o fôr chamar, rcqui~itando o mesmo di· 
rector auxilio da autoridade policial; e fazendo-o processar 
em seguida como desobediente pelo fôro commum. 

Neste caso, qualquer acto de resistencia ú autoridade policial 
importará a perda de inscripção de exame, e, si n resistencia 
fôr seguida de offensas physicas, n expulsão da faculdnde, 
além das penas em quo tiver incorrido pela legislação geraL 

Art. :1.20. O prosector, preparador ou servente que dei
xar sahir qualquer objecto sem ordem por escripto do di
rector da faculdade ou do chefe do laboratorio a seu cargo, c 
recibo passado na mesma ordem, será admoestado pelo di
rector e obrigado á restituição immediata do objecto em per
feito estado. Sempre que o director tiver de dar ordem para 
a sahida de qualquer objecto dos gabinetes, museus, lahora
torios, ouvirá os lentes das respectivas cadeiras, os qu:JCs 
pela sua parte, quando verificarem o dcsapparecimento de 
qualquer objecto cuja sahida não tenhn sido devidamente au
torizada, o communicarão ao director. 

Art. :121. Si, apezt~r da admoestaçiio pela primeira falta, 
repetir-se falta igual por algum dos ditos empregados, o di
rector, verificado o fact~, Íf!lflOl'á ao delinquente a pena 
de suspensão por um a Oito dws com perdn de todos os ven
cimentos. 

Neste caso designará quem substitua o empregado sus
penso e dará parte ao Governo. 

Art. 122. No caso de terceira falta do mesmo gcnero por 
parte de algum prose,~tor, ou preparador, verificado o facto, 
será demittido o delinquente, e logo posto em concurso o seu 
Jog~r. 
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Art. i23. No intuito de remunerar todos os alumnos que 
bem procederem e os preparadores, prosectores e repetidores 
zelosos e dedicados no cumprimento de seus deveres, os di· 
rectores dos institutos e laboratorios apresentarão os nomes 
dos qu_e ma}s se assi~nalarem pe_lo seu procedimento, para 
serem mscr1ptos em nv.ros espeCiaes. 

Art. i24. Os lentes exeteerão a policia dentro das respe
ctivas aulas, e nos actos academicos quo presidirem, compe
tindo-lhes sempre auxiliar o director na manutenção da 
ordem e do respeito dentro do edíficio da faculdade. 

A congregação fará chegar ao conhecimento do Governo 
todas as informa~.;ões que puder ministrar sobre o aprovei
tamento e procedimento moral e civil dos alumnos, que tive
rem concluído o curso academico. 

Art. i25. Não estando presente o director, deverão substi
tuil-o na manutencão da ordem os lentes cathedraticos e 
substitutos por ordem de antiguidade, e na falta de todos elles 
o secretario, quando da continuação de qualquer falta possam 
resultar inconvenientes graves. 

Art. i26. Si o delicto fôr praticado por pessoas e>.tranhas 
á faculdade, poderá o director prohibir ao delinquente a en
trada no edifício, ficando comtudo esta resolução sujeita a 
definitiva approvação da cong-regação. 

Si qualquer pe!'soa estranha á faculdade praticar algum 
dos netos puníveis pelo art. H6 será o facto levado ao co
nhecimento do director, afim de que faça tomnr por termo o 
occorrido, c dê de tudo conhecimento á competente autoridade 
policial, para proceder na conformidndo das leis. 

Palacio do Rio de Janeiro, i2 de Março de i881.-BarãQ 
ILrnem de Mello. 

DECRETO N. 802t>- DE i6 DE MÁP.ÇO DE i88l. 

~!anua oxocntar ·o noro Ro;ulamo:>to para a ~aco_l~-~~?:.o.Y-1 do município 
da Côrte. --------

llei por bem que na Escola Normal do município da Corte 
se observe o Hegulamento que com este baixa, assignado pelo 
Darão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, que nssim o 
tenha entendido e ra1a exec;utar. Palacio do Hio de Janeiro em 
16 de Març:o de i881, ü0. 0 d~ lndepende~cia e do Imperio: 

Com. a rubrica de Sua ~Iagestade o hnperador ~ 

Barão Homem de Mello. 
---~ 

, ,ni:\-\EOA DA C,4 1;-, 
~\...\\l . " 'J74~ 

I~, .., 
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'.. ~"":;_.-_, '='"'r'\S 
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Regulamento para a Escola Normal da Côrte 

CAPITULO I 

DO ENSINO NORMAL 

Art- i .. o A Escola Normal tem por fi in preparar professores 
prima rios do i. o e do 2." gráo: o ensino nella distribuído 
serlj. gratuito, destinado a ambos os sexos, e comprehend~rá 
dous cursos.,-o de sciencias e lettras, e o de artes. 

Art. 2. 0 O curso de sciencias e lettras se comporá das 
seguintes materias : · · · · 

Instrucção religiosa. 
Portuguez. 
Francez.' 
Mathematicas elementares.· 
Chorographia e historia do Brazil. 
Cosmographia, geographia· e historia geral. 
Elementos de rnecanica e de astronon•ia. 
Sciencias physicas. 
Sciencias biologicas. 
Logica e direito natural e publico. 
Economia social e domestica. 
Pedagogia e m.ethodologia. 
Noções de agricultura. 
São facultativos os estudos de · instrucção religiosa e de 

francez. 
Art .. 3. o O curso de artes · abrungerá as seguintes disci-

plinas: 
Calligraphia e desenho linear. 
Musica vocal. 
Gymnastica. 
Trabalhos de agulha (para as alumnas). . , 
Art. 4.. o As materius componentes do curso de sciencias e 

lettras serão distribuídas pelas seguintes cadeiras: 
Instrucção religiosa. 
Portuguez. 
Francez. 
Mathematicas elementares. 
Chorographia e historia do Brazil. 
Cosmographia, geographia e historia geral. 
Elementos de mecanica e de astronomia. 
Sciencias physicas .. 
Sciencias biologicas. 
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Logica e direito natural e publico. 
Economia social e domestica. 
Pedagogia e methodologia. 
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Noções de agricultura. 
Cada uma destas cadeiras será regida por um professor. 
Art. 5. • As disciplinas do curso de artes ficarão a cargo do 

seguinte pessoal : 
Um professor de calligraphia e desenho linear. 
Um de musica vocal. 
Um de gymnastica (para os alumnos). 
Uma professora da mesma disciplina (para as alumnas). 
Uma outra de trabalhos de agulha. 
Art. 6.• O curso de sciencias e lettras será dividido nas 

seguintes secções, para cada uma das quaes haverá um 
substituto. . 

Primeira. -Portliguez, francez e instrucção religiosa. 
Segunda.-Mathematicas e astronomia. 
Terceira.-Cosmographia, geographiil e historia geral; cho-

rographia e historia do Brazil. . 
Quarta. -Sciencias physicas e biologicas ; agricultura. 
Quinta.-Logica, direito e economia social e domestica. 
Sexta. -Pedagogia e methodologia. 
Art. 7 .• As ma terias que f3zem objecto do ensino da 

Escola Normal serão distribuídas pelas seguintes series : 

Primeira sen·e 

Primeira cadeira.-Instrucção religiosa: dogmas, moral, 
cultd, histeria. 

Segunda cadeira.-Portuguez : leitura corrente ; recitação 
de cór de trechos de prosa e verso ; grammatica ·elementar ; 
exercícios ; themas : analyse syntaxica; orthographia ; exer
cícios de phraseologia e de redacção. 

Terceira cadeira.- Francez : grammatiea; themas; leitura; 
analyse e tradueção de autores elassicos modernos. 

Quarta cadeira.-Arithm~tica: estudo completo, theorico e 
pratico. 

Segunda serie 

Primeira cadeira .-Portuguez: leitura expressiva; recita
ção de cór de trechos de prosa e verso; grammatica ; desen
volvimento das regras de phonologia, morphologia e syntaxe; 
analyse etymologica e exercícios de pontuação ; metrilicação ; 
theoria do estylo e exercícios de redaeção. 

Segunda cadeira.- Algebra, geometria e trigonometria: 
algebra até equações do 2.• gráo a uma incognila inclusive. 
Geometria elementar, estudo completo; exerci cios e problemas; 
noções de trigonometria reetilinea. 
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Terceira cadeira.-Chorographia e historiado Brazil : cho
rographia; limites; partes de mar e de terra; montanhas, 
bacias, vertentes e rios. Ethnographia : governo, divisão, 
administração judiciaria, militar e religiosa. Estudo de cada 
província sob os diversos pontos do vistíl administrativof 
indu'strial e oommercial: cidades principaes, com promeno
res sobre cada uma. Historia: factos memoraveis desde o 
descobrimento do Braz i! até o fim da guerra do Paragaay. 

Quarta cadeira.-Pedagogia e methodologia elementar: no~ 
ções de pedagog'ia e methodologia geral, applicaveis á escola 
primaria._;Ensino intuitivo.-Pratica do ensino nas escolas 
publicas prip~.arias do vrimeiro gráo. 

Terceira serie 

Primeira cadeira.-Logica e direito natural e publico :dados 
psychologicos da logica; natureza e classificação dos conheci
mentos ; observação; definição ; inducção ; deducção : logica 
das sciencias, e com especialidade da moral e do direito ; 
princípios de direito com relação ao individuo, ao estado e á 
familia ; exposição succinta <;ta Constituição do Imperio e do 
Codigo Criminal. 

Segunda cadeira.- Cosmographia e geographia geral.- Cos
mogTaphia: a terra c os astros, suas relaçües.-Represent:lç~o 
da terra.- Geographia geral: continentes e oceanos; popula
~ão e raças; montanhas e rios ; paizes da America, com es
tudo detido dos adjacentes ao Brazil.-Descripção summaria 
das outras partes da terra: Europa, As ia, Africa, e Oceania. 

Terceira cadeira. -Elementos de mecanica e de astrono
mia.-Mecanica: noções preliminares ; cincmalica do ponto 
e Llos systemas invariaveis; dynamica do ponto material; no
ções sobre a dynamica dos solidos ou dos systemas materiaes 
invariaveis; noções sobre machinas. -Astronomia : noções 
preliminares; geometria celeste; no~ões de mecanica celeste. 
Qu~rl~ cadeira.-Scicncius physicas. llhysica: noções prc

limin:li'CS; barologia; thermologia ; aeustica; optica; electro · 
logia; noções de meteorologia. Chimica : noções prelimina
res ; corpos simples; principaes compostos ; a c idos, bases c 
saes ; corpos organicos mais importantes ; noções de minera
logia e geologia. 

Quarta saic 

11 rimcira cadeira.- Economia social e dometitica: noção de 
economia social ; produccão; suas leis; influencias das machi
nas ll1l. condir~5o physica· e moral dos obreiros ; leis da repar
tição da riquéza; troca, sua. origeill {),utilidade, leis do v~lor; 
moeda ; credito ; consumo, suas esP.ecies ; candade publica c 
privada, sua utilidade social; conCilia~ãê! da caridade privada 
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com a prod ucção; origem ordinnria da miseria: remedios pallia
tivos, meios de diminuil-a consideravelmente ; noções e tim 
da economia domestica ; regra5 do bom governo da casa. 

Segunda cadeira.-Historia geral: épocas memoraveis das 
revoluções da humanidade, seieneias, lettras e artes na anti
guidade, na idade média e nos tempos modernos; quadros 
synopticos e synchronico~,,. 

Terceira cadeira.- Sciençias biologicas: noções prelimina
res ; .histologia ; anato.inia;' physiologia e taxonomia; noções 
exemplificadas de preferencia com productos peculiares da 
flora e fauna brazileiras ; noções de hygiene geral e privada, 
especialmente a escolar. . · · 

Quarta cadeira.-Pedagogia e methodologia geral: pedagó
gia,,; fim e importancia da educação ; educação physica, in
tellectual, moral, religiqsa e nacional ; missão do professor 
no ponto de vista da educação e da instrucção ; eséolologia; 
relações do professor com ns autoridades escolares; methodo
log-ia geral; ensino; rhethodo em geral e em pedagogia;· didá~ 
cticn ; exercícios praticos do ensino primai:lo do segundo 
gráo das escolas. annexas. , . · 

Quinta cadeir11.-Noções de agricultura: noções prelimina
res, do am3nho das trrra~, estrumes, dós instrumentos agra
rios, d.1s condições do solo e do clima em rela,ção aos diversos 
productos 1,1gricolas, dos principnes ramos. da lavontll do Bra
zil e de outros que convenha introduzir no ·paiz, noções de 
horticultura e floricultura. ' ' 

CURSO DE ARTES 

'Primeira se·rie 

Primeir:J aula.- Calligr11phi:: e desenho linear.- Callia;ra· 
pbia: regras dr. posição e igualdade; escripta inglez!1; ronde. 
Desenho linear: definições c delineamento á simples vista das 
liguras geomctricas e exercícios. . 

Segunda aula.- Gymn:Jstic:J: cxei·éicios disciplinnres; mo
vimentos parciaes e llexões, marchas, corridas, saltos, exer
cícios pyrrhico~, cquilibrios, exercícios c jogos gymnasticos. 

Se_tjunda· serie 

Primeira aula.- Musicn: rudlmeil.tos de' musica vocal; lei
tura musical a compasso ; exercícios de solfejo element:Jr; 
cantos de escola, religiosos, moraes, e patrioticos. 

Segunda aulll.- Trabalhos de agúlba: costura chã, córte e 
feitio; marca e. ~rdchet. · · 

PODE'n EXECVTIVO )SS~ i3 
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Terceira serie 

Primeira aula.- Calligraphia e de~enho linear .-Calligra
phia: lettra aldina e gothica, de phantasia e lettras desenhadas. 
Desenho linear com instrumentos : applicações á industria e á 
architectura. 

Segunda aula.- Trabalhos de agulha: tricot; concerto de 
meias e de ?Utros tecidos; bordados, tapeçaria e trabalhos de 
mero recreiO. 

Quarta serie 

Aula unica.-Musica : Desenvolvimento da theoria da 
m,usic~ vocal ; analyse musical ; exercícios de solfejo pro
gressivo; córos a uni.souo, a duas, tr.e& e quatro vo~es diversas. 

Art. 8." Os professores terminarão o ensino das matedas a 
seu cargo, em qualquer da~ series, com o da respectiva 
me1hodologia especial. 

CAPITULO II 

DA l'llATR~CULA 

Art. 9. o No dia 1 de Março de cada anno abrir-se-á na 
secretaria da escola a matricula dos alumnos; a qual encer
rar-se-á no dia i~ do mesrrio mez. 

Art. :1.0. E' permittida a matricula em qualquer dos cursos 
isoladamente, e nella guardar-se-a a ordem das series ein 
que as materias de ambos os cursos são distribuídas na con
formid8de do art. 7. o 

Art. H. Para a matricula na primeira serie exige-se: 
Primeiro.- Certidão de idade ou documento equivnlenta, 

por onde se prove que 0 requerente tem dezeseis (i6) annos 
e a requerente quinze (15) pelo menos. ·· 

Segundo.-Approvação em exame de admissão, prestado na 
conformidade dos arts. 33 e 3~, e que versará sobre leitura, 
escripta, noções de grammatica e as quatro operações funda
mentaes da arithmetica, 

Terceiro.- Attestados de moralidade, passados pelos res
pectivos parochos ; quando o matriculaildu fôr acatholico, 
bastará a apresentaçiio de attestado do seu . pastor ou de duas 
pessoas conceituadas residentes no município da Côrte. 

Estes attestados seriio reconhc(:idos por tilbell(ão publico. 
Paragrapho unico, Do exame de que tra'ta o n. 2 são dis

pensados unicamente os individuas que se mostrarem ha
bilitados nas referidas d,iociplinas por meio de cerli!lcados 
de approvação obtida em alguma escola publica ou outro 
estabelecimento de ensino oiD.cial. 
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Art. i2. A matricula poderá effectuar-se em uma serie 
inteira ou em parte de uma serie, comtanto que, além do 
exame de admissão, exhiba o pretendente certificado de ap
pruvação obtida na escola em todas as materias da serie an
terior do curso de sciencias e lettras, exclusive as facultativas, 
salvo os casos previstos IJO paragrapho . unico do artigo 
antecedente e nos arts., l':!7:, 28 e 29. 

Esta concessão é extensiva ao curso de artes. 
Art. :13. Os pretendentes d,eclararào em seus requeri-· 

mentos, e disso se fará menção no respectivo termo de ma
trieula, si ficam ou não obrigados ás lições, sabbatinas e tra
balhos praticos; menos quanto ás aulas do curso de artes em 
que essa obrigação é de rigor. 

Art;· H. Encerrada a mntricula serão extrahidas do livro 
respectivo tantas listas parciaes de nomes (com a declara,;ão 
do artigo antecedente) quantas forem necessarias para o fim 
determinado no art. 6,0. 

Art. 15. Para todos os en'eitos só serão considerados 
alumnos os indivíduos que na escola estive~enl. matriculados. 

CAPITULO Ill 

DA INSCRIPÇÃO PARA EXAMES 

Art. :1.6. Nos dias :l de Fevereiro e 3 de Novembro abrir-se-á. 
na secretaria da esc'Ola a inscripção para exames, a qual 
deverá encerrar-se nos dias :lO e i5 dos referidos mezes. 

Art. :1.7. A esta inscripção serão admittidos, não só os 
alumnos sem dependencia de requerimento quanto ~s materias 
em que estiverem. matriculados, como tambem todos os in
divíduos que o requererem, s3tisfazendo estes ultimos as con
dições cxigid.as nos ns. 1 c 3 do art. H, c mais: provando 
a identidade de pessoa por meio de attestação escripta de 
algum <los professores c substitutos da escola ou de duas 
pessoas conceituadas residentes no município da Côrte. 

Paragravho unico. Quando qualquer alumno pretend;j 
prestar exame de mataria em qu~ se não tenha matriculado 
deverá requere l-o sem precisnr provar a identiJ.ade de pessoa. 

Art. :18. A inscripção dos alumnos e das pessoas es
tranhas far-se-á em livros especiaes, com declaração das ma-
terias de que pretenderem exame. ·· · · 

Paragrapho unico. Dos alumnos só os iriscriptos serão 
chamndos a exnme, respeitada, porém, a ordem da matricula. 

Art. :19. Nas inscripçõés p[ira exame· obsén•ar•sc-á o dis
posto no art. i O a respeito da matriclila; · serü, porém, per
mittida a accumulação de quaesquer series consecutivas. 

Art. 20. A falsidade da atlestnç-ão de identidade sujeita 
aqueTle que a assignou, assim como o individuo que· com e lia 
se tiver apresentado a exame, ás penas da legislação criminal. 
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Art. 2L E' nulla a inscripção para exame feita com do
cumento fulso, assim como todos os exames prestados em 
virtude da mesma inseri peão; e aquelle que por esse meio a 
requerer ou a obtiver, além da penalidade em que incorrer 
nn fórma da legislação criminal, ficará privado pelo tempo 
de dons annos de matricular-se ~cou prestar exame em 
qualquer dos estabelecimentos de instllucção secundaria ou 
superior .. Esta d!~posi~ão é extensiva á matricula. 

Paragrapho uni co. Nas mesmas penas incorre o alumno 
que requerer ou conseguir inscripção em nome de outro 
ou de pessoa estranha, fizer exame nas mesmas condi1:ões, 
ou fôr cumplice de falsificação em qualquer documento ou 
pmva escripta. '' 

Art. 22. Encerrada a inscripção para exames, serão ex
trahidas do livro competente tantas relarõ.Js parciaes de 
nomes quantas forem net:essarias para·os fins designados nos 
arts. :25 e 26. 

CAPITULO IV 

DOS EXAMES 

Art. 23. Os.examcs corneçarão nos dias 12 de Fevereiro e 
20 de Novembro e constarão de prova escripta e oral, devendo 
haver tambem a prova pratica nos de methodologia e nos do 
curso de artes. 

Art. 2~. Os exames em cada serie serão feitos por cadeiras 
ou aulas, observando-se quanto aos do curso de sciencias e 
Jetlras as Instrucções do Ministerio elo Imperio de 12 de Maio 
de 1880, e quanto aos do de artes as Instrucções de 5 de 
Janeiro de 1881. 

Art. 25. Os alumnos seri'ío rhnmados a rxamc pela ordem 
numerica da matricula. 

Art. 26. Só depois de terminad,,s os exumes dos alumnos, 
começnrão os·dos indivíduos niio matriculados, os quacs serão 
chamados pela ordem numerica da rc:;pectiYa inscripç5o. 

ParagTt1pho unico. Os exames das pessoas estranhas e dos 
alumnos que o requeiram em nwte1·ia em que se não tenham 
matriculado far-se-ão poi· serics consecutivas e de confor
midade com o disposto p.o art. 19. 

A reprovação em qualquer materia impo~sibilita o candidato 
de continuar nos ·exumes da serie seguinte, na época para 
que se houver inscripto. 

Art. 27. A falta de exame ou a reprovaçJo em ma teria cujo 
estudo não continue na serie seguinte nem seja preliminar de 
outra desta se ri e não inhibe o alumno de ne)la matricular-se. 

Art 28. O alumno reprovado em quaiiJUer materia, que 
continue na serie seguinte ou seja preliminar indispensavel 
de outra desta serie, poderá matricular-se nas demais ma-
terins. · 
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Art. 29. Nog casos dos arls. 27 e 28 a matricula se effectuará 
mediante despacho do director, ouvida a congregação, e o 
alumno deverá prestar exame da ma teria que lhe falta antes 
do de todas as outras. 

Art. 30. As disposições dos arts. 27, 28 e 29 são applica
veis ás materias do curso de artes. 

Art. 3L A pessoa·emrnome de quem e com cujo consenti
mento alguma outra tiver feito exame perdP-rá este e to~os 
os mllis exames que houver prestado, e ficará prlvada pelo 
tempo dedous annos de matricular-se ou fazer exame em qual
quer estabelecimento de instrucção secundaria ou superior, 
bem como de concorrer para qualquer cadeira publica. 

Na mesma pena incorrerá o individuo que prestar exame 
por outro. -., . . 

Art. 32. Verificando-se qualquer das hypotheses previstas 
nos arts. 2i e 31, o directot· da escola dará conhecime,nto do 
facto ao Ministro do Imperio e ao inspector geral da instrucção 
primaria e secundaria. .. 

Art. 33. Os exames de admissão terão começo no dia seguinte 
ao da abertura da matricula e durarão até ao dia antecedente 
ao do encerramento desta. · 

Para estes exames organizar-se-ão tantas mesas quantas fo
rem necessarias, e o director designará os respectivos presi
dentes e examinadores. 

Art. 3~. Os exames de que trata o artigo antecedente sorão 
vagos. 

·~ada examinador arguirá por tempo não excedente de vinte 
(20) minutos. · 

CAPITULO V 

DAS AULAS E SEU REGIMEN ' 

Art. 35. As aulas abrir-se-ão no dia i5 de Março e encer
rar-se-ão no dia i5 de Novembro. 

Art. 36. As aulas funccionarão em dias alternados das 5 
horas da tarde em diante, não excedendo das 9 ; e cada uma 
durará i hora e um quarto, menos as do curso de artes e a de 
noções de a~ ri cultura que serão de i hora. 

Art. 37. No horario que o director organizar, ouvida a 
congregação, e que deverá ser sujei! o á approvação do Minis
tro do Imperio, ter-se-á em vista que não haja duas aulas se
guidas em cada serie do curso de sciencias e lettras. 

Art. 38. Entre uma aula e outra haverá sempre um 
intervallo de quarto de hora . 
. A:t_: 39. Os al_umnos não serão suj_eitos ao ponto, e quanto 
as hçoes, sabbatmas e trabalhos pratrcos só serão chamados 
os que a isso se tiverem obrigado na fórma do art. 13 . 

. Art. (1,0. Aos alumnos é garantida a precedencia nos assen
tos das aulas segundo a ordem numerica da matricula. 
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Art. ~~. E' permittida a qualquer pessoa que não seja 
alumno a frP.quencia das aulas, menos do curso de artes, uma 
vez que se sujeite á disciplina do est<~belecimento. 

Art. ~2. Os professores deverão nas suas lições ser tão 
methodicos e correctos, como convem que o seja o alumno 
na reproducção verbal ou por escripto do mesmo assumpto, 
de modo que o ensino possa servir de mollelo ao que os a! um
nos tiverem de dar mais tarde como professores. 

Art. l!,3. Serflo feriados na escola, alé:n dos domingos e dias 
santos de guarda : · 

Os de festa nacional marcados por lei ; 
Os de luto nacional declarados pel<;~ Gov(;lrno; 
Os de entrudo desde a segunda-feira a~é á quarta-feira de 

Cinza; 
Os da Semana Santa até á primeira oitava da Paschoa. 

CAPIIULO. VI 

))A DISCIPLINA 

Arfo ~"'· Nenhuma pessoa estranha á escola, salvo autoridade 
superior, ~erá nelln entrada sem prévia licença· do dire<;Lor. 

Art. lt5. As pessoas que acompanharem as alumnas; quando 
não quizerem !J.3sisLir ás aulas, sahiriio ·do estabelecimento ou 
irão pura· as salas destinadas ao respectivo: sexo, onde se 
conservar~o con1 n .devida urbanidade eraqua~to estiver func-
cionando qualquer nula .. · · · 

Art. ~6. São prohibidas reuniões e conversas nos corredo
res, emquanto estiver funcciorwndo qualquer aula. 

Art. 4,7. Haverá para as alumnas Jogar reservado, onde só 
ellas poderão entrar, indo acompanhadas até á porta por uma 
inspectora ou qualquer outra senhora com permissão desta: 
sendo pro~ibida a entrada de mais de uma pessoa ao in.esmo 
tempo no referido Jogar. 

Art. ~8. O Ioga r reservado para as ai um nas será contíguo á 
sala destinadn ás senhoras que as acompanharem, onde ·conser
var-se-á sempre uma inspectora que velará pela boa ordem~con
forme as instrucçõesespeciaes que lhe serão dadas pelo director. 

Art. ~9. As pessoas .estranhas á escola. que infÍ'ingirem o. 
regimento interno,. si, depoi~ de advntidas por quem de 
direito, se não cohibirem, serão mandadas r~tirar do recinto 
da escola; e no caso de falta grç.ve ser5o entregues á autori
dade policial, ncan~o-Jhes desde logo vedada a entrada no 
estabelecimento. 

Art. tiO. Os alumnos que mal procederem nas aulas ou em 
qualquer outra parte. do estabelecimento e infringirem 
alguma das disposições do regirpento interno serão~dvertidos 
por quem de direito; e ·no caso de reincidencia ficam sujeitos 
a ser . reprehendidos publicamente pelo director. 



ACTO'l Dél PODER EXEC:JTJ\-0 iD9 

A reprehensão neste caso será dada na aula n que o estu
dante pertencer, presente o professor e os demais estudantes. 

Art. 51. Quando a reprehensão não parecer sufficiente ou 
o facto consistir _em apodo, inveetiva, ameaça, cumplicidade 
em assuad:l ou vnia contra o director, professores e mais em
pregados, o estudante incorrerá na _pena de suspensão por 
um a dous :mnos de frequcncia c exames na escola. 

Si consistir em injurias ou calumnias verbaes ou escriptas, 
tentativa de agg-ressão ou violencia contra qu:~lquer dos func
cionarios ncima mencionados, o delinquente e seus cumplices 
serão punidos com dous a tres anuos de privação de frequencia 
e exames da escola. 

Si a a(J"g-ressão ou a violcncia se realizar ou o facto consis
tir em oft"ensa á moral, o culpado, além de immediatameiite 
entregue á autoridade policial, será expulso da escola. 

Paragrapho unico. A impo~içãc de qualquer destas penas 
não isenta o culpado de soffrer alguma outra em que haja 
incorrido pela legislação em vigor. 

Art. 52. Em qualquer dos casos do artigo antecedente o 
director fará retirar incontinenti do recinto da escola o 
infractor ou infractores, vedando-lhes a entrada até ulterior 
deliberação. 

Art. 53. O director levará qualquer das occurrencias de 
que trata o art. 51 :10 conhecimento da congregação, a qual, 
depois de certificar-se da verdade, procedendo a indagações 
e ouvindo, sempre que fôr possivel, o accusado, imporá a 
este a pena comminada. 

Art. 54,. Da decisão da congregat;ão em qualquer dos 
cnsos do art. 51 se admittirá recurso para o Governo, sendo 
interposta dentro de oito dias contados ãa intimação. 

O Governo Imperial, a quem serão presentes todos os papeis 
que formarem o processo, resolverá por decreto confirmando, 
revogundo ou modificando a decisão, depois de ouvir, si assim 
o entender, a Secção respectiva do Conselho de Estado. 

CAPITULO VII 

l>O PESSOAL DA ESCOLA E -SEUS VENCIME!'i'l'OS 

Art. 55. O pessoal da escola constará de: 
Um director; . . 
Treze professores e seis substitutos do curso de sciencbs e 

lettras; tres profes~ores e duas professoras do de artes ; 
Um secretario> 
Dons amanuenses: um que accumulará as funcçõés de 

bibliothecario e archivista e outro as de conservador dos gabi
netes e do museu pedagogico , ~ escolha do director ; 

Dous ·inspectores e duas inspectoras; 
Dous contínuos, um dos quaes servirá de porteiro, e c 

outro de correio,.· 
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Art. 56. Os vencimentos destes funccionarios são os que 
constam da tabella que acompanha este regulamento. 

Art. 57. O cargo de director, quando o Governo assim 
entender, poderá ser exercido por um dos professores, e o 
de secretario por um dos substitutos. 

O professor que accumular as funcções de director e o 
substituto que accumular as de secretario perceberão uma 
gratificação addicional correspondente á metade dos venci
mentos destes cargos. 

Art. 58. Todos os funccionarios estão sujeitos ao desconto 
da gratificação nos dias em que raltarem por motivo justificado 
a qualquer dos serviços a seu cargo e da totalidade do ven
cimento quando as faltas não forem justilicadas, salvo o caso 
de serviço publico gratuito e obrigatorio. 

CAPITULO VIII 

DO DIRECTOR 

Art. 59. O director será nomeado por' 'decreto d'entre as 
pessoas que com distincção houverem exercido o magisterio 
publico ou particular. · · 

Art. 60. Compete ao director, al~m das attribuiçqes que 
lhe são conferidas em outros artigos: 

L• Exercer a inspecção geral do estllbelecimenlo e especial-
mente a do ensino; · 

2.• Observar e fazer cumprir ~s disposições deste regula
mento, admoestando os profess'ores que· se afastarem do 
cumprimento de seus deveres, reprehendendo os empregados 
negligentes ou mal procedidos e susvendendo-os até Hi 
dias; . . . . 

3.• Propor a divisão de qualquer aula, quando o numero 
de ai um nos reclame essa providencia; 

~- • Presidir as reuniões da congregação; 
5. • Presidir os concursos da escola J 
6. • Representar a escola perante o Governo e quaesquer 

autoridades; 
7." Rubricar todos 03 livros de esc!'ipturação da escola ; 
8.• Assignar os títulos de habilitação; . 
9. • ·Propor ao Ministro do Imperio o.> inspectores, i~specto-

ras e r.ontinuos; · . 
i O. Contratat' os serventes necessarios e despe'dil-os quando 

julgar conveniente; · 
U. Instaurar ex officio o processo disciplinar dos alumnos; 
i2. Ordenar todns as despezas parn que estiver autorizado; 
i3. Tomar as medidas ou providencias que forem urgentes 

e não importarem em accrescimo de despeza, solicitando do 
Governo a necessaria upprovação. 
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Art. 61. Na falta do director ou em seus impedimentos, 
servirá quem o Governo designar e provisoriamente o 
professor mais antigo do curso de sciencias e lettras que es
tiver em exercício. 

CAPITULO IX 

DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS 

Art. 62. Os professores deverão: 
i. o Comparecer nas aulas e dar as lições nos dias e horas 

marcados, e no caso de impedimento participai-o ao director 
com a possível antecedencia ; 

2.° Cumprir o programma do ensino; 
3.• Seguir na exposição o methodo que fôr mais condu

cente á perfeita comprehensão da materia, usando sempre de 
linguagem ao alcance dos :~lumnos e que esteja em relação 
com o gráo de adiantamento destes ; 

4.• Propor aos alumnos, de conformidade com o disposto no 
art. i3, todos os exercícios que possam desenvolver-lhes a 
intelligencia e fortalecer os conhecimentos adquiridos ; 

5. o Empregar o maximo desvelo na instrucção de todos 
os alumnos sem distincção de pessoa alguma ; 

6. o Observar as instrucções e recommendações do director 
no tocante á policia interna das aulas ; 

7. o Satisfazer todas as requisições que lhes forem feitas pelo 
director no interesse do ensino. 

Art. 63. Os professores terão a seu cargo não só o ensino, 
como a manutenção da ordem e disciplina nas respectivas 
aulas. 

Art. 6~. A cada um dos substitutos incumbe: 
i. • Substituir qualquer dos professores da respectiva secção 

nas suas faltas e imvedimentos, para o que se apresentará 
na escola nos diás e horas marcados para as lições; 

2. o Reger a cadeira sempre que o profflssor não se ache 
rio estabelecimento cinco minutos depois da hora marcada 
para a sua lição ; 

3.• Servir de professor supplementar quando em razão do 
grande numero de ·alumnos fôr necessario dividir a aula. 

Art. 65. Aos substitutos, sempre. que exercerem funcções 
de professores, assistem os mesmos devere~ que a estes ; cum
prindo-lhes ter muito particularmente em vista não alterar o 
programma e marchar sempre de accôrdo corri o methodo 
por elles seguido. . 
· Art; · 66. Os professores serão substituiqós: 
i. 0 Pelos respectivos substitutos ; 
2. o Por outros dos professores ou supstitutos que a isso se 

prestem e quando o director.. o julgue .conveniente ; . , 
3. o Por pessoas estranhas, nomeadas interinamente pelo 

Governo, sobre· proposta do director, ouvida.a congregação. 
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Nos dons primeiros casos o substituto perceberá, além do 
proprio vencimento, uma gratificação addicional ig-ual á do 
substituído ou o vencimento da cadeira, quando esta estiver 
vaga, ou quando o propriet:.rio não tiver direito a vencimento 
algum. 

No ultimo caso, á pessoa que servir interinamente será 
abonada uma gratificação igual ao vimçimento da cadeira. 

Art. 67. O substituto que servir de profes:;or supplcmentar 
perceberá uma g-rati1ical_)ilo addicional conespondcnte á gra
tificação do professor. 

Art. 68. Os professores e substitutos gozariio dos direitos 
e vantagens de que actualmente gozam e as de que venham 
por lei a goz11r os professores' do Imperial Collegio de 
Peàro li. . 

Art. 69. Os profl~ssores e substitutos que conta rem :1.0 
annos de serviço effect.ivo e se distinguirem no magisterio 
por sua proticiencia e zelo no desempenho dos seus devere::>, 
terão direito a uma gratificação addicional correspondente 
á quarta parte dos seus vencimentos, a qual será elevada á, 
terça parte e á metade destes, para os que, preenchendo a~ 
mencionadns condições, contarem 15 e 20 annos de serviro 
igualmente effectivo. . · 

Art. 70. Os professores e substitutos que por negligencia 
ou má vontade não cumprirem bem os seus devere~ in
struindo mal os alunmos, exercendo a disçiplina sem cr1terio, 
deixando de dar aula sem causa justificada por mais de tros 
dias em um mez ou infringindo qualquer das disposições 
deste regulamPnto ou ~s decisões de seU$ superiores, ficam 
sujeitos ás seguintes penas: · · 

Admoestaç:io ; 
Reprehensüo ; .. 
Suspensão dé exercic:o e vencimentos de um até tres 

mezes · 
Perda do Jogar. 
Art. 71. As duas primeiras penas serão impostas pelo 

director,, a de suspensão pelo inspector geral e a ultima por 
deliberação do conselho director da instrucção primaria e 
secundaria. 

Das duas ultimas penas haverá recurso para o Ministro do 
Imperio. 

O recurso deverá ser interposto dentro do prazo de cinco 
dias contndos da intin:af~ão. 

Art. 72. A pena de suspensão será imposta: 
§ i. o Na reincideneia de a c tos pelos quaes o professor ou 

substituto tenha sido reprehendido. 
§ 2." Quando o professor ou sub:.:tituto der maus exemplos 

ou inculcar maus princípios aos alumnos. 
§ 3. o Quando faltar ao respeito ao director, ao inspector 

geral e mais pessoas incumbidas da inspecçi'ío do ensino. 
Art. 73. Ficará suspenso do exercício e vencimentos res

pectivos o professor ou substituto que fur arguido de qual
quer dos crimes seguinte~: furto, roubo, estellionato, banca
rot:l, rapto, estupro e adulterio ; ou de outro qualquer que 
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offenda á moral publica ou á religião do Estado. Importa 
tambem suspensão a pronuncia em cr!me inafiançavel. 

Art. 74,. O professor ou substituto perderá o Jogar: 
i.• Quando fôr condcmnado ás penas de galés ou prisão 

com trnbalho, ou pelos crimes de que trata o art. 73; 
2.• Quando tenha sido suspenso por tres vezes; 
3:0 Quando t'omentur; l!a}moralidade entre os alumnos. 
Art. 75. Nos casos· 'do a-rtigo antecedente se observarão 

as disposições dos arts. i 2il a 130 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. i33l. A, dt) i 7 de Fevereiro de 18M. 

Art. 76. Nos c~sos que affectem gravemente a moral, 
o director deverá suspender desde lo~o o professor ou substi
tuto culpado até decisão final ; levando immediatamente tudo 
ao canhecimento do Governo, por intermedio do inspector 
geral da instrucção publica. 

CAPITULO X 

DA CONGitEGAi;)ÃO 

Art. 77. Os professores e substitutos du curso de sciencias ' 
e lettras se congregarão a convite do Q.irector e sob a pre-
sidencia deste para : , . 

L• Organiznr :mnualmcmte o programma do ensino e o 
horario, bem como inuicar as obras e compendias que devem 
ser adoptados na escola, submett~tndo tudo·. á approvação do 
Ministro e Secretario de Estado. dos Negocios do Imperio; 

2. • Formul;tr os pontos de exame de ambos os cursos ; 
3. o Propor ao Governo as reformas e melhoraméntos que 

convier introduzir no ensino do estabelecimento ou nos das 
escolas publicas prim\lrias; . · . . 

!1. o Tomar conhecimento dos factos e delictos de que trata 
o art. 51 e punir os culpados na fórma daquella disposição; 

5. •. Prestar as informações, dar os pareceres e organizar os 
trab~lhos sobre instrucção primaria que lhe forem exigidos 
pdo Ministro do Imperio, assim como pelo inspector geral 
ou pelo conselho director da instrucção publica, por inter-
media do mesmo inspector; . · . . · · 

6. o Designar, á requisição do Ministro do Imperio, pro
fe~sores e sub~titutos, nfim de conjunctamente com os de
legados de districto inspeccionarem as escolas publicas da 
Côrte e visitarem as escolns ou collegios particulares, na fór
ma do disposto no art. 7.0 , §§~-·e 3.0 do Regulamento an
nexo no Decreto n. i33l A, de i 7 de Fevereiro de i8M, ; 

7. o Eleger a com missão julgadora dos concursos da escola, 
l1preciar o resultado destes e apresentar ao Governo quem 
deva preencher o logar; · 

8. o Eleger no fim de cada anuo, d'entre os professores e 
sub:atHutos do curso de sciencias e lettras, com ·exclusão do 
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professor que estiver exercendo as funcções de director ou 
de secretario, um que seja encarregado de fazer o relatorio 
escripto dos successos mais notaveis do seguinte anuo le
ctivo e das condições do ensino em cada uma da3 materias 
e disciplinas do curso. 

Este relatorio, depois de approvado pela congregação, 
será remettido ao Ministro do Imperio e publicado ; 

9. o Resolver provisoriumente os casos omissos deste 
regulamento, ficando a sua decisão dependente da approvação 
do Governo. 

Art. 78. Os professores e profe$soras do curso de artes 
serão convidados para as sessões de congregação ; em geral, 
afim de serem ouvidos a respeito da organização do program· 
ma do ensino, do hqrario e dos pontos de exame das 
respectivas aulas: em particular c:: da um, quando se tratar 
de assumpto relativo á respectiva aula. 

Em qualquer destes casos terão direito a discutir e votar. 
Art. 79. A congregação não poderà funccionar sem q ne 

se reuna mais de metade dos profes~ores e substitutos do 
curso de sciencias e lettras que estiverem em effectivo exerd
cio. As suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta 
do:; membros presentes e por votação nominal. 

Si se tratar de questões de interesse pessoal, o professor in
teressado, ou amm do interessado até o segundo gr:ío, segundo 
o direito canonico, poderá discutir, mas não votar. 

O director votará tambem e, em caso de empate, terá o voto 
de qualidade. . 

Art. 80. U trabalho da congregação prefere a qualquer ou
tro da escola, dado o caso de simultaneidade de servi~os. 

CAPITULO XI 

DOS CONCURSOS PARA O l'llAGISTEUIO DA ESCOLA 

Art. 81. O pessoal docente 'da escola ser6 nomeado por 
decreto e mediante concurso. 

Art. 82. O concurso para o logar de professor versará so· 
bre a ma teria ou as ma terias da cadeiru, e para substituto sobre 
todas as n:aterias da secção. 

Art. 83. Ao provimento das cadeiras vagas do curso de 
scieneias e Ietlras poderão concorrer não sómen te os sub. 
stitutos da respectiva secção, mas tambem os de outras secçõe:> 
e pessoas estranhas, uma vez que nestes dons u!Limos casos 
os candidatos se submetiam previamente ás provas de con
curso para a secção em que se der a vaga e se mostrem habili
tados. 

Art. 8L Só poderão ser admittido;; ao concurso para as 
vagas de professores e de substitutos os cidadãos brazileiros 
que estiverem no gozo dos direitos civis e politicos, e se 
mostrarem habilitados na materia da respectiva secção. 
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Para provar estas condições os candidatos deverão apre
sentar na secretaria da escola, com requerimento ao dire
ctor: certidão de idade ou documento equivalente, folha cor
rida, tirada no Jogar da residencia, e certidão de haverem 
sido approvaflos nas materias da secção llm qualquer esta
belecimento official de instrucção secundaria ou superior do 
Imperio ou do estrangeiro. 

Ni!o poderá inscrever-se o individuo que tiver soffrido 
pena de galés ou accusação judicial rle furto, roubo, estellio
nnto, bancarotn, rapto, estupro, adulterio ou outro qual
quer crime que offenda á moral publica ou á religião do 
Estado. 

Quan•lo a accus~ção tenha sido arguida de calumniosa 
pelo randidato e n:io hnja [ rovocado condemnação judicial, 
T)oderá elle ser admittido a inscrever-se. 
· Paragrapho uni co. Estas disposições s~o lambem appli
eaveis aos candidatos ao concurso para as vagás do curso de 
artes, rnenos quanto á habilitação scientifica, litteraria ou 
outr<l. qu~lquer da me~ma nalur• za. 

Art. 85. Si, no exame de qualquer dos documentos exigidos 
no artigo antecedente, suscita1·-sn duvida sobre a sua va
lidade ou importanci~, será o caso decidido pela congreg:Jção, 
dentro do prazo de lres dias, ouvido sempre o interessado. 

No caso de divergencia entre o voto da congregação e o do 
· direclor da escola, suspender-se-ú qualquer deliberação nté 

ulterior decis:io do Governo. 
Oo voto da congregação, quando fur contrario ao enndi

dalo, poderá este recorrer para o Governo no prazo de dez 
(iO) dias. 

O mesmo direito compete, no caso de deci5ão favoravel, a 
qualquer membro da congregação, cujo voto tiver sido ven-
cido. ,. . . 

Art. 86. Si, findo o prnzo marcado para a inscripção, ne
nhum candiuato ~e tiver inscripto, o direetor forá publicar 
nov(ls :mnuncios, esparando por ontro tanto tempo o pri
mriro prazo; si, encerr-ado o segundo, ninguem se tiver in
scripto, o Governo poderá preencher a vaga por nomeação 
independente de. conêürso, sohre proposta da congregaçilo. 

Art. 87. O concurso será _julgado por uma commissão 
elcila p()la eonp:rc>gar~o, que, apreciando o resultado de seus 
tr.'lllalhos, propol'ú ao Go\·erno quem deve occupar a vaga. 

, Quando n~ congregaç:io niio houver pessoas habilitad.as pam 
()Xtuninadorcs, o director; depois de ouvil-a; proporá ao 
Govérno pesson~ estranhns. . · . 

Art. 88. No concurso para as vagas do curso de sciencias e 
lettras haverá as seg-uintes provas : a de these, a ~e defesa 
ucst<1, a oral, a cseripta, a pr::rtica em sciencias physic~s e bio
logieas e em met1:liJdologia ; !l, finnlmen~e, a arguição pelos 
cxnminndores sobre todas as provas. 

Os pontos pa1·a ·estas serão formulados pela. commissão so
bre os t~ssumptcs mais importantes da c~d{>ir~, si o concur
sú fôr de professor, e da secção si fór de substituto, e publi
ct~dos ~o Diàl'io 0/ficial, depois de encerrada a iriscripção. 
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Art. 89. A these consistirá em uma dissertação escripta, 
impressa á custa do candidato, sobre o ponto que lhe cahir 
por sorte, e de proposições que versarão sobre a materia da 
cadeira, si o concurso fôr de professor, e sobre as diversas 
materias da secção, si o concurso fôr de substituto. 

A defesa será publica e por arguição mutua dos canllidatos 
segundo a ordem da inscripção, .dur<\nte• ~e~a.hora para ~ada 
um. Em dia .~ifferente os examintldores arguirão por seu 
turno a cada candidato pelo mesmo espaço de tempo. 

Art. 90. Na prova oral o candidato faliará um~ hora ~bre 
um ponto que fôr tirado com vinte e quatro (~~) horas de 
antecedcncia. Ella deV!l abranger , o assumpto dentro do 
tempo marcado. 

Art. 91. A prova escripta versàrá sobre ponto tirado na' 
occasião, sendo de quatro horas o prazo, duranté o qual serão 
os candidatos recolhidos a uma sula especial. 

Art. 92. O candidato terá ~O di:1s para escrever a sua thesa 
e apresentai-a impressa; contando-se o prazo do dia em que 
lhe fôr dado o ponto. 

Art. 93. No concurso para as vagas do curso de artes haverá . 
as seguintes provas : a oral, . a escripta, a pratica, e final· 
mente a arguição pelos exan\.inadores· sobl'e todas as provas. 

Os pontos para estasprovas serão formulados pela com missão 
sobre os assumptos mais lmporta,ntcs da respectivti disciplina, 
e publicados no Diario Ojficial, depois ,de encerrada a in· 
scripçào. · · ·· · 

Art. 94. Um regulamento especial, organizado pela congre
gação e approvado pelo Governo, definirá todo o processo 
do concurso de accô.rdo com os artigos anteriores e regulará 
por programmas especiaes as provas praticas, e a arguiçiio 
pelos examinadores. 

Art. 95. Terminadat; todas as provas procede1·-se·á á 
leitura das escriptas na presença da commissão. Cada prova 
será lida pelo proprio autor sob a inspecção de outro candi
dato na orde1p da inscripção; quando n:i.o houver mais. de 
um. sob a hscalisacão de wn dos examinadores. 

Art. 96. Co.nclu-ida a leitura das provas e5criptas e a res· 
pectiva arguição, serão ell~s jq.lgadas pelos ex~minadores, 
que emittir~o por escripto juizo fundamentado sobre cada 
candidato. · 

Art. 97. Entregue pelos examinadores o seu juizo escripto, 
a commissão passará á classificação dos candidatos ,pela ordein 
de merecimento, e levará &o conhecimento da congregação 
todos os papeis do concurso para se proceder á indicação ao 
Governo. 

Art. 98. O candidato que, sem motivo justificativo, deixar 
de comparecer a qualquer das provas do concurso,· ficará 
delle excluiçl,o ,; quando, porém, a falta fôr corn antecedencia 
justificada, a congreg-ação, apreciando os motivos allegados, 
resolverá si dever~ ou não adiar os actos do concurso, e le· 
vará sua decisão immediata.mente ao cophecimento do Governo 
corri a exposição das razões em que se funda" 
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O adiamento não poderá exceder a :15 dias, findos os quaes 
proseguirão as provas do concurso, sendo excluído o candi
dato que deixar de comp~recer. 

CAPITULO XII 

DOS TlTULOS DE HABILITAÇÃO E VANTAGENS RESPECTIVAS 

Art. 99. Receberão o titulo de h~bilitação para professor 
on professora: do L o gráo ns pessoas que forem n pprovadas 
nas materias obrigatorins das duas primeirns series de ambos 
os cursos da esc\) la, e do 2. o griw, as que o forem nas da 
terceira e quarta serie tambrm àe ambos os cursos , satis
feitas, na im:pectoria geral da instrucção primaria e secunda
ria do município da Cõrte, as disposirões legaes que regulam 
o exercieõo da profissão. 

Art. :100. Nos títulos de hn!Jilit~<;iio se declarará si o im
, petrante tem ou não approvação n;:s ma terias facultativas, bem 
' como o gráo de approvação em cada matcria d;~s diversas se· 

ries. 
Art. fOI. Em identidade d,e. circumstancias, nos concursos 

para Jogares do magisterio da Escola Normal, serão prefe
ridas, ás que o não forem, as pessoas habilitada~ pela referida 
escola. 

Art. 102. Nas vngas de adjuntos do primeiro ou segundo 
grüo serão providos, si o requererem, independentemente 
di) concurso, os indivíduos approvados plem;mente no curso 
completo da escola, inclusive as m<~tcrins facultativas ; e nas 
do primeiro gráo os que npenas tiverem approvação plena 
nas materias da primeira c segunda serie, inclusive t3m
bem as facultativas : preenchidas em qualquer dos casos as 
condições legacs de moralidade. 

Art. 103. Nas mesmas condições do artigo antecedent0 
serão nomeados para as cadeiras publicas primarias os indi
víduos a;Jprovados com distincção em todas as ma terias. 

CAPITULO XIII 

DA SECRE AP,JA 

Art. :1.0'1. O secretario será nomeado por decreto e in· 
cumbc·lhe : 

1. o Dirig·ir e inspeccionar lodo o serviço d:l serret~ria ; 
2. o Escrípturar os seguintes livros da escola : o dvs aetus 

da congregaçiio, v 1jas actas dos concursos e o d~ 
professores e substitutos ; ~~-~f' .\ ~. ~ ~ 

_.7 , c:\\\\ tv.A 0.1. GIL~ 
;;:;,,~ ... )'-' . .,, 

~~~~ 
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3. o Assignar os termos de matricula e de exames, os títulos 
de habilitação dados pela escola e as folhas do pessoal admi
nistrativo e docente, bem como a dos serventes ; 

~- • Encerrar o ponto dos amanuenses, inspectores e con-
·tinuos; · '" ' · 

5. o Annunciar a época ou o prazo das matriculas, exames, 
concursos e insci'ipções, abertura e encerramento das aulas, 
e fazer quaesquer outras publicações que lhe forem deter-
minadas pelo director; · · ' 

6. 0 .Minutar a correspondencia official da escola, escrever 
e registrar a reservada ; 

7 ·" Communicar ao director as infracções dos empregados 
sob sua vigilancia ; 

8.0 Receber as quantias que forem designadas para as des
pezas ordinarias do expediente, prestando suas contas pela 
fórma que fôr determinada pelo Ministerio do lmperio; 

9. o Preparar todos os esclarecimentos que devem servir 
de;base ao relataria de que t1·ata o n. 8 tio art. 77; 

iO. Distrihuir pelos amanuenses, além dns outras obriga· 
ções que I hes incumbem, todo o trabalho da secretaria que 
não tiver o dever de executar pessoalmente. 

Art. 105. O secretario será substituído em suas faltas e 
impedimentos por um dos amanuenses que o director desi
gnar, mflnos na congregação c nos concursos, em que ser
virú o mais moço dos professores ou substitutos que se achar 
presente. 

Art. f.06. Aos amanucnses compete: 
i." Executar os trabalhos de escripta que lhes forem deter-

minados pelo secretario ; . 
2. o Registrar em livro proprio os titulas de nomeação de 

todos os funccionarios e os.de habilitação dados pela escola 
e eseripturar quaesquer outros que necessarios forem; 

3. o Ter em boa ordem e asseio e devidamente catalo
gados os livros, papeis e objeetos a seu cargo, cscriptur:mdo 
os livros de entrada e sabida dos mesmos. 

Art. 107. A secretaria estará nberta em todos os dias das 
lt !!i horas da tarde ás 9 da noite, exceptuados os dias feriados, 
na conformidade do <Jrt. lt3, e o período comprehendido entre 
o encerramento dos trabalhos do :mno !ectivo e a primeira 
inscripção :mnual para exames, no qual só se abrirá quando 
o servir;o o exigir c fôr determinado pelo direetor. 

Art. 108. Quando os empregados da secretnria, depoi:; de 
reprehendidos ou suspensos, reincidirem na mesma infrnc· 
ção pela qual tenham sido punidos, ficam sujeitos á pena 
de demissão proposta ao Governo pelo director. 

Dado, porém, o caso de ser a falta r,ontraria á moral, o 
director, suspendendo o delinquente, solicitará immediata
mente a demissão do mesmo. 
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CAPITULO XIV 

DOS INSPECTORES E CONTINUOS 

Art. !09. Os inspectores e inspectoras, e contínuos serão no
meados por portaria do Ministerio do Imperio, sobre proposta 
do director. 

Art. HO. Aos inspectores e inspectoras incumbH: 
i. • Observar as disposições· do regimento interno que 

disserem re~peito 110 serviço o seu cargo ; 
2.• Cumprir as ordens do director, verbaes ou por escripto, 

no tocante á disciplina. . . . 
Art. iH. Os contínuos executarão as ordens do director 

e do secretario, no que disser respeito ao serviço a seu cargo, 
dentro e fóra da escola. . .. 

Art. H2. São appliciiveis a estes empregados as disposições 
do art. i08. 

CAPITULO XV · 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. :l.i3. O director, ouvida a congregução, org·anizará o 
regimento interno da escola, submetteodo-o á approvação 
do Governo. . , . 

Art. H~. Para os exercícios praticos de pedagogia o Go
verno Impei:ial designará, sobre proposta. do director, duas 
ou mais eseol&s primarias do primeiro e segundo gráo do 
município da Côrle. 

Estes exercícios serão regulados por instrucções que o 
Governo expedir. 

Art. H5. O Governo, com o concurso do director e dos 
professores da esr:ola, promoverá no mais breve prazo possí
vel a fundação de uma IJibliotheca, de um museu pedagogico 
e dos gabinetes para o estudo das sciencias physicas e bio
logicas. 

Art. H6. O Governo nomeará as commissões julgadoras dos 
concursos para o primeiro preenchimento effectivo dos lo· 
gares de professores e substitutos da escola. 

Art. U7. Só poderão entrar em concurso para os logares 
de adjuntos e de professores das escolas publicas primarias 
do primeiro e do segundo gráo do município da Côrte os 
indivíduos que possuírem diplomas de professores dos res
pecrtivos cursos obtidos nesta escola. 

PODER EXECUTIVO !88! 
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Art. :1.18. O Governo concede aos actuaes adjuntos das 
escolas publicas primarias o prazo improrogavel de quatro 
annos para se habilitarem nas ma terias do curso primario 
do primeiro gráo, de que trata o art. 99. 

Art. H9 .. Ficam revogadas as di$posições em contrario. 
Pnlacio do Rio de Janeiro em i6 de' ·Março de 1881.

Barão Hmnem de ltlello. , 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DO C•1RPO DOCENTE E MAIS EMPREGADOS 
DA ESCCLA NORMAL A QUE SE REFERE O REGULAMENTO DESTA 
DATA 

Empregos li 
ji 
il 
!!:=D=i=re=c=lo=r= .. =.= ... =.= .. =.= .. =.= .. =.= .. =.= .. = .. =.= .. =.= .. =.= .. 
il Professor t.lo curso de scioncias c lollt·as. 
'I 
!1 Subsl.iLuLo <lo curso de S«icncias o lcllras 

l! P1'ofo::;sor do curso do arte::; ..........•... 
f: . !I Socrctano .•..•..•....•.••••.••••••••••. 
~I 1

1 
Amanuensc .. , •.. ..... , , ...... , ....... . 

t 
I. ~:s:l::~;·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.::::: :::::::::::::::: 

Vencimentos annuaes 

O ·donado l Gra~fi- I Total 1 caçao 

2:000:$000 i •000,5000 3:000~000 

:1: GOO,SOOO 800,)000 :UOO,)OOO 

800b000 MJO;)OOO i :200.;0~0 

600,)000 · loOO,)OOO 1 :000r5000 

:1: 400,)000 60úbOUO 2:0005000 

800SOOO 400,)000 1: 200,>0JO 

600}j00ll 600,\000 

t;OO,)OOO 300,)000 EOO;)OOO 

Palacio do H.io de J~neiro em 16 de Mnrço de 1881.- Rmio 
l!Mnem de ~lcllo. 

DECRETO N. 8026 - DE i6 DE ~1ARÇO DE i881. 

Concedo Jlriviiogío a Alfredo Banucira ·e José· Thomaz de Oliveira para a 
·- ~ae-hina dcnominada-Exlcrmiuador <las Saúvas. 

Attcndendo ao que Me requereram Alfredo Bandeira e 
José 'fhomilz de Oliveira, e Tendo ouvido o Conselheiro Pro
cul'ador da Corôa, Sober<mia e Fazenda Nacional, Hei por 
lJem Cunc.eder-lhes privilegio por !O annos para a machina 
de sua invenção, destinada á extincção de formigas e deno
minada-Exterminadora das Saúvas, segundo a descripção 
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que depositaram no Archivo Publico, com a clausula de que 
sem o exame prévio da reFerida machina não será effectivo 
o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no 
art. :1.0 da Lei de 28 de Agosto de :1.830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.6 de Março de :1.881, 
60.0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1lfanoel Buarque de llfacedo. 

DECHETO N. 8027 - DE 16 DE J\IARÇO DE :188!. 

Concede !l!:!.!.!.!E.oio a Lucio Xavier Rosa c José Joaquim .da Fonseca para o 
apparclho de sua invon~ITo, dcotinado a oxtrahir diversos produc!os da>agua 
salgada. 

Attendcndo ao que Me requereram Lucio Xavier Bosa 
e José Jo:HJUim da Fonseca, e Tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhes privilegio por iO :mnos pnra o apparelho 
de sua iúvcnt;üo destinado a extrahir da agua s:ilgada o chlo
rurcto de sodio, sulfato de nl3guesia e sodn c outros produ
elos aprovcitavcis, segundo a descripç1io que depositaram 
no Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame 
prévio do referido apparelllo não será effectivo o privilegio, 
cessando a patente nos casos previstos no art. iO da Lei de 
28 de Agosto .de :1.830. 

1\'Innoel Buarqne de Macedo, do Meu Conselho, Ministro r. 
Secretario do Estado dos Ncgocios dn Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Hio de, Janeiro em :1.6 de Março de :1.88!, 60, • da 
Indepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jilanoel Buq..rque de Macedo. 
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DECRETO N. 8028- DE i6 DE li!AHÇO DE i88i. 

Concede privilegio a Fernando Machado de Sirnas para fabricar e vender 
· --- -v~n~o de mate e glyce~ina, de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Fernando I\Iachndo de 
Simas, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania e Fazenda Nr.cional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por lO annos par::~ fabricar e 
vender vinho de mate e glycerina pelo processo de su~ 
invenção, cuja descripção e ;~mostra, que apresentou, ficam 
archivadas. 

Manoel Buarque de Macedo, do Mim Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negot:ios da .Ag-ricnlturtl, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenh::~ entendido c fara 
executar. Pnlacio do Rio de Janeiro em i6 de :Março de i88i, 
60.0 da Independe.Qcia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Bual'que de Macedo. 

DECRETO N. 8029- DE i6 DE MARÇO DE i8!H. 

Concedo privilegio a Cesar Machado para o apparelho de sua invenção 
destinado á oxtincção de formigas. 

Attendendo ao que Me requereu Cesar Machado, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por hem Conceder
lhe privilegio por iO annos para o ~pparelho de sua inveüção 
destinado á extincção de formigas, conforme i: des::rip~,:ão r. 
desenho que apresentou e ficam archivados. 

Manoel Buarque de Màcedo, do Meu Conselho, I\Ii;ii-'~i':; ·' 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricul:cra, Cua:
mercio' e Obras Publicas, assim o tenha eniendiào c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro. em i6 de Marco de i881, 
60. 0 da lnd,ependencia e do Imperio. · · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque d~J Macedo. 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO 2:l3 

DECRETO N. 8030 - DE i6 DE MARÇO DE :l88:l. 

Concede p_tivi~~gio a Pedro Pinto do Rego Cesar para o systema·de ferro 
de engommar, de sua in..-en~ão, a que denominou-Condensador. 

Attendendo ao que lY.e requereu Pedro Pinto do Rego Cesar, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Con
ceder-lhe privilegio por 10 annos para o systema de ferro 
_de en~ommar, de sua invenção,denominndo-Condensadõr=, 
segundo-a descripção e desenho que apresentou e ficam archi
vados. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em i6 de Março de i88f., 
60. 0 da Independencia e do Imperio. 

f.om a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECB.ETO N. 803! - DE 16 DE MARÇO DE :l88L 

Declara caduca a concessão feita por Decroto n. 612! do t6 do Feve· 
rciro de 18i6. 

Considerando que Kcller & Comp., a quem, por Decreto n. 
61~! de 15 de Fevereiro de i876, foi concedida, na fórma 
da Lei n. 2887 de 6 de Novembro de 1835, a fiança do Estado 

ao 'pagnmcnto do juro de 7 "lo ao anno, garantido pela Lei da 
Provi:1cia de Pernambuco, n. iOM de 8 de Junho de 1874, 
sobre o capital de 500:0001'>, c bem assim a oarantia de 
igunljutd,até outro ta·nto desse capital, que a coii1panhiãpor 
elles org-imiznda empreg-asse na fundação de um engenho 
centrnl no tllunicipio à e Ag-ua-Preta, daquella .provinêfa, deí
X::ífinil de orgilllizar a companhia del).tro do prazo ·marcado 
na cl:ms:1Ia 6.• do mencionado decreto e das prorogações 

.concetlidas pelos de ns. 6i30 de 2~ de.Dezembro de :1.876 e 
6679 de !::l de Setembro do anno seguinte, Hei por bem De
clarar caduca a mesma concessão. 

:Manoel Bunrque de Macedo, ·do Meu Conselho, ·Ministro e 
Secretnrio de Estudo dos Negocios da Agricultura,. Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido,e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro , em -:1.6 de Março de 
:1.88:1., 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de. Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque'de Macedo. 
<AAA:P-~ 
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DECRETO N. 8032 - DE 16 DE 1\IARÇO DE 1881. 

Declara caduca a concesstio feita pelo Decreto n. 61:i0 de 10 de Março 
ue !876. 

Considerando que Mal'inhos & Comp. e Joaquim Fernnndes 
Ribf'iro, a quem, por Decreto n. 6i50 de 10 de :1\far\;o 
de 1H76, fni concedida, na fórma do m·t. 2. o da Lei n. 2687 de 
6 de Novembro d(l anuo anterior,filmç~'do jur_o de 7% no anuo, 
garantido pela Lei da Província da Bahia n. 1385 de 4 de Maio 
de 1874, ;:obre o capital de 500:0006, que a cotnpanhia por 
elle~ org<mizada empregas~e na fuiidaçno de u u1 eng~_nj1o 
cen• r ai no IJ) nnicipio de Nazarcth, daquella provinciil, dei
iãrãín de organizar a companhia dentro do pra~o marcado 
na clausula 6.• das que baix.aram com o mencionado decreto, 
Hei por bem Declarar caduca a mesma concessão. 

Manoel Bnarqne de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcr
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio deJan,eiro em 16 de Março de 188i, 60. 0 

da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de S\la Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo, 

DECRETO N. 8033- DE 16 DE MARÇO DE 188~. 

Declara caduca a concessão fciLa por Decreto IÍ. 7308 do Lo de 01,1tobro 
de !879. 

Cons~derando, que Theophilo Domingos Alves Ribeiro e 
Custodio ~osé da Costa Cruz, a quem, por Decreto n. 7508 do 
L 0 de Outubro de i879, foi concedida, nos termos do art. 2. 0 

da Lei n. 2687 de 6 de Novembro de 1875, B:.l!.rantia_do __ juro 
de 7 o /o ao anuo, sobre o capital de 300:000i$, que a companhia 
por elles organizada empregasse na fundação de um engenho 
t~enlral no município de Leopoldina, Província de Minas 
Geraes, deixaram de organizar a companhia dentro do prazo 
marcado na clausula 6.• das que baixaram com o mencionado 
decreto, Hei por bem Declarar caduca a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Mt~cedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em f6 de Março de 188!, 
60.0 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubriea de Sua Magestade o Imperador. 

ll'lmwel Buarque de jJfacedo. 
oA:IV"d"o:Af"d"·" 
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DECRETO N. 8034- DE i6 DE MARÇO DE 1881. 

Declara caduca a conee;são feita por Decreto n. 61~8 de 10 de Março de l87ü. 

Considerando que o Ba1·ão de Camassari, n r1uem, por De
creto n. 6H8 de tO de Março de 18i6, foi concedida, na fór
ma da Lei n. 268i de 6 de Novnmbro do nono nnterior, 
garantia <!Q:i!l!9 de 7 % ao anuo sobre o c~. pita! de 700:00:1,, 
quê ã·companhia por elle organizad:1 emprt,l-(asse na fundação 
de um engenho central no m1micipio da Matta dll S. João, Pro
víncia da Bahia, deixou de organiz~: t' n componhia dentro <lo 
prazo marcado na clausula 6." elas que baixaram com o men
cionado decreto, Hei por bem Declarar caduca a mesma 
concessão. 

Munoel Buarque de 1\Ia~edo, do i\leu Co'nselho, Ministro e 
Secretario de li:stado dos Negocias da Agriculmrn, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha enten•lido. e fa,,·a exe
cutar. Palacio do Rio dP. .Janeiro em i6 de l\'1:1rço de !881, 
60. 0 da Independencia e do Imperio. 

·Com a rubrica de Sua ~1agesiade o Imperador. 

Manoel Buarque de 1l!acedo. 

DECRETO N~ 8035 -DE 16 DE MARÇO DE :l88f. 

Declara caduca a concessão feita pbr Decreto n. 6265 .de 26 de Julho de t876. 

Considerando que o Dr. Antonio Freire de Mattos Barreto 
e José Vieira Barreto, a quem, por Decreto n. 6265 de 26 de 
Julho de t876, foi concedida, na fórma do art. 2. o da Lei 
n. 2687 de 6 de Novembro de i8i5, garanti3 do'_J!l~O de 
7 °/o ao anno sobre o capital de 500:0005, que a ·companhia 
por elles orgaoizada empregasse na fundnçJo de um engenho 
central no município de Riachuelo, da Província de Sergipe, 
deixaram de organizar a complnhia dentro do prazo mar
cado na clausula o.• d;;s que baixaram com o mencionado 
decreto e da prorogaçiio concedida polo de n •. 6507 do i. o 

de Março do anno seguinte, Hei. por bem Declarar caduca 
a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Macedo, do 1\leti Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da A!n'icultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca executar . 

. Pala cio do' Rio de Janeiro em 16 de Março de i881, 60. 0 da In-
dependencia ·e do Imperio · 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmper~dor. 
Manoe~ Buarque de i'r/aceàó . 

• . ~ <d"<Pd'\:AF<P 
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DECRETO N. 8036 -DE 16 DE MARÇO DE {881. 

Declara eaduea a coneessão.feita por Decreto n. 73!9 de 28 de Janeiro de t879 

Considerando que o Engenheiro Diogo Rodrigues de Vas
concellos, a quem, por Decreto n. 7319 de 28 de Janeiro de 
!879, foi concedida, nos termos qp art. 20 da Lei n. 2687 
de 6 de Novembro 'de l875, garantia __ do juro de 7 "lo ao 
anno, sobre o capital de 500:0<f01$, que a companhia por elle 
organizada empregasse na fundação de um engenho central 
no município de Paranaguá, Província do Paraná, deixou de 
organizar a companhia dentro do prazo marcado na clau
sula 6." das que baixaram com o mencionado decreto, e da 
prorogação concedida pelo de n. 7620 de 31 de JaneirD do 
aJ:I.llO prox!mo passado, Hei. por bem Declarar caduca a mes
ma concessao. 

Manoel Buarque de Macedo. do Meu, Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocio~. da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Março de 1881, 
60.0 ~ Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de 1lfacedo, 

DECRETO N. 8037 -DE 16 DE MARÇO DE 1_881. 

Declara caduca a concessllo feita por Decreto n. 6149 de 1.0 de Março 
de 1.876. 

Considerando que José Pacheco Pereira, Fr;mcisco Xa
vier Catilina e Francisco de Sampaio Vianna, a ·qu~m, . por 
Decreto n. 6U9 de 10 de Março de 1876, foi ~onced1da, nos 
termos do art. 2. o da Lei n. 2687 de 6 de ·Novembro de 
!875, ga.r_antiad_o juro de 7 °/0 ao nnno ·sobre o capital de 
700:0008, que a cóinpanbia por elles organizada empregasse 
na fundação de um engenho central no município de Santo 
Amaro, Província da Bahia, deixaram de organizar a com
panhia dentro do prazo murcado na clausula 6. • das que bui
xaram com o mencionado decreto e das prorogações conce
didas pelos de ns. 6~23 de 30 de Novembro de 1877 e 6730 
de 30 de Novembro do anno seguinte, Hei por bem Declarar 
caduca a mesma concessão. 
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Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenh:1 entendido e f11ça execu
tar. Palacio du Rio de Janeiro em :16 de Março de 1.881, 
60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8038- DE 16 DE MARÇO DE :188L 

Declara caduca ·a concessão feita por Decroto n. 6:298 de 23 de Agos!o 
de !876. 

Considerando que o Barão de Aracajú, Francisco Corrêa 
Dantas e Francisco Lucino do Prado, a quem, por Decreto 
n. 6298 de 23 de Agosto ue i876, Li concedida, na fórma 
do art. ~.o da Lei n. 2687 de 6 de Novembro de 1875, 
garantia do juro de 7 % ao anno sobre o capital de 700:0008, 
qúe-ãcoiii"panhiá por elles organizada empregasse na funda
ção de um engenho central no município de Divina Pas
tora, Província de Sergipe, deixaram de organizar a compa
nhia dentro do prazo marc;1do na clausula 6. • das que baixa
ram com o mencionado decreto e da prorogação concedida 
pelo de n. 6521 de :13 de Março de 1877, Hei por bem 
Declarar caduca a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, M'inistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Março de 1881, 60. • 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoe_l Buarque de Macedo. 
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DECRE!O N. 8039- DE {6 DE MARÇO DE 1881 . 
. ,, 

Declara caducà'a concessão feita por Decreto n. 6238 do ~8 de Junho de !876. 

Considerando que os Barões de Campo Alegre e de Gua
rarapes, a quem, por Decreto n. 6238 de 28 r! e Junho de 
187ó, foi concedida, un fórma do art. 2. o da Lei n. 2687 de 
6 de Novembro de :1875, ~arantJ~.dQ'jtl_!'O'de 7 °/0 ao ~nno 
sob1:e o capital de {.OOO:O'OD~, que a companhia porelles or
ganizada empregasse na fund:,ção de um engenho central no 
município do Cabo, da Pl'ovincia de Pernambuco, deixaram 
de o1·ganizar a companhia dentro do prazo marcado na clau
sula 6. • do mencionndo decreto e da prorogação concedida 
pelo de n. 6506 do Lo de l\l:m;o do nnno seguint·~, Hei por 
bem Declarar caduca a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Macedo. do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio 11 Obras Publicas, a~sim o tenha entenr'ido e fa~~a 
execular. Palacio \fo lHo de Janeiro em 16 de :àinrço de 1881, 
60. o da Independencia e do Imperio.~ 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Manoel Bual'que d~ iJfacedo, 

DECRETO N. 8040- DE 16 DE MARÇO DE 1881. 

Declara caauca a concessão feita por Decre.to n. 61V• de !O do llhrço do !87~. 

Considerando que o Dr. Julio de Miranda e Silva, a quem 
por Decreto n. 6U'í, de fO de Marro de :1876, foi conce· 
di da, na fórma do art. 2." da Lei n. 2687, de 6 de Novem
bro de 1875, garantia do juro de 7 ''lo ao :mno sobre o capi· 
tal de 700:000tf.- que a companhia por elle organizada em· 
prega~sc na fundação de um engenho central no município 
de Campos, da Província do Rio de Janeiro, deixou ue apre· 
sentar os documentos de que trata u clausula ~-· das que 
baixaram com o mencionado decreto, Hei por bem Declarar 
caduca a mesma concos;;ão. 

Manoel Buarque de Macedo, do ~fcu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Neg·ocios da A~;ricultur~, Com
mercio e Obt·as Pul.Jiicns, assim o tenha entendido e raça 
executar. Palacio do Rir; de Janeiro em 16 de Março de :1881, 
60, o da Independencia e do Im perio. 

Com a rubrica de Sua Magestnde o Imperador. 

l'ffanoel Buarque de Macedo. 

<.~o:f\:1'1:/"d' 
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DECRETO N. sou- DE :1.6 DE MARÇO DE t.88i. 

Declara caduca a concessão feita por Decreto n. 61.45 de lO de Março 
de 1.876. 

Considerando que o Conde de Sergimirim, os Barões de 
Aramaré e de Oliveira, Francisco Xaver Catilinn e Manoel 
Pinto Novaes, a quem, por Decr\'to n. 6lg,5 de 10. de Março 
de :1.876, foi concedida, n:.~ fórma do nrt. 2. o da Lei n. 2687 
de 6 de Novembro do anno anterior, garantia do juro de 
7 °/o ao anuo sollre o c~pital de 700:00U/f~- ifrie !i rõmp::
nhia por elles organizada empregasse na fundaç~o de. u~ 
engenho central no município de Santo Amaro, Provmcia 
da Bahia, deixaram de snbmetter á approvação do Governo os 
documentos de que trata a clausula 7. a das q.ue b::lixaram 
com o mencionado decreto, Hei por bem Declarar caduca 
a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commer
cio c Obrns Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.6 de Março de :1.881, 60. o 
àa Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MDgesLade o ImpP.rador. 

Manoel Buarque de .IJlacedo. 

DECRETO N. sog,2 - DE :1.6 DE iiiARço DE tsst. 

Declara caducá- a concessão feita por Decreto n. 6434 do 22 de Dezembro 
do f!!76. 

Considerando que Antonio Gesar de Berredo e Fabio Hostil i o 
de Moraes Rego, a quem, por Decreto n. 6~3g, de 22 de De
zembro de.l876, foi concedida, na fórma do art. 2 o da 
Lei n. 2687 de 6 de Novembro do anno anterior, rrarantia 
do· juro ~e 7% ao anno sob~e o capit~l de 600:0008~-qu:e--a 
companhia por elles orgamzada empregasse na fundação 
de um engenho central no município do Mearim Provín
cia do Maranhão, deixaram de organizar a companhià dentro 
do p~azo marcndo na clausula 6.• das que baixaram com o 
menciOnado decreto e da prorognção concediua pelo de 
n .. 67M de :1.7 de Novembro de 1877, tendo fallecido o pri
mmro dos concessionarios e desistido o serrundo Hei por 
bem Declarar caduca a mesma concessão. " ' 
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l\'Ianoel Buarque de Macedo, do ~Ieu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estc1do dos Ne~ocios da Agricultura Com
mercio e Obras Pnblicns, assim o tenha entendido' e fara 
executar. P<llacio do Hio de Jan~iro em 1ô de ~:lareo de 
!8151, 60.• da Independtmcia e do Imperio. · 

Com a rubrica de SI\ a M<lgestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

' DECRETO N. 80~3- DE 16 DE 1\fARÇO DE f88i. 

Declara caduca a concessão feita por Doeret' n. GH7 do W de Março de 
i87ü, 

Considerando que Manoe! Pinto N::vaes. a quem, por De
creto n. 6H7 de iO de ?b;·ço d:J 1876, foi concedida, nos 
termos dc. :::r:. 2 o d<t LJi n. ::20:~7 de 6 de Novembro de 1875, 
g;mmtia do-_'uro de 7 °/o r.o ;mno subrc o c:1pit:•! de GOO:OOO;) 
q·ue a companhia por cl!" o:·;.~·:!Dizada cm!)regasse ntl fnnda
ç;ão de um eng-enho c~entral n:) mun!cipio da Cachoeirn, 
Província da Bahia, d,;!xou C:e organiz;;r a companhia dentro 
do prazo mi.m.::1do nn cbusuia 6.• d<IS que b<lix;Jr;;m com o 
mencionndo d.·creto e das proro~;açõc:; eoncedid::s pelos de 
ns. 6·~21 de" 22 uc Dezembro do mesmo anuo, 6508 do Lo de 
liarço, c ()7/;,:J de 17 ue NéiVGillbro de 18í7, Hei por bem De
clar:!f caduca a mesmu c:mces,iio. 

Munocl Buurque de Macedo, do .i'ileu Cunsi'lho, Ministro e 
Secn;tarlo d.; Estado dos Neg-o(;ios da Agrieullura, Commcr
cio e O!Jras Publka,, :1ssi:n o tenha ent,·ndido e faça e:~ecu
tar. Pnl<leio do Rio de Janeiro em i ti de l\I<lrço de f88J, 
60.• da Independencia e do Im;1erio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J!anoel Buarque de Macedo~ 



ACTGS DJ J>Orr:~n !·:X ::t;.:CTIVO 22! 

DECRETO N. 804:4:- DE i6 DE MARÇO DE iSSi. 

Dcolara caduca a eoncess5o feita por Decreto n. 6297 de 23 de Agosto ue 
iS/ü. 

Ccnsiderando que os cidadãos Ildefonso !t!oreira Sergio, Dr. 
José Lnií: de Alml'iél:1 Couto, Tito José de llrello, Quintioo Pe
dreira de Cerqucir~, José Freire de Carv:dlw, D:1rào de 
Fiae,, Antonio Pedro <lc Al1mqt:erque Junio:· e Tito Moreira 
Sergio, proprielorios da fabrica Uous de Julho, u quem foi 
concedida, por Decreto n. 6297 de 2:3 de Agosto de fg76 c 
nos termos da Lei n. 2687 de G de Novembro de :1.875, ltl!-· 
rantia d<i ju1·o de i "lo ao anno sobre o capital de 700:000~ 
que-ã--cõlii}Jánhia por elles crganizada empreg·asse na fun
darão de um engenho cenlr:Jl na freguczi:1 de Pirajá, da 
capitnl dn Provineia da Bahia, onde se acha esta!Jelecida a 
mesma fabrica, deix:m1m de organizar a comp:mhia dentro 
do prazo marcado na clausula li. a das que baixaram com o 
mencionado decreto e da prorogação concedida pelo de 
n. 6537 . de 13 de Abril do anno seguinte, Hei por bem De
clarar caduca a mesma concessão. 

Manoel Buarque de !\I:JCedo, do· Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Cllmmer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro ·em' Hhde · Março de :1.88!, 
60. 0 da Independencia e do lmperro~".lll' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECHETO N. 804ii- DE i6 DE ÚAI:ço DE i8ô:l.. 

Dodara caduc;:. a eouccs~:to foi: a por Hccrc~o n. G:l~H 1lc :1 do l\íai:J de 1 ... ~'iü. 

Corbi!lerando que o Dr. Jo:>qnii11 Carlos Travussos e o De~
IJiili.Wrgador Bernardo Aveiino Gnviiio Peixoto, :1 quem, por 
Decreto n. 6191 de 3 de Maio de :l.8i6, fci conc,,dida, na fór
ma do art. 2. 0 da Lei n. 2G87 de ti de Novembro do anno 
anterior, garantia do juro'de 7 "/o ao anno sobre o ct1pital de 
600:000,5, qrre a companhia por elles Organizada empregasse 
na fundação de um eng-enho central no município de Ca
pivary, PrO\'incia da Bullia, deixar:un de apresentar os ilo
cumentos de que trata a clausula 7.• das que baixaram com o 
mencionado decreto, Hei por bem Declarar caduca a mesma 
concessão. 
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Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Marco de 1881, 
60.• da Independencia e do Imperio. • 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

"lfanoel B1tarque de Macedo. 

DECRETO N. 804,6- DE 16 DE MARÇO DE 188i. 

Declara caduca a concessão feita por Decreto n. 6639 de 3:! de Julho de l.Sii. 

Considerando que o Tenente-Coronel José Celestino de Oli
veira, a quem, por Decreto n. 6639 de 31 de Julho de 1877, foi 
concedida, na fórma do art. 2.• da Lei n. 2687 de 6 de No
vembro de !875, garantia do juro de 7 ~~ ao anno sobre o 
capital de iiJO:OOO~; qile a companhia por elle organizada 
empregasse na fundação de um engenho central no municí
pio de .Morretes, Província do Paraná, deixou de organizar 
a companhia dentro do prazo marcado na clausula 5.• das 
que baixaram com o mencionado decreto, Hei por bem Decla
r3r caduca a mesma concessão. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d.e Eo:tado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, ~ssim o tenha entendido e rara 
executnr. Pal3cio do Rio de .l<meiro em 16 de M~rco de 
1881, 60." da Indepnndencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua M(lgcst~de o Imperador. 

1Jlanoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 80~7 - DE i6 DE MARÇO DE 1881. 

Declara caduca a concessão feita por Deercto n. ii42 do 1,0 de Fevereiro 
de !8i9. 

ümsülerando que o Commendador João Paulino de Azevedo 
Castro e o Dr. José Maria Leitão da Cunha, a quem, por De
creto n. 7:1.42 do L" de Fevereiro de :1.879, foi concedida, na 
fôrma do art. 2.• da Lei n. 2687 de 6 de Novembro de f.87õ; 
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g-ªJantia dÓ juro de 7 % ao anuo sobre o capital de ~00:000,, 
que a companhia por elles organizada empregasse na fun· 
dação de um engenho central no município de Vassouras, 
Província do Rio de Janeiro, deixaram de org-anizar a compa· 
nhia dentro do prazo marc;;do na clausula 6.• das que baixa· 
ram com o mencionado decreto e da prorogação concedida 
pelo de n. 7688 de 13 de Abril do anuo proximo findo, 
Hei por bem Declarar caduca a mesma concessão. 
o Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com· 
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em Hi de Março de 1881 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de ilfacedo. 

DECil.cTÜ N. 8018 - DE 19 DE MARÇO DE 1881. 

P;ooroga ror mai; 6 mozo; o prazo fixado ua clausula L• das que baixaram 
com o Dcc•·cto de no íti85 úc 3 Jaucirc (]B ISSO. 

Attendcndo ao que Me requereu Jo~é Pereira Sodré, Hei 
por bCiil Prorogar por· mnis 6 mezes o prazo fixadu na clausula 
L • das qrrc h::ixaran. com o Decreto no 7585 de 3 de Janeiro 
de 1880, para organizar companhia com o lim de estabelecer 
um CJWip.ho cen~~:~I para o f~llr!co d · ns~ucnr_ de cann:J no 
nmmc1p10 dã1iãJJOI;ahy, Provmcw do lHo tle Janeiro. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Comrner· 
cio ':l Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em f.9 de Mat·ço de f.88f., 60.• da 
Jndependenci:J e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jl/anoel Buarque d, ,}!acedo. 
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DECRETO N. 80~9 - DE 19 DE !.IARÇO DE 1881. 

Concedo prhilogio a Eduardo Baptista Roquete Franco o outros, para um sys-
. toma do vehiculos do sua inronção. 

Attendendo ao que Me requereram Eduardo Baptista Ro· 
quete Franco, Alvaro Rodovalho 1\Iarcondes dos Reis e Paulo 
Emilio Loureiro de Andrade. e Tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhes privilegio por 10 annos para o no1·o sys
tema de vehiculos de sua invenção, segundo a descl'ipção e 
desenho que depositaram no Archivc Publico, com a clnusula 
de que sem o exame prévio dos referidos vehiculos não será 
effectivo o privilegio, cessando a patenk nos casos previstos 
nú art. fO da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios dn Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faca executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em :19 de Março de Í88f, 60.• da 
Indep~ndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8050 -DE 2~ DE MARÇO DE :188:1 . 

·Declara supprimida a classe dos Trocadores da ~ai:a da -~lll~E.ti~a_Q~o. 

Em observancia da disposição do art. 24 da Le.i n. 3018 do 
5 de Novembro de !880, Hei por bem Declarar supprimida a 
classe dos Trocadores da Caixa da Amortiznção, passando a 
ser desempenhado pelos Conferenies da mesma repartição o 
serviÇo incumbido <iquella classe. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do lmpc· 
rio, Presidente do Conselho de Ministros, 1\fimstro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazendn, [e Presidente do 
Tribun~l do Thesouro Nacional, ossim o tenha entendido e 
faça 'i:\xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 2(1. de Marro de 
f88f, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com .a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Antouio Saraiva. 
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DECRETO N. 8051 - DE 26. DE MARÇO DE 1881. 

A!Lera o> regulamentos do Imperial Collegio de Pedro _H, 

Hei por bem que os Regulamentos do Imperial Gollegio de 
Pedro H se observem com as alterações que com este 
baixam, assignadas pelo Barão Homem de Mello, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio, que assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em 2~ de Março de f88i, 60.• da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão HiJmem de Mello. 

A.U:erações a que se ref'ere o Decreto n. 803I 
desta data 

Art. i. • O curso de estudos do Imperial Collegio de 
Pedro 11 continuará a ser de set~ ay.nos11 ficando a cargo de 
18 professores no Externato e de otttros tantos no Internato, 
cujas cadeiras assim se denominarão : 

f de religião, 
i de portuguez, noções de geographia, aritbmetica pra· 

tica e nomenclatura geometrica, 
i de portuguez do 2. • ao 5. o anno, 
f de portuguez e historia litteraria, 
i de francez, 
i de italiano, 
i de inglez, 
i de allemão, 
i de latim, 
i de grego, 
i de matbematicas elementares, 
i de geographia e cosmographia, 
i de historia geral, 
i de chorographia e .historia do Brazil, 
i de physica e chimica, 
i de historia natural e hygiene, 
i de rhetorica, poetica e litteratura nacional, 
i de philosophia. 
Art. 2. o Além dos professores cathedraticos, haverá 

i3 substitutos abaixo declarados, communs ao Externato e 
Internato : 

i de religião, 
PODER EXECUTIVO 1881 15 
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i de portuguez e historia litteraria, 
:Fde rrancez 
{ de itnlia no: 
i de inglez, 
i de allemão, 
f"de lalim, 
i. de grego, 
f de mathematicas elementares, 
:1 de geog-r:Jphiá, cosmographia e historia, 
i de scicncias naturaes, 
i de rhetnrica, poetica e litteratura nacional, 
i de philosophia. 
Art. 3. o As ma terias do ensino serão distribuídas pelos 

diversos annos do curso pelo modo seguinte: 

L 0 ANNO 

RELIGIÃO 

!listaria sagrada desde o pt·inclpiO do mundo até a paz da 
Igreja : quadros synopticos e synchronicos traçados pelos 
alumnos no qu11dro preto e em cadernos. 

I'ORTUGUilZ, NOÇÕES DE GEOG!lAPHIA, ARIT!niETlCA E 
NOMENCLATU!lA GEO~iETRICA 

Po!'ttt_quez .-Leitura c recitarão de trechos de prosadores 
e poetas brazileiros do seculo actual : explicao:io do sentido 
preciso de cada palavra, de cada phrase e de cada periodo.
Excrcieios orthographicos: cópia e reproducçiio pelos alam
nos n'O qundro preto sob dictado de palavrns que designem 
objectos 'JUe lhes sejam conheeidos; de períodos cnrtos sobre 
noções usuaes; c de proverbios, maximns e sentenças mo
raes.- Grammat!ca: explicação das regras mais elementares; 
themas; analyse Jogica e grammatical de períodos ~imples .
Composição : períodos simples a completar e n formar pelos 
alumnos sobre assumptos a seu alcance; breves. narracões 
.sé"Müidal dé perguntas a que terão elles de respond.er. 'de viva 
'voz e por escripto. . 

Noções de geog,·aphin.- Grandes divisões das terras e das 
aguas com a definição dos respectivos trrthos techriicos : 
exemplos dos acci<lentes physicos com specimens :í vista.
Situat·ão dos continentes, dos principaes paizes do globo e 
de suàs capitaf's, especialmente da Americ:t e do Brazil : 
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estudo sobre o mappa mundi.- Breve descri.pção physica do 
Brazil e especialmente do município neutro : estud1 sobre o 
mappa chorographico do paiz.-Desenho a traços geraes f<-itos 
pelos alumnos em cadernos e no quadro preto da cart1 de •'a da 
continente, paiz Otl territorio estudado.-Noções succintas 
sobre a administração, agricultura, commercio·e industria do 
llrazil. 

A1·ithmetica pratica.- Calculo dos numeros inteiros e de 
fracções; problemas.-Exercicios de calculo mentai.-Pratir~a 
do sy>temn metrico decimal. Reducção de pesos e medidas 
á unidade principal. Comparação dos pesos e medidas actuaes 
com os outr'ora em uso. Exercieios de conversão dos pesos c 
medidus de um systema nos de outro. 

Nomenclatnra geometl'ica.-Descripção verbal e graphica 
ilas figuras dos corpos. Regras para medil-os deduzidas dos 
princípios aprendido3.-Exercicio de applicação. 

2.• ANNO. 

IIELIGIÀO 

Doutrina christã : apologia, ~ogmas e moral do chrisLianis· 
mo ; significnçiio das ceremonias do culto catholiro. 

ronrrG!:Ez 

Leitura ü recitação de trechos de prosadores e poetas bra
zileiros c portuguezes do seculo actual : explicação do sentido 
preciso de cada período e de cada paragrapho .-Exercícios 
orthogruphicos sob dictudo de trechos de prosa e de verso, 
p01ra upplicuçiío dns regras dos accentos lexicologicos.
Grammatica: revisão dns doutrinas estudadas no anno ante
rior com desenvolvimento da phonologiu ; themas, anulyse 
syntnxictl o phonctica de períodos compostos.- Compo
sição : periodos compostos a formnr pelos alumnos sobre as
sumptos u seu alcance ; breves n:1rrações o descripções a 
redigir oralmente c por escripto, conforme o subsidio que lhes 
proporcionar o professor. 

FRANCEZ 

Grammatica : themas, leitura, rccitaç[io, nnalyse e versão 
de trechos selectos de prosadores e poetas modernos, fran
cezes e portngueze~,~gradualmente mais diflkeis. 
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LATIM 

Grammatica elementar: themas, leitura, recitação, versão e 
analyse do trechos de prosadores faceis latinos e portuguezes. 

MATHEMATICAS ELEMENTARES 

Arithmetica.-Numeração fallada e escripta ; differentes 
systemas de notação; theoria demonstrada das operações fun
damentaes, potencias e raizes de numeros inteiros e de frac
ções : exercícios e problemas.-Historico, nomenclatura e 
theoria do systema metrico actualmente em uso no Brazil e 
sua comparação com o antigo e com os dos paizes que têm re
lações commerciaes com o nosso. Exercícios de conversão de 
pesos, medidas e moedas de um systema nos de outro ; pro
blemas. 

3.• ANNO 

PORTUGUEZ 

Leitura e recita~ão de trechos de prosá!lores e poetas bra
zileiros e portuguezes do seculb XVIII : explicação do 
sentido geral de todo o trecho lido ou recitado.-Exercicios 
orthographicos sob dictado, em que entrem homonymos, 
paronymos e fórmas divergentes.- Grammatica : revisão das 
doutrinas aprendidas no anno anterior, com desenvolvimento 
da morphologia ; noções de etymologia portugueza ; exerci
éios de composição e derivaÇão de palavras e sobre vocabulos 
de formação popular e de origem erudita ; themas ; analyse 
syntaxica e etymologica.- Composição: exerci cios de con
versão de. verso em prosa, e de mudança de structura de 
proposições e periodos; breves narrações, descripções e cartas 
conforme o subsidio que ministrar o professor. 

FRANCEZ 

Grammatica: exercícios de composição e~ dei'iv3ção de 
palavras ; themas.; leitur~, recitação, analyse e versão de 
prosadores e poetas class1cos francezes e portuguezes; con
versação.-Noticia succinta ·da origem, 'desenvolvimento e 
indole da língua franceza. 
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LATIM 

Grammatica: desenvolvimento das regras de morpholo
gia ; noções de etymologia latina ; exercícios de composição 
e derivação de palavras; themas. -Leitura, analyse e 
versão de prosadores e poetas latinos e portuguezes gra-
dualmente mais difficeis. , 

GEOGRAPHIA PHYSICA 

Fórma, grandeza e divisão da superficie da terra ; o oceanó 
e suas partes.-Posição astronomica, superficie, configuração 
horizontal e perpendicular, prospecto dos systemas fluviaes 
e outros accidentes physicos das cin~o partes da terra em 
geral e da America em ptlrticular .-Descripção minuciosa 
das regiões limitrophes do Bra:~;il.- Exame intuitivo dos 
mappas muraes: desenho isolado pelos alumnos, em cadernos 
e no quadro preto, de todos os promenores geographicos que 
abranger cada lição. -

MATHEMATICAS ,ELEMENTARES 

Arithmetica e algebra 

Arithmetica.-Applicação dos princípios desta sciencia ás ne
cessidades da vida pratica; exercícios e problemas. 

Al."!ebra.-:-Até equações do :1.. o gráo, inclusive; exercícios 
e problemas. 

~-· ANNO 

POR TU G U E Z 

Leitura e recitação de trechos de prosadores e poetas 
brazileiros e portuguezes do seculo XVII: exposição do 
conteúdo de cada trecho por outras palavras.-Exercicios 
orthographicos sob dictado, para applicação das regras de 
pontuação."'- Grammatica: revisão das doutrinas estudadas 
no anno anterior, com desenvolvimento da syntaxe; exerci
cios de agrupamento de palavras por fl)milias e de compo
sição e derivação das mesmas ; themas; analyse syntaxiCa e 
elymologica.- Composição: períodos a formar pelos alumnos 

"' - .- ::-
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empregando expressões no senlido natural e figurado ; 
breves narrações, descripções e cartas, bem como escriptos, 
de uso commum, a redigir conforme os subsídios que mi
nistrar o professor. 

INGLtZ 

Grammatica: estudo das rmzes ; themas : leitura, recit:1ç·ão, 
analyse e versão de prosadores c poetas inglezes e portuguc
zes, gradualmente mais difficeis. 

LATIM 

Grammatica: desenvolvimento das regras de syntaxe; 
exercícios de agrupamento de palavras por familia e de 
comtlOsi~ão c derivação das mesmas ; them::~s. -Leitura, 
recitarão, versão de pros::~dorcs c poetas latinos c portuguezes, 
gradualmente mais diftlceis. 

GEOGRAPH,f~ E COSliWORAPI!IA 

Geographia política. -Posição geographica, religiiio, .go. 
verno, língua, população, força, produc{·ão, commercw a 
industtia, possessões, col0nias e dependencias dos principaes 
paizes do globo, principalmente dos da America: suas cidades 
principaes com a indicaçí.io do numero dos respectivos habi· 
tnntes e das cousas mais notaveis dellas: compnração de 
Estados entre si: noções das principaes vias de communi
cação por terra e por agua c dos grandes centros de pro. 
ducção e de commercio: estudo cspeei~I dos Estados ndja
centes ao Drnzil: viagens simuladas para differeutes partes, 
em que os alumnos de viva voz e por cscripto indiquem os 
accitlcntes physicos que podem encoutnn· e as curiosidades 
naturaes ou artísticas notaveis 

Cosmograpltia.-Noções elementnres das rclnções da terra 
com os Dstros; uso dns espheras : problemns. 

l\IATHEMA TICAS ELEIIIENTAUES 

Geomet1:ia e trigonometria 

Geometria plana e noespaço:~ exercícios e problemas. 
1'ri!J01iOTJletria t·ectilinea;- CXCrCÍCÍOS C problemas. 
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5.• ANNO 

PORTUGUEZ 

Leitura e recitação de trechos de prosad.gres e poetas por
tuguezes do seculo XVI: exposi:,~ão do conteúdo de 
cada trecho por outras palavrns.-Exercicios orthographicos 
sob dictildo para applica~tão das reg-ras de pontuaçüo.-Exer
cicios cacographicos pura correc~ão de vícios de linguagem 
em geral e especialmente para a substituição de gallicismos 
por pnlavrns e phrases de legitimo cunho portuguez.- Gram
matica: revisão das doutrinas anteriormente estudadas; de.-;en
volvimcnto das regras de construc1:ão; iJiotismos; vícios de 
linguagem ; ·provincialismos, hybridismos, nrchaismos, neolo
gismo~, dialectos ; exerci cios de agrupamento de palavras por 
família e por associação de idéas; themas.- Composi(;iio : 
períodos a formar pelos alumnos com purezR, propriedade e 
precisão de dicção; redaeção de escriptos de uso commum sem 
subsidio ministrado pelo professo1·, mas sobre o assumpto que 
este indicar ; imitação de narrações, descripções e cartas, mo
àelos em seu genero, á escolha do professor. 

INGLEZ' 

Grammatica : estudo das rair.es ; thema, leitura, recitaçtío, 
analyse e versão de prosadores e poetas classicos inglezes e 
porlnguezes; conversação, Noticia succ(nta da origem, desen
volvimento e indo! e da Jingua ingleza. 

LATIM 

Grammnlica : revisão da morphologia e syntaxe; exercícios 
de agrupamento de palavras por familia c de composição c 
derivação das mesmas ; themas ; prosodia ; mctri fi cação.
Leitura, recilaçiio, analyse e versão de pro;:adores e poetas 
classicos latinos e portuguezes ; medição t.lc versos.-Noticia 
snccinta da origem, desenvolvimento e índole da Jingua latina. 

IHSTORJA GERAL 

Ilistoria anti.rJa e da idade média .-Acontecimentos politicos 
com a correspondente geographia Itistorica ; sciencias, lettras 
e artes : quadros synopticos e synchronicos organizados pelos 
alumnos. 
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PHYSICA E CHIMICA 

Noções elementares de physica : propriedades dos corpos ; 
movimento e força ; . gravidade '; equilíbrio dos líquidos ; 
calor; optica ; acustica ; tn~gnetismo ; electricidade ; meteoro
logia : experiendas e problemas. Noções elementares de 
chimica moúerna com suas principaes :~pplicações : ·Corpos 
simples e org'anicos mais ii:noort:mtes ~ P.M:~il)s e analyses. 

6.• ANNO 

ALLEMÃO 

Grammatica : themas ; estudo das raizes ; leitura, recitaçãG, 
analyse e versão de prosadores e poetas allemães e portu
guezes, gradualmente mais difficeis. 

GREGO 

Grammatica elemenlrli2J;,estudo das raizes ; lhemas: leitura, 
recitação, analyse e versao de prosadores e poetas gregos, gra
dualmente mais difficei~. 

HISTORIA GERAL 

Historia moderna e co'ntemporimea.-:- Acontecimentos poli
ticos dos principaes Estados do antigo continente e mais 
desenvolvida mente dos da America: sc"iencias, lettras e artes 
até nossos dias: quadros synopticos e synchronicos organiza· 
dos pelos alumnos. 

HIST!>RIA NATURAL E HYGIENE 

Noções elementares de zoologia, botanica, mineralogia e 
geologia com specimens á vista: classificação exemplificada de 
preferencia com animaes, vegetaes e mineraes peculiares ao 
Brazil.- Noções de hygiene })f'atica: habitações, alimenta
ção, cuidados corporaes e trabalho, accidentes. 
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RHETORICA, POETICA E LITTERATURA NACIONAL 

Rhetol'ica e poetica.- Estylo ; regras essenciaes de oratoria 
e de versifieação: theoria e historico dos differentes generos 
de prosa e de poesia ; princípios de esthetica litteraria: exer
cícios de composição de lavra propria dos alumnos: analyse 
de estylo: declamação e recta pronuncia; discursos de diver
sos generos proferidos pelos alumnos com preparação ou de 
irnprQv{so; recitação de cór de poesias patrioticas ~ religiosas. 

Litteratura nacional .. - Historico das differentes. phaseà da 
litteratura hrazUeira : analyse lilteraria das obras de melhor 

· n0ta; juizos críticos. e parallelos dados por escripto pelos 
alumnos dos principaes poetas e prosadores, por designação 
do professor. 

PHILOSOPHIA 

Ontologia, psychologja e logica': !lissertações, exercícios de 
dialectica. 

7 .• ANNO 

ITALIANÔ 

<~rammatica : exercícios de composição e derivação de pala
vras ; themas, leitura, recitação, analyse e versão de prosado
res e poetas italianos e portuguezes; conversação. Noticia 
snccinta da origem, desenvolvimento e indole da Hngua 
italianll. 

ALLEM.:i:O 

Grammatica : estudo das raizes, themas, leitura, recitação 
e versão de prosadores e poetas classicos allemães e portugue
zes; conversação. Noticia succinta da origem, desenvolvi
mento e indole da lingua allemã. 

GREGO 

Grammatica : desl'4lvolvimento das regras de phonologia, 
morphologia e syntaxe ; estudo das raizes, dialectos, metrifi
cação, themas. -Leitura, recitação, analyse e versão de 
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prosadores e poetas classicos gregos; mediçiío de versos.
Noticia succinta da origem, desenvolvimento e índole da lin· 
gua grega. 

PORTUGUEZ E HISTORIA LJTTERAniA 

Portuf]uez.- Traços g~Jraes de linguistíra : applícação du 
grammatíca geral á língua portugueza, phonologín, morpho· 
logia e syntaxe do portuguez desde n formação da língua até 
o come(;o da disciplina grammatícal, estndo comparativo do 
portuguez com as outras línguas romanicas : analyse etymo
logica e syntaxica e commentarío phílologíco dn trechos de 
escríptores do período archaico; conversão desses trechos em 
portuguez hodierno. 

!Jistoria litter·arirr. - Pl'íncípaes períodos litterarios das 
línguas mortas e vivas, mórmentc elas que concorre!'am para 
n form~cão e desenvolvi a1ento da portuguez:J : estudo detido 
das differentes phases da fitteratura desta ultima: analy~e e 
apreciaçiío da5 obras mais notaveis: juizos críticos e paralle
los, dados por oscr'ipto pelos ::tlumnos, dos prosadores e poe
tas proeminentes em cada genero das diversas naçõ~s antigas 
e modernas, á escolha do professor. 

PJJILOSOPJIIA 

Theodicéa, moral e hj'~ie!'W 1da phi!osophia dissertações ; 
exercícios de dialectic<C ' " 

Ci!OROGRAPIIIA E IIISTORIA DO nnAZIL 

Clwro_qrapltia. -Limites ; nccidentcs phyFicos; ethno
graphia;· governo; aàministraçiío judicíaria, militar e cccle· 
siastica; instituições; estatística : synopsc da Constituiçiio po
litica e do Codigo Criminal : estudo de cada província solJ os 
diversos pontos de vista administrativo, industrial e com
mercial : cidades princípaes com promenores acerca de cada 
uma : comparação das províncias entre si : desenho pelos 
alumnos em cadernos e no quadrG preto da parte do mappa 
que se fúr estudando. 

Historia. - Desde o descobrimento do paiz até o fim da 
guerra do Paraguay. Quadros synopticos e synchronicos or-
ganizados pelos alumnos. · 

Art. 4." Não se exigirá paru o gr~ de bacharel em 
lettras o exame de desenho, gymnastica e musica, mas o seu 
tirocínio será obrigatorio em todos os annos do curso de es
tudos, ficando ao prudente arbítrio do Reitor dispensar d~s 
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respectivas lições ou exercícios o alumno que provnr incapa
cidade physica para qualquer des~as artes. 

ArL. fi. o O alumno acatholico não será obrigado ás lições 
e exames de historia sagrada e doutrina christã para receber 
o gráo de bacharel em lettras, nem a tomar parte no culto 
em pratica no estabelecimento, sem que todavia possa faltar 
ao respeito devido á religião do Estado. 

Art. 6. o As aulas, inclusive as de desenho, gymnastica 
e musica, funccionarão nos din:; uteis das 9 horas da manhã 
üs 3 da tarde, devendo haver os intervallos necçssarios pa\a · 
o descanço c recreio dos ai um nos. 

Art. 7 .o Ficam supprimidas as lições de inglcz e de. latim 
estal:)elecidas no Internato pelo art. 7. 0 do H•"gulamento 
annexo ao Decreto n. 688i de 20 de Abril de i878, devendo 
os substitutos comparecer ali i nos dias uteis das ·5 horas da 
tarde· ás•8 'da noite, pàra auxiliarem os alumnos na preparação 
das lições e sabbatinas. ' 

Art. 8. ~O progl;ilmma de ensino, ós livros pnra as aulas e 
para os exames, e o hórnrio das lições; que deverão vigorar 
tanto no.Externato como no Internato, serão estabelecidos pelos 
Reitores, ouvidos -os professores e mestres, e submettidos por 
intermedio 4o inspector 'ger~:~l 4 approvação do Ministro· do 
Imperio, que os poderá alterar. ·· · 

Art. 9. 0 Para a admissão á matricula do L" anuo do curso 
e necessario: ·:ti .. ,,,·~;·,·,·, 

i. o Ter o pretendente pelo menos 4.Q,annos de idade; 
2,o 'Mostrar-se habilitado, mediontg.exa~e prestfldO na 

secção do collegio em que se tenha dé etfectuar a matricula 
em leitura, escripta, noções da.grammatjca portugue.za; pra
tica dns quatro operações e do, systcma metriC!l ~ellimal, c 
tambem em cathecismo pequeno d:1 diocese, ,séndo catholico 
o pretendente. . ., ,,. , 

Art. iO. A matricula em qualquer anno superior do curso 
suppõe a approvaçiio em exames finaes e de sufficiencia de 
todas as materias componentes dos a unos inferiores, observada 
a mesma ordem estabelecida no pl:mo de estudos. 

Art. :11. Os exames de admissão para o L o anuo serão j ul
f;ados por un1a commiss:io composta do Rejlor, como presi
dente, e dos professores do mesmo anno, como examinadores. 

Cada examinador inlerrogará o pretend~nLe por espaço de 
vinte· minutos em touas as materias do exame. Além disso, o 
matriculando escreverá em papel rubricado pelo ~r()si~ente o 
dictado e o calculo que a sorte designar d'entr·e os pontos de 
um programma organizado previamente pela commissão, 
tendo o espaço de cinco minutos para o primeiro trabalho e o 
de um quarto de hora para o segundo. A esta prova poderiio 
ser admittidos conjunctamen~e todos os examinandos' do 
mesmo dia. . . · · 

A commissão pbr uma só votação nominal decidirá si 
póde ou não ser aceito o pretendente, lavrando-se dísso 
o competente termo, 
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Art. :12. Nl) caso de grande afiluencia de pretendentes 
á matricula do L o anno, constituir-se-ão tantas commis
sões julgadoras quantas forem necessarias, devendo o Rei
tor designar os respectivos presidentes e examinadores d'en
tre os professores e substitutos mais antigos. 

Art. 1.3. E' conservada a classe de alumnos meio-pen
sionistas cre11da pelo art. 89 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 13:H A de f7 de Fevereiro de i8M. 

Art. !4. E' permittida a frequencia de aulas avulsas de 
qualquer anno do curso sómente no Externato, uma vez 
que, quanto ás de sciencias, o pretendente se mostre, mediante 
exame final ou de sufficiencia, conforme fôr preciso, habi
litado nos preliminares indispensaveis para seguir o ensino 
dessas aulas. 

Art. Hi. Poderá tambem quem não tenha cursado as 
aulas do collegio pre>tar exilme vago de qualquer ou de 
todas as materias do curso, devendo durar as respectivas 
provas o dobro do tempo determinado para as dos alumnos 
do estabelecimento, afim de que dê o examinando maior 
desenvolvimento ú prova escripta e seja tarnbem interrogado 
na oral sobre generalidades. 

Art. i6. Conferir-se-á o gráo de bacharel em lettras a 
quem tiver obtido approvação em todas as materias do curso 
em exames prestados no coJiegio, qqer vagos, quer.nrl'fórma 
prescripta p~ra os que cursarem as aulas regularmente ou 
como avulsos. 

Art. :1.7. Na formula de juramento que deve prestar o 
bacharelando, estabelecida pelo Decreto n. 354 de 25 de Abril 
de 184~. as palavras- • manter a religião do Estado •-serão 
substituídas por est'outr,.,_, respeitar a religião do Estado,,_ 
quando trnha de receber o gr:lo um acatholico. 

Art. 18. Seriio finaes o~ exames das materias cujo estudo 
terminar seja em que anno do curso fôr, e de mfficiencia os 
que estiverem no caso contrario, devendo ser uns e outros 
julgados pelas commissões devidamente constituídas na 
!'órma dos arts. 28, 29 e 30 do Regulamento annexo ao Decreto 
n. 6130 do :J..o de Março de i876, e tendo aquelles o valor que 
lhes dá o art. :lO do Decreto n. 4468 do f.o de Fevereiro de 1870. 

Os exames finaes de portuguez com o valor acima indicado 
effectuar-se-ão no 5. 0 anno do curso. 

Art. 19. A respeito do logar em que deverão effeciuar-se 
os exames finaes e os de sufficiencia e do processo que ein uns 
e outros se tem. de observar, continuam em vigor as di?· 
posições dos arts. 3i a 40, 43, M, 46 a 48 do Reguléimento 
anner;~rí\0 . ,Decreto n. 6!30 do f .. " de Março de 1.876 com as 
seo-1úntes alterações: · . 
,~ L 0 As provas oraes dos·exames finaes de línguas estran

geiras, além da leitura e traducção de trechos de prosadores 
ou poetas que a sorte designar, versarão sobre a analyse sy:nta
xica e etymologica, e as dos exames finaes e de sufficiencia 
de portuguez sobre o genero de analyse ensinada nos annos 
de estudos a que se referirem essas provas. · 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO ~37 

§ ~.o Cada examinador arguirá por tO minutos na prova 
oral dos exames finaes, devendo durar a de suffi.ciencia um 
quarto de hora, dentro do qual o examinando executará 
no quadro preto o trabalho que lhe fôr exigido. 

§ 3 .o Além da escripta e oral, e logo em seguida a ~sta 
ultima, haverá nos exames finaes de physica e chimica e nos 
de historia natural uma prova pratica, na qual, por tempo 
nunca excedente de cinco minutos para cada examinador, 
mostrará o examinando os objectos cujo reconhecimento lhe 
fôr exigido, respondendo ás questões que lhe forem feitas a 
semelhante respeito. · 

§ ~.o O examinando que no dia em que lhe competir ser 
chamado faltar a qualquer das provas só poderá ser admittido 
a prestai-a justificando o motivo perante o presidente do acto. 

§ 5. 0 E' nulla a prova de que se retira~; o examinando 
antes do tempo fixado para sua duração, não podendo ser 
de novo prestada senão no caso d!3 haver sido interrompida 
por incommodo de saude que tenha sobrevindo ao examinando 
na occasiãQ e que o presidente do acto reconheça ter sido a 
verdadeira causa do incidente. 

Art. 20. Terminadas as provas oraes, proceder-se-á acto 
continuo ao julgamento, e si a hora adiantada do dia o não 
permittir, far-se-á no seguinte e sempre pela fórma abaixo 
declarada. 

Quanto aos exames finaes, lida a prova escripta de cada 
examinado collectiva ou conjunctamante·ppr todos os membros 
da commissão, estes declararão por ~c.ripto, cada um por sua 
vez, na mesma prova, si a consideram -optima,-boa,-soffri• 
vel,- má- ou- pessima ; o mesmo a respeito da oral, e si 
approvam ou reprovam o examinado, rubricando a sua 
declaração. 

Formulado o juizo definitivo, considerar-se-á approvado 
simplesmente o examinado que houver obtido pelo menos a 
approvação de tres membros da commissão, e 1·eprovado no 
caso contrario; approvado plenamente o que o fôr por 
unanimidade e na apreciação das provas de exames, bem 
como nas conlas dr. anno quando seja alumno do esLabclcci
mento, tenha o maior numero de nolas boas e nenhuma má; 
app1·ovado com distincç(io o que o for por unanimidade e reunir 
todas ns notas boas de exame, e de contc1s do anno sendo 
matriculado no colleg-io; e approvado com louvor o que além 
da approvaçiio unanime tiver todas as notas de exame optimas. 

Em relação aos exames de sufficiencia proceder-se-á á 
votação nominal e considerar-se-á approvado simplesmente o 
examinado que tiver a seu favor a declaração da maioria da 
commissão; e reprovado no caso contrario ; approvado plena
mente o que obtiver a unanimidade. Si algum membro da 
commissão propuzer distincção para o examinado, esta só lhe 
será dada si houver unanimidade tambem em votação 
nominal. 

Art. 2i. Dos termos de exames, que serão lavrados na 
secretaria e que todos os membros da commissão devem 
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assignar, constará o resultado obtido pelo examinado, com 
a declaração de como votou cada qual nos de sufficiencia. 

Art. 22. Depois de annunciado no mesmo dia aos interes
sados o resultado dos exames, será no seguinte publicado 
no Diario 0/ficial. 

Art. 23. Si por motivo i ustillcado deixar o alumno de 
prestar exame no tempo proprio, poderá o Reitor permittir 
que o faça no anno seguinte antes da abertura das anlas, 
uma vez . que tenha bom comportamento dentro e fóra do 
Collegio. 

Art. 24:. Além do disposto nas duas primeiras partes do 
art. 27 do regulamento anilexo ao Decreto n. 6130 do 1. o de 
Março de 1876, dcveriio os mestres de desenho, gymnastica c 
musica enviar annualmente ao Reitor uma lista elos alumnos 
que mais se distinguiram em aproveitamento e bom proce
dimento na respectiva aula. Essa lista será publicada no 
JJiario 0/Jicial e registrada em livro especial cl 'onde se extra
h irão as certidões que forem requeridas. 

Art. 2;:>. Os premias a que se refere o art. 42 do Regula
mento que lJUixou com o Deereto n. 2006 de 2ll de Outubro 
de f857 seri:ío conferidos conforme o meri!o rclàtivo dos 
premiandos,. Para esse fim proporú o Reitor por cscripto ao 
inspector geral os t1·es alumnos de cada aulá approvados com 
louvor, que em conferencia com os professores julgar merece-
dores desses premios. . lll'llf'·· 

Art. 26. Logo depois. da solem nidade da distriôÚiçiío dó's 
premi os e da collação •do• gráo de bnchnrel eril lettras, come
çarão as férias no.Çpllegio, encerrando-se os trabalhos ela 
secretaria, qne só recome"{mriio com as matriculas. · 

Art. 27. As aulas abrir-se-ão annualmente no dia L o de 
Março e encerrar-se-hão no dia 30 de Novembro, depois do 
qual começarão os exames do curso, seguindo-sr a estes os 
elos alumnos avulsos e dos que houverem requerido exames 
vagos. 

Art. 28. As matriculas e os exames de admissão e ex· 
traordinarios etl'ectuar-se·ão do dia f;) ao ultimo de Fe
vereiro. 

Art. 29. Ficam I'cvogadas ·as disposições em contrario. 
PalaciiJ do Rio de .J::meiro, 21 de Mar .. o de 188!.- Barct•J 

Homem de Mdlo. · 
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DECRETO N. 801>2- DE 2~ DE MARÇO DE i88J. 

Manda executar provisoriamente a nova tl).rifa das Alfand~gas, na parto 
•·oiativa aos vinhos, licores, :J.Zcilcs o bebidas aleoholieas e fermentadas. 

t:sando da autorização conferida ao Governo no art. 22 da 
Lei n. 3018 de 5 de Novembro de i880, Hei por bem Mandar. 
que se execute, provisorinmentc, na cobrança dos direitos de 
consumo dos v in h os, licoreS, [1zeites e bebidag alcoliOJicas e 
fermentadas a tabella que com este baixa, assignada por 
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Pregidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
ele Estado dos Negorios da FllZenda e Presidente do Tribunal 
elo Thesouro Nacional, ql).e assim o tenha entendido e fuça 
execut:-tr. Palucio do Rio de Janeiro em 2(1, de Março de 
1881, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a"ro.:.brica de Stw Magcstadc o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
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DECRETO N. 8053 - DE 2~ DE MARÇO DE :1.881. 

Concede garantia de.jur9s de 7 0/0 sobro o capital de !.500:000$ à com
panhia qÚ·e· o Engenheiro Anfrisio Fialho e Thoodoro Christiansen organi
zarem para o estabelceimcntG do tres Cl)g~nhos ecntraes, destinados ao 
fabrico de assucar de canna, nos municipi.os do Cabo;··da r.amcllcira c 
Agua-Prota; ·na Pro\·incia de Pcrnamlmeo. 

Attendendo ao que Me requereram o Engenheiro Anfrisio 
Fialho e Theodoro Christiansen, Hei por bem, nos termos do 
art. 2.• da Lei n. 2687, de 6 de Novembro de 1875, Conceder 
á companhia que organizarem a garantia de juros de 7 °/o 
ao ahno sobre o capital de 1.500:000~. effectivamente empre
gados na construcção de tres engenhos centraes e mais de
pendencias para o fabrico de assucar de canna nos munici
pios do Cabo, da Gamelleira e de Agua-Preta, na Província 
de Pernambuco, mediante o emprego de apparelhos e pro
cessos modernos os mais aperfeiçoados, observadas as clausu
las que com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de 
Macedo, do Meu Conselho, Ministro o Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
quo assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em 2~ de Março de 1881, 60." da Iudependen
cia c do fmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de :Macedo. 

Clausulas a que tSe ••erere o Dec1•eto n. 80:;3 
llesta data 

Fica concedida á companhia que o Dr. Anfrisio Fialho e 
Theodoro Christi:msen organizarem para o est:1belecimcnto de 
tres engenhos cPntraes destinados ao fabrico de assucar de 
c:mna, ·nos municipiog do Cobo, Gamelleira e Agua-Preta, 
Província de Pernambuco, mediante o emprego de apparelhos 
c processos modernos os mais aperfeiçoados, a garantia de 
juros de 7 °/o no anno sobre o capital de 500:0006 para 
cnda engenho, effectivarnente empregados na constrncção 
dog c!J..ifiqios apropriados para a fabrica e dependencias des
ta,1.~ramway, seu material fixo c rodante, animaes· e acces· 
sorios indispemaveis ao serviço da mesma fabrica. 

11 

A comp:mhia poderá ser organizada déntro ou fóra do Im
perio, sendo no primeiro caso preferidos para accionistas, 
em igualdade de condições, os· proprietarios agrícolas dos 
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referidos municípios. No segundo caso, si vender acções 
no Brazil, dará sempre preferencia áquelles proprietarios 
agrícolas. 

Ill 

Tendo a companhia a sua séde no exterior, nomeará um 
representante com todos os poderes precisos para tratar e 
resolver no Imperio, directa~ente com o Governo Imperial, 
as questões que provierem do contrato que fôr celebrado 
em virtude das presentes clausulas. 

IV 

A· responsabilidade do Estado pela garantia do juro sobre 
o capital de cada engenho só será effectiva depois que a 
companhia provar que o engenho central está em condições 
de fimccionar e durará por espaço de 20 annos, contados 
da data do contrato. 

O respectivo pagamento serú feito por semestres vencidos 
em presença dos balanços de liquidação e da receita e despeza, 
exhibidos pela companhia e devidamente examina.dos e au
thenticados pelo agente fiscal do Governo ; fazendo-se, no 
acto em que a em preza estiver prompta e em estado de come
çar su:1s nperações, a conta dojuro i)té entiio vencido, cor
respondente ao tempo e á somma do capital empregado n:t 
construcção, para ser pngo conjunctamente com o juro do Lo 
semestre posterior á inau~uraçiío da fa!Jrica. · 

Regulará o cambio de 27 dinheiros sterlinos por 15 para 
todas as operações, si a comp;mhia fôr organizada fóra do 
Imperio ou alli levantado o capital. 

v 
Além 1la garantia do juro fic:~m concedidos ú .companhill os 

sel-':uintes favores: 
~ Lo Isenção de uireitos de importaçllo sobro :ts machinas, 

instrumentos,. trilhos e mais objectos destinados uo serviço 
da fabrica. 

Esta isenção não se fará el[ectiva, emqnanto a companhia 
não :1prcsentm· no Thesouro Nacional ou na '!'!tesouraria de 
Fnendn da província a relação dos sobreditos objectos, espe
cificando a quantidade c qualidade que aquellas repartições 
lixarão :mnualmente, conforme as instrucções do Ministe
rio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando 3 companhia sujeita á restitui
r.·ão dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo l\Iinisterio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, no caso de que 
se prove tt~r alienado por qualquer titulo o!Jjecto importado, 
sem preceder licença daquelles Ministerios ou da Presidencia 
da província e pagamento do5 respectivos direitos. 
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§ 2. • Preferencia para acquisição de terrenos devolutas 
existentes nos municípios, effectuando·se pelos preços mini
mos da Lei n. 60t de 18 de Setembro de :1.850, si a companhia 
distribuil-os por immigrantes que importar e estabelecer, 
não podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente ·medi
dos e demarcados, por preço excedente ao que for autori
zado pelo Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de !8 
mezes, contados da data do contrato, sendo d<Jntro do mesmo 
prazo submettidos á approvação do Governo os respectivos 
estatutos, si o capital fór levantado no Imperio ou solicitada 
a necessaria autorização para que a companhia funccione no 
Brazil, si o fundo social fõr subscripto no exterior. 

VII 

A companhia poderá empregar os apparelhos cujos dese
nhos os concession:Jrios juntaram á sua petição e ficam 
archivados na Secretaria da Agricultura. Opportunamente 
apresentará os planos dos edificios. As modificações que _tiver 
de fazer sujeitará á approvação do Governo. ' 

VIII 

A companhia começará as obras do primeiro engenho dentro 
do prazo de seis mezes, contados da autorização para estn 
funccionar no Brazil, e concluirá :1.2 mezes depois. 

IX 

Si a companhia deixar de organizar-se ou depois de orga
nizada não se habilitar para exercer suas funcções, dentro 
dos prazos fixados, e si as respectiv:~s obras não começarem, 
ou, depois de começadas, não forem concluídas nos prazos 
estipulados, o Governo poderá declarar nulla a concessão, 
salvo caso de força maior devidamente comprovado, em que 
será concedido novo prazo para a realização do serviço 
que não tiver sido opportunamente executado ; ficando de 
nenhum effeito a concessão, si, esgotado o novo prazo con
cedido, não estiver concluído o serviço. 

X 

Cada um dos engenhos centraes terá capacidade para moer, 
pelo menos, diariamente, 2~0.000 kilogramm11s de canna 
e fabricar annualmente 960.000 kilogrammas de assucar, no 
mínimo. 
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A' medida que fôr augmentando a producção da canna nos 
municípios, será elevada a potencia dos machinismos, si não 
a tiver de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de as
sucar na mesma proporção acima estabelecida. 

XI 

A companhia, de accôrdo .com o Governo, introduzirá em 
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem 
descobertos e interessarem especial~ente ao fabrico de 
assucar. 

XII 

A companhia ligará, por meio de linhas ferreas com a 
bitola de um metro, na extensão de i5 kilometros, cada 
engenho central· com as propriedades agrícolas dos muni
cípios, estabelecendo paradas onde possam ser entregues as 
cannas destinad8s á fabrica, e empregando wagons apro
priados por tracção animal ou a vapor. 

XIII 

Nos contratos celebrados com a com't)al'lhia é livre aos pro
prietarios ::~gricolas, plantadores e' lórnecedores de canna 
estabelecer as condições do Fornecimento e sua indemnização; 
podendo esta ser ajustada em dinheiro, pelo peso e qualidade 
da canna, ou em certa proporção e qualidade do assucar 
fabricado. 

XIV 

Do capital garantido pelo Estado destinará a companhia o 
valor de iO 0 /o para constituir um fundo especial que, sob 
sua responsabilidade, emprestará, a prazos convencionados 
e juros até 8 °/o ao anno. :10s phmtadores e fornecedores de 
canna, como adiantamento para auxilio dos gastos de pro-
dricção. . 

A importancia do emprestimo niio poderá exceder de dous 
terços do valor presumível dn sarra. 

Na falta de accórdo, o valor presumível da safra será fixado 
por arbitros, tendo a companhia, para fiança do reembolso, 
não só os fructos pendentes, como tambem certa e deter
minada colheita futura, instrumentos de lavoura e qualquer 
outro objecto isento de onus, todos os quaes deverão ser espe
cificados no contrato de emprestimo, em que se expressará 
o modo de pagamento e a prohibição de serem retirados do 
poder do devedor, durante o prazo do emprestimo, os objectos 
dados em fiança. 
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XV 

O capital garantido pelo Estado compor-se-Iu1 das sommas 
empregadas nos estudos e obras especificados nestas clausulns, 
isto é, plano é orçamento das obras, desenhos dns machinus 
e descripção do~ processos, construcrão dos edificios apro
priados para a fabrica e dependencias desta, tramway, seu 
material fixo e rodante, animaes e accessorios indispensaveis 
~o serviço da mesma· fabrica e bem assim de outras tlespezas 
feitas bona fide, que forem :~pprovadas pelo Governo. 

XVI 

Nas despezas do custeio de cadtt engenho central 'serão 
comprehendidas súmente as que se fizerem com a compra 
das cannas e do. material . de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração ·e reparos ordinarios e occurrentes. 

XVII 

A substituição geral ou parcial do material erupregadó no 
serviço dos engenhos centraes, as obras novas, inclusive o 
augmento das contratadas, correrão por conta do fundo de re
serva, que a companhia constituirá por meio de uma quota 
deduzida dos lucros liquidas da fabrica. 

XVIII 

Logo que a compahl\ia'distribuir dividendos superiores a 
:10 •;., começará. por indemnizar o Estado de qualquer 
auxilio pec11niario que del!e tenha recebido, com o juro de 
7 •/. sobre à importancia do mesmo auxilio. 

xrx 
Realizaàa que seja a indemnização feita ao Estado do 

auxilio recebido, a companhia dividirá o excedente da renda 
de iO % em tres partes iguaes : uma, applicada a constituir 
o fundo de amortização, a outra, a augmentar o de reserva, 
que será representado, no minimo, por um terco do capital, c 
a terceira, a addir á. quota dos dividendos.· · 

XX 

A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos q11e 
forem exigidos pelo Governo e p~la Presidencia da província 
e pelo agente fiscal, a não . empregar escravos, a entregar 
semestralmente ao agente fiscal um relatorio circumstanciado 
dos trabalhos e operações e a contratar pessoal idoneo para 
os diversos misteres da fabfica, sendo essa idoneidade com
provada por títulos, documentos e attestados de pessoas pro
fissionaes e competentes. 
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XXI 

O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisar as ope
rações da companhia, a execLição do contt·ato com ella ceie
brado e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprieta
rios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna. 

XXII 

O Governo reserva-se a faculdade de ~uspender o paga
mento do juro garantido, si o engenho centr:'l deixar de 
funccionar por espaço de um anno, salvo caso de força maior, 
julgado pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's infracções do contrato a que não estiver comminada 
pena especial, imporá o Governo .administrativamente a 
multa de i :0006 a 5:000;> e a do dobro na reincidencia, 
procedendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV 

03 casos de força maior serãG jll!tlftaudos perante o Go
verno Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida a 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV 

As questões entre o Governo Imperial e a companhia, ou 
entre esta e particulares, serão decididas, quando da compe
tencia do Poder Judiciario, de accôrdo com a legislacão bra-
zileira. • 

XXVI 

As questões que derivarem do contrato celebrado entre o 
Governo e a companhia serão resolvidas por arbitros, no
meando cada parte o seu. No caso de empate, não havendo 
accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte designará um 
Conselheiro de Estado, decidindo entre os dous a sorte. 

XXVII 

Incorrrendo a companhia em qualquer caso de dissolução, 
proceder-se-ha á liquidação de conformidade com as leis em 
vigor. 
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XXVIII 

Do exame e ajuste de contas da receita e despeza, para o 
pagamento do juro garantido será incumbida uma com missão 
composta do agente fiscal, de um agente da companhia e de 
mais um empregado designado pelo GóV'erno ou pela Presi
dencia da província. 

A despez:a que se fizer cofu a fiscalisação do contrato 
correrá por conta do Estado, durante o prazo da concessão 
da garantia. · 

XXIX 

o contrato que fôr celebrado, em virtude destas clausulas, 
será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modificado 
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 
accôrdo prévio entre os contratantes. 

XXX 

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regu
lamento para boa execução do art. 2. o da Lei n. 2687 de 6 
de Novembro de :l875, obrig~m-se os concessionarios a 
cumprir o mesmo regulamento no que lhes fôr appljcaveL, 

·xxxi 
u contrato que tem ··de ser lavradó em virtude des'as 

clausulas será assignado dPntro do prazo de 60 dias, contadus 
desta data, sob pena de caducidade da concessão. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 21J. de Março de i88:l.-Jlfanoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO. N. 80M,- DE 2~ DE MARÇO DE :l88i. 

Concede garantia de juros do 7 O/o sobre o capital de 50ú:OOO,!j á com
panhia que -õ-Y[ige"nheiro Mano~! Caetano da Silva Lara organi~ar para 
o estabelecimento de um ·engen_b..o central, destinado ao fabrico de assnear 
~~- _eanna, no município de-.t\:~gra'dOSReis, Província do Rio de Jáilõirõ: 

Attendendo. ao que Me requereu o Engenheil·o Manoel 
Caetano da Silva Lara, Hei por bem, nos termos do art. 2.0 da 
Lei n. 2687 de 6 de Novembro de :l875, Conceder á compa
nhia que organizar a garantia de juros de 7 o;o ao anuo sobre 
o capital de 500:0006, effectivamente empregados na construc
ção de um engenho central e mais dependencias para o fabrico 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

de assucar de canna no município de Angra dos Reis, na Pro
víncia do Rio de Janeiro, mediante o emprego de apparelhos 
e processos modernos os mais aperfeiçoados, observadas 
as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel 
Buarque de Macedo, do Meu Co!!-selho, Mi~istro e . Secretario 
de Estado dos Negocios da Agncultura, Commerc10 e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em :!&. de Março de !!!Si, 60.• da 
Independencia e do Imperío. 

Com a rubrica de Sua Ma~estade o Impera!lor. 

Manoel Buarque de Maeeao. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto u. 80S4 
desta data 

I 

Fica concedida á companhia que o Engenheiro Manoel 
Caetano da Silva Lara organizar para o estabelecimento de 
um engenho central, destinado ao fabrico de assucar de canna, 
no município de Angra dos Reis, Província do Rio de 
Janeiro, mediante o rmprego de apparelhos e processos 
modernos os mais aperfei<:oados, a garantia de juros de 7 % 
ao anno sobre o capit;1l de 500:000~, effectivamente em
pregados na construcção dos edificios apropriados para a 
fabriea íl dependencias desta, tramway, seu material fixo e 
rodante, animaes e accessorios indispensaveis ao serviço 
da mesma fabrica. 

11 

A companhia poderá ser org:mizada dentro ou fóra do Im
pedo, ~end:•, no primeiro caso, prefrridos para accionbtas, 
em ignaldade de condições, os propríetarios agrícolas do 
referido município. No segundo caso, si veader acções no 
Brazil, dará sempre preferencia áquelles proprietarios agri
eolas. 

III 

Tendo a companhia a sua séde no exterior, nomeará um 
representante eom todos os podere;; precisos para tratar e 
resolver no Imperio, directamente com o Governo todas as 
q1_1estões que provierem do contrato que • _ -~~ 

virtudedaspresentes clausulas. . .... :\.,.\'Ji Htüii DA c4''~ 
11 C:.'f> lfffi 
I v ~ 
\ ;, 

"-· 
~:{-:."' -
~ ~-

.
!""'r--- ~~ ... -~v-_...-::: 

~ -.J;::,-;_,,...~~ 

~-_;,.;;__:,::_;;;;;;;;;:;. 
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IV 

A responsabilidade do Estado pela garantia . do juro só 
será effectiva depois que a companhi:t provar que o engenho 
central está nas condiçÕes de funccionar, e durará por espaço 
de 20 annos, contados da data do contrato. 

O respectivo pagamento será feito por semestres vencidos 
em presença dos balanços de liquidação da receita e despeza, 
exhibidos pela companhia, e devidamente examinados e au
thenticados pelo agente fiscal do Governo; fazendo-se, no 
acto em que a empreza estiver prompta e em estado de 
começar suas operações, a conta do juro até então vencido, 
correspondente ao tempo e á somma do capital effectiva
mente empregado na construcção, para ser pago conjuncta
mente com o juro do primeiro semestre posterior á inaugu
racão da fabrica. 

Regulará o cambio de 27 dinheiros por f$ para todas as 
operações, si a companhia fôr organizada fóra do Imperio 
ou alli levantado o capital. 

v 
Além da garantia do juro, ficam concedidos á companhia 

os seguintes favores: 
§ :1.. • Isenção de direitos de importação sobre as m~chinas, 

instrumentos, trilhos e mais objectas destinados ao serviço 
da fabrica. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a companhia 
não apresentar, no Thesonro Nacional, a relação dos sobreditos 
objectos, especificando.a qttuntidade. e qualidade, que aquella 
repartição fixará annualmente, conforme as instrucções do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro desses 
direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, no caso de 
que se prove ter alienado por qualquer titulo objecto impor
tado, sem preceder licença daquelles Ministerios ou da Pre
sidencia da província e pagamento dos respectivos direitos. 

§ 2.• Preferencia para acquisirão dos terrenos devolutos 
existentes no município, effectuando-se pelos preços mínimos 
da Lei n. 60f. de :1.8 de Setembro de 1850, si a companhia 
distribuil-os por immigrantes quo importar e estabelecer, 
não podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente me
didos e demarcados, por preço excedente no que fôr auto
rizado pelo Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de {8 
mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do mesmo 
prazo submettidos á approvação do Governo os respectivos 
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estatutos, si o capital fôr levantado no Imperio, ou solicitada 
a necessaria autorização para que a companhia funccione no 
Brazil, si o fundo social fôr subscripto no exterior. 

VII 

A companhia submetterá á approvação do Governo, dentro 
de seis me~es da approvação dos estatutos, o plano e orça
mento de todas as obras projectadas, os desenhos, os appa
relhos, n descripção dos processos empregados no fabrico 
do assucar, e os novos contratos que se celebrarem com os 
proprietarios agricolas, plantadores e fornecedores de canna, 
afim de que o Governo possa ajuizar do systema e preço 
das obras e quantidade de canna que poderá ser fornecida 
ao engenho central, nos termos da condição t.O. a 

A companhia é obrigada a aceitar as modificações que 
forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preliminares de 
que trata o periodo anterior, caducando a .concessão, no 
caso de não representarem os contratos celebrados com os 
proprietarios agricolas, plantadores· e fornecedores a quan
tidade rtJ.inima de canna especificada na citada clausula iO.a 
para moagem de iOO dias em c:Jda anno~ 

Vlll 

A companhia começará as obrasi · dentro! do prazo de seis 
mezes, contados da data da approvação·de seus estatutos, ou, si 
fôr estrangeira, da autorização para ella funccionar no Brazil, 
e as concluirá i2 mezes depois. . 

IX 

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de or-· 
ganizada, não se habilitar para exercer suas operações, dentro 
dos prazos fixados, e as respectivas obras não começarem, 
ou, depois de começadas, não forem concluidas nos prazos es
tipulados, o Governo poderá declarar nulla a concessão, salvo 
cnso de força maior devidamente comprovado, em que será 
concedido novo prazo par~ a realização do serviço que não 
tiver sido opportunamente executado; ficando de nenhum 
effeito a concessão, si, esgotado o novo prazo concedido, não 
estiver concluido o serviço. 

X 

O engenho central que a companhia estabelecer terá capa
cidade para moer, pelo menos, diariamente, 2~0.000 kilo
grammas de canna, e fabricar annualmente, pelo menos, 
960. OOQ kilogrammas de assucar, sob pena de caducar a 
concessão. 
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A' medida que fôr augmentando a produeção da eanna no 
~unieipio, será elevada a potencia dos machinismos, si não a 
t1ver de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de 
assucar na mesma proporção acima estabelecida. 

XI 

A companhia; de aceôrdo com o Governo, introduzirá em 
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro fo
rem descobertos e interessarem especialmente ao fabrico 
de assucar. 

XII 

A companhia ligará, por meio de linhas ferreas com a bitola 
de um metro, na extensilo de i5 kilometros, o engenho central 
com as proprierlades agrícolas do município, estabelecendo 
paradas onde possam ser entregues pelos cultivadores as can
nas destinadas á fabrica, e empregando tracção animada ou 
a vapor para conducção da canna em wagons apropriados 
a este serviço. 

XIII 

Nos contratos celebrados com a companhia é livre aos pro
prietarios agric6lij~.,. pluntadores e . fornecedores de c11nna 
estabelecer as condições' -no fornecünento e sua indemniza
ção; podendo esta ser aju~tada em dinheiro, pelo peso e 
qualidade. da. canna, ou em certa proporção e qualidade do 
assucar fabriCado. 

XIV 

Do capital garantido pelo Estado destinará a companhia o 
valor de 10 % para constituir um fundo e~pecial que, sob sua 
re~ponsabilidade, emprestará, á prazos eonvencionados e juros 
até 8 "lo ao anno, aos plantadol'L~s e fornecedores de canna, 
como adiantamento para auxilio d·.;s gastos de producção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. 

Na falta de. accôrdo, o vàlor presumível da safra será fi
xado por arbitras, tendo a companhia, por fiança do reembol
so, não só os fructos !Jendentes, como tambem certa e deter
minada colheha futul'a, instrumentos dd lavoura e qualquer 
outro objecto isento de onus, todos os quaes deverão ser es· 
pecificadus ilo contrato de Pmprestimo, em que se expres
sará ,o modo de pagamento·e a prohibiçiio de serem retirados 
do poder do devedor, duranfe o prazo do emprestimo, os ob
Jeetos dados em fiànça. 
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XV 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das sommas 
empregadas nos estudos e obras especil1cadas nas clausulas 
:t.a e 7 .a, isto é, plano e orçamento das obr:~s, desenho das 
machinas e descripção dos processos, construcção dos edificios 
apropri~dos para a fabrica e dependencias desta, tramway, 
seu material fixo e rodante, animaes, terrenos e accessorios 
indispensaveis ao serviço da mesma fabrica, e bern assim de 
outras despezas feitas borw, fide, que forem approvadas pelo 
Governo. 

XVI 

Nas despezas do custeio fio engenho centt·ai serão com· 
prehendidas sómente as que se fizerem com a compra das 
canoas e do material de consumo :mnual da fabrica, trafego, 
administração e reparos ordinarios e occurrentes. 

XVII 

A substituição geral mi' parcial do material empregado no 
eng!ljlho central, as obras novas, inclusive o augrnento das 
contratadas, correrão por conta do Jundo de reserva, que 
a companhia constituirü por meio'· de- uma anota deduzida 
dos_lucros líquidos da fabrica.. ' 

XVIII 

Logo que a companhia distribuir dividendos,, .superiores a 
i O%, começará a indernnizar o Est<Jdo de qualquer auxilio 
pecuniario que delle tenha recebido, com o juro de 7% sobre 
a irnportancia do mesmo auxilio. 

XIX 

Realizada que seja a indemniznçiio feita ao Estado do au· 
xilio recebido, a companhia dividirá o excedente da rend:• 
de 10 % em tres partes ignaes: umn, npplicada a constituir 
o fundo de nmortização, a outra, a augmentar o de reserva, 
que será representado, no minimo, por um terço do capital, 
e a terceira, a addir á quota dos dividendos. 

XX 

A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que 
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da proviu· 
cia e pelo agente fiscal, a não empregar escravos, a entre
gar semestralmente ao agente fiscal um relatorio circum
stanciado dos trabalhos e operações, e a contratar pessoal 
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idoneo para os diversos misteres da fabrica, sendo essa ido
neidade comprovada por títulos, documentos e attestados de 
pessoas profissionaes e competentes. 

XXI 

O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisar as opera
ções da companhia, a execuçfio do contrato com ella cele
brado e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprieta
rios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna. 

XXII 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pagamento 
do juro garantido, si o engenho central deixar de fnnccionar 
por espaço de um anno, salvo caso de forr.:a maior, julgado 
pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's mfracções do contrato a que não estiver comminada 
pena especial, imporil o Governo 11dministrativamente a multa 
de i:OOOI) a 5:000$, e a do dobro na reincidencia, proce
dendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV 

Os casos de foroa H1Md't 1se'rão justificados perante o Gover
no Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida a Secção 
dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV 

As questões entre o Governo Imperial e a companhia, C! 

entre esta e particulares, serão decidhbs, quanuo Lia com· 
petencia do Poder JudicitJrio, pelos Juizes l' Tribun:ws tlo · 

· Imperio, de accôrdo com a leg'isbção br:JZil~il'a. 

XXVI 

As questões que se derivarem do contrato celebrado entre o 
Governo Imperial e a companhia serão resolvidas por arbitró\Ç 
nomeando cada pàrtc o s~u. No caso de empate, não havendo 
accurtló sobre o terceiro arbitro, cadã parte designará um 
Conselheiro de Estnd<,>, decídindo entro os dous a sorte. 

XXVII 

Incorrendo a companhia em qmllquer caso de dissolução, 
proceder-se- ha á liquidação, de conf6rmidade com as leis em 
vigor. 
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XXVIII 

Do exame e ajuste de contas da receita e despeza, para o 
pagamento do juro garantido, será incumbida uma com
missão, composta do agente fiscal, de um agente da companhia 
e de mais um empregado designado pelo Governo ou pela 
Presidencia da província. 

XXIX 

O contrato que for celebrado, em virtude destas clausulas, 
será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modificado 
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 
accôrdo entre os contratantes. 

XXX 

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regu
lamento para boa execução d~ Lei n. 2687 de 6 de Novembro 
de 1875, obrigam-se o~ concessionarios a cumprir o mesmo 
regulamento no que lhes for applicavel. 

XXXI 

ü contrato que tem de ser lavra!lo em ·virtu:'ie dPstas clau· 
suJas será assignado dentro do praz~ de 60 dias, contados 
desta datn, sob pena de caducidade da concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Março de :1881. -
Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 801)1)- DE 2~ DE MA.nço DE t88i. 

Approva com modificações os estatutos da co-;';,panhia ferro•caTril B<H~ds 
do Juiz d~_Jú~ c autorha-a a fnnc~ionar iiO--Im-periÕ~------

Attendendo ao que Me requereu a Companhia ferro-carril 
Bonds de Juiz de Fór.'l, devidamente representada, e de con
formidade com a Minha Immediata Hesolução de 2~ do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Seccão dos Negocias 
do Imperio do Conselho ue Estada exarado em Consulta de 26 
de Fevereiro ultimo, Hei por bem Approvar seus estatutos e 
Autorizai-a a funccioMr com as modificações que com este 
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baixam, assignadas por Manoel Buarque de l\lacedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2~ 
de Março de i88i, 60. • da Independencia e do .Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de J.lfacedo. 

Modiftcações a que se ref"ere o Decreto n. 80:1:1 
desta data 

I 

· No art. 5.• substituam-se às palavras- independente de 
approvação du Governo- pelas seguintes: mediante approva-
ção do Governo. · 

H 

O art. iO fica assim : Dos lucros liquidos provenientes de 
operações effectivpmente concluídas em cada sem'estre se 
deduzirão 2 •/o para fundo de reserva. 

Este fundo é exclusivamente destinado a fazer face ás 
perdas do capital social ou a subst!tuil-o. 

Não se farão dividendos emquanto o capital social, desfalcado 
em virtude de perdas, não fôr integralmente rest~tbelecido. 

Os accionistas são responsaveis pelo valor das acç~ões que 
.lhes forem distribuídas. ' · 

A porcentagem destinada · ao fundo de reserva será con
vertida em títulos da divida publica ftindáda, gerál ou pro
vincial, quando o3 desta gozarem dos privilegias dos daquella, 
em bilhetes do Thesouro ou letras hypothecarias de estabele
cimentos de credito real, que tenham a mesma garantia, 
dando-se aos juros a mesma applicação. 

m· 

A 2. • parte do art. i7 que começa- Só poderá, etc.,- fica 
substituída pela seguinte:- Quando, porém, não compareça 
um dos tres membros, prevalecerão as disposições tom:Jdas 
pelos restantes, e no caso de empate entre elles será chamado 
um dos supplentes. 

IV 

No art. i8, em vez de-pelo secretario do dia-diga-se
pelos respectivos secretarios. 
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v 

No art. 2i, §L •, em vez de-administrar a receita e fisca
lisar a despeza-diga-se-fiscalisar a receita e despeza . 

. vi 

·Ao art. 24. accrescente-se-menos quándo se tratar de au
gmento de capital, reforma de estatutos e dissolu~ão da com
panhia, para os quaes deve estar representado um quarto do 
capital, pelo menos. 

VII 

No art. 25, em vez de-um terço- diga-se- um decimo. 

VIII 

A segunda p1.1rte do art. 27 fica assim -05 concessionarios 
ter~o mais o rendimento correspondente a 50 acções desde 
qti\! o lucro liquido dividendo exceder de 8 % ao anno. 

IX 

Para ser collocado onde convier: 
Não serão recebidos votos por procurador para os carg-os 

da companhia, nem poderão fazer parte da mesa da assembléa 
geral quuesquer empregados da mesma. 

A liquidnção se fará por meio de uma commissão de tres 
membros accionistas ou estranhos eleitos pela assembléa 
ger;~l. 

A liquidação terá Jogar em qualquer das hypotheses do 
art. 295 do Codigo Commercial. 

Concluída ella a commissão dará conta á assernbléa geral, 
podendo neste acto apresentar proposta de partilhas, que, urna 
vez approvada, não poderão os accionistas fazer qualquer re
clamação. 

Estas disposições não terão vigor ernquanto não forem ap
provadas pela assembléa geral dos accionistns. 

Palacio do Rio de Jnneiro em 2~ de Mart.~o de i88i.-Manoel 
Buarque de Macedo. · 

PODER EXECUTIVO {88! 
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Estatutos da Comnanhia ferro-carril « Bonds de 
juiz de Fóra » 

CAPITULO I 

· D A C O !'ri P .A N li I A 

Art. 1.° Fica esL::lJe!ecida ne,;ta ciJade nnw companhia de· 
nominada ·Bonds d;~ Jniz de Fúra•, com o fim de transportar 
p;ls~ageiros e cnrg-as dentro da cidade lic Juiz d() Fór11. 

Art. 2. 0 A séde d;t conipnnhh ser;'t na eidade de Jufz de 
Fúra, onde t6rão Ioga r c;s reuniões da assem IJ)éa grral c dn 
directoria, 

Art. 3." O prazo de sua tluraçüo serú de se~seata annos, 
conforme o contrato ce];~brado entre o Governo da Província 
de Minas Gernes, Erl ::a:do Baptista Hoquette Franco e Felix 
Schmidt, e111 20 ue Omnbro tle 1880, e s1í podcr;í ser rli,sol· 
vida nos casl),. dos arts. ::2\i~ do Codigo do Commcrcio c 33 do 
Decreto n. 271! de 19 de Dezembro lit~ i8ü0, ou no d:t i!Ct'da 
de um ferro pelo menos de ;::eu capi!al ~oci;~l. 

Art. 4. 0 No ca~o de di~solut·iio ser~o todos os seos direilos 
e bens vendidos, e o produeto'rcpurtido pelos accionistns na 
proporção de stws'ncr;ões. 

CAPITULO H 

DO C,\PITAL DA CJMi'.\NHIA E DOS ACCIO.i\'!STAS 

Art. 5." O citpit;:d tla compvn!:ia sorú .tle 100:00015, divi· 
didos crn iiOO acrZh::~ de 200~5 cadü umn. A diredori~ p~1derá 
:wgmcn!ar eslc•::::pi!al até r•o dohro, no futuro, sn~·m~do as 
nccessid:tdes da f:<llllJWllilin, independente à•~ nutoriza<;::lo do 
Governo. 

:\rt. 6. 0 As en\rad,ls H)r:in re:Jiiz:ul::s pela fôrma Sl)guintc: 
A primeira de 20 ''/o c tt'> O:ilrns d<l Hl 0 / 0 , mediando cntré' 

cada uma cspn~d uão rrwnor de .;o dias, e prcccclrndo an
n unqlos'ltti~ jornaes da Curte e . .Jco:ta cicbdc. 

Art. 7 ." Si o acf~ioui;:ta nfío iizcr n enlt':Hia uo tempo 
Dlili'Cado, püdPf<Í f;JZCI·O tttl; ;jQ diaS depois, pa:.:r!llJO 0 juro 
de :12 "/o pl'la tr:óra. Findo esk pr;t;;o, a direetoria decretará 
o commisso d~s I't'~pertiv:~s acçõcs, deí'CJHlo pulJiiear im· 
medintarncnle nos jtJfl1<tcs o nume;·o das ::teções sujeitas á 
multa e commisso, para aviso tios intcrcssntlos. 
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Art. 8. 0 As acções são títulos nominativos, constarão do 
livro de matricula dos accionistas e só poderão ser transferidas 
depois de realizado um quarto do seu valor nominal (§ 3. 0 

do art. i2 da Lei n. 1083), satisfeitas as exigencias da lei por 
acto lançado no respectivo registro com a assignatura do 
proprietario ou de procurador com poderes especiaes. (Art. 
297 do Codigo do Commercio.) · 

Art. 9. o A transmissão de acções não confere ao novo ac
cionista o· direito de vo~ar nas reuniões da assembléa geral 
senão 30 dias depois de seu a verba monto,. salvo. o caso de 
transferençia por successão hereditaria, em que compete desde 
logo ao novo possuidor o exercício de todcs os direitos. 

CAPITULO III 

DO FUNDO DE RESERVA E DO DIVIDENDO 

Art. iO. Dos ·lucros liquidos provenientes de operações 
elfectivamente concluidàs em cad.a semestre se deduzirão 2 °/o 
para constituir um fundQ de reserva, ~xclusivament.e · des
tinado a.fazer face ao deterioramento. do ma~erial em serviço 
e mais perdas·de capital social e.

1
pal,'a. substituil-o. 

Art. U. O restante, deduzida a por.ilentagem de que trata o 
artigo antecedente, con&tituirá o .divi,denio, que será dis.tri
buido pelos accionistas.nn proporção.d.e suas acções. 

CAPITULO IV 

DA DIRECTORIA E ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. ·f2. A administração dos negocias da companhia ficnrá 
a cargo e sob a responsabilldadé de uma directorin, composta 
de tres membros, servindo um de gerente,. outro de thesou
reiro e outro de secretario, tendo o primeiro o ordenado de 
3:500~ annuae:; e c:Jrla um dos outros 1:500~000. 

Al't. f3. Os directores e seus supplentes gerão dei tos pela 
assembléa geral d'entrc os a·ecionisl.as de tres e mais acrões, 
em listas distinctns, por éscrutinio · secrilto c maioria' de 
votos. 

Art. i'L Os votos serão·confados nn razão de um por acção 
at6 cinéo acçõds, c d'ahi ·por· diante na razão de um voto 
por cinco aeções ilté iO votos; mnximo , que poderá repre
sentar um accionisi a, por si ou como procurador de outro. 

Art. H>. A directoria tem plenos poderes administrativos 
em relução a todo~ os negocios da companhia, podendo dele
g-ar ao gerente n parte de t:Jes poderes fJUC julgar conveniçnte, 
ou revogai-os á vontade. 
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Art. :1.6. Compete á directoria: 
§ :1.. o Autorizar o emprego do capi~al da companhia com 

a devida fiscalisação. 
§ 2. 0 Approvar todos os contratos para assentamento de 

trilhos e obras accessorias que forem necessarias á empreza. 
§ 3. o Examinar o balancete quinzenal que fôr apresentado 

pelo gerente e bem assim a escripturação, para que seja con· 
servaila em dia e com clareza. 

§ i. o Approvar o regimento interno da companhia, que 
será opportunawente organizado pelo gerente. ' 

§ 5. o Fazer ou ordenar que se faça por intermedio do ge
rente acquisição do que í'ôr necessnrio á empreza, tomando 
prévio conhecimento, e autorizando mesmo qualquer obra, ou 
dispendio, cuja importancia fõr superior a 2001'>000 . 

. § 6. 0 Velar na guarda dos presentes estatutos, executar as 
deliberações da assembléa geral dos accionistas, resolver todas 
as questões, dirigir todos os negocios da companhia, com ex
cepção ~ómente dos actos reservados á assembléa geral dos 
accionistas e ao gerente. 

Art. :1.7. A directoria reunir-se-ha duas vezes por mez, por 
convocação do. presidente, e .extraordinariamente todas as 
vezes que o exigirem os interesses da em preza. Só poderá, 
porém, funccionar, presentes todos·os seus membros; e quan
do qualquer destes não compareça, serão convidados os sup· 
plentes para tres dias depois. ' •w•.· 

Art. 18. As actas das sessões da directoria, bem como das 
assembléas geraes da companhia, serão lavradas pelo secretario 
do dia, em livros distinctos e previamente rubricados. 

Art. :1.9. A directoria será eleita biennalmente. 
Art. 20. Os membros da directoria são responsaveis pelos 

abusos que praticarem .no exerci cio das suas funcções. 
Art. 2L Compete ao gerente : 

. § f.. o· Administrar a receita e fiscalisar a despeza rla com· 
panhia, propor á directoria a nomeação dos empregados e os 
seus ordenados. 

§ 2. 0 Definir os deveres de todos os empregados e velar no 
cumprimento das obrigações de cada um. 

§3. 0 Manter sempre em dia uma escriptura~ão clara e mi-
nuciosa. · 

§ 4. o Exhibir quinzenalmente á directoria um balancete das 
operações da em preza. 

§ 5. o Formar e documentar o relatorio e balanço semestral 
de sua administração, com uma demonstração fiel dos actos da 
emprezif~ e prova de lucros e perdas. . ' 

.§ 6'.' 11 'Forínular opportunamente o regulamento interno da 
companhia, o qual terá exec'ução sóment'e depois de approvado 
pela directoria. · · '· · · · 

§ 7. o Zelar e superintender, nos limites de suas attribuições, 
tudo quanto fôr a bem da companhia e da sua renda. 

§ 8." Arrecadar toda a receita, fazer as despezas de custeio 
até 2008 e entregar semanalmente ou depositar o saldo exis
tente no banco que fõr indicado pela directoria. 
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CAPITULO V 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 22. A assembléa geral se reunirá ordinariamente nos 
mezes de Janeiro e de Julho, nos· dias marcados pela directoria, 
com aviso prévio de 15 dias no mínimo, pela imprensa local 
e daCôrte, afim de lhe ser apresentado o balanço e relatorió. 
Estes serão submettidos ao exame de uma commissão de accio
nistas eleiLos ad hoc pela assenibléa geral. ' 

Art. 23. A commissão eleita dará seu parecer, o qual será 
publicado pela imprensa local e oito dias depois submettido á 
discussão e deliberação da assembléa geral. 

Art. 2~. A assembléa geral se julgará realmente consti
tuída quando os accionistas presentes representarem mais de 
um terço das acções emittidas, e não se reunindo esse nu
mero, annunciar-se-ha pela imprensa local uma outra reu
nião para oito dias depois, deliberando-se nessa reunião com 
o numero que houver comparecido. 

Art. 25. A reunião extraordinaria da assembléa geral po
derá ter logar, em caso de necessidade, todas as vezes que a 
directoria a julgar necess~ria a bem dos interesses da em
preza, ou sempre que fôr requerida para um fim designado 
por accionista& que representem um terço ao menos das acções 
emittidas. ' '•"·'!ô.ll' · 

Art. 26. Nessas reuniões extraotl:Unarias só se discutirá o 
assumpto para que tiverem sido convocadas. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 27. Os accionistas fundadores da companhia conferem 
ao~ incorporadores Felix Schmidt e Eduardo Baptista Ro
quette Franco cem acções beneficiarias, como premio pela 
iüiciativa na creação desta empreza, pelos trabalhos e des
pezas com obtenção do privilegio, organização da companhia, 
com os estudos e approva1:ão dos estatutos e mais despezas 
que tiverem de fazer até á insta Ilação da mesma companhia. 

Os accionistas, porém, compromettem-se a ceder mais aos 
concessionaríos acções nominaes beneficiarias até perfazer 50, 
á medida que o dividendo exceder de 8 "I• liquido ao anno, 
até á som ma correspondente a e lias. Taes acções são perpetuas 
e facultam aos seus possuidores os mesmos direitos e privi
legias que são communs ~os demais accionistas. 

Art. 28. Os referidos inr:orporadores concessionarios cedem 
á companhia todos os direitos e privilegias outorgados pelo 
Governo provincinl no contrato a que se refere o art. 3.0 des-
tes estatutos. ~ - __ -.:~ ·1H rn ~ -;:~~ 

~- ,\ ,n . : c.u;.i CA r: 1 ~ '---~~ " ,\- \) ·~11 "/ . " 
/. ~ ;,:1_.: " 
:, ~ .,..,-; 
:: ~ 
\\ , 
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Art. 29. Poderá a assembléa, si os lucros líquidos da em
preza derem dividendo superior a :lO 0/o ao :mno, conceder á 
directoria e empregados uma grr.lificação proporcional aos 
lucros e correspondente <10 zelo c actividadc de cada um. 

Art. 30. A directoria procurará terminar por arb itros as 
questões que forem suscitadas na direcçiio da c•mpre1.a. 

Art. 31. A companhia serú representada em· Juizo c pe
rante a administn•çiio publico pela directoria, que poderá 
constituir os necessllrios procuradores. 

Art. 32. A refomw dos estatutos, qmmdo nccessaria, será 
deliberada em n~sernblt'a geral. Esta ncmeará uma commissão 
de accionistas encarregada de formular o projecto de reforma, 
que, apresentado, discutido e approvado, será submettido á 
11pprovnção do Governo. 

Art. 33. A companhia sô poderá· come~ar a funccionar 
depois de regularmente insivllada, isto é, depois de appro
-vados seus estatutos, eleita c empossada a sua directoria, não 
sendo responsavel pelas despezas anteriormente feitas. · 

Art. 34,. Os membros desta •COIDfJanhia subscrevem o nu
mero de accões de-:larad~s adiante dos seus ·nomes nas listas 
annexas, e ãutorizam aos ditos incorporadores a· requererem 
a approvação destes eshltGtos, competindo aos accionist11s re· 
solver sobre as alterações que forem feitas oelo Governo. (Se .. 
guem-se as assignaturas.) 

DECRETO No 805ti '7 DE 24 .DE 1\IAHÇO DU iis81. 
l;j. 

Concedo permissão a Holt< Weissig & Comp. para estender aol ,núnicipios do 
Cahy o S. João do Mouto ~Ofp·o os trabalhos da ·mineração'do que são con
eessionarios. 

Attendendo ao qlie Me requerenim HJ!tz \'v'cissig & Con;p. 
Hei por bem Permittir-lhes que estendam os trabalhos da 
mineração a que se refere o Decreto n. 696~ de 6 de Julho de 
1878 aos municípios de Cahy e S. Jo5o do Monte Negro, da 
Província de S. Pedro. . 

Manoel Buarque de Mac~do, dó 'Meil Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negr.cios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o lenha entendido c faça executar. 
Palacio do· Rio de Janeiro em 24 de Marro de 188!, 60. • da 
Independencia e do Imperio. 

Com u rubrica· de Sua !\Ia gesta de o Imperador. 

Manoel Buàrque de Macedo. 
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DECfiETO N. 8057 - llE 2!J, DE MARÇO DE 188:1. 

Conec~o autoriza?ão á C_o;up_ccnl.Jia de -~cguros eontra _fogo •Phcni~· pa1·a 
funecioH·ar no lmpcrio. 

Atlendendo ::w que :Me requ<'.reu a C:omp,nhia de ~eguros 
contr;; fogo •Phenix•, e de conformidade com a Alinha Imme
dial:) Resol uç:10 de i 9 do currente mez, t••mada sobre pa
reC<!l' da Secl:ão dos Negocios do 1mperio do Conselho de Es
tado, cx.;;rado em Consulta de l!J de. Fevereiro ultimo, Hei 
por hem Conceder-lhe autorização para funccionar no Impe
rio, medi;;nte as clauguias que com este lwix:<lllJ, a~signad::.s 
por Manoel Buarque de Maeello, do Alcn Conselho, Ministro 
c Secretario çle Estado (los Negocios da Agriculturr~, Com
mercio e Obras Pu:J!icas, IJl·C nssim o tenhn entendido e 
faça exc<;utnr. Pnlucio do Rio de Janeiro em 2'í, de Março de 
18~1, Gf!o d<• Inrlependen<'ia ? d.o Imperio. 

Co:n a rubrica de Sna ~íaqestadc o Imper:Jdor. 

lllnnoel Buarque de Jtlacedo. 

Cl:~~~ul:as a que se ret•ú!·e o Dec••eto n. §O<;;,
desta data 

A comp:111hia não poderú e!Teetuar operaçõ~s .. ?e seguro 
dll yiJa. 

li 

A comp:mh:a t(:rá um representante no Imp:~rio comam
plos poderes para decidir de todas as contestações que se sus
cilarem, quer com o Govemo, quer com os particulares. 

111 

Todas as lransacçõe; que a companhia cffectuar no Impcrio 
serão regul:1das pela legislação IHazileira c jul::;adas pelos 
seus Tribunaes, sem que em tempo algum posôa" me,-!lla com
panhia reclamar quahtuer ex,cepção fundada em seus e~latutos. 

IV 

A companhia lica sujeita não só ás di;;posicões legislativas 
em vigor, como a quaesquer outras que no fuinro forem ado
ptadas sobre a:; compr~nhias de seguro. 
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v 
A companhia résponderá pelos acf.os de seu representante 

e pelo cumprimento de todas as obrignções que contrahir, de
vendo conservar em qualquer banco a somma de fO:OOOll 
como fundo de garantia.· ·· 

VI 

As alterações feitas nos estntutos serão communiradas ao 
Governo Imperial, sob pena de multa de 200:) a :2:000t5000. 

Palácio do Rio de Janeiro em 24. de .Março de 1881.
Manoel B aarque da Mactdo. 

Eu; Carlós João Kunhardt, traductor publico e interprete 
commereial juramentadü da prnça do Rio de Janeiro. 

Certifico que me fof apresentado um folheto impro~so etn 
inglez contendo os primitivos estatutos d~ • The Phenix 
.f\ssurance Company • d•\ Londn~s. com .~s sn~s sub.,,~quentes 
ref'orm:•s, n ultimn rl:1s qtwes me foi apont~da para traduzir 
para o idioma n:.H"ional., o que lilleralmente feito, :1 pedido 
da p:1rte, lliz o Si!guinl<', a s1•ber: 

TRADUCÇÃO 

Cópia.-' Escriptrirh'~'IJii'accôrdo da • The Phenix. Assu
rnnce Company "• de Londres (data~a de 20 de Abril qe 
1836). .. .. ' . ' 

·Este instfbtne~io feito no dia ~O de Abril de 1836 entre 
os Sr~. John 'Çoope, William Davis, William Samler, Charles 
Hampdeil Turner e ThQmaz Wilson, .fldei,commis~arios da 
• Phenix Assnrnnce Company '. de Londres,. e M:tthias 
Atwuod, Jamei:. Bell, William St<Jnley Clarke, Sir Willinm 
Clirtis Batónçt, Cr~wford D11vison, Emmanuel Goeàhart, Si r 
William Hey~ate B:aronet,Thomn. Hod~son Junior, Hichar(l. 
Henshaw Laurence, 'ohn Petty Musprat, George Shon Storey, 
Màtheux. Vhittíng e Mathcux Wibon, os quaes juntamente 
com os ditos tltlei-commis~arios são os r1ctuaes directores da 
dita « Phenix Assurance Corripany •, eo Sr. Jenkin Jone~, di
rectot supplente da dita compànhia como primeira parte. As 
diversas outras·pessoas cujos nomes e sellos ncham-se neste 
instrumento subscriptos. e affixndos (sendo possuidores de 
aceões na < The Pheníx Assurance Company • e como taes 
accionistas da companhia) quer por si proprios 'quer por 
alguma pessoa ou pessoas p'or conta d,el'les respectivamente, 
da segunda parte, e os Srs. Thomas Dawes, de Angelcourt, 
Trogmorton Street, na cidade de tondres, e Charles Chattield, 
do mesmo lognr (nqui em seguida feitos concordat.arios para 
o fim de fazerem observar as" convenções contidas neste 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 265 

instrumento) da terceira parte. Visto terem por Um instru
mento com data de t.9 de Agosto de t 783, as diversas pessoas 
nelle mencionadas, organizado juntas, uma sociedade como 
• Companhia de seguros contra o fogo • sob a denominação 
de c The New Fire Office Or Phenix. Company • com um 
prazo de duração de 35 annos. E por llma escriptura datada 
do dia 23 de Outubro de t8i6 ter sido a dita sociedade proro
gada por um pntzo de 35 annos a contar do dia 17 de Janeiro 
de 1817 quando terminasse o primeiro prazo de 35 annos e 
os negocios serem agora e terem sido por muitos annos 
feitos e continut~dos sob o nome ou firma de c lhe Phenix 
Assurance C.• • de Londres. 

E visto certas escripturas supplementares terem sido 
celrbradas em diversas épocas pelos proprietarios da dita 
• Phenix Company • para melhor regulamento e direcçào 
dos Begocios da dita companhia. E visto ter-se por um 
accôrdo por escripto, com ilata de 2 de Fevereiro proximo 
passailo, feito entre os directores da •Phenix• e os directores 
da •Protector• companhias de seguro contr11 o fogo, con
cordndo entre outras causas, e os directores da companl)ia 
•Protrctor• a i~so obrigllfnm-se, que essa companhia seria 
dissolvidn r.o dia 2 de Ahril proximo passado ou dentro 
dos 21 dias immeiliatos. E terem elles concordado que no 
dia ou antes do din 20 de Abril de 1837 p;agariam com os 
fundos dn companhia •Protector• todos os prejujzos pelos 
quaes 11 companhia estivesse obrig-ada e a isso sujeita e ou 
antes do mesmo dia pagariam n cada proprietario da com
panhia cProtector• du;as libras prtr, 11%~ãó e no dia iO de 
Julho seguinte um shilling e seis peizce 'por acção como divi
dendo ou juros dn mesma. E no caso 1le não serem os 
fundos da companhia c Protector,, ,sufficientes para fazer 
f~\W ,J\ todos esses ~1agamentos, terem convencionado que 
a companhia c Phenix • prefize~se a differença e a pagasse 
nessa conformidade. E terem os directores da companhia 
• Prptector > convencionado mais que o s~Jdo dos haveres da 
companhia c Protector » seriam no dia 29 de Abril de i837 
tran,ft;ridos, traspassa9o' e entrPgnes á companhia " Phenix•. 
E visto ter-se . por um outro accôrdo da mesma data e feito 
entre as mesmas partes, entre outras causas convencionatLo 
o seguinte : . 

Os ,directores da companhia c Protector • farão distril?_uir 
por sua recommendação e por elles serão apropriadas, sujeito 
á approvação da directoria da companhia c Phenix • entre os 
prqprietarios da conipanhia • Protector > que mais proba
bilidade.s ofierecerem de promoverem os interesses da com
p11nhia •Phenix• 710 acções, cuja distribuição será regulada 
pela maneira que aqui em seguida se conrencionar com refe
rencia ao principio de utilidade da companhiit • Phenix ., 
porém pessoa alguma poderá ter mais de iO ~~eções e a dis
tribuição final serú feita <le conformidade com os regula
mento~ da companhia c Phenix •, por escrq.tinio secreto. 

Os proprietarios da companhia • Protector • não pagarão 
por essas acções mais do que o preço ordinario dellas no 
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escriptorio no dia em que forem pagas () tel'ão o direiLo de 
as reclamar até ao dia 1 de Junho. 

A comtJanhia ·Phonix• obriga-se a gar.mlir um Jogar na 
sua directorin para c~1da um ou todos os diroctores da c-am
panhia •Protector• que pussam d•.·scjal-o o que ~o tornem 
accionistas dn cornp~nhia «I'henix• (rom rorercncia ao num<êi'O 
de acções que ell3s pMsnircm, quer S(·jam poucas quc·r mnitDs) 
e esses dircctorcs ter~ o o seu Jog-ar na dircetoria da eom
panhia • Phenix•, en1 virtudo de trm~m sir1o dir,,ctorcs d<1 
eompanhia "" Protector"', e nfío esta rUo sujeitús ú e!cl('üo Dnnual 
como dircctores da •Phcnb~· c >óm~ntél j)(!rder<io ~·•Jn Jog:;r 
quando deixarem dt~ ,:cr aceionislas ou se :orn:n·em fe~ilidos, 
insolventes ou sontlo dl':-:titnit!os p•>r votação (!-! a~:'embkn 
geral dos propritot;trios. 1\' co:npr:-nhia (( Phenh:)) con1pt'!:J 
e1n con~eqnenci~1 do grande aug-rneHto por r!'. ta f1';rrna tn1zido 
ao numero tios ctirectores. dividi!-o' em dnas dil'd:.tor:,,s c 
nornear uma e~pecini (; (•xf~Iosi-.·:n1lc!~t~~ r;<!J';l rn o:l!OVCt ~~ 
trntnr dos negocias di! OI i;:\ (]O Oesle. ,\ comp:mhin «i'iWi!ÍX• 
applicarú uma >ontnw de dc:::t·; mil e dmeni~s Ji!:n1s por 
anno como romuner·;r::io para o necrr·:c,·imo rln llircclores pre
venicntes d<l COilljJ:in!Jia ,. Protector" ~té que o seu num::n; 
flquo rcuuzitio n orlzc, n:1n >c dand.J c:r:t-'o rem 'IH;'r:;ç;::J 
:.1lgurna en1 sep:tradu n ess••s directo:-c~, os qu::e~ ni:o o!}~;tantc 
recelJerão uma remulwn~~.:~o ig-tt::l :1 em eo::1wum t:om os 
directore:; da • Phenix• :mnunlwente e!eito~. 

A COrHJI<l!ll!Ía ci'ilenix• obriga se· a con:;crvar 1103 seus 
emprcg0s eom o:' sularius ~c:twes o secrelari<l, e:!ixciros e 
mensngeiros da com!Jan h ia • Protcctor• ou ct;so s0 fn(;am 
algumas poucas cxcepções qunnto ;;os C:Jixei:'OS inferiore:; o 
mensageiros, ~ot1er-s~) fws-ha ,d,,r ~m:: mod_icn. _ gra_tiilcar;<io 
quando se retirarem;.'~ qu::t sora uada a atscnçao dos 
directores da •l'rotector•. 

Quanto ;í grudu~t.'ão na companhin ·I'IJCnix• ns ser·;içós na 
companhia •Protcctor• eontariio em gerol como te:irpo de 
serviço nn companhia • Pl;enix". Dos directot'oo: da com prmhia 
•Protector• que aceit:~r;~m lognr na dirccluria r1n compnnhia 
• Phenix » fica ronvellcion~do r;ne o: to 'ci'iío reunidos ú 
directoria em Lomuanl Street e :owar~o assento c elks 
votaríio com ns ~ctuac:; !1dei-commis,;arios c C:ircct\Jr0s da 
compan!Jia •Phenix• eleitos 2nnualmcn!c, c o;; rest;Jutf:s 
applicar-se-híio c formar5o um:; direct,,:-in :la cxtrcmidnde 
Oeste da cidade e serão e!Jcarreg-ados c~pccialmentc de p:·c
mover o dil'igir os negocias alli com todos os mais deveres 
relativos ~o cargo que pos,;a ser-lhes deiüg:1do pela directoria 
em LomiJ~Ird Street, por(;m niio loma:-ã" ;1ssento nem l'otarilo 
com essa directoria e sim scparadament3 em \Vc:::lminstr;z·. 

Pertencer:! aos poderes da rliredo:-i;l gcrDI em Lomb~rd 
Street o altt:rnr c emendar estas disposi(·õcs 0:11 qualquer época, 
conforme clla julgar convcnitmle, e mudar o Jogar d~s 
reuniões dos rlirectores. 

No caso, em seguida wcncionado, de eleição de qualquer 
direc!or da com1)nnhia "Protector• para um dos i5 Ctlr;;·os de 
fidei-commissarios e directores da companhia • Phcnix • 
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sujeitos á reeleição ammal peln assembléa geral dos pro
prietarios (e para a qual o seu cargo vitalicio será uma 
qualificação), cessará o seu cargo vitalício e a percepção da 
sua quota proporcional na occasião, das ;~; 2.200, applicadas 
aos directorcs da companhia • Protector ., tambem cessará 
de ser um encargo para a companhia •Phenix• e elle terá o 
salario usual de um director da •Phenix• em commum com 
os outros. 

E visto em uma assembléa geral dos proprictarios da com
panhia •Phenix• quo teve Jogar no dia i O de Fevereiro proxi
mo p~ssado, a qual foi uma :~ssembléa geral do proprietarios, 
ter-se resolvido qua a ditn assembléa geral approvou e rati
licou as ditas convenções e autorizou a directoria a dar todos 
os passos necessarios para os levar a cfi"cito. E foi tambem re
solvido que quando reeommendado pela directoria e com vista 
de conservar uma devida influencia aos actuaes accionistas da 
companhia •Phenix•, nas futuras asseml.Jléas ger~cs de pro
prietarios todos os actuaes e todos os futuros proprietarios de 
ucções com direitos de votar nessas assembléas geraes, deverão 
no futuro pelo presente regulamento da companhia ter o di
reito de votar n:~ proporção dos interesses que e!le teq.ha na 
dita companhia, de conformidade com a regra seguinte, a sa
ber: Touo o proprietario possuindo menos de tO acções terá 
um voto. Todo o proprictario que possuit· i O acções e menos 
de 20 tera dous votos. Todo o prcprietario que possuir 20 
acçiies e menos de 30 terá trcs votos. Todo o proprietario que 
possuir 30 acções e d'ahi para cima terá quatro votos. E foi 
pela mesma assemb!éa geral resolvido mais que com vista de 
levar a dfeito a deliberaçuo supra e de consolidar as disposi
ções e rilgulamentos subsistentes contidos nas diversas escri
pturas e deliberações de assembléas geraes de proprietarios 
affectando a sociedade du , Phenix • seja a directoria reque
rida para mandílr preparar para esse fim uma escriptura que 
será assignada pelo$ proprietarios em geral antes da admissão 
dos novos accionistas da companhia • Protector •. 

E visto que do ex~1;:nc das regras e regulamentos com
prehendidos nas ditas mencionadas escripturas verifica·se 
que muitos delles desde longo tempo cahiram em desuso, 
outros requerem ser alterados c em alguns casos parece nc
cessario fazerem-se novos c portanto e de conformidade 
com as instrucções dauas aos directores da dita companhia 
·Phenix• contidas nas ditas deliiJer:Jções, os ditos direetores 
mandaram passar os presentes estatutos para a futura geren
cia dos negocius e oper::çõcs da dita companhia e t·~ndo-os 
os ditos directores examinado e considerado. ellcs dão teste· 
munho da sua apprüvaçlio pondo-os em exeéução. 

Po1·tanto, este instrummto testemunha que tendo em consi
deração as premissas cada uma das diversas pessoas, primei
ras e segundas partes neste instrumento, por si, seus her
deiros, testamenteiros e administradores e quanto é concer
nente sómcnte aos actos, acçõcs e faltas suas ou dos seus 
herdeiros, testamenteiros e administradores, porém nunca 
além disso, pelo presente convêm c concordam com os ditos 
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Thomas Dawes e Charles Chatfield, seus testamenteiros e 
administradores e tambem (por meio de convenção em sepa
rado) com as pessoas ou pessoa na occasião procedendo por 
efles ou exercendo o cargo delles ou de qualquer dellcs, por 
qualquer nomeação de um ou mais concordantes em virtude 
dos poderes para esse fim aqui em seguida contidos pela 
maneira seguinte, a saber : 

L• Que a escriptura fundamental da dita companhia de 
seguros •Phenix• e as escripturas supplementares acima 
mencionadas ou a que se faz referencia e as deliberações das 
assembléas geraes não vigorarão mais para os fins de 
administração dos negocios e transacções da dita companhia, 
porém os negocias da companhia serão no futuro adminis
trados, feitos e conduzidos de accôrdo com os seguintes esta· 
tutos. 

2. • A dita companhia de seguros •Phenix> continuará pelo 
prazo de :fOO annos que serão contados do dia :fO de Janeiro 
do i836, ·excepto si este prazo tiver de terminar mais cedo 
por ou em consequencia de quaesquer disposições aqui em 
seguida contidas e será uma sociedade ou urna associação 
tendo por fim segurar casas, arrnazens c todos os mais 
editicias, casas, haveres e utensílios de cornrnercio, fazen · 
das, mohilias, generos, mercadorias e todos os mais effeitos 
na ·Grã-Bretanha ou Irlanda ou em outro qualqm.r lonar 
ou Jogares, quer nos domínios britannicos, quer em' 11 \fttiz 
~s!rangeiro, quer em Mrra~ quer sohre al)"ll:L contra o pre
JUtzo ou damno causado pelo fogo e tambem para a compra 
de annuidndes. 

3. • O capital liquidq À~ruonstrado pelo balanço da dita 
companhia consiste da quantia de .t 397.722, 3s 7d, os deta· 
lhes do qual constam de um livro pertencente ·á dita com'
panhía, denoqJ.inado 'Registro dos accionistas •. 

4." As acções em que se divide a companhia elevam-se a 
8.634 e as acções pertencentes aos accionislas individualmen
te e elevando-se juntas a 6. 705 acham-se lahçadas em frente 
aos seus respectivos nomes em um livro pertencente á dita 
companhia, denominado ·Registro de acções• e o resto das 
ditas acções elevando-se a ::!.559. constam do dito livro 
terem sido transferidas e compradas pelos fidei-comrnissarios 
da àita companhia em varias épocas e são por elles possuídas 
em fidei-comrnisso por conta da companhia até ~ercm reven
didas. Em cujo registro seriio lançados c inscriptos os nu
meros e Jogares de resi lencia de todos os futuro~ accionisras, 
conjunctamente com o numero de acç.ões ·possuídas por cada 
um delles, a maneira por que, e a (·pocn em que se tornaram 
accionistas. E todos os actuaes ou futuro~ accionista~ que em 
qualquer occasiiio mudarem o seu nome ou o Jogar de resi
dencia e, sendo mulher, casar, e os representantes de qual
quer accionista que se tornnr fallido ou insoh·ente, e os re
presentantes pessoaes ou os legatarios de qualquer accionista 
que fallecer entregarão na occasião ou logo após qualquer 
desses factos, na séde da companhia em Londres, aviso 
expondo o seu ou os seus nomes ou os novos nomes e o 
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log~r ~"\::1. os logares de residencia e quando fôr uma mulher 
accw.m~ ta que tiver casado, então o nome e o logar de resi
dencta Cio seu marido. 

5.o ~s accionistas em qualquer o.ccasião serão interessados 
no capll.al e nos lucros da díta companhia e supportarão todos 
os P!Bj uizos attinentes aos negocias da companhia, na pro· 
porça~ e de accôrdo com o numero de acções que elles na 
occas1ao possuírem respectivamente na dita companhia. E 
a pessoa por quem, segundo o registro, fôrem possuídas e 
em not:ne de quem se acharem registradas na occasião, quaes
quer a.cções da companhia, será para todos e quaesquer 
intent()s e fins dentro da lettra destes estatutos havido em 
qualq!l-er jurisdicção como o absoluto, unico e beneficiaria 
possl?-ld.or e dono dessa ou dessas acções e como tal será 
a um~a. pessoa tida e reconhecida pela companhia para as 
vota coes, transferencias, avisos, pagamentos, recebimentos 
e todos os mais assumptos relativos a essa ou a essas acções; 
e a companhia em caso algum será obrigad8 a mandar aviso 
nem !1 affectará o aviso expresso de fidei-commisso ou just9 
on~s lmposto sobre qualquer acção ou qualquer doação por 
meiO ~e legado, sem que o legatario se torne accionista pela 
manetra aqui em seguida mencionada . 

. E Si por qualquer causa, sem prejuizo de qualquer das 
d.tsposições contidas nestes estatutos duas ou mais pessoas 
forem conjunctamente possuidoras ou tiverem direito a qual
quer acção do capital desta companhia, a pe:>soa cujo nome 
na occasião se achar em primeiro logar no dito registro como 
um dos possuidores dessa acção será, com relação á dita 
companhia, considerado e havido como sendo elle só o unico 
possuidor dessa acção e será tratado como tal e será com
petente para proceder nessa conformidade, sem que se torne 
necessario por qualquer maneira avisar ou exigir o concurso 
do seu companheiro ou seus companheiros. 

6 ·o Os negocias ou transacções da companhia serão feitos sob 
a administração de fidei-commissarios e de directores, os 
quaes, assim como os fiscaes (e um director supplente 
quando considerado necessario) serão nomeados como aqui 
e~ seguida mencionado, e os actuaes fidei-commissarios, 
d1rectores e director supplente acima mencionados continuarão 
no exercício de seus cargos até ao dia !7 de Janeiro de !837 
e o actual fiscal até ao dia :1.7 de Abril de i837. 

7 · • O conselho de fidei-commissarios e direclores no dia 
ou antes do dia i de Junho proximo futuro distribuirá ás 
ou entre as pessoas que erum accionistas da dita companhia 
•Protector• no dia 2 de Fevereit·o de i836, 710 acções, parte 
df as Sobreditas 2.559 acções do capital desta companhia, de con
orrnidade com as estipulações contidas no dito aceôrdo feito 

entre a directoria das companhias de seguros •Phenix• e 
•Prrotector•, a que em segundo logar se faz acima referencia, 
e .ará com que essas acções sejam transferidas nessa confor
midade para os seus nomes no dito •Registro da companhia•. 

8.• Haverá annualmente quatro assembléas geraes dos 
acctonistas desta companhia, as quaes terão logar nos dias !7 
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de Janeiro, :l7 de Abril, 17 de Julho c i7 de Outubro de cada 
anno ou dentro dos vinte dias immediatos para o fim de con
sultar, decidir e determinar todos os ncgocios e cousas,d.isposi
ções e regula meu tos que na occasião lhe !urem :1presen1ados 
e for julgado necessario ê acertado tratar-se e fazer-se relati
vos á dita companhia e ao~ seus negocios e em cada uma 

·dessas assembléàs gei·acs trimensaes o couselllo dos 11dei
commissarios e directores .apresentará e submetterá áquelles 
dos aceionistas que então se reunirem nma conveniente 
exposição ou rclatorio dos ncgocios da dita companhia (as
signado pelos tlscaes na occnsii\o) para seu exame e inspecção. 

9. 0 Para a administraçf10 e.realização dclS operaçõPs e ne
gocias da dita com;;anhia scr~o nome:1dos, cieitos e escolhiuos 
pela assembléa g-eral que deYerú ter Ioga r, no dia 16 de Lneiro 
de cada anuo, OLl dentro dos vinte dia~ immediatos, cinco 
accionistas da companhi;l p11ra tldci-commissarios annunes c 
10 outros acciohisws d.<l companhia (excepto como aqui em 
seguida mencionado com rt:ferenci~ 11os cinco ~Jctuacs tldci
commissarios e 13 directorcs) para servirem do directores an
nunes e que exercer:Jo o eal'go um anno súmonte nté ao dia Hi 
de Janeiro proximo c até que uma novn escolh:1 de lidei
commissarios e directorc~· tenha logar. cuja nomeaçãO o 
escoll!a de fidei-commis::arios e dircrtorks será anmwl
mentc feita por escrutinio secreto e n5o necessitará ser':aon
firm:lda por mmhuma assembLa gcrnl su!JsequcnW'IJ ncss~ 
asscmbléa geral ou ·em qualq unr outra assc;mbléa gerd serú 
da competencin do::; accioubt~s presentes, si 0 julgarem 
nccessario, destitui\' da direeção dos nngocios e operações da 
companhia quaesquc.r lu~ssoas antigo,; dircctores da companhia 
•Protector• que ti\·ercm-::e tornado clirectores d1~sta companhia 
em virtude .rlos ditos aceôrdos tl.• rlia 2 de Ferereiro pro
ximo passado. e sua adopção pela dcliiJr;raçi'ío dr1 dita tJssem
lJiéa geral do dia 10 de Fcverl'iro pro\:imo p~ssado c o pre
sente iust;·umento c npós uma dciibera:;ão d0 qu:ilqnnr 
2,ssembléa geral nesse sentido, pe.:<soa alguma assim desti
tuída poderá depois disw trntar on pi'O~etler como dircctor, 
solvo si tornar-se um do,; fidei-commis,;H·ios o<l directores 
annuaes desta companhia em virtude da cle.içüo dos nccio
nistas em geral. Fica niio obstante entendido que, si algum 
dos · anti~os d ire(~tore,; ria diln companh in • Protector • quP
fiir director desta éomp1mhia em conseqtwncia de ter sido 
directur da comp.mhia «Prulctlor•, fôr derl<~ratlo fallido ou 
si prevalecer-se das vantagen" de qu:Jlqner lei do ~·arlamento 
1:ctualmcntc ou no futuro em vigor para pro'ccção dos devo
dores imolvehtes ou deixa;· de possuir acções do capital da 
colti,Panhia e elle então e em qualqu·~r desses casos deixará 
de ser dircctor di1 companhia. 

iO. ·Fic11 igu~ lmcn te en t1mdido que, qunnto nos actuacs 
cinco fidei-commissaríos c treze directorc> acima menciona
dos, nenhuma mdu1:ção s0 realizará nesse numero em· 
fJUanto os proprieta:ios presentes em fJU3l(j1.le!' a~sembléa gera! 
pnra a cleit,'iia de lidei-commis~nrios c dirertores julgarem 
apropriado rm:legel-os nr·m v;•g<~ ;dgnm:1 occasionadil pelo 
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fallecimcnto, resig·nn~ão ou desqualificação do qualquer dos 
11it• s t:·l'ze ,Jirc~.tore;; st:r::í precachida, emqunnto o seu numero 
niio se ;1char reduzirlo a meno,; de dez ; porém por morte, 
resignDç~o ou dcsqutiiificaçào de qunlque1· dos ditos cinco 
ildei-commissario' os seus respectivos Jogares serão prcen· 
chidos pela maneira [tqni em seguida mencionad[l. 

:l.i. Na nssemhléa geral que terú log:n· no dia i7 de Abril 
de cada anno, ou d:mtro dos 20 dias immcdiatos, dons ou 
mais dos accionistns da companhia sei'ão nomeados e esco
lhidos para set·rircm de fiscaes das contas éla dit:1 compa
nhia, cargo fJUC e:-:crc.;r~o por um anuo at0 ao dia i7 de 
Abril seguinlll c até qne srja feita uma nove; escolha do 
fl~cncs, cujr. escolha ta::1i1em ser::í annualmentc feita por 
vota(!;';o em escrnlinio secreto c nuo ncr.essiiarú ser confirmada 
por uma sulJSC'Jltenlc ;;~sembka gewl. 

12 _ E:n todas as r•ssetnble••s geraes :mnuaes pt.ra a cloiriio 
<lo fidei-commissario2, direclorcs o ílscaes, os accionistas pre
sentes po11cm re-l'i~ger as JH'ss•Jas on qnaestJUer dns pessoas 
cujd m:md(t\o cnt~o expira:·. 

i3. A muneir:1 r;c prr,c:·r1ci' ;;o escrutínio secreto para 
n eleir,i10 de Hdci-commi<sar:r~, dircctorrs e fi:>1:aes c em 
lod:ts ••s mais octn:;iik:< de s,; Yot:ll' pur cscT1tinio secreto 
sení a ,:e;::nintc: To, o o ~e1·io:Jis!a qnc posgnir menos de 10 
:wc:ões íerú Ulll Yo!o; tod,J o a~;cicmi-<!a q::e pos-uit· 10 ar:çõ·~~ 
e 111enos ,;,. ::.0 kr:t dtws votns; todo o acc onista qac po,;
suir i!) acr:De:< c m:·J:O:' r! c. ;)Q ler:. tn~s votos; todo o 
nceionb1:1 q1:e possuir ;)J <tcçucs o d'ahi tnr diante terá 
quatro yotos, c caL!:. vot~;nlo entregará ::í pDssoa ou its pe~>Orts 
occupa:];1::- ~·1n rc{~t~bnr ;;s votn·:!)t':..:, un\a ou mais list:JS, 
conrtJrme o numero 1Jc votüs !iil~. cite tem o direito de d;~r, 
<:outendo os nome:' dns pesso:ís por qucn1 ct:e pretende 
Yotar c no c::so de ~lguma li:'ta iw;iulr mais nomL'S do <JUC o 
lllli!Wi'O dn 1)c;:soas que t::m de o<er votnrlns, c cssn lista 
>erá nnlla e no caso que "s nomes que se eonsentir que 
1icpem em qaa!qt!er lista sl"jam menos do que o numero de 
Y~l/;:::.; q~tc têtn ü~ se pr,:en.:.~t!er, ent:lo s,Jn1ent:~ es~cs aornes 
qEc liClil'CIJ1 na li.~~.:: scriío l·onsid~·r~Jdos corao tettdo si(lo 
VO!tdus rJeln PL\::S:.'~l tj 11.1] t i·,;cr r;ltrr; .. (UC () lista. Porén1 n:~
~lhUiilD n~t~1h~r, tesS;1:1;~'::tei;·o, :.ul:nini:-:irado:·, Hdei-Coinmis
sario, h:,'potltel·;wi", lt!to;· uu menor tnrú o direito ou serú 
aÜniit!iclo ~ vo::11· t'Hl q~t~1Lftu:r a~.s: . .'n1liL.'t:: ~cr~:J dos nccionistns 
(ia .. ompnnhia nt•m nf:eio.ni,;;:~ ;llgnm d:l Cl.'mpanhi:l ser[l 
[:dmitt~üo :1 assistir ü votnr c:n 'lu,dquer aSSl'nlfdtk: gcrul 
tros ;1Ceionisléls ti~: CGUl[J·.111hiu ::;ent qnt~ a ac\:~1o ou [1cções a 
!'cspeilo das qn:w,; ell<J recl<lmnr o uireilo de as,dstir e votar 
,,, achem de fact'l em seu n:1nw no n~gisiro da compn
nhin c ~em r;ue é'lk tcniw p:1go todas a.' chamad;1s pcins 
q unrs srj:1 r.·sponsnYel. 

14. O ~;onsclllo .~os liuci-cnmmi:::s;;rios e dir~dores mnn
darú annunei:;r iod:~s as a,;:;et.Jb:(·:•s :,:craes dos t~'·eionistas, 
qt_;cr n~ triuH~ll~~ws, quer ontras (jUH;;~qu~r~ LO L.onr!oJt Ga· 
::;r·lttJ ou matHlotr:·. avi:<o~;;: e:illa acri••:lista p•clu m;~w,s com 
sete di;~s de :tli!Cl'edend:t do dia da ;;,;,enllJI..\n geral, e o 



272 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Jogar e a hora da assembléa geral serão declarados nesses 
avisos. 

i5. Em qualquer assembléa geral, quer trimensal, quer 
em outras, os accionistas presentes ao expirar o prazo men
cionado no av:•w, elegerão um presidente, e logo que se 
achem presentes 20 accionistas proceder-se-ta aos trabalhos, 
porém, dando-se o caso de se não acharem presentes 20 
accionistas, o presidentQ adiará a assembléa geral p~ra o dia 
e hora e para o Jogar que os accionistas presentes julgarem 
apropriado o assim em qualquer occasião tantas vezes qunntas 
não se reunirem em assembléa g-eral 20 accionistas. . 

i6. Todos os assumplOti que tiverem de ser decididos em 
assembléa geral (excepto a escolha de fidei-eommissarios, 
directores e fiscaes) será resolvida por votação symbolica e 
declaração do presidente, porém no caso de qualquer accio
nista presente pedir um escrutínio secreto, e si esse pedido 
fôr apoiado pelos accionistas presentes, procederão desde logo 
ao es::rutinio secreto, deYendo essa votação ficar aberta 
pelo espaço de tempo que a maioria dos accioriistas presentes 
indicar ; porém a maioria dos accionistas presentes póde 
exigir o adiamento, em cujo caso o adiamento terá Jogar 
para o dia e hera e para o Jogar que a maioria dos accio
nistas presentes indicar. 

17. Em todas as 3Ssembléas geraes o presidente, dando-se 
o easo de um empate de votos, terá um ·segundo voto:ou •O 
voto de desempate. ) -

18. Os a~cionist&s• presentes em qualquer assembléa geral 
estão pela força ·destes estatutos autorizados para fazerem e 
organizarem quaesquer novas leis e resoluções ou regula
mentos para a melhor e mais regular administração dos 
negocios e fins da companhia e tambem para, por qualquer 
resolução, alterar, emendar, revogar e annullar qualquer 
clausula, assumpto ou c ousa contida nestes estatutós. E para 
resolver oa ·declarar quaesquer novas elausulas, 3rtigos ou 
aecôrdo a respeito de todos ou de quaesquer negocios d3 
companhia, e fica entendido· que nenhuma dessas ·resoluções 
será obrigatoria para a companhia sem que seja confirmada 
por uma subsequente assembléa geral dos aecionistas e em 
todos ou em quaesquer desses easos, sendo necessario, haverá 
uma escriptura ou escripturas p:~ra a alteração, revoga'Ção ou 
annullação de todas ou de quaesquér das clausulas, con-' 
venções, ou ajustes contidos nos presentes estatutos e p:~rn 
proceder a novas convenções e aJustes, de confoi'midade com 
as resoluções dos accionistas presentes a essas assemblébs ge- · 
raes, !-"!!·•qu!les· serão lavradas pela pessoa ou pessoas e terão 
complemento e approvação do jurisconsulto que o conselho 
de tidei"commissarios e directorés na occasião nomear para 
esse fim e essa escripturn e essas escripturas serão assignadas 
por todos os ilccionistàs da dita companhia riessa oecasião, e 
no caso de um ou mais accionistas da companhia, seus respe
ctivos testamenteiros, administradores ou representantes, 
decorridos que sejam 28 dias depois de lhe ter sido requi
sitado pelo conselho ou párte do eonselho de fidei-commis· 
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sarios e directores na occasião, recusarem úu deixarem de 
assignar essas acima mencionadas escripturas para os fins 
acima mencionados ou qualquer delles, então e em cada um 
desses casos será licito ao conselho de fidei-commissarios 
c directorcs na occasião, por uma deliberação tomada em 
uma das suas reuniões semnnaes, declarar a acção ou as 
ttcções dessa pessoa ou pessoas que assim recusarem ou dei
xarem de assignar, cahidas em commisso em proveito dos 
mais accionistas da companhia, e nesse caso, tendo o aviso 
dessa resolução sido dado, enviado ou deixado á pessoa ou 
pessoas que assim tiverem recusado ou deixado de assignar 
" sua acção ou as suas acções e todos os beneflcios e vanta
gens a ellas inherentes serão considerados cabidos em com
missa para os mais accionistas d3 companhi<l, e á pessoa 
ou ás pessoas que assim recusarem ou deixarem de assignar 
ser-lhes-ha pago o valor da acção ou das acções assim cabida 
em commisso, o qual será estabelecido como em seguida se 
acha estipulado para a venda de acções ao conselho de 
fidei-commissarios e directores. Fica mais entendido que 
ser:í e poderá ser licito aos accionistas na occasião presentes 
a qualquer assembiéa gerlJl convocada como acima dito, 
altera:·, variar, revogar, annullar e invalidar no todo ou em 
parte qualquer arresto, resolução, regulamento ou accôrdo 
que for feito em qualquer assembléa geral anterior. E será 
da competencia dos aecionistns presentes a qualquer assembléa 
geral em qualquer épocn declarar qual o numero de acções 
que deve estabelecer a qunlificação para o accionista poder 
exercer o cargo de fidei-eommissario ou director annual 
da dita companhia, e o tempo que esse accionista deverá 
estar previamente de posse dessas act,·ões para se achar habi· 
litado a exercer esse cargo e as circumstancías n3s quaes 
os ditos cargos ou qualquer delles vagarão antes da sua 
natural expiração e sem que seja tomada pela assembléa 
geral al~uma deliberação em contrario; nenhum accionista 
possuindo menos de M acções, nem achando-se na posse 
dessas acções por tempo inferior a seis mezes anteriores 
á sua eleição, salvo si dellas se tiver tornado possuidor como 
legatario por proprio direito ou por proximo parentesco de 
algum accionista fallecido ou si tiver sido director da extincta 
companhia • Protector • c tendo direito a set· director desta 
eompanhi::, de conformidarlc com as disposi!;Õês :•qui em 
>L·guicb conlid .. s rom refcrencia nos direclores da dita cxtincta 
colllpanhia, pouerú St)l" deito flt.I,~kommbsario ou dircctor 
ilnnunl desta companhia. 

i\l. E;n toda a n:.:s·~miJléa gere!~, quer 11diaua, ou não, que 
ti rt•r tlc ter Jogar de couforrnid;:tle com estes estatuto,:, na 
qnal for rcclalllada a votação pot' cscrutinio secreto, qual
quer tleliiJeravão tonJ:Jda pelo:; 3Cdunistas presentes c vot:m
tes sL·rú, logo que obtenha a maioria de Yotos, obrigatoria 
para tetl:Js os :tt:eionbtas da eompanhia, não obstante qu:~l
ljttt•r totts:t em contrnrio ne;;:es esttJtutos ncimn contida. 

Fiea ni"lo ob~lnnte entcndidu qut~ nenhum aclo 011 dcli
L,enlç~o de qualquer asselllblé::- gPral (excepto sómente a 
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eleição dos tidei-commissarios, dircttorcs c tiscaes) terá fort~a 
ou effeito sem que seja confirmnda em outra nssembléa gê
ral dos accionistas que deverá ser convocada pelo comeJho 
de fidei-commissarios e directores e que deverú ter logar 
com um espaço de nunca menos de H dias contados da pre
cedente assembléa geral e na hora o log-ar que o con • 
selho de fidei-commissarios e directores designar, dando 
avisos com sete dias de antecedencia dessa segunda assombléa 
geral na London Gazette ou mandando avisos a todos os 
accionistas no seu logar usual de residencia. 

20. Os directores da extincta companhia • Protector • 
cujos negocias a companhia • Phenix• ccmcordou em assu
mir, como acima mencionado, quando se tornem accio
nistas desta companhia serão, de conformidade com os ter
mos do dito acima em segundo Jogar mencionado contrato, 
reunidos 110s directores desta comp~mhb, nos termos do dito 
contrato e as deliberações da assembléa gcr,l) dos acrionistas 
desta comptmhia rennidfl no dia :10 de Fevereiro de 18:36 
que acima se citam ou ás qnaes se faz referencia e os contra
tos e deliberações com referencia á dita companhia • Pro
tector » acima ditos, serão levados a eifeito pelo conselho 
de fidei-commissarios e directores na occasião. 

2!. Sendo julgado conducente á boa administração da com
panhia que alguma pesson tendo a autoridade de um director 
se ache i1iaria e effectivamente no e:;criptorio da companhia, 
fiscalise e dirija o~ pego,cios da companhia na :10sencia do 
conselho, compete lit'l' · càhselho dos liGei-eommissarios e di
rectores e sempre que ojulgar conveniente eleger por es
crutínio secreto um director supplente, comtanto que a pes
soa assim eleita sejà acdonista oe umn ou nds nc1;ões da 
dita companhia, excepto quando se tratar do dito Jenkin Jo
nes, para quem essn qualificação será desn1lcessariu. 

A esse director supplente será pago um salario em sepa
rado que será fixado pelo conselho dos fi dei -cornmiss;1rios 
e direc'.ores na occasião e não p3rticipar:í das remunerações 
estabelecidas aos fidei-commissarios e mais direetore,; c exer
cerá o cargo a contento do conselho. 

22. Os lidei-commissarios e directores que devem seres
colhidos annualmente, como acima dito, e o director sup
plente, nn occasWo (sempre que nlguem occupe ess<' car
go) constituirão o conselho para n direc1:ão gen1l dos n•;~·o
cios da companhia e teriio n seu cargo a sun lisc,Jlis[H;iiu c 
administração, porém nos actuaes fidei-cornrniss:~rios, dire
ctores e director supplente destn companhia adrlicionnr-se-hão 
oito dos directores da dita extincta eornpanhia « Protector , 
que•tenham o direito de ser directores desta cornpnnhia em 
consequeneia de terem sido directores da dita extincla 
companhia e tornnrem -se accionistas desta companhi;;, es
ses oito directores deveriio ser eseolhidos pelos ~ctuaes lirlei
commissarios, directores e director permanente desta COIII
panhia. E esses oito directores seriio membrns do conse
lho dos fidei-commissarios c dir:·ctores du compunhin na 
occasião. 
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23. Para a mais conveniente direcç'ío dos neg-ocios da 
companhia todos os directores da extiocta companhia •Prote
ctor•que na oceasião tiverem dir-eito de ser directores desta 
companhia em t:on,;equencia de terem sitio directores t.Ia 
dita extinc ta compnnhia e terem-se tornado accionist<lS desta 
companhia e que não sejam na occasiào roe1111Jros do con
selho de fidei-commissarios e directores d~sta companhia, 
serão constituídos por e:>se conselho de liuei -commis~ar·ios e 
directores na occasiiio, em uma ou mais comlllissõt!s para 
dirigirem ~ administrare~:! os ne:,;ocivs du cot:q.mnhia, na 
parte occidental da metropole, ~u:no se adw mencionado 
no dito coatrato em s~gundo Ioga r mencionado, uo dia 2 de 
Fevereiro vroxi:llo p<tssado, e no. Hor. UJh of ::;:Jutinvar,;;, 
ou em um desses districtos, sujeito ás re;;ras o rt:!Ulamen
tos ljUe o conselho de fiuei-commbsnrios e dircctores na 
occasião julgar apropriado fazer ou ::~dopbr. E o conselho 
de filo i -commissarios e dir0etore~ na occusião p it.lfl zemo
ver qualquer membrv uo conselho, uC10 sendo um ILlei-com
missario ou um director annual, para ndmittir no sJu Ioga r 
qualquer membro dessas cummissões u cullocar o membro 
do conselho assim r .. Hnovido no log-.. r do membro da com mis
são assim demiltido. E póde igu:•lmente em qualquer occn
sião alterar e variar as regras e regulamentos para a marcha 
dos negocios sob a diret:çiio e ~uperinten1loncia dessa com
missiio ou commissões re~pectivalll<!llte. E 1wnhum membro 
de qualquer de;sas eommis,;ões ou co:umissão, e:nquanto rlella 
fizer parte, e1nbora considenlo dtrector da companhia, será 
considerado como fazendo p3rte do conselho de tidei-com
missarios e directorc:<. 

2~- O conselho de litlei-co.ltllli:>sarios e directot·es reunir
se-ha uma ou nwi:; vezes em c~1da semana no escriptorio d:• 
companhia ou em ontro qu;diJUer log;Jr que fõr d1•signado 
peb directoria, afim de re~:•~ber os prenlius dos seguros, 
assignar as apolices, p;~g-ar e satisfaze; tolos os gastos e des
pezas, tratar dos negol:Í<l" da comp:1n:tia o liqtlid;u·, ajustar e 
pagar os projuizos que possam ter lo.~ar subre quat.!sqtvr 
apolice:<, e at1m Lle rner o tratar de todos os uwis assump
tos e cousas relativas c conct.;rnentes á aduüni;trn~:io dos 
nogocios o operaçõe:; da dita (~ompanhia, porém nenhum con
selho de lidei-commissarios e directores serú competente p:-ra 
realizar e resolVt:r qualquer Iwgocio sem qat.! pelo menos ~e 
nchem presentes ci<lco rncn~I.Jrus desse con~elho na rc~uuiãu 
na qual esse neg-ocio fõr realizado ou resolvido. E todas :1s 
ordens, aclos, ac~;ões, assumptus e cousas Jat.las feitos, exe· 
cutados ou ordena los por uu em q ual.1 uer des~;,s reuniões 
de cinco ou mais membros tio conselho de fi dei· commissarios 
e directore.> na o~casiãu, serão pela mestua fúrmn obrigatorias, 
válidas e efl'eclivas como si todos o:> membros da directoria na 
occasiào tivessem estado presentes. 

Fica não obstante entendido que ern q unlquer occasião quaes
quer tres membros do coaselho de lidzi-commissarios e 
directores na occasiiio assignarj0 ou poderão assignar e 
subscrcn~r pala e por conta da companhia toda ,; qualquer 
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:lpolicc e apolices que forem ou que poss:~m ser em qual
quer O"Casião lavradas para seguro de qualquer especie de 
propriedade acima autorizada pura ser segura contra a perda 
ou damno pelo fogo c toda a apolice assim assignada será 
ourigatoria a todos os respeitos partl todos e cada um dos 
accionistas <la companhill na occasião, seus respectivos testa
menteiros, administradores e representantes por uma tal e 
identica, completa e ampla fórma para todo; os intentos e 
propositos, como si essa apolice e apolices estivessem assignu
das e suuscriptas por todos esses accionist,Js respectivamente 
e o conselho de fidei-commissarios e dir1·ctores na occasião 
ficam po.r estes estatutos autorizados e com poderes para no
mear e eleger qualquer pes;;oa ou pes.sons que el!es possam 
julgar apl'opri~da e conveniente p~ra proceder como agentes 
ou agente da dita compa;dJia, para ussig-nar e subsaever 
quaesquer apolices ou a poli c c de seguro contra fogo por conta 
da dita cowpanhia nos nomes desses Dljentes ou ngente ou 
po•· outra fórma, segundo o eonsclho o julgar apropriado e 
quer esse age.lte ou agentes estejam re~idindo neste pniz ou 
no estrangeiro e quer nos domínios britannicos, quer não, e 
para dar a taes o gentes ou agente os poderes que ao conselho 
parecer :1propriados c para livrement~ revogar quaesquer 
des~as nomeações e liS as si naturas de quaesquer Ires mem • 
bros do conselho de fidei-commissario e de dirt>ctores na 
occasião (autorizàdos por uma deliberação do conselllt)lldos 
fi~_ef-commissarios ~.qirecfpre.s prest>ntes em qu?lquer reu
nwo semanal) em qu:dq~ er IOstrumento confermdo poderes 
a esse agente ou ·a<T,;ntes para a~signarcm o subscreverem 
essas apolices ou a!Jtliice d~. seguros c nlém disso para agirem 
por conta da dita coui)lhn.IIÍit ou revogando as suas nomeações 
ou nomeaçào serão sutficientes e .obrigatorins para todos 
os accionistàs na occllsiào da compnuhia e seus respectivos 
testamentei'ros. administradores c representantes. 

25. O co"nselho de fidéi-commissarios e dircctores declnra-· 
rão o dividendo que deverá ser pago aos accionistas da com
panhia, quer semestralmente, ou. de tempos a tempos e na 
época ou épocas que elles julgarem apropriadas. 

~6. Nas reuniões scmanacs do conselho de fidei-commis· 
sarios e directores, eada um dos membros pela vot3ção exer
cerá o Jogar de presidente e eomo tal presidirá as sessões. 

27. J:!;m todas essas sessões os votos c deliberacões da 
maioria n'llmcrica dos membros do conselho presen-tes será 
obrigatoria para os mais, e serão julgados, tomados e consi
derados como sendo os votos e deliberações do conselho de 
fidei:cO'rp.nüssarios c directorcs, e no c~so de igunldade de 
voWs o membro do conselho que ~ . .;sislir como presidente 
nessa sessão terú um segundo voto ou voto de desempate 
além do seu voto como membro desse conselho. 

28. Além dns commissões cuja creação acima se autoriza, o 
conselho de fidei -commissurios e direetores poderá nomear em 
qualquer oecasião dous ou mais membros do conselho de 
lidei ·com missa rios e directores para constituírem uma com
missfto ou commissõcs pura qn')lquer ohjccto que elle julgue 
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apropriado e púde dissolver qualquer dessas commissões sem
pre qne julgue conveniente assim o fner. 

29. O conselho de fidei-commissarios e directores pres
creverá em qualquer occasião a fórma uo in~trumento pelo 
qual as acções do caj)ital da companhia ser!ío traspas>adas 
ou transferidas e tambem estabelecerá todos os mais regu
lamentos rel~tivos á maneira de fazer o traspasso e transt'e
rencia dessas acções que elle em qualquer occasião julgar 
apropriado, comtanto que em e por todo o instrumento de 
traspasso ou transferencia de acções, o tr:.nsferente ou trans
ferentes de qualquer acção ou acções as aceitarão e ficarão 
sujeitos e obrigados por todas as convenções, clausulas, dispu· 
sições, condições e accõrdos, aqui ~nntidos e por todos os 
contratos, deveres e responsabilidaues da companhia e serão 
nessa conformidade obrigados peb mesma maneira como si 
tivessem tido parte e assignado esses estatutos. E todos 
esses traspasso.> e transferencias serão feitos e lançados em 
um livro organizado pela dita companhia para esse fim, deno
minado •Livro de transferencias• e essas transferencias serão 
feitas na presença c attestadas pelo contador ou um dos cai
xeiros da companhia. 

30. O conselho de fidei-commissarios c directores fica por 
estes estatutos autorizado para vender quaesquer ncções 
em qualquer época pertencentes á companhia á pessoa ou ás 
pessoas. do sexo masculino e pelo preço ou preços que julgar 
apropriado. 

31. O conselho de fidei-commissarios e directores póde 
convocar assembléas geraes dos accionistas da companhia sem
pre que o entender opportuno, dando·lhes o aviso exigido 
para outras quaesquer assembléas geraes especiaes. 

32. Compete ao conselho de fidei-commissario3 e directores, 
excepto no caso aqui em seguida previsto com referencia á 
dissolução da companhia, convocar a assembléa geral especial 
da companhia quando para isso receber um pedido por es
cripto declarando cspecificadamente o assumpto que se pre
tende apresentar a essa assembléa geral assignado por i2 ou 
mais accionistas da companhia e esse pedido e hora c o Jogar 
da assembléa geral serão annunciados na London Gazette e 
aos accionistas enviará o conselho de fidei-commissarios e 
directores aviso dentro de H dias depois de lhe ter sido apre
sentado o pedido em uma das suas reuniões e pelo menos sete 
dias antes do marcado p~ra a assembléa geral e essas assem
bléas geraes espcciaes nssim convocadas não tratarão de outro 
assumpto além daquelle para o qual ella fôr convocada e 
qualquer deliberação então tomada sobre outro negocio qual
quer que não fõr o que motivou a convocação não será ol9ri
gatorio para a propria assembléa geral ou para os accio
nistas da companhia. 

33. Os fidei-commissarios e directores annuaes da com
panhia, em qualquer época (exclusive os directores anterior
mente directores da companhia • Protector • que se tornarem 
directores desta companhin, de conformidade com as dispo· 
sições aqui contidas com relação aos directores da dita com-
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panhia • Protector •) perceberão a quantia annual de duzentas 
libras para cada um desses fidei-commissarios e directores 
anmwes. 

Essa ~O!lJmn não terá a natureza de um salario fixo para 
cada um, ser~, porém, uma compensação unicn por todos os 
cncurgos e servi( O> pre~tados por esses fi dei -commissarios e 
directores an;•nnes, collrctivn ou in1lividualinente, e será di
vidida entre esses fidl'i-com;nissarios e directorrs, de açcôrdo 
cem as regras c regulamentos que elles ou quaesquer cinco 
drlles possam em qualquer occasiiíu f:1zer e organizar para a 
melhor gnrantia d~ ~ssidu.idaile do~ seus membros e cumpri
mento dos seus diversos e resrertivos .devl'res. E uma somma 
liquida de ;t; 2. 200 ser:í di~tribllidà aos fi entre os direttotes 
na ncrasião, que, tendo sido anteriormente directores da cb,m
panhin ·ProtectoJ'•, tenhnm·se tornado directores desta com
panhia, d:) conformidade com as disposições supra, como re
munfTil~·ão dos srus ~erviço:; collectivos, até que o seu nu
mero fique rf'duzido a onze, c, qu2ndo reduzido a onze ou a 
menos rle onzo, então uma S(•mmh Jiq11:dn annual, na raziio 
rle !. 200 para cada um, será distribuída aos é ,entre taes clire
clores na occn~i~o; excepto no raso rJ,, fJnalquer um ou mpis 
de um rlclles serem eleitos para lldci-commi~~atio~ ou dire
ctores annnars d:Jstn con1pnnhia, em qnalqUllt a~sembléa ge· 
ral dos accionistas convocada para esse. fim, no caso .en~ Ql;lC 
nquclle ou aqu••lles que assim forrm elritos participarem d'ahi 
em diante, ernqnantn e'li1ree·trm essescnrgns de director,os ou 
lldci-commi,sarios annna:;~. da re~rilmiçno dos fidei-cornrnis
sarios e rlirectorrs anbu~rs na oec~si:i" desta comp.1nhia e a 
rc·trihuiçíio a qne tnnha direito ~orno directores ou eomo di
rrrtor rla crmpailhin .f'rotector• CC'ssará por esse facto. 

3L Fica sempre entendido que cstnrá n;,s :Jttribuições de 
qualquer a~sernl>léa gr'ral rlos nccionistas d:1 companhia ms
pendrt ou ilinlinuir tod11~ estas rctribui<·ões aos fidei-com
tnissarios c ci;r('ctnrrs rla dita companhia. quer sejam dire
clorrs e fir!ei-rommissnrio.; nnnnaes. auer dircclores da extin
CtH companhia •Protedor•, si do C!'tndo dtlS negoeios da dita 
companhia elllls o julgarem apropriado e si por quaesquer 
prbjuizos ou prejuízo ou. por .outras causas o capital da dita 
•~ompanhia apresentado pelo halnnço estiver em alguma época 
flJduzido a meno~ dP ;f 100.000; nes'e raso todas essas retri
bukães cessarão c termi:wrã0 ipso {11cto até que o capital seja 
refeito e ~e eleYar cfp, novo a pelo menos ;t; !00.000 e então <>S 
retrilmicões que a 11ssemhlt\n geral possa indicar serão de no
vo distribuídas aos sobreditos fidei'commissarios e directores. 

35., ()'conselho de fid"i-Mm::;issarios e directores fica por 
e~tesreRtatutos autor)zado a manter nos seus cargos o actual 
Fec·ret~ rio, os r:;ixeiros, empregndos 11 funccionarios d:~ com
panhia e tnmbcm a em q.u:•lquer época, conforme elle julgar 
opportuno, remover e mudar e~ses cnixeiros ou outros em
pregacfo~ e funecionarios ri outros quaesquer que d'ora em 
diante forem nomeados para augmentar ou diminuir o nu
mero de secretari(ls, caixeiros, empregados ou funrc:onarios 
e nomear outros para os seus Jogares .e assim em qualquer 
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occasião conforme elle julgar opportuno e para manter ou al
terar os seus salnrio:J e si o julgar necessario, exigir garantias 
da sua fidelidade, conforme o conselho de fidei-commissarios 
e directurcs julgar razoavel. 

36. No caso e sempre que um fidei-commissario falleça ou 
resigne o seu carg-o, enviando aviso dessa resignação ao con
selho de fldei-commissarios e directores na occasião ou se 
torne incapaz de exercer o cargo ou esse cargo por outra 
qualquer fórma fiquD vago, entiio e em qu~Iquer dos ditos 
casos, ~er:í da competencia do c•msci!Jo de fidei-commissarios 
c dircctore> eleger e nomear immediatamente um dos dire
ctores annunes na occasião pllfa preencher o Jogar desse fidei
commis~ario para o anno CrJrrente do exercício do seu cargo. 

Depois que o numero de fidei-commissnrios c directores 
annuaes estiver reduzido a Ui, dando-se o caso e sempre q_ue 
algum dos directores annuacs, não sendo um fidei-commts· 
sario, ftdlecar ou resignar o seu c:1rgo ou fôr nomeado para 
preencher o lognr de algum fidei-commissario ou se tornar 
incapaz de preencher o cargo ou esse seu cargo por outra qual
quct· fórma vagar, os accionist~s preseates em uma assembléa 
geral, que será convocnia e re~lizadalpara esse fim pelo con
selho de fidei·commissarios e directores na occasião,dcl1tro dos 
tres mezes imrneuiatos a essa vaga, elegerão um dos accionistas 
da companhia devidamente qualificado para preencher o Jogar 
de director no anno corrente, d<Jvendo es;;a eleição ser feita 
pnr escru tini o sect·eto corno no easo da eleição annual e não 
necessitará ser confirmaria. 

37. Sempre que fôr nt)meado um novo fidei-commissario ou 
novos fidei-eommi,snrios, os fidei-commissarios na occasião 
dessas novas n•)mea~ões e os herdeiros, testamenteiros ou 
11dministr~dures de qualquer fidei-commissario fallecido ou 
ambos on qu:llqucr delles. conforme o caso possa exigir, passa
rão, farüo o traspa~so ou transferencia, pagarão ou entregarão 
todas as propriedaue~. terras, ben:;, moveis e immoveis, di
nheiros e títulos e outros effeitos da dita companhia dentro de 
um mez depois de escolhidos os novos fidei-commissarios ou 
nu v o lidf:i · c:Jmmissnrio por fórmn t::I que clles fiquem legal 
e cfficazmente investidos no novo ou nos novos fidei-commis
sarios e quaesquer lidei-commissarios ou fidei-commissario 
dos CJUe cfJntinuarrm conforme o c:-~so fôr e os seus herdeiros, 
testamenteiro!', administradores e representantes, de confor
mid~de com a natureza destes e no caso dos fidei-commis
sarios na occasião, ou qualquer delles que devesse concorrer 
a essa pas~agem, traspasso ou transferencia, pagamento ou 
entrega, de~pre1.arem ou recu,arem a,sim fazel·o durante o 
espaco de nm mez imrneii:•to á nomea~íio de um ou mais 
novos fidei-commissarios e directores, ent~o e nesse caso será 
e clever:í ser licito w rflnselho de fidei-commissarios e dire
ctores na occasião, por deiihrrarão que será tomada em uma 
dns suas reuniões seman:tes, deelarar as acções do fidei-com
missario ou dos tl<lei-commissarios que assim desprezarem ou 
recus:1rem cumprir essa formalidade confiscada3 em beneficio 
dos mais accionistas da comp~nhia, e dado esse caso e sendo 
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feito ou deixado a esse fidei-commissario ou esses fidei-com
missarios avisos dessa deliberaç~o, as suas acções e todos os 
beneficios e vantag-ens das mesm;1s serão c tornar-se-hão con
fiscados em beneficio dos mais nccionistas da companhia e 
elle ou elles seriio pagos do valor dessas acções, o qual seril 
estabelecido como no caso de umn Ycncla de acçõcs ao con
selho de fidei-cocrmiss11rios e directores aqui em seguida in
dicado e o fidei-cornmissario onfidci-cornmissarios que assim 
de5preznrem ou recusarem-se a cumprir essa formalidade ~e
rão obrigados a pagnr ou a indcrnnizar todos os prejuízos, 
d~mnos, custns e gnstos que forem occnsionados por esse de~
prezo ou rccusn ou pelos meios empregados parn compell1r 
esse fidei-commissario ou esses fideí-comrnissario8 a lraspnssar, 
transferir e entregar qualquer propriedade da companhia de 
que cllc ou elles se achem investidos ou que se ache sob ~na 
fiscnlisação unica ou conj unctnmcnte com outro qualquer fidci
commissario ou fidei-co•:nmissario.o, niio ohslante qualquer 
co usa aqui contidn em contrario. 

38. Os fidei-cornmissarios da ccmpmhia deverfto ter sempre 
todo o capital da dita companhia, ou a parte deste que as 
exigencias da dita empre"za reunida permíttirern, empregado 
nos seus nomes conjunctos ou nos nomes de quacsquel' quatro 
delles (excepto como aqui em seguida mencionado) em di
versos ou em um só dos tilulos ou fundos publicos OJ,l em 
títulos do Governo, com poderes ae>s ditos fidei-commisS"3I~lós 
na occasião e pelo presente .ficam antorizados a, pela sua pro
pria autoridade, alterarem, variarem e trocarem em qualijlmr 
occasiiio taes títulos, fundos c garantias por outras da mesma 
ou dejdentica nnturez~ 1 e .. tantas vezes quantas elles o julga
rem que essa trocu seja de beneficio para a companhia e a 
seu tempo receberão o~ dividendos ou juros c rendas prove
nientes dessRS empregos de capi!aes corno acim:1 dito, á me
dida que· elles se torn~rcm vencidos e pagaveis c tambem 
todos os premios de seguros pagos á companhia, c npplicarão 
e empregarãp todos esses dividend(ls, prem!os c outros di
nheiros que por elles têm de ser recPbidos peln e por conta 
da dita companhia em qu~esquer dns gnr~ntias o!l titnlos 
acima mencionados em beneficio r~ c todos os accionislas da 
dita comP,anhia na occnsWo, reservnndo em seu poder só
mente as sommas qne possam ser neccssarias part"l fazer face 
ás despezils commnns e ordiiwrias d~ administrnção c gvhJ 
dà dita empreza conjuncta. · 

39. Em todos o~ casos de compra de terras; annuirl~rlcs ou 
oUt~a qualq,l1~r propried:~uc, de ernprestimos sobre bypotlwcl!s 
aqm etrl se~Uida prev1stos, no,; qunes se torna necessatio 
fazer' algum traspasso ou alienação, transferencia por meio de 
escriptura aos lldei-comrnissarios da companhia, 11penas será 
necessano fazer uso dos nomes dos fidei-commissaribs na 
ocr.asião. 

40. Sempre que fór necessnrio a qualquer fidei-commissario 
ou. fidei-commfssarios da C'lmpan!Jia passarem algum:1 es
crl_ptura ou ass1gnnrem. qualquer l!lstrumento relativo á pro
pnedade pertencente a companhw, quer move!, quer im-
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movei, ou na qual a companhia seja por qualquer fórma in
teressada, a assignatura ou assign~1turas de c o outorgnmento 
de taes escripturas ou instrumentos por qualquer desses fi
dei-commissarios c~ Ii!.ei-comrnissario, conforme o caso possa 
exigir, serão tão efficazes e obrigatorias para os accionistas da 
companhia, seus herdeiros, testa.menteiros e administradores 
respectivamente e como si todos os accionistas da eompanhia 
tivessem de facto sido as partes e assignassem ou outorga.ssem 
essas escripturas ou instrumentos. 

M. O saldo da caixa. que em qualqum· époc~ licar no poder 
dos fidei-commissarios será recolhido ao hanco de Inglaterra. 
ou a.os banqueiros que o conselho de fidei-commissarios e di
rectores em qualquer occasião indicar, porém sempre· que seja. 
necessario para o pagamento de prejuízos ou outras precisões 
da dita companhia, ser:í e póde ser licito aos ditos fidei
commissarios na occasião e pelos presentes estatutos com
pete-lhes fazerem uso desses dinheiros e vender, traspassar, 
transferir, pagar e app!icar a. parte ou as partes dos títulos e 
fundos e venderem, traspassarem e transferirem aquellas ou 
tantas das hypothecas ou outras propriedades ou garantias que 
têm de ser compradas ou tomadas em seus nomes como acima 
dito, conforme o conselho de fidei-commissarios e directores na 
occasiiio necessitar pnra fazer face e attonder a taes prejuízos 
e ás diversas exig-encias da companhia. 

4:2. Os fi dei -commissa.rios na occasião ficam por estes es
tatuto~ ·autorizados e obrigados, quando requisitados para 
assim o fazerem pelo conselho de fidei-commissarios e dire
ctores, a emprestar dinheiro por meio de hypotheca sobre 
quaesquet casas de moradia, terras ou herdades, quer sobre 
terras livres, aforadas ou nrrendadas, rendas ou interesses .de 
sobrevivencia ou outra qualquer propriedade movei ou im
movei e tambem a comprarem quaesquer casa~, terras ou her
dades, quer de terrenos livres, vforados <m :Jrrendados, ren
das, interesses ê sobrevivencia ou outra qmllquer propriedadf.' 
move! ou iinmovel (éxcepto annuidades vitalidas ou annunes 
para a compra das quaes aqui em seguida se dispõe) em fidl'i
commisso para 'os accionistas da companhia na oceasião e a 
pagarem o preço ou a importancia da compra dos mesmos 
ou o dinheiro que tiver de ser adiantndo por meio de hypo
theca com os fundos da compnnhia e tarnbem a aceitarem e 
tomarem qualquér aforamento ou aforamentos ou entrarem 
em qualquer contrato ou contratos pnra o aluguel de qual
quer casa 0u quac'squer casas, escriplório ou escriptorios, 
armazem ou armazens ou outros édificios para as transacções 
e negocios da dità em preza e para casas de machinas ou por 
outra fórma confotme seja necessario e conforme o conselho 
de lidei-cómmissatios e directores julgar conveniente, e 
elles ficnm pelos presentes estatutos a.utorizados c obrigados a 
pelo e com o dinheiro da caixa da companhia pagnrem 
o ··aluguel dessas casas e todos os impostos que na occasião 
sejnm ou se tornem pagaveis com relação a ellas e todas as 
mais despezas de reparos ou de outra natureza, tambem 
pagarão as remunera~ões dos fidei-commissar· -"-·~ 
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rectores e remunerncão trimensal aos fiscaes na occasião e 
os ~818rios e honorar.ios do secretario na occasião e aos 
caixeiros e empreg;1dos de qualquer denominação que sejam 
ou pos,;am ach<lr·se retidos ou empregados pelo conselho de 
fidei-commi:<s:1rios e directures, na occasii10 da dita compa
nhia e tambem tod~s as drspezas de moveis. objectos de escrip
torio e todos os mais gaqos de qualquer naturrza, necessarios 
para ou incidentes á ;1dminislra~~~o e bom andamento da dita 
cumpanhi;l e ser-lhe-hão levadas em conta nas suas contas 
do,; negocins da tlita companhia. 

'l3. Os fidei-<'ommissnrios na occasião á requisição e por 
ordem do conselho de fidei-coOJmissarios e directores, em 
qualquer das suas reuniões semames, terão a liberdade e 
pelos pre~t~ntes eslatutos são obrig:HJos "'<~pplicar e empre
gar a pa! te dos fun1los e propriedade da companhia que 
o conselho d~ fidei-commissariO$ e diiectores designar, na 
compra de annuiJr.des de uma ou mais vidas, ou por qual
quer numerv determinado de annos sobre uma ou mais vidas, 
11ue serão g:•rantida~ ú dita compnnbia pela maneira que o 
conselho de fidei-commissnrios e directores legalmente acon
selhado, o~ fidei-commi~sarios conservariio sempre em seu 
poder a i·•1portancia de fundos da dita companhia que o 
conselho de fidt'i-commissarios e directores em qualquer 
occnsião julgar uece<sariu par:~ fner face ás contingencias e 
riscos correntes da dita companhia. 

Fica entendido que nenhuma compra ou êmprestimo 
sor<i feito solJ esta ultim:1 claw•ula supra, nem compra ou 
emprel'timo ;d~um se fará sob estu clausula, sem que depois 
de tomplet<~da c:1da compra ou emp:·estim • os fi dei -commis
sarius tenham em;1regado nos seus nomes em titulus ou fun
dos publi<"o.< ou garnnti<Js do Governo, uma somma igual 
em importaneh1 ou valor a .! 200.000. 

~,4,. Os fi<cnes terão por dever examinar e conferir os 
g-astos, veril1car e as>ignar as contas ela companhia e relatar 
sobre ellas aos ~ccionist:1s n:•s suns assernbléas geraes trimen
saes para o,; habilitar a sati3f:,zer de uma maneira conve-

. niente e ellicnz, os fiscaes estari10 indeoendentes elos fidei-com
missarios e directores; e terão o direito de em qualquer 
occ:~sião t·Xi~rir que lhes sejam apresent<ldos e mostrados 
t••dos e quusqner livros e as conta;:, e fJU•~ quaesqner con
l:IS ~ejnm organizadas pela maneira que elles possam julgar 
nr!cessarin, e a remuneraciio dfl cada fiscal será de cinco libras 
por cnda trime,;tre de (:ont;ls que elle verifi•·ar e &s~ignar. 

45. Dado o caso do C;lpital da dita compunbia, por pre
Juízos ou por outra causa 11m qualquer época ficar reduzido 
a men<Js da quaatia de 100.000 libras. entiio c nesse caso e 
sempr" que o cas:• stl der ;:erá e poderá ser licito ao conselho 
de fidei·commissarios e directores, e pelos presentes estatutos 
fir-nm elll's a:Jtori?arlos e munirlos de poderes pnra fazer aos 
accionistns dn Cllmpanhin, sens testamenteiros, administra· 
dores on n~prt'SI·nt:mte~ ns chamadas de novas entradas que o 
conselho de fidei-commissarios e directore,; na sua discrição 
julgar razoaveis e convenientes, não excedendo em cada vez 
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a um ndiantamento de 25 libras sobre cada acção e assim em 
qualquer época em que se offerera occasião, e os accionistas 
da diLn companhia respectivam~ntf., sens testamenteiros, admi
nistradorrs ou representnntes, deverão, dentro de 28 dias de
pois de cada uma dessn,; chnmadas, e o aviso das mesmas tiver 
sido publirado no London Gazette, ou dado ou enviado ou en
tregue a c:1da um úelles, fazer esses pagamentos ou adianta
mentos aos fidei-comrnissarios na occasião, e deixando de 
f;~zcr a IH'ssoa ou pes~oas possuidoras da acção ou das acções 
a respeito das quaes ~e tiver dntin es;:a falta de pagamento, 
ce~s:Jr/1 de ser :1cCi0nista ria companhia com relação a essa 
arção on a PSsas ncções e ellas serão por esse facto declaradas 
cahidns em cnmmb:so a favor da companhia, e ao a.:cionista 
ou nccionistas que a,:sim deixar c~ h ir em cnmmisso qualquer 
acção ou quaesquer ae\:ões, será pngo o valor dellas, o qual 
se est:1belecerá pelli mesma maneira como acima disposto 
para a vrritlcação do valor da~ acrões no caso de vendidas 
ao comPiho de tldri-commissarios e directorcs da compa
nhia. E fica ontrosim convencionado que nenhuma outra pro
' a será necess:1ria para justificar quer a importancia quer a 
nccessidarle de qnalqner dessns chamadas ou dessa chamada, 
além do simples avi'o que deve 'er feito como acima dito, de
clarando a importanci:1 e exigindo o seu pagamento. 

i6. No cmo dos prejuízos da dita companhia excederem 
ao capital cu fundo nssociado da dita companhia na occasião, 
os nccionista~. seus tcstnmcntoiros, administradores ou repre
~entantes, com c ror meio das suas fortunas e haveres parti
calare:~ respectivamentL>, p11g:jrão e farão bons todos os pre
juízos e damnns que excederem ao capital da dita companhia, 
na proporção das suas respectivas acções na dita companhia, 
e o conselho de lirlei-rom:nis~arios e di1·ectorcs deverá imme
diatnmente, l9go qu~ esses acima mencionados prejuízos te
nh:lm tido Jogar. rowr •. rnr uma as~emhléa geral dos accio
n istas e aprr,sentar perant:l e Ih uma exposição demon
strando esses pr~>juizos, e que o c:~pit<1l da companhia não é 
sufficiente para fazer-lhes facr, e tendo isso sido tomado em 
considernção mllrcar· S3 · ha um dia para os accionistas da 
companhia pagarem as suas respectivas quotas desses pre
jllizos respectiV8mente, de conformidade com o rateio que 
nessa assen1bl.-\a geral se estabelcct'r para cada acç[1o. E no 
easo que algum accionista na occàsitío deixar ou omittir de 
pagllr e fazer boa a su~ contribüirâo do rateio do drficit que 
na occ~'iilo tiver ~ido estipulado e fixndo para ser pago pelos 
accionistas da corilpanhia reunidos em assc'libléageral, os 
1r.ais arcioni,;la5 rntf'adalhente e em proporção ao numero das 
su% respectiv~s ac~õe~, c sem demora, pagarão e farão boa 
es~n fJUda otl proporç;ão de acções que esse ou es'Ses accio
nistas que como acima omittir ou deixar de pagar deveria ter 
realizado, afim de qne a totàlidnde desse prejuizo ou damno 
possa ser pnga e feita boa sem demora, e qualquer accionista 
ou quaesquer accic·nisl:.s que recusar oti omittir fazer os 
pagamentos será considerado cabido em commisso e será 
ainda responsavel pelo pagamento da sua quota' de qualquer 

' . 
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prej.uizo e deverá, ao receber o aviso que para isso lhe de
vera ser dado ou enviado ou entregue, pagai-a immedia · 
t~•mente aos fidei-commissarios da companhia e nenhuma 
outra evidencia ou prova de taes prejuízos ou dnmnos ou da 
irnportancin que tem de ser paga pelo accionista remisso será 
preciso além do aviso que deve ser dado ou entregue como 
acima dito, declarando a importancia e requisitando o seu 
pagamento. 

4.7. A compnnhia em qu:rlqner occasião creará os livros 
de contabilidade e os fará escripturar á sun custn e nelles 
se lançarão sempre com regularidade e inteireza sob ns or
dens do conselho de fldei-commissarios e dirertores as contas 
verdadeiras e detalhadas de todos os dinheiros, títulos, ha· 
veres e effeitos pertencentes á dita companhia e de todos os 
dinheiros recebidos de premios ou pagos JIOr prejuízos ou 
por outras rnões pela companhia. E igualmentr. extractos de 
todas as apolices que a companhia passar e todos os mais re
cebimentos e pagamentos, operações e ti·ansacções e t<•mbem 
todas as ordens, deliberações e regulamentos emittidos e to· 
ma dos com referencia aos negocias e interesses da dita com
panhia. 

4.8. As contas dos dinheiros, effeitos c titulas pertencentes 
á dita companhia e de todos os recebimentos e pagamentos 
feitos por conta della serão feitas, lançadas e encerradas e os 
livros de contabilidade da dita companhia balanceados por 
ou sob a direcção do conselho dos fidei-commissarios e 
directores nos dias 25 de 1\larço, 2-1 de Junho e 25 de De
zembro de cada anno, e serão Jogo após cada trimestre sub
mettidos ao exame dos fi~caes afim de que elles ns assignem 
e relatem sobre elles na primeira assemblé 1 geral CJUe deverá 
ter Jogar depois de cada um desses dias dos trimestres e toàas 
as contas assim lançadas e encerradas e assignadas pelos fiscaes 
serão desde então obrigatorias e conclusivas para todos os a c· 
cionistas da companhia, seus respectivos testamenteiros, admi
nistradores e representantes, para os intentos e rms e não 
serão abertas senão por causa de erro mani resto que nelles 
appareça na importancia de ou superior á itnportancia de .t: 100. 

E os diversos livros da dita companhia e todos os títulos, 
documentos c garantias de dinheiro serão em toda a occasião 
guardados e conservados no escriptorio ou local da segur:mra 
que o conselho de fidei-commissarios e directore3 designar e 
esses livros ahi se conservarão abertos e francos á inspecção 
dos accionistas da companhia, seus respectivos te~tamen· 
teiros, administradores e representantes durante as horas 
ordinarias de negocio e elles terão livre accesso e liberdade 
para os examinarem. 

49. Si qualquer accionista desta companhia directa ou indi
rectamente, que1· em seu proprio nome ou no nome de outra 
qaalquer pessoa ou pessoas ou conjunctnmente ou em so.:ie
dade com outra qualquer pessoa ou pessoas fôr interessado 
ou realizar alguma apolice ou algumas apolices de seguros 
contra perda ou damno causado pelo fogo ou segurar contrn 
prejuízo ou damno occusionado pelo fogo, ulguma propriedade 
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de qualquer natureza na qual esses accionistas, seu ou seus 
testamenteiros, administradores, sejam respectivamente por 
qualquer f'órma interessados ou a que tenham direito por 
sua uniea propria conta sem primeiro offerecer esse seguro 
a esta companhia e dado â companhia a opção de tornar todo 
ou qualquer parte desse seguro ou si as diversas pes::oas 
primein1s c segundas pàrtes deste instrumento, seus res· 
pectivos testamenteit1os ou administradores, não annul· 
!arem dentro do espaço de :1.2 meze:; do calendario contados 
do dia da dula deste instrumento todos os seus seguros 
cxisten tes contra fogo (excepto os já realizados ou a re~J izar 
nesta con1panhia e excepto aquelles que já se acharem feitos 

.~ em outra qualquer companhia ou companhiàs por prazo 
maior de um anno, mns que na sua expiração tem de ser 
trazidos e offerccidos a esta companhia) e· os não propu
zercm a esta companhia no seu escriptorio em Lombard Street 
ou onde o conselho' de fidei-commissarios fizer as suas 
reuniões, dando â companhia a opção d~ aceitàr a totalidade 
ou qualquer parte dn som ma offerecidu ou no caso de qualquer 
um ou mais nccionistas desta companhia, seus respectivos 
testamenteit'os .ou administradores depois de sellado e p~ssado 
estr, instrumento dirccta ou .indirectamente quer no seu 
proprio nome quer no nomo ou nos nomes· de outra qual· 
<Juer pessoa ou pessoas ou conjun<'·tamcnte ou. de ~ociedade 
com outra qualquer pessoa ou pessoas forem interessadas ou 
realizarem alguma :~police ou <llgurnas. apo\ices. de seguro 
para segurar quãlquer propricd;;de con Ira perdas e damnos 
occusionados pelo fogo ou omittirem o.u recusarem· trazer 
todos os seus seguros contra fogo e darem os s!)guros que 
ora siio por elles feitos em outra qualquer companhia, 
e\cepto com o ncima dito, e ofl'erecel-os :1 esta companhia 
peln maneira exigida por esta clausula. Então c em cada 
um desses casos a pessoa ou pessoa:; transgressoras dos esta· 
tutos, qunndo isso seja exigido pelo conselho de ·fidei
<·ommissarios e directores retir.:1r-se- hão da dita companhia c 
<lentro de l~ dias depois de lhe ser feita essa exigencia por 
yarte do conselho de fidei-commissarios e directores farão 
entrPga das suas acções ou as transferirlio para os nomes 011 
o nome da. pessoa otl pllssoas que o conselho. de fidéi-commis· 
sarios e directores rlesignnr, sendo-lhes pago o valor dessas 
ncr:ões ou dessa acç~o. o qual será estabelecido pela mesma ma
neira cotno aqui em seguilla declarado para o caso da venda 
de acções ao conselho de fidci-commissarios e directores sob 
a clausula que lhe dá o direito dd preempção em seguida 
mencionado. E na faltá de fazerem esta entrega ou trans
fcrencia como.acima dito a :~cção ou as acções da pes~oa ou 
das pessons que assim tran~gredirem os estatutos serão consi
rleradas e pelos presentes estatutos foi conv-enCionado e 
dcclar:ido que ella~ sejam çonsideradas absolutam'entc cabidas 
em commisso em beneficio dos uwis accionistas da dita com· 
vnnhia c o seu yalor, que será determinado r,omo acih1a dito, 
será .t;ago .ao nccionüta ou aôs ilccionistas transgressores 
dos .. es,il!lnto;; ne.,;sa toufonnidaúe. 
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50. No caso que algum acciunista da companhia se torne 
fallido ou insolvente e traspassar os seus haveres e ell'eitus 
em Hdei-commisso aos seus credore~ ou em beneficio do:; 
seus credores ou fizer co,uposiç.iio com os seus credore;; 
ou aproveitar do5 benellcios de IJUalquer lei feitn oa que 
venha a ser feita pura bcnelici:tr deved H'es insol retl !e;, C!tlÜo 
e em qualquer desses C:1sos será licito ao conselh<J d,~ lidei· 
commissarios e directores determin<~r !fUe essa pessua ou 
essas pessoas que se tornarem fallidas ou iasolventes ou que 
fizerem composição com os seus credores ou que ~e a pro
veitarem dos beneficios de qualquer lei sobre devedores insol
ventes, não serão mais acdonistas ou aecioni;ta, officiaes 
ou official da companhia e, desde :. data dessa deliberação, 
essas pessoas ou pessoa deixarào de ser accionistas ou accio
nista, officiaes ou officia I da compnr.hia., e s~rão dell<J 
completamente t:x.duidas e as suus acções ou a sua acçüo con
siderar-se-hão cabidas em commisso <1 favor tia companhia e 
o seu valor serú pugo á pessoa ou ás pr•ss•}as cum tlinlilo 
de recebei-o, de\·endo esse vaior ser determinado pela ma
neira aqui em ~eg-uida disposta par_a o caso de uma venda de 
acções ao conselho de Jidei-comnlis~urios e directores da 
companhia. 

51. Quando ~lgum accionisla da companhia, seus test~ men
teiros, administradores e repre:;entantes respeelivamente, 
desejarem vender e dispur de todas ou quaesquer da,; suas 
acções e interesses na dita companhia, terá a liberdade de 
o fazer pela maneira, e sujeito ás re:<tric•;ÕéS em seg·uida 
mencionadas, (isto é) a pessoa ou as pessoas que de,;ejarem 
vender como acima dito darão a pr.~emp:.:ii•J dessa acriío ou 
dessas ac~:ões e interesses ao coa,;ellto de !ldei-eommissa · 
rios e dire1~tores por conta de toLlus os tnais act.:ionistas da 
dita companhia na uccasião, por meiu d0 aviso lJLll' e,;cripto 
por elle ou por elles :tssiguado, envia do na occasiiio de uma 
das suas sessões semanaes, pelo v<dor dessas act;ões ou por 
qualquer augmento de valor, que qu<~lqua deliberação d'~ 
uma a~sembléa geral de accionista; possa ter lix:uh na occa · 
sião, como premio ou bonus conveniente além desse pr.~I;<J 
e o valor de cada uma dessas ac~·õ;;s da cumpnnhia serú 
avaljado, tomado e determinado pcln parte a I i.! nota que cada 
acção representar no ultimo balanço lrimensal ljne l!tt• pt·eet•· 
der essa venda, tendo-se primeiro Iwsc~<J coni•• :tltendidu ;~u~ 
compromissos e respon~abiliJadés d:~ companitb, d.: qual· 
quer descripçjo, pendeu tes ua é voe a desse b.tlanr;u trüneu
sal. E no caso de se terem dado grandes e não usua,•s 
prejuízos de qualquer natureza depois desse b:~lanço trirncn· 
sal ser extrahido, então uma deviJa prJiJJrçãv de taas pre
juizos será tambem deduzida desse valo1·. Ao r~ce!Jcr o 
referido aviso o conselho de fidei-commissarios e directore,;, 
si o julgar conveniente comprarú immedi:Jmrnle a ac,;1io Ol! 

as acções offerecidas para o uso e por conta dos mais aecionis
tas da dita companhia e nesse easn os fidei-cnmmissari"~ 
dos fundos da companhia estarão r: nessa conformidade Hcam 
pelos presentes estatutos autorizados e com poderes, pnra com 
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o dinheiro e fundos da dita companhia. pagarem a importancia 
ou o dinheiro da compra dessas ac;;ões dentro do espaço de 
H dias immediatos a rs~a offert:t á pessoa ou :í,; pessoas que 
as venderem, ás quaes após isso farão nos registros da 
companhia o . .; traspa,;sos e tran~ferencias e alhe::('ÕPs dessa 
act,ão ou dessas ac~ões assim offerccitl.as :•os lidei -commi~s~
riós, em effectivid~de, em fidei-comntisso p;1ra o u~o e proveito 
dos mais accionis:as da dita co:r,panhi:>, seus testamenteiros, 
administradores e representantes, uu as transferirão a qtwlqner 
pessoa ou a qu~esquer pessoas que rorcm indicadas pelo con
selho de fidei-commissarios e directorcs. 

52. No. caso do conselho de fidei-commis~arios e directores 
, deixar decorrer 14. dias sem comprar ou den:ro desse pr:•zo 
·recusar comprar á pessoa ou :ís pessoas que como acima 
dito desejarem vender as suas acçõe:; ou int:}resse,;, ou por 
mais de 14. dias deixarem de pag-ar a ;;nn impr•rt;meia, depois 
de ter tratado 3 compra d~ssas acçõ~~. será lic:to 3 essa 
pessoa ou a essas pe~soas, venderem-n'às a outra qualqner 
pessoa ou quaesquer pessoas do sexo ma;culino rujo Jogar 
ou Jogares de residem·ia seja então cru alguma parte da Grã
Bretanha e Irlandà, tendo 2l ou mais annos de idude, pelo 
-preçq ou preços que ella ou cllas julgnre;u convenieirtes e 
esse comprador ou esses compradores, I ug-o que essa acção ou 
essas acções lhes tiverem sido transferidas, pr iuci piarão a ser e 
tornar-se-hão accioriistas da ditn cornp:)l]hia, e d',1hi em diante 
serão considerado' do facto parte ou partes no presente in
strumento e serão obrig:1d0s no (jl1e diz reSJ;Citú á SUa 3CÇàO OU 
ás suas acções, por todus as convenções, artigos, restrkções, 
clausulas 3 áccürtios aqui contido> pela mesma ma:reira como 
si elle o'u dles tivessem assignado este instrumento e, quando 
requisitados pelo dito conselho do,; fidd'CO:timissarios c 
d.irectores, assignarãu qualquer· instrumento para que mab 
efficazmcnte fiqllc ou fiquem sujeito:; a essas convenções, 
clausulas, artigos' e a•:côrdos e ::flod:•s 11s rt\gras r· regula meu lo.> 
dá compaahi:l, conforme o conselho de fid.;i-commis>arios 
e directores exigir. 

53. Não haverá benefkio ~Jgum de 'obrevivt•nci:l entre os 
accionistas d!l companhia, e todos os lu. veres tla wmp<whia, 
com relação aos diversos ac~onistas e ao; herdeiros dos 
seus · Len$ moveis e immoveis, · >erão consid1•rados !Jcns 
moveis: c no caso .. dé' P~·r testamento ou leg:•do de qu~lquer 
acclonistu on de quaesqut'r :occioms!<•S, a stia arç:to ou ::s suas 
acçõcs da companhia ficarem p()rtcnce;;do, ou ~ertm pro
prieJade ·ue qualtJlWr pessoa ou de quaes p1er · pe~w~s tlo 
sexo masculinó ou do sexo feminino, qunl:juer que sL'ja a 
sua idade·; qualquer desses Homen~ nu ntUih:'l'•J~, h··mern ou 
mulher, que ac·ontecer terem mais de 21 anno3 de i<.l:Hle, n~ 
época desse fallecirbento, e aquelle's ou aquellas que tiverem 
menos dessq. idade c con,:igam :•ttingil-a, terão, no caso de 
serem elle, ella ou cllés approvados pelo con~elho rln Hdei
comiT':~sarios e directore:;, e elle, elln 'ou clles o julg<Jrem 
conv<JnienteJ <.1 faculdade de ::crem accionist3 ou aceionistas 
da dita companhia, de conforliiid<lde e sujeito a todas as 
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convenções, clausulas, provisões, artigos e accôrdos aqui 
contidos c a todos os regulamentos, ordens, resoluções, 
pagamentos, exclusões e commissos e pela mesma maneira a 
todos os respeitos, como o seu testador ou intestado ou os 
seus· te:<tadores ou in testados estava ou estavam sujeitos ou 
responsaveis na época do seu ou dos seus fallecimentos, 
porém, si o conselho de fidei-commissarios e directores não 
npprovar e resolver que essa pessoa ou pessoas a quem a 
ac~:ão ou actões desse aceionista ou desses accionistas que 
assim fallecerem ''ierem a pertencet·, como acima dito, quer 
tenha ou não n idade ou mais da idade de 2i annos, não 
sejam ad"tnittidas l!ll nccitas como accionistn ou accionistas 
da dita companhia, então e em todos e taes casos os test3-
menleiros ou <~dministradores desse accionista ou desses 
accioni~tns f<~llecidos ou de outra pessoa ou de outras pessoas 
que reclamarem a sua acção ou as suas acções serão obri
gados a olfaecerem por escripto por elle ou por elles 
assig-nado ao conselho de fit.lei · commissarios e directore:; 
da dita companhia na occ;~siiio em uma das suas sessões 
semanaes ar~ima ditas, a venda da acçiio ou das acr;ões da com
Jl3Uhia, pertencentes ao accionista fallecido ou aos accionis
bs f<dlecidos, c isso terá logar dentro do prazo de dons 
mezes dn c;dendnrio depois elo follccimen to do accionista ou 
dos act:iou istas ou em outra qualquei' época depois desse 
prazo que o conselho de fidci-commissarios c directores por 
nvi,;o por cscripto dado por ellc ou por sua orllem aos 
testamenteiros ou administradores do accionista ou dos ac
cionistas follecidos ou a um desses testamenteiros e admi
nistradores, sendo esse aviso entre5uo ou enviado pelo 
Correio á sua ou ús suas ultimas e mais usuaes rcsidencias 
ou moradias na Jngh1tcrra, c no caso dessil offerta ser aceita 
esses testamenteiros e administradores farão o traspasso dessa 
ncção ou dessas acções aos fi dei -commissarios na occasiiio on 
a quaesquer dons ou ma i,; dclles ou á pessoa ou ás pc;:soas 
que o conselho de lidei -commissarios e directorcs indicar e 
nomrar pel3 mesma maneira e pela mesma taxa ou preço 
acima estipuladas ou expre,;sas com relaciio a qualquer 
accionh;ta ou accionistns que desejarem vender qualquer 
aceão ou quaesquer acções riesta em preza durante a sua vidn 
e que forem compn1das pdo conselho de fidei-commis,;arios 
e dircctores sob o direito de prcrmpção acima lhe ó dado e no 
caso dn qualquer pesson ou de quaesquer pessoas que deyam 
fazer t<il olferta como acima, de conformidade com a vcr,la
Lleira intençüo e significação destes estatutos, deixarem, recu
sarem ou declinarem fazer essa mencionada offl)rla, quer 
dentro dos prnos acima ditos, ou si deixar decorrer 28 dias 
depois de ter feito essa offertn, deixar ou rccu<ar ou declinar 
assignar c outorgar os devidos traspassas da acção ou das 
acç-ões assim o!ferecidas, então e em cr.da um desses casos a 
acção ou ns act:ões do acciollisla ou dos accionistas fallecillos, 
cujos testamenteiros ou administradores assim deixarem, 
recusarem ou declinarem, será dcdarada c se tornará abso
lutamente cãhida L'm commisso em beneficio dos mais accio-
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nistas da companhia e o seu valor, que será determinado pela 
mesma maneira como acima previsto para o caso de venda de 
acções aos fidei-commissarios e àirectoresda companhia, será 
pago pelos fidei-commissarios da companhia na occasião á 
pessoa ou pessoas com direito de recebei ~o. 

54,. No caso de commisso de qualquer acção ou do quaes
quer acções em virtude de qualquer clausula ou accôrdo 
contido nestes estntutos não será necessario exigir o seu tras
passo ou tronsferencia para os tidei-commissarios da compa
nhia pela pessoa ou pessoas em cujo nome ou em cujos no
mes ellas se acharem na occasião desse commisso, nem por 
outra qualquer pessoa ou pessoas reclamando qualquer in
teresse nellas ou direito oil titulo a ellas, por lei ou equidade 
ou por outra fórma qualquer, porém essa acção ou essas 
acções, irnmediatamente após o seu commisso, tornar-se-hão 
e serão propriedade absoluta da companhia, e para todos os 
fins de futura renda ou lransferencia dess~ acção ou dessas 
acções serão ellas consideradas como absolutamente empos
sadas aos fidei-commissarios da companhia em effectividade, 
pela mesma maneira como si ellas tivessem sido de facto 
transferidas ou traspassadas aos fidili -commissarios em effec· 
tividade pela pessoa- ou pelas pessoas que tiverem ou que 
reclamarem qualquer interesse nellas ou direito ou titulo a 
ellas por lei ou equidade na occasião desse commisso. 

E no caso de qualquer acção ou de quaesquer acções em 
commisso serem depois traspassadas a qualquer pessoa ou 
pessoa~. pelos fidei-commissarios em effectividade, ou quaes
quer dous ou mais· delles, e o comprador ou os compra
dores ou o seu representante ou representantes nã:> terão 
obrigação de inquirir da causa nem de exigir provas desse 
commisso, mas serão como taes accionistas ou accionista da 
companhia para todos os fins, e terão tão amplo e legal di
reito a essa acção ou a essas acções como si ellas tivessem 
sido transferidas ou traspassadas a elle ou a ella ou a elles 
ou a ellas pela pessoa ou pelas pessoas em cujo nome ou no
mes essa acção ou essas acções na occasião do seu traspasso 
ou transferencia se achavam no registro da companhia e 
como si todas as pessoas reclamando qualquer interesse ·nessa 
acção ou nessas acções ou qualquer direito ou titulo a ellas 
como acima dito tivessem tido parte ou concorridtl para isso. 

55. No caso de alguma pessoa ou de algumas pessoas se 
tornarem possuidora ou possuidoras de qualquer acção ou de 
qu~esquer acções desta companhia em virtude ou em con· 
sequencia <ie seu casamento ou dos seus casamentos com 
qualquer mulht:r ou quaesquer mulheres, possuindo ou com 
direito de possuírem qualquer acção ou quaesquer acções da 
companhia, essa pessoa ou essas pessoas logo que sejam 
approvadas pelo, conselho de fidei-commissarios e directores 
em alguma das ·suas sessões sem:maes após a realização do 
casamento ou ca,;amentos dessa mulher ou mulheres e ter 
sido elle communicado ao conselho de fidei-commissarios e 
directores, poderão, si elle ou si elles o julgarem convenien
te, tornar-se accionista ou accionistas da dita companhia 
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com relação a essa acção ou a essas acções, de conformidade 
e sujeito a todas as convenções, clausulas, regulamentos, 
ordens, resoluções e commissos e pela mesma fórma e a to
dos os respeitos como qualquer outro aceionista ou accionis
tas da dita companhia; porém, si o conselho de fidei-commis
sarios e directores em qualquer occasião dentro de dous me
zes depois desse casamento e communicação como acima dito, 
resolver que a pessoa ou as pes~oas que casar ou casarem 
com essa mulher ou essas mulheres não sejam admittidas 
ou aceitas como accionistas da dita companhia, com relação a 
essa acção ou a essas acções, então a acç:io ou as acções 
dessa mulher ou dessas mulheres serão declaradas em com
misso a favor da companhia, e o seu valor, que será determi
nado como para o caso de uma venda de acções aos fidei-com
missarios e directores da companhia, acima previsto , será 
pago á pessoa ou ás pessoas com direito de recebei-o pelos 
fidei-commissarios da companhia. Porém a pes"soa ou as 
pessoas que assim casarem com essa mulher ou es!:as mu
lheres ficarão sujei tas e obrigadas a todas as convenções, 
clausulas, artigos, previsões ou accôrdos aqui contidos e a 
todos os regulamentos, ordens, resoluções, exclusões, cha-· 
madas, pagamentos e commissos e pela mesma maneira e a 
todos os respeitos como essa mulher ou essas mulheres esta
vam sujeitas e obrigadas na occasião desse casamento. 

56. Em todos os casos em que em virtude das disposições 
contidas nestes estatutos ou de quaesquer dellas alguma acção 
ou algumas acções da companhia ficatem incursas ou de 
facto cahirem em commisso será licito, porém em caso algum 
imperativo, ao conselho de fidei-commissarios e directores 
em eífectividade, mediante a imposição de uma multa ou de 
um pagamento ou compensação por parte do possuidor dessa 
acção ou dessas acções, por cujos actos, negligencias ou falta, 
esse -commisso ou motivo de commisso teve Jogar, poderá re
mittir esse commisso e restabelecer o possuidor dessa acção 
ou dessas acções nos seus inteiros direitos e qualificações a 
respeito dessa acção ou dessas acções a todos os respeitos, 
como si esse commisso ou motivo de commisso não tivesse 
existido, fi.cando entendido que nenhuma remissão de taes 
commissos terá Jogar depois que a acçào ou acções em com
misso tenham sido vendidas pelo conselho de fidei-commis
sarios e directores, nem havendo decorrido doze mezes de
pois do commisso, nem por fórma que prejudique ou desor
ganize qualquer dividendo que possa ter sido declarado. 

57. Em todos os casos em que alguma acção ou algumas 
acções da comp~nhia forem legadas ou por outra fórma 
p:~ssarem a qualquer pessoa ou pessoas em fidei-commisso 
em razão de ou sujeita a qualquer reclamação equitativa 
de outra qualquer pessoa, o recibo da pessoa ou das pes
soas a quem essa acção ou quaesquer pessoas essas acções se 
acharem legalmente passadas ou o seu ou os seus testamen
teiros ou administradores, será não obstante qualquer re
clamação ou exigencia de qualquer pessoa ou pessoas equi
tativamente com direilo a ou tendo qualquer reclamação 
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equitativa sobre a dita acção ou aeções será boa e efficaz deso
neração do dinheiro que possa tornar-se devido pela compa
nhia por, ou a respeito dessa acção ou dessas acções e des
onerará a companhia da obrigação de olhar pela sua llpplica
ção ou da responsabilidade da sua má appllcação. 

58. No caso do conselho de fidei-commissarios e di
rectores ou quaesquer quinze ou mais accionistas da com
panhia possuidores de nunca. menos de uma quinta parte 
de todas as acções da companhia (excepto as que são pos
suídas pelos fidei-commissarios da companhia em proveito 
da companhia) julguem em qualquer occasião conveniente 
dissolver e pôr termo :í companhia, e esses quinze ou mais 
accionistas dêem disso aviso por escripto ao conselho de 
fi dei -commissarios e directores, pedindo a convocação da as
sembléa geral para deliberar sobre a opportunidade da disso
lução da companhia, o conselho de fidei-commissarios e di
rectores, immediatamente ou dentro de quatorze dias depois 
do recebimento desse aviso, conforme o caso fôr, mandará 
publicar o aviso no • London Gazette • ou o dará, enviará 
ou entregará a cada um dos accionistas, convocando a as
sembléa geral dos accionistas para tomar em consideração 
essa dissolução para a época e o logar na cidade de Londres 
que o conselho de fidei-commissarios e directoresjulgar apro
priado designar. 

Essa assembléa geral terá logar dentro de nunca menos 
de quatorze dias nem de mais de trinta dias immediatos 
á publicação ou entrega do aviso, e os accionistas presentes 
a essa assembléa geral poderão, e elles ficam por estes 
estatutos autorizados para resolverem que a dita companhia 
seja di~solvida, e quo se ponha um termo n todos os seus 
negocias no dia que elles possam julgar opportuno, e essa re
solução, quando confirmad'l por uma deliberação dos accio
nistas presentes, ou umn outra assemblén geral, que o con
selho de fidei-commissarios e directores convocará dentro de 28 
dias a contar do dia da assembléa geral em que essa resolução 
tiver sido primeiro votada, será obrigatoria para todos os 
accionistas da !~ompanhia, seus respectivos testamep.teiros, 
administradores e representantes, e a companhia será consi
derada como dissolvida e terminada nessa conformidade, e o 
conselho de fidei-commissar.ios e directores tomará as me
didas necessarias e convenientes para liquidar os.negocios da 
dita companhia, e dividir o seu capital como acima tica dis
posto. 

59. Si ao expirar o prazo acima mencionado de iOO annos 
ou outro menor prazo de terminação desta companhia, os 
accionistas da companhia, reunidos enl qualquer assembléa 
geral, se lembrarem ou desejarem ou· resolverem; deter
minarem ou concordarem em continuar a dita sociedade por 
sua propria ·conta ·por um novo éspaço de tempo ou prazo 
de :mnos, elles poderão assim làzel-o e a dita sociedade con
tinuará então pelo novo espaço de tempo ou prazo de annos 
que ellesconvencionarem nessa assembléa geral, nos mesmos 
termos e sob as mesmas clausulas, provisões e convenções 
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aqui contidas ou outros termos, clausulas e convenções que 
os accionistas da companhia que concordarem na continuação 
dos negocias da companhia por sua propria conta assenti
r&m e convencionarem, e nesse caso aquelles (accionistas 
desta companhia) que resolverem ou concordarem em conti
nuar os negocios da dita companhia pagarão aos mais accio
nistas que recusarem ou desistirem da sua continuação, o 
valor real em dinheiro, das suas respectivas acções e dos 
seus interesses nos fundos, dinheiros, bens e ell'eitos então 
pertencentes á dita companhia. 

60. Decorridos i2 mezes depois de terminado o prazo de 
cem annos, ou outro menor prazo de terminação da dita 
companhia ou sociedade, todos os fundos, dinheiros, bens e 
effeitos pertencentes á dita companhia, depois de com ellcs se 
ter feito o pagamento, ou de se ter attendido devidamente· a 
todas as dividas, reclamações e onus da dita companhia ou 
pelos quaes a dita companhia seja responsavcl o ddpois de 
se ter devidamente attendido por meio de re-seguros ou por 
outra fórma, a todos os riscos que então estiverem pendentes, 
serão pagos, distribuídos e divididos ás e entre as diyersas 
pessoas nelles interessadas, seus respectivos testamenteiros, 
admiuistradores e representantes, na proporção das suas res
pectivas acções ou interesses na dita companhia, ou socie
dade, e nos seus fundos e effeitos. 

6L Originando se alguma duvida, divergencia, questão 
ou controversia entre as partes signatarias deste instrumento 
e qualquer ou qu;1esquer futuros accionistas da dita compa
nhia, seus respectivos testamenteiros, administradores e re
presentantes ou quaesquer dous ou mais delles em relação 
a estes estatutos ou a qu~Jquer ma teria, clausula ou co usa aqui 
contida ou concernente ou relativa a esta emprcza, e que 
não possa ser ou não seja resolvida ou decidida por e entre 
elles, dentro de 30 dias depois de se ter orig-inado essa du
vida, questão ou divergencia, entiío e findo esse prazo. e 
tantas vezes quantas se derem, serão ellas levadas sem de
mora e sublllj!ttidas á apreciação e juizo de tres pessoas 
desinteressadas, duas das quaes serão nomead;1s pelus partes 
contendoras e a terceira será nomeada pelas ditas duas 
pessoas que forem nomeadas, como acima dito, c o laudo 
desses tres arbitras, ou de quaesquer dous dclles, será final, 
obrigatorio e conclusivo para as partes contendoras, com
tanto que esse laudo sej;; lavrado e assignado pelos arbitros 
ou quaesqucr dous delles, e sejam entregues por cúpin 
áquella das partes contendoras fJUC o soiicitarern dentro de 
tres mezes depois da apresentação da causa, e para impedir 
qualquer inconveniente que possa originar-se pela negli
gencia ou recusa de algum ou de qu:llquer dos ditos mem
bros, na occasião da dita sociedade, entre quem qualquer du
vida, questão ·ou controversia tenha Jogar, ou se origine 
em nomear um arbitro pela sua parte como acima con
vencionado, tica pelo presente declarado e convencionado por 
e entre as ditas partes sig-natal'ias deste instmmento, 11ue 
no caso de alguma ou de qualquer das pessoas entre as 



ACTOS DO PODER :::XECCTIVO 293 

quaes em qualquer occasião, taes duvidas, questões ou con
troversias tiverem Jogar, ou se originarem, negligenciar ou 
recusar nomear um arbitro pela sua parte, como acima con· 
vencionado, por espaco de·sete dias immediatos áquelle em 
que a outra pessoa o·u pessoas tiver nomeado esse .trbitro, e 
assim tiver communicado por escripto á outra ou ás outras 
pessoas qüe isso negligenciarem ou recusarem fazer, então 
e em tal caso será licito ao arbitro nomeado pela pessoa ou 
pelas pessoas concordes com o arbitramento nomear elle um 
arbitro pela pessoa ou pelas pessoas que assim negligen
ciarem ou recusarem fazel-o, para juntos procederem ao tra
balho de arbitramento, e elles dous, antes de procederem a 
esse trabalho, nomearão juntos .um terceiro, e qualquer laudu 
ou decisão que nas premissas fôr dado por esses tres arbitros 
nome:tdos e escolhidos, como acima dito, ou por quaesquer 
dous delles por escripto e assignado e sellado por elles, 
prompto para ser entregue á parte ou ás partes que. o reque
rerem dentro de tres mezes depois da ultima nomeação, será 
obrigatorio e conclusivo para as ditas partes, seus respectivos 
testamenteiros e administradores e elles cada um por si 
convêm em sujeitar-se a esse laudo, 'e a cumpril·o sem 
mais processo, contestação ou demora. 

62. Em todos os casos em que pelos pregentes estatutos 
se dispõe que sejam dados, enviados ou entregues avisos 
aos accionistas, ou a qualquer accionista da companhia, ou 
em que Ee exija ou autorize a convocação da assembléa 
geral dos accwnistas, serão esses avisos, salvo quando por 
outra fórma disposto, dados, enviados ou entregues ou a 
assembléa geral convocada por cartas manuscriptas ou im
pressas, a:;signadas pelo empregado da corr.panhia que na oc
casiiio o cvnselho de fidei·commissarios e directores em 
effectividade, designar para esso fim, e ' todas essas cartas 
serão dirigidas á pessoa a quem o aviso tiver de ser feito ou 
enviado ne seu Jogar de residencia, declarado no registro 
de acções , e quando enviado pelo Correio será inteiramente 
efficaz pnra todos os fins para os quaes esse aviso se torna 
necessario, embora elle, depois de confiado no Correio, não 
chegue ao seu destino, ou não seja recebido pela pessoa a 
quem fôr dirigido, e será para todos os intentos e propo
sitos considerado como tendo sido dado á pessoa a quem elle 
fôr dirigido, no dia em que tiver sido confiado ao Correio. 

63. Sempre que nestes estatutos, ou em outras quaesquer 
disposições dos mesmos forem empregadas palavras expri
mindo o numero singular sómente ou o numero plural só
mente, ou referindo-se a pessoas exprimindo o sexo mascu
lino sómente, os presentes estatutos e as disposições dos nfes
mos, serão tidas e interpretadas como incluindo tanto di· 
versas pessoas como uma só pessoa e vice-versa, e o sexo fe
minino tanto como o sexo masculino, e corporações tanto 
c0mo indivíduos, salvo si fõr por outra fórma especial
mente disposto ou houver alguma cousa no assumpto ou 
t?ontexto contrario a essa constrnccão. 

64. O conselho de fidei-commi.ssarios e directores fica pelos 
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presentes estatutos autorizado para em qualquer época, e em 
qualquer occasião, que elle julgar apropriada, nomear e ele
ger outra qualquer pessoa ou outras quaesquer pe>soas 
para os Jogares e para fa~er as vezes dos ditos Thomaz Dawis 
e Charles Chatfield, ou os concordatarios ou concordatario 
para os fins· deste instrumento. E feita essa nomeação ou 
eleição por uma deliberação do conselho de fidei-commissarios 
e tlirectores, e depois de transcripta essa deliberaç1io no pre
sente instrumento, e estando assignado por quaesquer dos 
membros do conselho de fidei-commissarios e directores, os 
ditos Thomaz Dawis e Charles Chatfield, ou concordatario 
ou concordatarios na occasião, seus testamenteiros e adminis
tradores cessarão de ser concordatario ou concordatarios, e 
a pessoa ou as pessoas nomeadas por essa deliberação serão 
e são consideradas como sendo o concordatario ou concorda
tarios para todos os fins destes estatutos, e no caso de necessi
dade darão cumprimento a quaesquer das convenções, clau
sulas e acl'ôrdos aqui contidos contra qualquer dos accio
nistas da dita companhia, ou por outra maneira, conforme 
a occasião possa exigir, pela mesma fórma como si elle ou 
elles tivessem sido partes no presente instrumento da terceira 
parte e assignado este instrumento em vez dos ditos Thomaz 
Dawis e Charles Chatfield. 

65. O concordatario ou os concordatarios em effectividade 
tomarão tod:.1s as medidas que forem nrcessarias para fazer 
cumprir qualquer das convenções e accôrdos aqui contidos e 
conforme o conselho de fidei-commissarios e directores em 
qualquer occasião julJar aproprindo. E o conselho de fidei
commissarios e directores poderá servir-se do nome ou dos 
nomes do concordatario ou dos concordatarios em effec1ivi
dade para fazer cumprir qualquer das convenções, clausu
las e accôrdos aqui contidos e esse concordatario ou esses 
concordatarios não praticarão acto algum para pôr termo 
ou impedir qualquer acção, deman.da ou outros processos 
que possam ser instaurados no seu ou nos seus nomes, ou 
nos quaes o seu ou os seus nornes possam ser usados e as 
pessoas , primeiras e segundas partes neste instrumento 
pelo presente compromettem-se a que o conselho de fidei
commissarios e directores em effectividade bem e efficaz
mente indemnizará e porá a coberto o concordatario e os con
cordatarios de cujo nome ou nomes fizer uso, de todos os 
prejuízos, custas, gastos, damnos e despezas em que esse 
concordatario ou concordatarios possam incorrer ou tornar-se 
responsaveis em consequencia do uso que se fizer do seu nome 
ou dos seus nomes em qualquer des~es processos, como acima 
ditOJ ou por outra fórma relativos aos presentes estatutos, e 
essas custas, gastos e despezas serão pagos pelos fundos da 
companhia. 

66. E os actuaes fidei-commissarios e directores acima 
mencionados e os directores da dita extincta companhia ·Pro
tector• que se tornarem directores desta companhia em vir
tude das disposições acima t:ontidas, e os fidei-commissarins e 
directores que d'ora em diante forem nomeados e escolhidos, 
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ou qualquer delles, não serão obrigados ou responsaveis pela 
maior parte dos dinheiros ou effeitos da dita companhia, do 
que aquelles que de facto lhes vier ás suas respectivas mãos, 
nem uns pelos outros, nem pelos acto>, acções, recebimentos, 
paga-mentos ou falws uns dos outros, porém cada um só mente 
pelos seus proprios actos, acções, recebimentos, pagamentos, 
faltas, nem o setão por qualquer banqueiro, secretdrio, cai
xeiro, agente ou servidor que fôr empregado por elles, ou 
sob a sua direcção, nem pela deficiencia ou insufficiencia de 
qualquer fundo ou garantia, no qual, ou sobre o qual, qual
quer parte do fundo capital, ou quaesquer dos dinheiros da 
dita companhia, forem applicados ou empregados, nem por 
qualquer prejuízo involuntario que possa ter a companhia 
logo que elle tenha Jogar, sem a sua respectiva proposital ne
gligencia ou falta e os fundos, dinheiros, bens e effeitos per
tencen.tes á' dita eompanhia, ou uma parte competente delles, 
constituirá a todo o tempo durante a existencia da dita com
panhia ou sociedade, um fundo para o que será applicado a 
pôr a coberto,res:,lvar e indemnizar os ditos fidei-commissarios 
e directores aqui nomeados,e os directores e fidei-commissa
rios em effectividade, seus respectivos herdeiros, testamen
teiros e administradores e todas as suas[ terras e propriedades, 
fazendas e bens, e !:ontra todos é toda a sorte de acções, 
causas, demandas, custas, damnos, perdas, gastos, despézns 
e exigencias que sejam ou possam ser propostas se originarem, 
forem tentadas ou tiverem Jogar ou que sejam pagos, sotfri
dos e sustentados por elles ou quaesquer delles, por ou em 
razão de ou em consequencia de qualquer acç:'io, negocio 
ou cousa já feita ou realizada no andamento da dita socieda
de, ou que seja feito ou· realizado por elles ou qualquer delles 
no devido cumprimento dos encargos a elle confiados e a 
devida direcção e administr:tção dos negocias da dita com
panhia, de conformidade com o verdadeiro intento e signi
fi cação destes estatutos. 

Em testemunho do que as ditas partes deste instrumento 
assignaram _o presente e o sellaram no dia e anno acima de· 
clara do. 

Seguiam-se os nomes de 92 subscriptores ou accionistas 
da companhia e das respectivas testemunhas e após esses 
nomes o seguinte : 

Extracto do livro de actas da companhia •Phenix•. 
Acta do dia 7 de Maio de i787. 
,A seguinte proposta dos fidei-commissarios e directores 

foi lida á assembléa geral, a saber : 
. • Os fidei-commissarios e directores informam aos accio

nistas que julgaram do seu dever examinar cuidadosa e 
minuciosamente as bases da organização e o systema da 
companhia, afim de que as vantagens do negocio possam 
ser convenientemente augmentadas, e tomadas as medidas 
para a sua permanencia e garantia. Que desde o mez de Ja
neiro de 1786 elles têll). procedido com calma ne.;te exame, e 
após a mais séria investiga_9ão accordaram unanimemente 
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que uma ampliação no numero dos accionistas, de conformi
dade com 3 proposta em seguida, traria uma maior somma 
de garantia e estabilidade parti a companhia e tenderia a au· 
gmentar as vantagens dos actuaes accionistas ; elles, por
tanto, tomam a liberdade de recommendar que se resolva 
primeiro que as acções desta companhia sejam elevadas a 
um numero que não exceda a L 200, isto é, que se acres
cente um numero que não exceda a 225, sendo cada acção 
equivalente em valor á sua devida proporção no capital asso
ciado da companhia na occasião da venda, de conformidade 
com o actual regulamento da companhia e com o augmento 
de .f 5 por acção a titulo de premio.» A proposta supra, ten
do sido apresentada e sustentada, foi resolvida pela afJirmativa 
(com um voto dissidente). Confirmado em 7 de Agosto de 
!787. (Assignlldo) - Geo Shmn, presidente. 

Certifico que o que precede são cópias fieis, 2~ de Se
tembro de i880. (Assignado) - John J. Broomfield, se
cretario. • 
· Eu John Josiah Broomfield de n. i9 Lomhard Street, na 
cidade de Londres, secretario da •the Phenix Assur;mce C. • 
da mesma cidade, solemne e sinceramente decl3ro que o 
documento impresso aqui annexo contem cópias verdadeiras 
e fieis dos instrumentos da organização da dita companhia 
de seguros Phenix • (Phenia: Assurance Company) • e que a 
assignatura John J. Broomfield exarada na ultima pagina do 
dito documento, authenticando-o, é do proprio punho de mim 
declarante. E faço esta declaração crendo conscienciosamente 
ser ella verdadeira e em virtude das provisões de uma lei 
feita e outorgada no sexto anno do reinado de sua magestade 
o rei Guilherme IV, intitulada lei para annullar uma lei da 
presente sessão do parlamento intitulada lei para a mais efli. 
caz abolição de juramentos e affirmativas tomadas e feitas 
em varias departamentos do Estado e para sub$tituir declara
ções no Jogar dellas e para a mais inteira suppressão ~e ju
ramentos e affirmativas voluntarias e extrajudiciaes e para 
crear outras medidas para a abolição de juramentos desne
cessarios. (Assignado)-Jo/m J. Broomfield. 

Declarado em n. i 9 Lombard Street, na cidade de Lon · 
dres, no dià 2g, de Setembro de i880 perante mim.- (Assi· 
gnado)- Wilmer M. Hm·ris, notaria publico.-Londres. 

Este é o documento impresso a que se refere a declaração 
aqui annexa de John Josiah Broomfield tomada e prestada 
hoje 2~ de SetemJ;lro de ).880. (Assignado)- WilniH· M. 
Harris, notaria publico.-Londres. 

A todos quantos este instrumento virem, eu Wilmer M. 
Harris, da cidade de Londres, notaria publico por autori
dade real (devidamente admittido e jurado e pelas leis 5.• e 

. 6.• dP. Guilherme IV, cap. 62) e~pecialmente empossado nessa 
· qual'idade, pelo priisente certifico que no dia ·da data do 
presente perante mim pessoalmen'te·compareceu John Josiah 
Broómfield, nomeado e descripto ua declaração a este annexa e 
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na minha presença solemne e sinceramente declarou serem 
verdadeiras as diversas matarias e cousas mencionadas e 
contidas l'l.a dita declaração. 

Em testemunho do que nssignei o presente e o sellei com 
·o se \lo do meu officio e tiz aqui tambem annex'lr o documento 
impresso mencionado e ao qual se refere na dita tleclaração. 

Londres no dia 2~ de Setembro de !880.-In {idem. (As· 
signado)-Wilmer M. Harris, notario publico.-(L. S.) 

Reconheço verdadeira a assignatura retro de Wilmer Ma
theus Barris, tabellião publico desta cidade, e para constar 
onde convier a pedido do mesmo passei o presente que as
signei e fiz sellar com o sello das imperiaes armas deste 
Consulado geral do Imperio do Brazil em Londres aos 2~ de 
Novembro de !880.-(Assignado)-Luiz Augusto da Costa, 
Vice-Consul encarregado do consulado geral.-(1. S.) 

{Seguia-se o reconhecimento da firm:; supra pelo Sr. Di. 
rector Geral do Ministerio de Estrangeiros nesta Côrte, aos 
22 do corrente, inutilisando tres estampilhas no valor de 
20~800.) 

Nada mais continham ou declaravam os ditos estatutos da 
The Phenix Assurance Company Limited os quaes bem e fiel
mente traduzi do original impresso em inglez ao qual me 
reporto. 

Em fé do . que passei o presente que assignei e sellei 
com o sello do meu officio nesta cidade do Rio de Janeiro 
nos 22 de Janeiro de f.880:- Carlos João Kunhardt, traductor 
publico e interprete commerciàl juramentado. 

DECRETO N. 8058 -DE 2~ DE MARÇO DE i88i. 

Proroga os prazos da concessão feita a Luiz Augusto de Magalhães e Candida 
Augusta de Araujo Guimarães para a lavra do carvão de pedra na Província 
de Santa Catharina. ------------

Attendendo ao que Me requereram Luiz Augusto de Ma
galhães e Candida Augusta d.e Araujo Guimarães, Hei por 
bem Prorog~r por igual tempo os prazos marcados nas clau
sulas i.• e2.'~o Decreto n. 66!2 de~ de Junho de !867, em 
virtude do qual foi-lhes transft>rida a concessãn feita a seu pai 
Manoel Antonio de Araujo Guimarães para a lavra de carvão 
de pedra na freguezia de Araranguá, ria Província de Santa 
Catharina. 
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Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Azricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fa1·a exr.cutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Março de :1881, 60. • da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque .de Macedo. 

DECRETO N. 8059- DE 2~ DE MARÇO DE :188!. 

Proroga o prazo da eonccssão feita a John Wetson' para explorar ouro e 
outros mineraes no município de S. João d'El-Rei, Provinda do Minas 
Goracs. 

Attendendo ao que Me requer(lu John Wetson, Hei 
por bem Prorogar, por dous annos, o prazo fixado na 
clausula L• das que baixaram com o Decreto n. 7379 de i2 
de Jt1lho de !879, em virtude do qual foi-lhe concedida 
autorização p~ra explorar ouro e. outros mineraes no muni
cípio de S. João d'El·Rei, Província de Minas Geraes. 

Manoel Buarque de MncedJ, do Meu Conselho, Minis"tro e 
· Secretario 'de Estado dos NP-gocios da Agricultura, Com

mercio e Obras Publieas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio (lo Rio de Janeiro em 2~ de Março de !881, 
60.• da Independencia e do ImptJrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de lllacedo. 

DECRETO N. 8060 - DE 2~ DE MAnço DE !88:1. 

Eleva e1 prazo do privilegio concedido a Luiz Aug!lsto de 1\farins .Freire para 
a iiíaehina . de _costu~a de sua invenção. 

Attendendo ao que Me' requereu Luiz Augusto de .Marins 
Freire,. Hei por bem Elevar a 10 annos o prazo de cmeo do 
privilegio concedido pelo Decreto n. 7720 de !5 de Maio do 
anno. ultimo para a machina de costur:~ de sua invenção. 
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Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conseiho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, nssim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2/í, de Março de 1881, 
60. •. da Independencia·e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8061 -DE 2/í, DE l\IARÇO DE 1881. 

Incumbo o Diroetor Geral dos Correios de rubricar os livros de receita o 
· despoza das Administrações -de 3.•, 4.• e 5.a classes. 

Convindo que os livros destinados á escripturaçiio da receita 
e despeza das Administrações do Correio de ;j_•, 4.a e 5.• clas
ses sejam rubricados, ~bertos e encerrados pelo Director Geral 
da mesma repartição, Hei por bem Incumbil-o deste s•·rviço, 
ficando assim alterado o disposto a semelhante respeito no 
art. i O do Decreto n. 5245 de 5 de Abril de i873. 

Manoel Buarque de Macedo, do !\leu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha ent.>ndido e faça execut:~r. 
Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Março de 1881, 60.• da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Manoel Bua~que de Macedo. 

DECRETO N. 806~-DE 17 DE ABRIL DE i88L 

Abre ao Ministorio dq ,Impcrio> um credito supplcmcntar de 200:000,5 á verba
; .Obras-do exmei.êiÕ-do~i~~~i=-iss1 

Usando da autorização .concedida pelo art. i3, § 2.• da Lei 
n. 3017 de 5 rle Novembro de 1880, Hei por ·bem Abrir ao 
Ministerio do Imperio um credito supplementa·r de 200:0001$ 
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·á verba-Obras-do exercício de 1880-1881, nfim de occor
rer ás despezas com a construcção de um editlcio npropriado 
para nelle funccionar a Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. 

O Barão Homem de Mello, doMeuConselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios, do Imperio, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio da cidade de M'arianna em 
:17 de Abril de· :1881, 60.• da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8063- DE 17 DE ABRIL DE 1881. 

Approva provisoriamente as Instrucções regulamentares o tarifas para o 
transporto de passageiros o mercadorias pela E~\rada do Ferro do Sob.ra.J 
na Província do Ceará. · --~--·----

Hei por bem Approvar provisoriamente as Instrucções regu
lamentares e tarifas para o transporte de passageiros e de 
mercadorias pela Estrada de Ferro do Sobral na Província do 
Ceará, que com este baixam assignadas por Manoel Buarque 
de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obrns Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio de Ma
rianna em :1.7 de Abril de :1.881, 60." da Independencia e do 
Jmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Regulamento provisorio para o trafego à~ Estrada llc Ferro do 
Sobral entre Camodm e Granja 

I 

'rransporte de viajantes 

Art. L 0 Os viajantes pagarão os preços fixados nas tarifas 
ns. ·f e 2, conforme a classe de sua passagem. 

Art. 2. o Os menores de oito annos pagarão meia passagem. 
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Art. 3. 0 As crianças de menos de tresannos viajarão gra· 
tuitamente, sendo levadas ao collo. 

Art. ~.o Os passes concedidos para objecto de serviço 
publico do Governo geral ou provincial e da estrada de ferro 
serão nominaes e intransferíveis, não podendo seus por
tadores viajar em carros de classe superior á que nelles estiver 
designada. 

Art. 5. o Os bilhetes de pnssag-em só dão direito a ella no 
trem, dia e classe nelles mencionados. 

Art. 6." Os viajantes só têm entrada nos carros com bilhete 
ou passe, em devida fórma, que deverão· conservar comsigo 
para que os apresentem ou entreguem quando lhes fôr 
exigido pelo chefe do trem. 

Art. 7. o O viajante sem bilhete, portador de bilhete não 
curimbado pela Administração ou com carimbo de outro dia 
ou trem, o que fôr encontrado em catro de classe superior á 
indicada no seu bilhete ou passe, o que apresentar passe con· 
cedido a outra pessoa ou para outro dia, será obrigado ao 
pagamento da passagem na classe em que fizer a viagem, sem 
se levar em conta o que já houver pago, e á multa de meia 
passagem, da dita classe, para o que será apresentado pelo 
chefe do trem ao agente da estação. 

Art. 8. 0 O viajante é obrigado: 
§ 1. o A respeitar o presente regulamento e o regula· 

mento gera:! approvado pelo Decreto n. 1930 de 26 de Abril 
de :1857. 

§ 2.0 A não damnificar os carros. 
§ 3.• A não incommodar os seus companheiros de viagem. 
§ ~o A conservar-se durante a viagem no interior do carro 

que lhe fôr destinado. 
§ 5.0 A apresentar ao chefe do trem o seu bilhete ou passe, 

sempre que lhe fôr pedido. 
§ 6." A entregar ao empregado especialmente encarregado 

desse serviço o seu bilhete ou passe no fim da viagem. 
Art. 9. o O vinjante tem direito: 
~ L o A ser transportado pelo trem e na classe a que lhe 

der direito o seu bilhete ou passe. . 
§ 2.0 A reclamar providencias ao chefe do trem sempre 

que fôr incommodado pelos seus companheiros de viagem. 
§ 3.0 A fazer transportar livre de frete uma bagagem até 

50 kilogTrJmm;Js, ou decimo de metro cubico, a qur1l será 
d~spachadn e cond~zida no carro de bagagem, podendo o 
VW.Jante levar coms1go no carro de passageiros apenas uma 
malinha ou outro qualquer pequeno volume, cujo peso não 
exceda de iO kilogrammas. 

§ ~-" A fumar nos carros, não havendo senhoras ou pes
soas que com isso'se incommodem. · 

Art_. 10. A m~ia passagem dá direito a fazer transportar 
g~atu1tamente h te metade da bagagem de uma passao-eiiJ jrr~ 
te1ra. _ - - . ._ 

Art_. 11. O vi<ljante com passe tem dir · - ·~";t~Ii.,sih>:r~ ~::. f , 
griltUito de sua bagagem. ..c:v\v • · • ·v':,;., 

~v 

~ ~ ' 
~- :;:~~-~~~ 
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Art. 12. A venda dos bilhetes se fará nas estações, prin
cipiando 30 minutos e termin'ando 5 minutos antes da parti
da do trem. 

O preço será arrecadado no acto da emissão do bilhete. 
Art. 13. Os vinjantes só poderão entrar nos carros depois 

do toque de campa, que será dado iO minutos antes annun
ciando a partida do trem. 

Art. H. E' vedado ao vinjante conservar-se nas estaçõe~ em 
estado de embriguez, llevendo ser intimado para se rettrar, 
e posto fóra em caso de recusa. 

Art. 15. E' prohibido o ingresso nos carros de La classe 
ás pessoas descalças. 

Art. i6. As pessoas affectadas de molestias reconhecida_
. mente contagiosas n~o poderão tomar Jogar nos carros desti
nados aos demais viajantes. 

Art. i7. Os vinjarites são obrigados a observnr as disposi • 
ções dos seguintes arts. 1.02 e 104 do Regulamento geral de 
!26 de Abril de i85i. 

Art. 102. E' prohibido a qualquer passageiro : 
1.• Via,iar nos carros sem bilhete ; 
2. o Viajar em classe superior á que faz menção o seu bi

Ihete ; 
3. o Entrar ou snhir sem ser pela portinhola que o guarda 

designar e abrir ; 
4,. 0_ Sahir em qualquer Jogar que não seja nos pontos da 

estaçao, e e?tando o comboy completamente parado ; 
5. o Passar de um para outro carro ou debruçar-se para 

fóra; 
6.° Fumar durante a viagem, excepto em carros desi

gnados para este fim. e si a Admin;stracão julgar conveniente 
estabelecei-os ; e nas salas das estaçõés. emquanto ahi per
manecerem senhoras, salvo si a sala tiver aquclle destino 
especial : · 

i. o Entrar nos carros (embora com bilhete) em estado de 
embriaguez, indecentemente vestido, ou lev::mdo com~igo cães 
ou pacotilha que aos outros in~omrnode, ou materias inflam
maveis, ou armas de fogo, salvo fazendo neste ultimo caso, 
verificar por um empregado da estrada que a arma está des
carregada. 

Art. 104. Qualquer individuo que infringir as disposições 
do art. :102, será advertido I'Om civilidade pelos empregados 
da estr~da de ferro : si depois de primeira e segunda ad
moestação persistir na infracção, será posto fóra do estabele
cimento, restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver' 
compeado, si não tiver começado a viagem. 

Si a infracçiio do algum:1 das referidas disposições fôf'Com
mettida durante a viagem, to!llar-se-ha nota 'do facto, e pro
ceder-se-ha na fórma dos arts. 55, 57 e 59, ~fim de ser-lhe 
applicadn a multa de 206 a 506 em que incorrerá. 

Art. f.8. Sómente os agentes da força publica conduzindo 
presos poderão levar com sigo armas de fogo carregadas. 
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Bagagens e encouunendas 

Art. 19. Exceptuado o volume que o viajante póde levar 
comsig-o no seu carro, toda a bagagem dos viajantes será des
pachada e s. guirá no mesmo trem que .elle. 

Deve para isso ser apresentada a despacho de 4:5 até i5 mi
nutJs antes da partida do trem. 

As bagagens licam sujt>itas ao frete da tarifa n. 3. 
A estrada é responsavel pela bagagem despachada, em caso 

de perda ou avaria , mas não responde pela que o viajante 
levar comsigo no seu carro. 

Art. 20. As encommendas sujeitas á tarifa n. 3 deverão 
constar de pequenos volumes de carga, fruta, peixe, lacti

. cinios e mais goneros semelhantes, que serão apresentados 
tambem de Mi até 15 minutos :mtes da partida do trem. 

Art. 2L Não serão aceitos como encommenda: 
§ i. o Substancias de' conducção perigos:~. 
§ 2.0 Volumes de mais de um metro cubico ou pesando 

mais de 150 kilogrammas. · 
§ 3. 0 Volumes cujo emb:lrque ou desembarque exija 

grande demora. 
Art. 22. Nenhum 'volume de bagagem, encommenda ou 

carga poderá conter dinheiro, p~peis de valor. ou de impor
tancia e objectos preciosos. 

Por conta .do viajante ou remettent'e que infringir esta dis
posição correrão todos os riscos, e descoberta a infracção fi
cará elle sujeito ao pagamento do despacho, registro e frete, e 
mais á multa de 50;5000. 

.. Art. 23. A estrada não attenderá a reclamações por .troca, 
falta ou avaria de volumes de bagagem ,ou encommenda, 
quando ellas forem apresentadas depois de i hora da chegada 
do trem, ou depois de entregues os volumes. . 

Art. 24. As bagagens e encommendas que não forem re
tiradas até :l hora depois da chegada do trem, ficarão su
jeitas ao pagamen:to da taxa de 10 rs, por kilogramma e dia 
de demora, sendo armazenadas por conta e risco de quem 
pertencer. 

'Art. 25. As bagagens e eneommendns deverão ser bem 
ar.ondicionadas e os volumes feitos de fórma qne não se 
prestem a ser violados· com facilidade. 

A falta dessa condição isentara a estrada de toda a respon-
sabilidade, o quê será' declarado no despacho. · 

Art. 26. No''éalcult) do ft•ete de bagagem ou encommenda 
qualquer fracção será consideradil como unidade ; e quando 
o peso dos volumes fôr menor que a unidade estabelecida, 

. cobrar-se-ha como si tivessem o peso della. 
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Transporte de Inercadorias e cargas 
eiD. geral 

Art. 27. Os fretes das mercadorias e cargas especificadas 
nas tarifas 4, 5, 6, 7, 9, :1.6, :1.7 e :18 serão cobrados por uni· 
dades de 10 kilogrammas, podendo o transporte ser feit0 pelos 
trens de passageiros, mixtos, de mercadorias ou d~ serviço. 

Art. 28. Os objectos, cujo transporte se etfectuar nas con
dições do artigo antecedente, poderão ficar 36 horas na, ·estação 
de Camocim e 48 horas na de Granja. ' 

Findo esse prazo e até 90 dias pagarão armazenagem 
ou estadia na fórma seguinte: 

20 rs. vor fO kilogrammas nos 10 primeiros dias. 
40 rs. por :lO kilogràmmas nos 20 que se seguirem. 
60 rs. por 10 kilogrammas nos 60 ultimos. 
Passados os 90 dias proceder-se-ha de conformidade cüm 

os arts. 63 e 65 do regulamento geral. 
Art. 29. Os objectos especificados nas tarifas :1.4 e :1.5 

poderão ficar 24 horas na estar;ão de Camocim e !18 horas na 
de Granja. 

Findo esse prazo pagarão :1 1$ por hora e por \Vagon com o 
mínimo de :1.0.000 kilogrammas. 

A estrada em tal caso não responde por extravios ou 
dannos. 

Art. 30. Os objectos especificados na tarifa n. 9 só serão 
transportados estando acondicionados em cestos , barricas, 
capoeiras, gaiolas ou caixões fechados. 

A estrada não responde por expedição desta natureza. 
Art. 3:1.. Os animaes especificados nas tarifas :10, H e 12 

serão transportados pelos trens mixtos ou de mercadorias. 
Os animaes que tiverem de ser expedidos deverão ser 

apresentados na estação pelo me!J.OS uma hora antes da par
tida do trem. 

Art. 32. O expeditor que desejar etfectuar o transporte 
de grande numero de animaes, deve prevenir a estrada com 
antecedencia de 48 horas. 

Art. 33. A estrada sómente se responsabilisa pelos da
mnos ou perdas no transporte de unimaes, provando-se que 
por culpa dos seus empregadr:s foram elles extraviados, 
demorados mais tempo do que o necessario, ou maltratados 
durante a viagem. 

Art. 3~. Os animaes que não forem retirados logo de
pois de sua chegada á estação destinataria, serão remettidos, 
por conta e risco de quem pertencerem, para algumn cochei
ra ou deposito de animaes, correndo a despeza, a que derem 
Jogar, por conta de seus respectivos donos. 

Art. 35. O carregamento e dcscnrregamento para os arma
zens c carros de objectos transportados, segundo as tarifns 
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4-, 5, 6, 7, 8, 9, t 7 e !8, serão feitos pela estrada ; os das demais 
tarifas pelos expeditores ou destinatarios, podendo a estr~da 
fazer este serviço, no caso de negligencia ou convenio 
daquelles, mediante o pagamento devido. . 

O carregamento ou descarregamento de qualquer material 
ou mercadorias fóra da estacão não dá Jogar a reducção de 
taxa. · 

Art. 36. Os objectos expedidos pelas tarifas deste regula
mento podem ser despachados a todJs as .horas do expediente 
das e~tações. . 

Art. 37. As mercadorias depositadas nas estações para 
· serem despachadas deverão ser acompanhadas de uma nota 

assignada pelo remettente, na qual estejam declarados a data 
da entrega, a natureza da mercadoria e os nomes e ende
reços do remettente e Clmsignatario. · 

A mesma nota deverá conter a marca e acondicionamento 
dos volumes. . 

Todos os volumes seriio marcados bem legivelmente. 
Art. 38. .\o calculo dos fretesas fracções de :1.0 kilogram

Iilas, ou outra unidade, entrarão como unidades inteiras, si 
excederem da tnetade, e como meias unidades, si forem me-
nores. · · ·· 

Art. 39. As mercadorias que misturadas com outras pu
derem damnifical·as só serão transportadas pelo frete de um 
wagon. ·· · 

Art. 4-0. A estrada não responde pelas avarias inherentes 
á natureza das mercadorias, taes como a deteriora~ão de 
frutas, etc., diminuição ordinaria de peso, combustão espon
tanea, evaporação ou esgoto de liquido, etc. 

Não é responsavel igualmente por avarias de qualquer na
tureza desde que n~o forem authenticados pelo chPCe da es
tação, antes da entrega dos ~>bjectos, e não houver nos envolu
cros estrago conhecido, procedente de negligencia de seus 
empregados. 

Art. M.. A estrada poderá recusar a expedição de qual
quer carga nos seguintes casos : 

:1.. o Si o genero estiver tão mal acondicionado que haja 
probabilidade de não chegar ao seu destino sem perda ou 
avaria; 

2. o Si reconhecer-se no acto da entrega que já está deterio
rado; 

3. o Si faltar algum volume. 
Entretanto, o remettente poderá reparar os defeitos da carga, 

e neste caso a estrada fará a remessa substituindo por outra 
a nota apresentada, si fôr necessario. 

Si, porém, o expeditor exigir o transporte do genero 
deteriorado, será elle feito por sua conta e risco. 

Art. q2. Sob a requisição de qualquer pessoa poderá a 
estrada alugar um ou m~is wagons de merca:!orias cnm o 
abatim ... nto de 20 o;. sobre o valor correspondente á lotação 
dos mesmos. 

Art. 43. O frettl dos wagons alugados ou requisitados 
para carga completa de mercadorias será pago adiantado. 

PODER EXECUTIVO f8Sf 20 
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O expeditor fica sujeito á multa de 5nooo por wagon e 
por dia de demora si as mercadorias não forem remettidas á 
estação no dia convencionado. 

O expeditor só terá direito a exigir metade do aluguel, no 
caso de rejeitar os carros depois de tel-os á sua disposição. 

A requisição de um ou mais wagons será feita com anteee
dencia de 24 horas para um e 48 horas para mais wagons. 

Nas estações os wagões serão carregados por pessoas do 
expedito1· dentro do prazo que lhe fôr fixado. 

Art. q4. Nenhum expeditor de um ou mais wagões de 
mercadorias póde exceder, sob qualquer pretexto, a lotação 
aos mesmos wagons. 

O expeditor é responsavel por qualquer avaria causada 
nos veh1culos da estrada de ferro pelos agentes na carga e 
descarga das. mercadorias. . . 

Art. 45. O. tran~porte de materias inflammaveis, taes como 
phosphoros, liqu1dos alcoolicos, agua-raí:, vitriolo, essencias 
e outras substancias perigosas, como fogos artificiaes, etc., ou 
de volume cujo envolucro possa occasionar incendio, não 
póde ter Jogar pelos trens de passageiros. Estes objectos 
devem ser acondicionados em barris ou caixões de madeira 
fortes e completameate fechados, e são .expedidos pelos trens 
de mercadorias. 

Art. 46. A polvora e outras substancias de grande perigo 
só podem ser transportadas sendo acondicionadas em duplo 
envolucro. de madeira, ou em caixões de cobre devidamente 
fechados, por conta do Governo, ou quando forem destinados 
ás obras da estrada de ferro. 

Art. 4,7. Toda a inscripção de mercadorias, bagagens, di
nheiro, joias, animaes, é feita mediante um conhecimento 
dado ao expeditor, e que é exigido no acto da entrega dos 
objectos. Uma taxa de qQ réi~ é percebida pelo conheci
mento de inscripção. 

No caso de perdu do conhecimento, o recebedor, depois 
de justificada sua identidade, póde passar um recibo em 
vista do qual lhe será entregue a mercadoria ou volume 
registrado. 

Art. 48. As mercadorias de qudlquer natureza, remettidas 
para as estações afim. de serem expedidas pelos trens de cnr
ga, e que n~o forem despachadas dentro de ~~ horas de dia 
na estação de Camocim e 2q, horas na de Granja, ficam sujei· 
tas á armazenagem, de conformidade com a tarifa por que 
tiverem de ser despachadas. A Administração não responde 
por estas mercadorias, antes de serem despachadas. 

Art. !.19. Os objectos que não se acharem sufficientemente 
acondiciOnados, e que não tiverem um. endereço ou marca 
intelligivel, podem ser recusados, ou transportados sem 
responsabilidade da estrada, fazendo-se esta declaração nos 
respectivos conhecimentos. . 

Art. 50. Nenhum volume de cnrgoa, mercadoria, bagagem 
ou encommenda poderá conter materias inflarnmaveis, e as 
pessoas que esconderem essas materias ou não lizfl!·em men
ção de sua existencia nos volumes i.lpresentados a despacho 
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ou comsigo levarem, incorrerão em uma multa de 50~, além 
de ficarem sujeitas á responsabilidade judicial sempre que 
houver desastre ou nccidente motivadg por essas materias. 

Os volumes que as contiverem ficam sujeitos á apprehensão, 
e as ma terias inflnmmaveis serão inutilizadas. 

Art. 51. Feita a menção de que trata o artigo antecedente, 
devem as materias intlammaveis ser immediatamente re
tiradas dos volumes e da estação, mesmo quando a isso for
malmente se opponha o remettente ou viajante. 

Art. 52. O transporte de armas será recusado sempre que 
haja ordem do Governo ou requisição de autoridade compe· 
tente. 

Valores~ papeis de hnpor-tancia e ob
jec-tos preciosos 

Art. 53. O dinheiro, papeis de valor ou de irnportancia e 
os objectos preciosos 5erão expedidos em volumes especiaes 
registrados e sob completa responsabilidade da estrada. 

Art. M. Pelo transporte desses volumes se cobrará o frete 
da ta ri f a n. 3 e mais como reg-istro uma taxa de 1;2 % do 
valor declarado. O mínimo da importancia cobrada por esse 
registro será 1í00 réis. 

Esses objectos devem ser cuidadosamente pesados e só serão 
expedidoc; em trens de viajantes. 

Art. 55. O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outros 
metaes preciosos devem estar acondicionados em saccos, cai
xas ou barris. 

Os saccos devem ser de panno forte, cosidos por dentro e 
perfeitos, isto é, niio dilacerados nem remendados. A bocca 
desses saccos será fechada por meio de corda ou cordel in
teiriço, e nó coberto com sinete em lacre ou chumbo, e as 
extremidades mantidas por sinete igual sobre uma ficha solta. 

As caixas ou barris serão fortes e pregados ou arqueado~ 
com solidez, não devendo apresentar indicio algum de aber
tura encoberta nem de fractura. 

As caixas serão fortemente ligadas por meio de corda in· 
teiriça, collocada em cruz, com tantos sinetas em lacre ou 
chumbo, quantos forem necessarios para attestar a inviolabi· 
!idade do volume. · 

Os barris serão amarrados com corda inteiriça collocada em 
cruz passando sobre a tampa e fundo e fixada com sinete em 
lacre ou chumbo. 

Art. 56. O papel-moeda, as notas de bsnco, as apolices e as 
~cções de cõmp!lnhias e outros papeis-valores e os papeis de 
1mportancia devem ser apresentados em saccos ou caixas ou 
formar pacotes revestidos de envoltorios intactos em papel ou 
panno encerado, garantido com cordel forte, posta em cruz e 
sinete em lacre nos nós. 
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Todavia esses objectos podem ser aceitos em envoltorios de 
papel fechado com cinco sinetes em lacre, comtanto que em 
relação á solidez e acondicionamento esses volumes nada 
deixem a desejar. 

Art. 57. us endereços devem ser directamente escriptos 
sobre os volumes e não cosidos, rollocados ou pregados, afim 
de que não possam encobrir vestígios de :1bertura 011 fra
ctura; podem tambem ser escriptos sobre etiquetn pendente 
e presa ao volume por meio dA cordel. 

A declaração do valor será mencionada no endereço por 
extenso. 

As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaeg ou nomes dos 
estabelecimentos, quando impressos nos saccos, caixas, bar
ris ou pacotes, devem ser perfeitamente legíveis. 

Os sinetes feitos com moeda são formalmente prohi-
bidos. · . · 

Art. 58. As expedições degta especie devem ser apresen
tadas a despacho e registro pelo menos uma hora antes da 
marcada para a partida do trem, sem o que ;não seguirão por 
elle. · 

Art. 59. A responsabilidade da Administraç~o por esses 
objectos consiste em entregai-os sem o menor indicio de 
terem sido violados, e havendo indícios de violação inde
mnizar o que de menos se encontrar no conteúdo em relação 
ao valor declarado para o despacho e regii;tro. 

Art. 60. A nota de expedição deve, além das indicações 
ordinarias, conter declaração do valor por extenso e sobre 
lacre, sinete igual ao dos volumes. 

Besponsa,bilidade 

Art. 6i. A Administração da estrada declina toda respon· 
sabilidade por perda, falta ou <!Varia nos seguiDtes : 

§ i. o Quando provit.·rem de caso fortuito ou força maior. 
§ 2. u Quando nãu tiverem sido verificados á chegada da 

mercadoria e antes de sua aceitação .ou retirada pelo destina
tario. 

§ 3." Quando os envoltorios não apresentarem exterior-
mente indicio de violencia. ou fractura. . 

§ ~- Q Quando forem ulteriores á recusa do destinatario, do 
que se lavrará :mto. 

§ 5. o Quando a mercadoria fôr por sua natureza especial 
susceptível de soffrer perda ou avaria total ou parcial, como: 
combustão espontanea, effervescencia, evaporação, vasa· 
mento, ferrugem, putrefacção, etc. 

§ ti.• Quanrlo a mercndoria por máo a~·onrlicionamento ou 
qual4uer defeito 1•bs~rvado pelos empregad .. s qo d ·spaebo 
houver sido, nrio obst:~nttl, de"pachada a J!edido do remei
tente, declarando o eml'lregado na nota de expedição:-• se· 
gue sem responsabilidade da Administração da estrada. • 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3()9 

Art. 62. A Administração não responde pelos damnos 
resultantes do perigo que o transporte t>m caminhos de ferro 
ou demora da viagem acarreta para os animaes vivos. 

Art. 63. A Administração não se re~ponsabilisa pelo damno 
que da arrum~ção nos W<1gões e armazens, carregamento e 
descarga, possa resultar para a mobilia não encaixotada. 

A mobilia desencapada, sómente ent·apada ou mesmo 
engradada seguirá por conta e risco do remettente, respon· 
dendo a Administração unicamentP. pelo extravio. 

Art. 61.. A estrada não v responsavel pelo e:·tado da mo
bilia enc:1ixotada, louça, vidros, cryst.~es ou qu<~esquer ob· 
jectos fr11geis encaixotados ou embarric,dos, desde que en· 
tregue o~ volumes sem signaes de terem sido violados, ou 
de krem ;;offrido choque ou pressão que pudesse damnificar 
o conteúdo. 

Art 65. Quando o carregamento e a descarga são feitos 
pelo rPmettente ou pelo destinatario, a Administração não 
responde pelos riscos ou perdas resultantes daquellas ope· 
rações ou de suas consequt:'ncias. 

Art. 66. Quando o carregamllnto fôr feito pelo remettente 
a Administração não responde pelo numero de volumes 
indicados nas notas de expedição. 

Art. 67. A Admini~tração não responde pelos riscos pro
venientes da natureza dos obj~;ctos contidos nos volumes de 
bagagem ou encommendas. 

Art. 68. Salvas outras disposições expressas neste regu
lamento e no regulamento geral, a Administração se res
ponsabilisa pelos objectos que lhe forem confiados para serem 
trans1-1ortad~'s ou ficarem depo>itados em seus armazens. 
Essu responsabilidade começa do momento do pagamento do 
frete e recepção do genero, e termina no neto da ent· ega do 
mesmo genero 30 destinatario ou a seu correspondente ou 
preposto. 

Art. 69. Quanto aos objectos ou mercadorias, a Adminis
tração não é responsavel á indemnização senão até a impor
tancia de 500 rs. por kilogramm,1 de mercadoria e cargas 
em geral e de ii$000 por kilogramma de bagag-em ou encom
menda perdida ou avariada, sem que, em caso algum, a 
indemnização possa ser superior ao valor da mercadoria, 
bagagem ou encommenda perdida ou avariada. 

No caso em que uma mercadoria, etc., desencaminhada fôr 
depois achada, a Administraç:io allix11rá aviso na estação, e o 
destin;1tario terá, dur;mte 15 dias, o dirdto de reclamar a en
trega, devendo restituir 3 4 da indem nizaçào que ja lhe houver 
sido paga. A mercadoria, etc. avariada fica pertencendo á 
estrada. 
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Disposições geraes 

Art. 70. A estrada é obrigada a effectuar com cuidado, 
exactidão e presteza e sem favorecer a l:fm mais do que a 
outro individuo, todos os transportes de qualquer natureza 
flUe lhe forem confiados, salvas as excepções previstas neste 
regulamento. 

Art. 71. Toda a reclamação, tendo por objecto uma taxa 
indevidamente percebida, perda ou avaria, deve ser immedia
tamente dirigida ao agente da estação. Da decisão do dito 

· agente poderá o reclamante, dentro do prazo de ti·es dias, 
appellar para a Administração, findo o qual não poderá ser 
attendido. 

Art. 12. O envolucro dos objectos, mercadorias, etc. entra 
no calculo do volume e do peso para pagamento dos fretes e 
mais taxas e despezas. 

Art. 73. As pessoas que estragarem os carros, estações ou 
apparelhos da estfada serão responsaveis pelo damno cau>a
do·; e si fôr este intenciont~l, proceder-se-ha judicialmente 
contra o delinquente. 

Art. 74. No desempenho de suas f'uncções os empregridos 
têm obrigação de tratar com urbanidade todos que tiverem 
negocio com a estrada. 

Art. 75. Deverão dar aos viajantes, remettentes e. destina
tarios todas as informações que estes lhes pedirem, e facilita
rão, quimto possível, o cumprimento das formalidades a pre
encher. 

Deveq1 em caso de necessidade ench~r as notas de expe
dição. 

Art. 76. Nenhum agente ou empregado poderá dar ao 
publico documento que contenha rasura ou emenda por elle 
não resalvada. 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Abril de 1.881.
Jlf. Buarque de Macedo. 



ACTOS DO PODEI\ E'<ECt:TIVO 

PAUTA 

A 

Abelhas............... 4 
Ahnbora~.. .. .... . . . •. . 9 

i Acafates e semelhan-
tes ....... ,.......... 5 

Acidos mineraes...... 4 
A co................... 5 
Aéordeons.... ..• • . . • . • 4 
Aduellas ............. H 
Aguardente............ 6 
Aguas medicinaes..... 5 
Agua-raz. ... .•. ...... 4 
Alabastro em obras·.... 5 
Alam hiques e perten-

ces .................. !6 
Alcatrão.............. 5 
Alcool ... ;............. 4 
Algodão.·.............. 6 
Alhos................. 5 
Almofarizes de metal 

.e pedra ou madeira. 5 
Almofadas............ 5 
Alpiste................ 5 
Alvaiade.............. 5 
Amendoas... ..... ..... 5 
Amendoin ............ 6 
Ancoras e ancoretas 

vasias .............. . 
Angico, resina, gom

ma ou folhas ......• 
Anil ................. . 
Animaes empalhados 

ou embalsamados ... 
Animaes ferozes (frete 

convencional) .••••.• 
Animaes pequenos, en-

5 

5 
5 

4 

9 

1 
gaiolados .....•..•... 

Animaes pequenos, sol-
tos .................. 12 

Animaes de se !la...... !O 
Aniz................... 5 
Arados ................ !6 
Arame de metal....... 5 
Araruta... ........... 'i 
Archotes ..•...•... ;... 5 

I 
ArJ~isrg~. ~~~:~. ?~ ~~~. 5 
Ardosia . . .. .. .. .. .. .. • !5 , 
Arêa ..••... ..•......... 17 ! 

A 

Argilla ..•.••...••.•••• 
Armações enverniza

das com vidros para 
lojas ..••.•....•..... 

A r mações para chapéos 
de sol ••...•...•.•.•. 

Armações para igrejas. 
Armamento ••.•....... 
Arreios ............... . 
Arroz ............... .. 
Artigos de folhas de 

Flandres nào dassi-
ficados ...... · ....... . 

Artigos de luxo não 
classi1icados .•.....•. 

Artigos de pacotilha 
não classificados .... 

Arvores e arbustos 
vivos .............. . 

Asphalto ............. . 
Assucar .............. . 
Avelãs ............... . 
Aves em pai haJas •...• 
Aves engaioladas ..•••. 
Aves soltas .......... . 
Azeite doce e outros ... 
Azeitonas ............ . 
Azulejos ....•..•.•..•. 
Abanos de pennas .... . 
Aba nos de palha ..... . 

3U 

!7 

4 

5 
4 
5 
5 
'i 

8 

4 

5 

f.7 
i5 
6 
5 
4 
9 

13 
5 
5 
5 
5 
5 
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B ~ 

I 
B g 

~ 
$.. 

~ 

Bacalhau ............... 7 Barbantes._ ............ 1:i 
Bacias de metal e louça. 1:i Berços .... ' ............. 1:i 
Bagagens pelos diver-

so,; trens ............ 3 
Bagas de mamona ou 1:i 

zimbro .............. 
Babús vasios .......... 8 
Baionetas .............. 1:i 
Balaios do p;tiz e ou-

tros .: ............... 4 
Balanças ............... 1:i 
Balas ..... ···-········ 5 
Baldes de metal ou 

madeira ............. 1:i 
Balões ................. 5 
Bambinellas ........... 5 
Bambú ................ 14 
Banha de porco ....... 5 
Banheiras .............. 8 -Barricas e barris va-

sios ..•..•••......... 5 
Barro .................. :1.5 
Barrotes ............... 14 
Bntatas alirnenticias ... 7 
Bestas e burros ....... l.O 
BPzerros ............... H 
Bilhares e baga te lias •• 4 
Biscoutos .............. 5 
Boiões vasios ...•...... 5· 
Bois e vaccas •.••..... H 
Bolacha ............... 7 
Bolsas de viagem ..... 5 
Bombas para po~os e 

cisternas ............ 1:i 
Botijas vasias ......... 5 
Breu .................. 5 
ilrinqnedos ...•••••..•. 5 
Broc_has para pintar ou 

1:i catar ................ 
Bronze em bruto ...... 5 
Bronze em objectos de 
:ute .................. 4 

Borracha em bruto .••. 6 
Borracha em obra ..... 1:i 
Barras de ferro ....... 1:i 
Bustos ................ 4 
Bacamartes ........... 5 
Baetas ................ 1:i 
Bar1anas ............... 9 
Banr~os enverniz~rlos 

.. de. madeira ou ferro. 5 
Bandejas diversas •.•• 5 
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c 

Cabeçadas ou cabeçõe, 
para animaes.. . . . • . 5 

Cabello......... ..• .• • . 6 
Cabos.................. 5 
Cabritos. • . . . . . . . • • • . • • 12 
Caça................... 9 
Cacáo. .. .•. .•.•••••.. •. 5 
c~chimbos.. •.. • •• • •• •. 5 
Cães................... 12 
Café em grão.......... 6 
Café moido. •.. • • . . • . . . 5 
Caibros................ I <i 
Caixas de guerra...... .i 
Caixas vasias, de ma-

deira, folha ou pa-
pelão................ 8 

Cal.............. 15 
Calçado................ 5 
Caldeiras.............. 5 
caldeiraria (artigos 

não classificados).... 5 
Camphora............. 5 
Canna de assucar ...... 9 e 14 
Canoa da India........ 5 
Canella. .•• ............ 5 
Cangalhas............. 5 
Canõas.... .• . .... . . . •. 17 
Canos de barro........ 15 
Canos de metal........ 5 
Capachos.............. 5 
Capim ........ , ........ 17 
Capoeiras vasias....... 7 
Carne fresca, secca ou 

salgada.............. 7 
Carneiros. . . • . . . . • 12 
Caroços de algodão..... 17 
Carrocas desmontadas.. 5 
Carros de mão......... 5 
Carvão mineral ouVe· 

gelai ........... ; ..... 18 
Carvão mineral........ 15 
Cascas de arvores.. • • . . 6 
Cascas de cocos........ 6 
Castanhas.............. 5 
Cavallos ...... ·,J'.,.... 10 
Cavernas para j9rnbar-

cação ................ I' 
CP bolas e cebolinhas... 5 
Centeio................ 5 
Cera em bruto. .. .. • • .. 6 
Cera em velas...... • . .. 5 

c 

Cera em obras (não 
classificadas) .•...•.• 

Cereaes (não classifica-
dos) ............... .. 

Cerveja ...•....••..•••. 
Cevada ............... . 
Cassuás vasios ........ . 
Chá ................... . 
Champagne ........... . 
Chapas de ferro ou 

zinco para cobertu-
ras ................. . 

Chapas para fogões .... . 
Chapéos .............. . 
Chapelaria (artigos não 

classificados) .•...... 
Charutos .•.........•.. 
Chifres ............... . 
Chocolate ............. . 
Chouriças ....••.......• 
Chumbo em bruto ou 

de munição ........ .. 
Chumbo em obra (não 

classificada) ....••.•. 
Cigarros .............. . 
Cimentos ............. . 
Cocos seccos ou verdes. 
Cofres de ferro ........ . 
Coke .................. . 
Cotchõ"s de palha, ca-

pim, etc ............ . 
Colchões de tecido me-

tallico .............. . 
Colla ................. . 
confeitaria (artigos 

não classificados) •... 
Conservas em latas 

não classificadas ... .. 
Cordas diversas ....... . 
Cordas de embira e ou-

tras do paiz ........ .. 
Correarue militar .... .. 
Correntes de ferro ou 

7 
5 
5 

1.7 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
6 
5 
5 

5 
5 

15 
9 
5 

15 

5 

5 

5 
5 

6 
5 

latão................ 5 
Cortica em bruto...... 17 
Cortica em obra não 

classificada ......... . 
Couçoeiras ............ . 
Couros ................ . 

8 
14 
6 

Couros trabalhados ou 
envernizado ~---~ •• ~.t-.,.--~ .,:!b-""'-. 

' \\)\\\ECA DACA~ 
~\, . 

t( «:) 

\~ ~~ 
~S' -='=:o-.;-;-~D~ 
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c I~ 
I Crina vegetal ou ani- . 
] mal................. 6 

Crystaes em obras.... 4 
. Crystaes em bi'Uto.... 6 

Cubos para d istillação 
e engenho.......... l.G 

Cubos, pinas e raios 
para rodas........... 5 

] Cutela~ia (artigos não 
classlfirados)........ 5 

Cylindro sde ferro..... 5 
Cuias................. 5 
Creosoto .. ... ... . .. . .. 5 
Cravo da lndia.. .. .. . ti 

, Cognac ..••..•... ··•··j 5 

D 

Dinheiro (frete con
vencional) . 

Doces estrangeiros ou 
do paiz. ... .. .. ..... 5 

Dormentes de madeira. U 
Dormentes de ferro.... 5 
Dobradiças............ 5 
Dados................. 5 
Dragonas.............. 5 
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E 

Eixos.................. 5 
Embira ................ 17 
Encerados para mesas 

ou tapetes • . • • • • • • • • 5 
Encommendas p e I os 

trens de viajantes.. 3 
Enxadas .......•.•• ; • • :16 
Enxergas para ani, 

maes....... .. ••• .... 5 
Enxergões • .. • • • . .. . . 8 
Enxofre............... 5 
Equipamento militar 

não classificado..... 5 
Ervilhas seccas...... •• 5 
Escadas de mão....... H 
Escadas para casas.... U 
Escaleres •••.•••••.•.•• :17 
Escovas de qualquer 

especie .............. 5 
Esmeril............... 5 
Espadas............... 5 
Especiarias não clas-

sificadas............ 5 
Espelhos.............. 4 
Espingardas........... 5 
Espil·itos não classifi-

cados............... 4 
Essencias não classi-

ficadas.............. 4 
Estacas para cercas... 14 
Estampas.............. 5 
Estanho em bruto ou 

em obra não classi-
ficado .. • . ..... .... . • 5 

Estatuas............... 4 
Esteiras da 11ndia... . . 5 
Esteiras para canga-

lhas................. 5 
Estojos e instrumen-

tos cirurgicos, ma
thematicos, etc. etc. 4 

Estopa em bruto...... 5 
Estopa em obras não 

classificadas......... 5 
Estrume .............. 17 
Esquife ........... ,.... 8 
Estivas ............ , .. 5 
Estantes............... 5 

F 

Facliina .............. . 
Farelo .............. . 
Farinha de mandioca, 

milho, trigo e outras 
nutritivas ........ .. 

Fazenda de seda •.•..• 
Fazendas d i v e r s a s 

(não classificadas) ... 
Feijão ....••....•..•.. 
Feltro ............... .. 
Ferro ................ . 
Ferraduras para ani-

maes ............... . 
Ferraf!ens não classi-

ficadas ............. . 
Ferramentas diversas. 
Ferrolb.os ••.••••.••... 
Ferro bruto ou em 

obra não classificado. 
Ferro de engommar .. 
Ferro velho em chapa, 

barra, arco ou verga. 
Ferro em barra ou 

vergas dobradas •.•.• 
Fibras vegetaes para 

cordoaria .••.••...•. 
Fios .................. . 
Flores artificiaes .••••• 
Flores de canoa ou 

outras para enchi-
mento .............. . 

Flores naturaes .•..•.. 
Fogareiros .......... .. 
Fogos artificiaes .•..... 
Fogões de ferro ...... . 
Folhas medicinaes ... . 
Folles ................ . 
Forjas portateis ...... . 
Fôrmas diversas .... .. 
Fôrmas para assucar .. 
Fornalhas e forrios de 

ferro ............ ; .. · 
Fornalhas para en-. 

genhos ............. . 
Fouces ............... . 
Frutas a granel ..... .. 
Frutas frescas ... ·., ..••. 
Frutas seccas ou em 

doces .............. . 
Fubá ................. . 
Fumo do paiz e outros. 
Facas ................ . 

3!5 

17 
7 

7 
ti 

ti 
7 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 

6 
5 
~ 

17 I 
i I 
5 
5 

16 

5 

':l6 
:l6 
17 
9 

5 
7 
5 
ti 
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F ~ G~ ~ ~ 

Facões ••.•••..••••••••• õ Gaiolas ..•.••••.•••••.• 9 
Figos seecos ••.••...••. õ Gallinbas ............. 9 
Figos frescos ........... 9 Gamellas .•..••.•..••.•• 5 
Freios ................. õ Gansos ................ 9 e 13 

Garrafas vasias .••..•.• 17 
GalfiS ................. 9 e 12 
Gaz liquido ......... :. 4 
Gelatinas .............. õ 
Geléas ., .••.••••••.•.• 5 
Gelo ................... 5 
Genebra ............... 5 
Generos alimentícios 

não classificados ..... 7 
Generos de exportação 

nào classificados ...•• 6 
Generos de importação 

não classificados .•••• 5 
Generos dt: perigo ou 

de cuidado nã() elas-
sifir-ados ...... ~ ...... 4 

Gengibre ••••••.•••.•.. 5 
Gesso ....... · .......... õ 
Gigos vasios ........... 8 
Giz .................... 5 
Globos de vidl'O ou 

louça ................ 4 
Globos geographicos •.• 4 
Gornma arabica e ou-

tras não classificadas. õ 
Gomma de mandioca e 

outras do paiz ...... 5 
Grade de ferro ou ma-

~eira .. , ............. 5 
Granadas ..••.••.•••••• 4 
Graxa animal ......... 5 
Graxa para calç;ado .... 5 
Grelhas a e ferrQ .•...•. õ 
Guano ................. 17 
Guarda-roupas, mu-

sicas, papeis, etc., etc. 4e5 
I 

Guindastes ............ 5 e f7 
Gerem uns ............. 9 

- -
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H ? I ~ 
$... ·~ 
{:: ~ 

Harpas ••••.••••.•••.•• li Imagen~ •••..•••••.••• li 
Herva mate ..•••..••.• 5 Im po·essos •.••••.•....• 5 
H ervas mPdicinaes e Incen,o ................ 5 

outras não classi- Inhame e outras raizes 
ficadas ............... 6 alimenticias ......... 9 

Hortaliças frescas .•.•. 9 Instrumentos de ci-
rurgia, engenharia 
e semelhantes ....... li 

Instrumentos de mu· 
sica, oetica e se-
n1elban es ••••••••••• li 

Instrumento~ para la-
!6 voura ............... 

I 

I -- --
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I J 

I 
g 

I 
K g 

~ ~ 

~ ~ 

Jacas •....•..•..•••.••. 9 Kerosene em latas en-
Jangactas .••.••..••.•.• l.7 caixotadas ........... 4 
Jarros de louça, vidro, 

5 barro, etc .••••••.••. 
Joias (frete coqven~ 

cional l 
Jumentos .............. l.2 
Junco dalndia •••.•.•.• H 
Junco do paiz ....... , •• H 

I 

I 
! I 

i 
li 
I 

I 
I 
I~ 
r~ 
I 

' 

li - -
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L 

Lã em bruto ou em 
obras não classi-

I g I ~ 

ficadas... • •• .. . . .•• • 5 
Lacre................. 5 
Ladrilhos de azulejos 

ou marmore ......... HS 
1 Ladrilhos de barro.... !5 

I 
t~~~~~õ~s-e'iã~ié;ri;;· 15 

sem vidros.......... 5 

I 
Larnpeões e lanternas 

com vidros.......... 4 
Latão em obra......... 5 
Lavatorios enverni· 

zados.. .• .. ......... 4 
Lavatorios df' ferro ou 

marleira... .• . ... . .. . 5 
Legumes frescos....... 9 
Leite condensado...... 5 
Leite fresco........... 9 
Leitões ................ 9 e 12 
Lenha ................. !4 
Lentilhas.............. 7 
Licores................ 5 
Limalha de ferro...... 5 
L!mas de aço.......... 5 
L1nguas frescas, seccas 

ou salgadas ......... . ,. 
i) 

Linguiças .......... . 

I 

Linha para costura·.· .. .. 
Linhaça .............. . 
Livros ..••...••...•...• 
Lixa ............... .. 

I 
t~~g~·<ie iJa:;;~ ·a·õ -~~;ii:: 

5 
5 
5 
5 
5 
4. 
5 

Louça er'n barricas, 
caixas ou gig-os .. ;. •.. 5 

I 

Lousa em Iages........ !5 
Lousa }Jara escrever... 5 
Lon;: ............. ~.... 5 

, Loros .•...... ·. •.. . . .• . 5 

li 
!i 
li 
I, 

M 

:Macacos de ferro... . . . 5 
lllacarrão e outras mas-

sas alimenticias..... 5 
lllach~dos....... ... •• . . !6 
t.Jachi nas d e copiar 

cartas............... 5 
l\Iachinas de costura... 4. 
l\Jachinas photographi· 

cas.................. 4 
Machinas de fazer fari-

nha e seus pertences. !6 
Machinas de descaro-

çar algodão.......... !6 
!llachinas em geral des

tinadas á lavoura ao 
preparo de seus pro-
duetos.............. !6 

i\Iachinas para fabrico 
de telha, tijolo, etc.. !6 

l\Jachinas de imprimir. 5 
Machinas para tecido.. !6 
lllachinas pequenas não 

classificadas......... 5 
I\l;:deiras............... H 
1\Jaizenà .. ·....... ...... 7 
l\Jalas de via!!ern, va- · 

sias ....... ~ ....... ;. 5 
Malhos para ferreiros.. 5 
lllangas de vidro....... 4. 
Mandioca.............. 9 
Manteiga.............. 5 
Mar•pas e manuscriptos 5 
lllariscos .............. : 5 
lllarfirn....... ... • . ... . 5 
~larmore em bruto.... !5 
1\Iarmore em obra...... 4. 
Marquezas......... .... 5 
~larrecos............... 9 
Marr0qui m.. . . • . . • . . • • 5 
i\lartellos.. .. .. .. • • .. • 5 
~!assas .......... ; ... ,... 5 
lllateriaes de construc-

cão não classificados. HS 
Médicamentos não clas-

sificados............. 5 
Medidas diversas...... 6 
lllel de abelha......... 6 
l\lel de canna.......... 7 
IIJ,minos de menos de 

3 annos de idade ao 
collo, gratis. 

1\Iesas envernizadas.. . . -i e 5 
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-

M g N S. 
;.. ;.. 

~ ~ 

Mesas de ferro ou ma- Novilhos ......•.•••.... 11 
deira ................ 5 Nozes .................. 5 

Milho .................. 7 Noz-mos~ada ........... 5 
Mochos envernizados .. 5 Navalhas ........... 5 
Mochos ordinarios ..... 5 Novilhotes ............. H 
1\lobi I ia envernizada. h5 
Mobilia ordinaria, usa-

da nu em máo estado 5 
Modelos ................ 4 
Moendas para enge-

nhos ou pertences ... 16 
.Moinhos para café, pi· 

mtnta, etc .......... 5 
' Moinhos para lavoura. 16 
1\loirões .............. ,; 14 
i\loitões e cadernaes. 5 
Molas ..... ~ ............ 5 
Molduras ............. 4 
Moringas de barro •••.• 4 
Mós .................... 16 
Macacos ........ , ...... ~2 

,. 

---,...-. ---
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o p 

_. I~ I 
-,'=======:==11 

Objectos preciosos de 
arte................. i 

Objectos de cuidado ou 
perigo ... .,.......... i 

Ob.lectos de luxo, de 
ferro, cobre, bronze, 
ou de qualquer outra 
qu~lidade .. _........ i 

Objrctos manufactura· 
tios não classificados. 5 

ObjPctos Lle marcena-
ria e carpintaria des
montados. • . • . . . . • . . 5 

Objectos de sirgueiro.. 5 
Obras de cabelleireiro.. 5 
Oleados................ 5 
Oleo de amendoas do-

11 m~~;-<ie q~;ici~e;:<itià: · 5 

!idade não classifi-
cados............... 5 

Oratorios .............. 4 e 5 
Orgãos.. •. ... .. . ..• .. i 
Ornamentos para igre-

jas.................. 4 
Ossos .•••.....•..•..•.. 6 e 9 
Ovos.................. 9 
Ouro em bruto (frete 

convencional) 
Ouro em obra (frete 

convencional) 
Uvas frescas, seccas ou 

salgadas............. 5 

PODBJ: EXECGTIVO 1881 

Pacas ....•.•....•...•.. 9 e 12 
Padiolas . . . • . .. . . • • . • • !7 
I' a in a de seda......... 5 
Painço... ...•. •. ••.•.•. 5 
Paios.................. 5 
Palhas de milho, co

queiros ou palmeiras. n 
Palhas do Chile e ou-

tras para chapéos.'". 
Palhas de trigo, de can· 

na e outras.......... !7 
Pandeiros............. 4 
Panellas de ferro ou 

barro ...•..•..•.•.•. 
Panno de qualquer 

qualidade ....•••••.. 
Pão •.•.....•..•....... 

5 
7 

14 Paus para tamancos ••• 
Papel de qualquer qua-

lidade............... 5 
Papelão............... 5 
Pás.................... !6 
Passas................. 5 
Passaras empalhados.. i 
Passaras vivos •••...•. 9 e 13 
Pasta_ de papel ou pa- •. 

pelao................ o 
Patos ................. 9 e_ 13 
Patronas.............. 5 
Peanhas.. • • . • . • . • • • . . . 5 
Pedras açorianas...... 16 
PeJras de afiar ou 

amolar ............. . 
Pedras de cantaria, 

alvenaria, calcarea, 
e outras para edifi-
cação e calçamento.. 15 

Pedras de filtrar....... 5 
Pedras lith<lgraphicas 

e de porcellana para 
escrever ............ . 

Peixe fresco, salgado 
ou secco ........... . 

Peixe em latas ...... .. 
Pelles em bruto ou 

preparadas .•.•.••.•• 
Pendulas para rel-ogios. 
Peneiras de cabello, 

seda ou tela metal-
lica •.......... _ •.••• 

7 

,. 
u 
4 

Peneiras de paltta do -"' 
paiz. .•......•.• ~,.......~~=!:~~ 

. ~\)\ffHEC~
~~~ '1, 

\:· ~~~ 

·,~· [';
'"'=:::.-
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p 

Pennas para enchi
mento c outras..... 5 

Perfumarias........... 5 
Perolas (frete conven-

cional). 
PerUs ...•......•..•.•.• 9 e !3 
Petrechos bellicos..... 5 
Petrechos de caça..... 5 
Petroleo......... •. . . • . 4 
Pesos de ferro ou latão 

para balanças....... 5 
Pez ..•.. .............. 5 
Pbospboros............ i 
Pianos................. 4 
Piassava............... t7 
Picaretas.............. !6 
Pimenta da lndia...... 5 
Pimenta do paiz... •. . • 9 
Pinceis................ 5 
Pinhão verde ou secco. 9 
Pipas vasias........... 5 
Pistolas............... 5 
Pixe.................. 5 
Platina em bruto ou 

em obra (frete con
vencional). 

Plumas................ 4 
Poltronas .............. 4 e 5 
Polvilho............... 5 
Polvora e artigos in-

flammaveis.... .... .. 4 
Potvarinhos..... .. ... . 5 
Pomada para cabellos.. 5 
Pombos................ 9 
Porceltana...... . . .. .. • 4 
Porcos ................. 12 
Porcos da In dia....... 9 
Portas, portries, por-

tadas e janellas de 
madeira ou ferro.... 5 

Porteiras de madeira 
ou ferro.............. 5 

Potassa................ 5 

I 
Potes de ba.rro do paiz. 5 
Potes diversos......... 5 
Pra n cllões. • • .. . . .. . • • • 14 
Prata em bJ·nto (frete 

convencio.nal) .. 
Prata em obra (frete 

convencio;nall. 
Prata inglez<L ein obras 5 

p 

Prateleiras enverniza-
das •.........•.•..... 4 e 5 

Pra te feiras de ferro 
ou madeira .... :..... 5 

Pratos de madeira, fo· 
lha, estanho, etc.... 5 

Pregos de ferro ou co-
bre.................. 5 

Prelos................. 5 
Prensas para algodão 

ou outras........... 16 
Pre,;untos............. 5 
Proiluclos chirn icos e 

preparações pharrna· 
ceuticas............. 5 

Puxadores para ga-
vetas................ 5 

Punhaes............... 5 
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Q ~ R ~ I ~ 
;... 
.t:J 

""' .. 

Quadros .............. , I ' Rabecas ............... ' j Qnadrupedes peque- Haios, pinas e cubos 
nos, soltos ......... ··J u para rodas •••••..... 1í 

!'Queijos diversos ....... 5 Rapaduras ............. 7 
Queijo.; de Minas ou do Rapé .................. 5 

paiz ................. 7 Raspas de ponta de 
Quinquilharias ..••..•. 5 'iieado ............... 5 

Realejos .............. ' Rebolo (pedra) ........ 5 
Redomas de vidro .... 4, 
Redes ................. 1í 
Reguas ............... 5 
Relogios ••..•..•...•..• 4, 

I 
llelogios de ouro ou 

prata (frete conven-
cional). 

I Resinas não classiti-
cadas ................ 5 

Retortas de metal ..... 5 
Retortas de vidro ou 

louça ................ 4, 
Retratos ............... 4, 
Rctretes ............... 4. e 5 
Ripas .................. 14 
Rodas para carros ou 

ca:rroças ............. 5 
Rodas e rodetes para 

{6 machinas ............ 
Rolhas ................. 8 
Roscas ................. 7 
Uoupa ................. 5 

I 

.I .11 

li I i i 
~ ~ 

i. 
I 
li 
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I 

~ T ~ 
~ "' 

Sabão .................. 5 Tabaco ............... ·I 5 
Sabonetes .............. 5 Taboado ............... !4 
Saccos vasios .......... i7 Taboas ................... 14 
Sagü .......•.....•.•.. i) Ta bolas de gamào ..••.. 4e5 
Salames .. :: . .' ......... 5 Taboleiros ............. 5 
Sal ordinario .......... 7 Taboletas .............. 4e5 
Sal refinado ........... 5 Tacho.; para fabrico de 
Salitre ............... ' .. 5 assucar .............. !6 
Sanguesugas ........... 5 Tachos de ferro ou co-
Sapatos ................ 5 bre .................. 5 
Sapê ................... H Tacos para bilhar ...... 4 
Sebo., .................. 5 'fachos de b<!rro ,para 
Sedas .................. 5 agua ................. 5 
Sellins e pertenças ..... 5 ·Tamancos ............. 5 
Sementes de especia- Tambores de musica .•. 4 

I rias, como de herva Tambores para enge-
doce, de alcarovia, nhos ................ !6 
aipo, etc. etc ........ :; Tanques de metal ou 

Sementes para agricul- madeira para enge-
tura ................. 7 nl!os ................. !6 

Serpentinas de vidro, Tapetes ................ 5 
crysta I, etc .......... 4 Tapiocas ...... , ........ 7 

Serpentinas para alam- Tecit.los diversos ....... 5 
biques ............... !6 Tela metallica ......... 5 

Sinos .................. 5 . Telhas de barro ...... ~. 15 
Sipós ................. !7 Telhas de vidro ........ 4 
Soda ................... 5 Tijolos d·~ barro ....... !5 
Sola do paiz e outras .•. 6 Tijolos de limpar facas. 5 
Sua dores para sellins •• 5 Tijolos de marmore, 
Substancias de pouco . Jou<:a e outros ...... !5 

valor uteis á lavoura. 5 Tmas .................. !7 
Tin.ta de qualquer qua-

!Idade ............... 5 
Toucinho .. .......... 7 
Transparentes para ja-

nellas, de panno ou 
madeira ............. 4 

Trapos ................. 5 
Traves e tJ·avetas ...... H 

I 
Travesseiros .•.•...•... 5 

I 
Trens de cozinha ..•... r; 

I 

Tumulos ... ;' .......... 4 

I 

I --- ----
li 

i 

I r' 
I 
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u 

Unguentos •.....•....•. 
Unhas de animaes ..... 
Urnas •..•.•.......... · .. 
Urucú .......... ; "'·' .• 

5 
6 c i7 

.\ 
9 

v 

Vacas ................. . 
Yaras ................. . 
vassouras de cabello e 

crina ............... . 
Vassouras do paiz .... .. 
Velas ............ ···~·· 
Venezianas ........... . 
Verdm·as ............. . 
Vernizes. de qualquer 

qualidade ......... ';. 
Viajantes de t.• classe. 
Viajantes de 2.• classe. 
V~dros ............... . 
V1gas ............... .. 
Vimes ............ ; .. ;, 
Vinagre .............. . 
Vinhos ............... . 
Vitelas ............... . 

325 

H 
H 

5 
5 
5 
4. 
9 

ã 
i 
2 
4 

14. 
5 
5 
5 

u 
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X ~ z S. I ·:::: ,_. 
e:; e:; 

Xaropes ............... 5 zarcão ................ 5 
Zinco em bruto ou em 

obra ••.....•• ; .••.•. 5 

. I 

I 

- --

I 
I 
i 

I i 
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DECRETO N. 806~- DE 17 DE ABRIL DE i88L 

Concedo permissão á Companhia do Bcberibe para elevar o seu Cà.pital: 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia do Beberibe, 
devidamente representada, e Tendo Oll-Vido o parecer da 
Seécção dos· Negocios do Imperio do 1'Conselho de Estado, 
Hei por bem Concederdhe permissãq, para elevar o seu 
capital social a 2. 000: 0001), mediante a condição de jus ti
ficar pet·:mte o Governo Imperial o meio .. pratico de que 
se servirá para realizai-o .. 

Manoel Buarque ·de Macedo; do Meu Conselho, Ministro e 
Sec'ret.a~io de E$tado dos Nego~:ios da Agricultura, Çommercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio de Marianna em 17 de Abril de :1.88!, 60. 0 da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8065- DE i7 DE ABRIL DE {881. 

Autoriza a-T~~__o_11e Co_~pa;nyof Brazil -a funccionar no Impcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a-Telephone Company of 
Brazil -devidamente representada, e de conformidade com 
a Minha Immediata Resolução de 15 do corrente mez, tomada 
sobre parecer da Secção dos Neg-o"cios do Imperio do Conselho 
de Estado exarado em Consulta de 12 de Março proximo 
passado, Hei por bem Autoriza·l·a a funccionar medi11nte as 
clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel 
Buarque de Macedo, do Jl.feu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agt·icultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio de Marianna em U de Abril de 1881, 60. • da Inde-
pendencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

jJlanoel Buarque de Macedo. 
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Clausulas a que se rerere o Dec••eto n. 806~» 
desta data. 

I 

A Companhia-Telephone of Brazil_;,terá um representante 
no Imperio com plenos poderes para decidir de tod~s as 
contesta~~ões que se suscit<trem, quer com o Governo, quer 
com os particulares. 

li 

Todas as transacções e operações que a mesma campanhia 
effectuar no Irhperio seriio regaladas pela legislação do Brazil, 
e julgadas pelos seus Tribunaes, sem que em tempo algum 
possa ella reclamar qualquer excepção fundada . em seus 
estatutos. .. 

Palacio de Marianna em i7 de Abril de i88L- Manoel 
Buarque de Macedo. 

EU ABAIXO ASSIGNADO JOHANNES JOCHIN CHRISTJAN VOIGT, COR· 
RETOR DE NAVIOS, TRADUCTOR PUBLICO JURAMENT.\DO E INTER· 
PRÉTE COMMERCÍAL, MATRICULADO NO MERITISSll\10 TRIBUNAL DO 
COM!IIERCIO DESTA PRAÇA, PARA. AS LINGUAS ALLE!IIÃ, FRANCEZA, 
IN(!LEZA, $UECA, IHNAM.\RQU~ZA, HOLLli.NDEZA E HESPANHOLA. 

(Praça do Commercio, escriptorio n. 7 .) 

Cettifico pela ptesente em como me foram apresentados uns 
estatutos e.1criptos na lin_qua inqleza afim de os traduzil· 
litteralmente para a lin_qua vPrnacula, o que as.Jim cumpri 
em razão do meu o{ficio e litteralmente vertidos dizem o 
seguinte: 

TRADUCÇÃO 

Os presentes attestam que nós, Henry S. Russell, Thcodure 
N. Vai!, Charles P .• duckie, William A. Forb~s. ?eorge L. 
Bradley, Charles Emerson, James H. Howard, por nos mesmos, 
nossos socios e suceessores, temos-nos associ:l!lo no Estado 
de Nova York, como associação por acções, tendo sete ou 
mais socios, para fazer negocio de con5truir e faz:T trabalhar 
linhas telephonicas na cidade do Rio de Janeiro e seus 
suburbios e na cidade de Nictheroy, no Imperio do Brnil, 
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que serilo postas em commurricação com a ditn capital por 
um cabo submarino d·.~ conformic!:ide com os lei·mos do 
Decrt'lo de 15 r!e Novemb~o de 187\J, n. 75J9, c t:lfalJem de 
eonstruir c fazer traba!iwr qua(•,;i;uer outras linhas teli~
vhonicas c tratar de quac,;qner outros negocios rel:~tivos a 
isto, qqf.1 p:1ra o futuro po~sam ser per:nittidos ou concedidos 
pelo Governo do Brazil á dita nssociar;ão e para os fins supra
dit0s, .comprar ou arrendar todos e quarsqner bens moveis 
ou immo.v:eis e propried>~des necess;Hias da dita associação em 
con f?rmidade com os aj ust~s e sob as condições nelles 
cont1das. ' 
· E, a~m de serem os negocies feitos mais vantajosamente 
.para f• tic:!Jlico e s~tisractorio paro nó; nH'sm .. s, todas as 
pcs>oas·e corpor~r.:ões ou .eompanhins que contribuirem para o 
c:1pital ou que fort'm admittid;lS a rwr<·ebe:· intere,:ses nos 
negocios d3 eomp11n::h serão admittidas a participar dos 
lucros e perdas dn dita comp<lllllia, confortne as estipulações 
aqui contidas. 

Art. 1.0 

L .o nome da associação, será- Telephone Company o f 
Brntl- (Companhia telephonica do Braz i!). 

II. Os negocio< da as>ociac:lo podem ser executados á opcão 
e direcçãu dos gerente,; naqnelle nome ou no de ag-en"tes 
ou comp:mhi;ts, como se acham ngora rslabr.lecidos ou eon he
cidos ao publico ou pcs~arn ser estabelecidns, que possam 
ser comprados pela assnci;ição, E ;ts pessoas~ corpora.çõ0s e 
associações que forem ,adrnittic!as a con~ribLlir ou par:1 membros 
da associação, por aequisição de interess·~s de outros, serão 
mem!Jros desta :lssoci;;ção. 

III. Ella coBtinuará de 1 de Novembro de 1890, a menos 
que não seja ella dis~olvida por lei ou conforme estes artigos. 

Art. 2. o 

I. Os títulos ue propriedade e valores da associação ficarão 
em poder de tre3 depo,;itario,-, consistindo do presidente e 
dous outros ger:;,ntes, qnc guardarão os mesnios. Sujeitos 
sempr~ á responsabilidade que ;Jrovém dos jJrcscntes. 

T:.Jdos os proce,;so,; lcgaes seriio executat.os nos nomes dos 
depr.sitarios ou do presidente ou t!Jesoilreiro, como fôr per
mittido por lei. 

No caso de mudança de qualquer llo~ depositarias, cs 
seus respecti\·os substitut-;s, l'm virtude de sua ou suas 
nomcnt;ões de substitutos, terilo e serão os encarregados 
dos titulas, juntmrll'nte co:n o rc5lO ou outros depositos em 
Jogar do cl:•positario ou dcpo:'itario,; a. quem .o novo ou novo> 
encarrep-ndus s!lceederem e ~orao pro:~ur:•dor ou procuradores 
de seu ou seus predt~cc;;::orcs, pelos j)!'esentes autorizado<, 
podem uo nome ou nonws destes f:•znr quulqucr ins:ru
mento de transfercncia que seja preciso e no caso de mGri.8 
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de qualquer dos depMitnrios n t<Jclo o tempo o sobrevivente 
ou sobreviventes terão pleno~ podere~ de tratar <Jté que seja 
nomeado um nm·o ou novo~ depo8it.:1rios 

H. Os primeiros rl<•positarios serão ns segt~inte~ pessoas: 
Henry S. Russell, Willinm H. Forbes t. Theodore ~. Vai!. 

Art. 3. 0 

Os negocias da sociedade serão geridos e governados por 
uma junta de gerentes fJUC consi>tir;i de cir.co pessons, que 
entre outras cousas terno o podt1r de uomear d'cntre si ou 
fóra. um thesoureiro e ser-re!;~rio, dderminnr ~s su~s obri
g~ções e fixar-lhes o salario; e a t0do o tempo removd-os 
ou a qualquer deller. e nomear outros. 

Elegerão tambem d'entre si um p:·esidente e vice-presi
dente, e poderão, á sua vontade, demittii-os e nomear outros; 
os devert·s e ordenados destes empreg;1dos serão os que forem 
ll todo o tempo determinados pela dit:1 junta. 

lll. A junta terá tambem. o pGder de encarregar differentes 
empregados, agentes ou membros <'lo seu proorio corpo, da 
porção de negocias da :.~ssocinç;ão, corr:o lhe parer.er conve
niente, para <1 exeeuçiio de seus sc:·v:cos e tem plena fucu!
dade de marcar seus oràt•nados. 

IV. Uma maioria em numero da junta de gerentes forrna1·á 
qum·um em qualquer reuni5o que a todo o tempo houver, 
e a todas as questões apre,:en(adas em qualquer reunião 
da dila junta os votos de uma m:lioria àos vot:mtes l're
sentes serão considerados acto ou r• ~nlut:i'io ela associnç;:o, 
a menos que não seja de outra fórma pelos est~tutos da asso
ciação. 

V. O thesoureiro pó de ser requ isit:: rlo a dar titulos com 
garantia sufficiente, que será fixada e approvad;l pela junta, 
que póde, a todo o tempo, exigir outra ou mais garantia. 

A junta póde tamuem exi[!ir e lixar :í sun opção garantia 
de qualquer um ou mais dos empr,.g·:H1os ou agentes da 
:ISSOCi:ll:ào. 

VI. No caso de morte, inr·:1pncithlc ou resignação de 
qualquer dos ge:·cntes ou depo:,itnrio', os gerentes podem 
preencher a vaga até á proxima rcuni;;o da assnch1çiio. 

VII. As seguintes pessoas formar,·:o a primeira junta de 
gerentes d.1 associação e assim conti<ttv•rão ::té que deixem, 
segundo estes est~tutos, a saber: 

Henry S. Russell, Theodore N. Vail, Charlcs P. Mackie 
Willi:lm H. Forbes, J. H. Howard. ' 

VIII. Os g-erentes podem determinar para :1 assocjação o 
aluguel, compra ou venda de qu~:!qu~r propriet.lndc movei 
ou immovel, incluindo acçõcs d& qu::lqncr <l>Scci~ção ou cor
por:~ç5o e fazer negocies sob taes n<,mes ou contratos, ou 
qunlquer dellas eonjunctnwente t't)''l rsta f•S.'OCi<lç~o, ou em 
logat· della, um:1 o~! mnbas, ou ol.Jter !::a:~ pouercs i.le incorpo
ração e funccionar sob elles. 
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Art. 4..• 

I. O escriptorio principal da associação sr.rá na cidade de 
Nova York ou em qualquer outro Jogar ou Jogares que a todo 
tempo possam ser determinados por escripto, por dons terços 
dos gerentes. 

II. No caso de :msencia ou incapacidade do presidente para 
cumprir os seus deveres, á requisição de dons ou mais dos 
gerentes, serão taes deveres entregues ao vice- presidente, 
cujos aetos sérão válidos, como os de presidente. 

III. Sob a direcção dos gerentes serão escripturados compe
tentes livros de contabilidade, transferencias e outros, que 
qualquer socio poderá a todo o tempo razoavel examinar, 
requerendo-o ao presidente ou junta dos gerentes. 

IV. Até 31 de Janeiro iníllusive, de cada anno, se tirará 
balanço dos bens e valores da associação de sua reqeita ·c 
despeza, como serão verillc:~dos c determinados pelos ge
rentes, e a junta dos gerentes pó de ao e cerca do mesmo. tempo 
fazer e apresentar uma avaliação do valor das acções dà asso-

.ciação e as mesmas entrarão no balanço annual. . 

Art. 5.• 

I. Na t!lrde da segunda quarta-feira de Janeiro, annual
mente, será convocada uma reunião dos socios, no escriptorio 
principal da associação. 

II. A primeira reunião terá Jogar em i.• de Novembro 
de.f880. 

IH. Podem ser convocadas reuniões espeeiaes dos soeios 
no mesmo ou em qualquer outro logar dentro do districto 
em que os negocios da associação são feitos, a qualquer 
tempo, pelos gerentes ou empregados que aquelles possam 
designar ou por quaesquer socios l{Ue possuam um terço das 
acções ernittidas, porém, no ultimo caso mencionado, a 
reunião será convocada para ter Jogar no escriptorio prin
cipal da associação. 

IV. Os avisos de Laes reuniões especiaes dos socios a c
cionistns, quando convocadas pelos gerentes, podem ser fei
to3 por serviço pessoal ou pelo Correio, dirigidos ao Jogar 
de residencia de negocio do accionista inscripto nos livros da 
assoei:u)lio (onde serão lançados a cada transferencia); quando 
convocadas por outros socios, os avisos serão feitos duas se
manas immedint::~mente antes do tempo. das reuniões, as
signados por vquelles que ns convocam e publicados. em 
quolquer jornal de commercio publirado na cidade de Nova
York e por escripto no Jogar da residencia de cada gerente. 

V. Em qunlquer assembléa annual ou especial dos ·soei os, 
será 'legal demittir o presidente, gerentes, depositariosci ou 
quaesquer outros empregados ou agentes da associaçiio e 
nomear outros em seus Jogares. E fica aqui declarado que 
todo empregado ou agente occupará o seu cargo ou posição 
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sujeito ao direito de ser então determinado, sem justificação 
legal, apresentação ou exigencia de causa outr:1 que a von
tade dos socios. 

Porém será necessario o comparecimento dos possuidores 
de dous terços das acções emittidas, para taes demissões. 

VI. Em todos os outros assumptos (a menos que não 
seja aqui por outra fórma disposto) a maioria em interesse 
dos votantes em qualquer reunião predominará, e seus actos 
serão considerados actos da 3ssemblc~3 e ser~o igualmente 
obriga to rios corno si fossem concorridos por todos. 

Art. 6." 

I. A vropriedade da DssocwçDo serú àivididn em 3.000 
acções do valor par nominal de 1~0 dollars cada umn, que 
póde a quDiquer tempo ser <~ugmentado ou diminuído corno 
aqui abaixo disposto. 

li. As acc:ões serão representadas por convenientes certi
ficados que podem a todo o tempo ser passados pela assú· 
ciação. 

Iil. O referido certificado, entre outras cousas, declarará o 
numero de acções de que é possuidor o accionist3 e que cada 
acção está sujeita ao pagamento, para o futuro, G.os impostos 
que ~ejam preci:-:os, nos casos de perdas ou outras necessi
dades e rambem uma clausula declarando em subst ncia que 
o seu proprietario estú sujeito n todas as obrigaçõe,; e res
ponsabilidades della, e com direito " todo> os privilegios de 
membro da ~1ssociação e ficando as acções representadas por 
taes certificados tão plenamente, como si tivesse assignado os 
estatutos; assim como que nenhuma tr:msferencia de acções 
póde ser feita ou permittida ou legnl si pelos gerentes tiVtr 
sido feita alguma clwmada para qunlquer rateio ou contri
huiçiio, que na occasião ainda n1io tenh:J sido paga. 

IV. E fir.a outrosim disposto que nenhuma transferencia 
poderá ser feit:J ou será efiicaz, a menos que o rateio ou a 
contribuiçíio chamada, corno aqui autorizada, tenha sido 
paga. 

V. Os certificados serão competentemente authenticados 
pelas assignatlll'<ls do presidente e secretario da nssociaçiio c 
a associnçào niio será obrigada nem por fórmn alguma res
ponsayel por quaiquer certificado que níio seja verdadeiro, 
regular e directamente passado. 

VI. O secretario registrará a emissão de todo o certificado 
e o numero de acções representadas por clle e receberá um 
recibo por elles. 

VII. A associação peide receber de toda e qualquer pessoa, 
corporaç1ío ou associação subscripções de acções, cnj:~s 
contribuicões ou pagamentos serão reclamados como abaixo 
disposto.· ·'' . 

VIII. A junta dos gerentes, com o consentimento por es
cripto rlc trcs quartos em interesse dos accionista3 na occasião, 
púde a todo o tempo augrnentar o numero de acções da 
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associação, e quando augmentado póde emittir as accões au
gmen!lld<1S aos :;ccio;lis~as ex!ste:Jtes, pro 1·ata, conforme os 

· seus interes>es existentes ou dispor dellas para outros sob os 
termos e eondições que a dita junta possa provar e o 
dinheiro ou capitul scrú appliendo a beneiicio da a~sociação. 

IX. O numero d<J ací·ões pó do ser tliminuido com o con
sentimento de tres r,uartos em ínterr:.<se dos neeionistas de 
ta! nwneir:1 e fórma como e!ies pussa!H det~rmin;•r. 

X. í.'til'i! protCt>l'i' os acdonbtas c i:ldenmizar prejuízos, 
serú c;·•·adu Ui li fu uliu de !'<):<erv:• qne será gunrd!ldo pelo~ de
positm·ios, que, com<l dete~.:;Ltado pelos gerent1:s, emprega
rão e a todo o 'tc;upo mtHlari':o c rcernpreg-,riio musrno com
prando ou e;nprestando sob;c !itulos de ilypothecas dG bens 
de raiZ Oll so!Jre r;uaesrJUCr bens ou garanti<1s valiosas àe bens 
muvc1s. 

XI. Porém nenhnm emprestimo ou cornprn se fnrá sem o 
consentimento de, reJo menos, deus terços em numero da 
junta dos dinctorcs. 

Os juros e lucros provenientes de taes emprestimos ou em
prego de dinheiro se tornarão uma parte de tal iundo de 
reserva que póda ser pe!'mittido accumular-se até uma 
qu:mtia. não P"eedenle a cem mil dollars. 

XII. Não se fará rcducçiio alguma na quantia posta de parte 
como fundo de reserViJ, uem nenhum dos dinheiros ou bens 
postos de p:trte p:l!'a t:i! fundo seriio ·empregados par:t os tlHs 
ordinaríos dos negocios ou para dh·idendos, sem o consen
timento de, pelo menos, dons terços dos gerentes. 

Art. 7 .• 

As partes associadas neste são interessadas 
numeras e quantidades de acções, a saber : 

Henry S. Russel! .............. . 
Theodoro N. Vai!. ............ . 
Charles P .. Maclde ............. . 
William H. Forbes ...........•. 
George L. Bradley ............. . 
Charles Emerson .............. . 
James H. Howard .........•..... 

Art. 8.'' 

nos seguintes 

2.940 
10 
JO 
10 
10 
f O 
fO 

I. Si qualqubr accionista deixar de pagar a importancia 
das chamadas feitas pdos gerentes sobre, suas acgões para 
pagamento de sua subscripção ou por outra cousa, ou si, 
para er.contra;· quuesquer prejuízos ou reclamações contra a 
associaçuo, fõr, lia opinião dos g.::rentes, julgada neces
suria uma cGntl'ibui~~no d:: quallJtter quantia, e est~s cha
marem o:; acc;onist;!S parJ fazerem-a, para o que estes 
diio poc13res ;:;os m~s:nos gerentes, propordonaimente, e 
si houYCI' falta no pa~:mwuto da mr:sma. segundo tal 
chamada, e:n todo caso; o~ gerent·.'s podem, depois do 
devido aviso á pessoa ou pessoas que commetterem tal 
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falta, de nunc~· menos de dez dins, dispor das acr:ões de 
qualquer prs>oa assim em falt:1, por renda publiea ou parti
cular, sem outra nece:.:sidaàe de aviso ~o propr·ietario, nos 
termos que os gerentes puderem :olcnnçr.r por ellas, a be
neficio dn associação ou as dit~s chamadas ou o saldo que 
ficar por pagar tal d h.:posi~'iio d<1s acções, póde 8er cobr:.•do 
por acção em nome dos deposita rios cu co presidente. 

H Por toda;; as obrigatões ou responsabilidades de qual
quer accionista para com a ::ssocwç:·:o, em qualquer t•·mpo, 
elles seri1o individuaiwente Si•jr"ilos á. toda ,-a acç:'io de lei 
ou equidade, . quer conjuncta quer >eparau::nwnte, 3 opção 
dos gerentes, no QIJme dos deposilarios, do presidente ou 
tlo thesoureiro da o~casiiio. 

III. E a declnraçõo dos ,funu::mentos pai·ticulates e im
portancias de tai'S rcsponsabilldades, feita pelos· gerentes ou 
o compdentc empregado da associaçüo, authenticadn pela 
nssignatura do presidente. cu do. vice-pr:'sidenle e entregue 
á parte resuonsavel, immetlhüamenle antes da :~cção, será 
pro.va d~J ta I reôpoasabilida(le . e sua impo:·t~ncia, como a 
deéh•r••ção de um ágente mutuo. ,, : . • .. ' 

IV. o~ g•·remes podem, co o o consentir:;ento 1JJr escripto 
de quatro d'entre si, p<!Ssar novo~ cerlillcados, em Jogar dos 
que forem confiscadus, pcrL!idos ou destmidos, ainda que 
os ultimes não tenham sido entreQ·ues ou sido feita m!·;a 
transferenci:J rPgulur. pelo accionista. · . ·· . 
. V. A associação pó~e sé r disso! Vida a . todo tempo, cóm
tanto. ,que haja consenti~rü~ilto por escriptu de Ires quartos 
em interesse dos accionistns·; porém uma maioria em inte
resse póqe determinar por quem, a que tempo, de que • mn
ncira ·os seus . negccios podem s·er encerrados, 

. VL E.stes artigos pói:l.ein ser erhendados du alterados por 
tres qua·rtos em interi'SSe dós accioriist:is na occusião, as 
quaes emendas ou alterações serão feitas por esci'ipto e as-
sign:ldas ,pelos a"ccionistas que ifs aporüv<.:rem. · 

VIL Porém os· que se oppnZ\'rem ier:1'o o· direito 'de re'ceber 
o valor de suas acções (que serão taxadas pelo'S p'tesi·dente, 
secretario e the~~ureiro, como. nestes disposto, nd casq de 
uma recusa de um comprador prorosto) cedendo-as ou 
transferindo-as á associação ou á pesson ·ou 'pessons ·que os 
gerentes determinarem, comtanto que íaes acéionistas dis
cordantes (d~n tro em dez dw$ depois que tal emertàa ou 
declaração tenh.a sido feita) declarem por escripto 'a sua 
determinação de retirar-se qa associação. 

Art. !l. o 

1. UtwJquer pes:;oa, corporação ou associaçno com direito a 
quaesquer acções· póde trnnsferir ~eus int!lressus no todo ou 
em parte por uma' lransferencia no Evro da a:.:.soci<içiio e 
não por outra fúrma, em pt·ssoa ou por procurador á. qual
quer pessoa, corporação 01,1 assqc~açiio, approvada por nuncu· 
menos de dous gerentes que e,stejam servindo; a~ quaes pes-
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soas, corporação ou associação, adquirindo tal interesse, pelo 
aceite da dita transferencia e a assignatura, em pessoa ou por 
procuração, de um recibo ou accôrdo competente, serão 
consideradas como concordando com llstes estatutos ; e como 
entre ellas e as pessoas tr:msferentes, assumirão todas as 
obrigações e responsabiltdades que ficam sobre os ultimas ou 
sobre seus interesses nos bens sociaes como socios, depois de 
cuja trausferencia <lS partes transferentes cessarão de ser 
sodos ou responsaveis como taes. 

H. No caso sobre vtmda e lransferencia propost:Js de quaes
quer acções em que nenhum dos dous gerentes approve ser o 
comprador proprietario dns acções, o seu possuidor póde 
fazer taxar o valor dellas pelos presidente, secretario e the
soureiro da a~sociação, sob juramento de taxar as mesmas e 
seu verdadeiro valor em dinheiro na occasião; e o valor con
cordado por dous dos ditos taxadores será considerado o 
verdadeiro para aquellc fim, e assim o possuidor de taes acções 
pôde offerecel-as aos gerentes por tal VH!ur taxado, que serão 
obrigados a comprai-as por tal preço a favor da associac;ão e 
pagai-as dentro de dei dias depois de tal offerta ou aceitar 
o cr,mpradoF proposto pelo possuidor. 

III. Então taes acções podem ser vendidas ou concedidas 
por ordem dos gerentes á pessoa ou pessoas, pagando estas 
á associação peh1s mesmas aC(:ões pelo preço que fôr julgado 
conveniente. 

IV. A morte de qualquer accionista ou a transferencia por 
um devedor insolvavel dr. sua acção ou interesse nos bens 
da associação niio :1 dissolverão, porém os representantes ou 
ngentes de tal acci•mistn podem transferir su::ts aq;ões da 
maneira c sou ns supraditas condiç;ões. 

V. E nenhum soei o ou pessoa habilitada ou com direito a 
qu3lquer acrão terá o d1reito de dissolver ou requerer a 
dissolw;~o da associação, a não ser de conformidade com 
estes artigos. 

VI. Si qualquer pessoa, como representante legal de 
alguma pessoa fallecida ou devedor insolvav.el, reclamar o 
direito sobre qualquer ::tcção ou interesse na associação, o 
titulo de tal representante não será reconhecido emquanto 
não fõr approvado pelo menos por dous dos gerentes, como 
jú antes disposto no caso de uma proposta de venda de 
ncçõe5, e si não fôr approvado então se fará uma avaliação 
das acções, como já disposto, e os gerentes podem com
prai-as, pelo valor arbitr::tdo, para ::t <l$sOcia~~ão, dn maneira jú 
imlic<Jda, ou ;1dmittit' tal representante eomo accionista, ú 
sua opção, e os gerentes podem ordenar uma venda ou dispo-
sição de taes acções, como já antes disposto. . 

Art. 10 

E' expressamente convencionado e declarado ser uma con
diGão qlle precederú ú toda a reclamação que flzer qualquer 
aecionisla ou qualquer reclamante a qualquer direito ou 
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interesse em quaesquer acções ou nos bens communs da asso
ciação ou em quaesquer lucros ou perdas della, que nenhuma 
reclamação será feita para retirar qualquer parte do capital 
de seu augmento ou lucros ou pedir qualquer conta em 
relação á elle, ou fazer qualquer reclamação que seja á asso
ciação ou seus bens, por outra fórma a não ser de conformi
dade com estes estatutos ou no caso de fraude manifesta ou 
intencional dos gerentes, e si qualquer de taes reclamações fôr 
feita, este artigo será considerado um obstaculo absoluto 
para ella. 

Art. U 

Os gerentes podem declarar os dividendos dos lucros, até 
uma quantia que elles a todo o tempo podem determinar. 

Os gerentes podem a todo o tempo encerrar os livros de 
transl'erencins e prohibir toda a transferencia por um pe
ríodo, não excedente a 60 dias. 

Art. i2 

Todos os actos, obrigações, procurações e documentos 
feitos ou passados pela associação serão :mthenticados pelas 
assignaturas dos presidente e sl'lcretario e não obrigarão de 
outra sorte a associação, porém recibos, conhecimentos e 
reconhecimentos n3cessarios aos negocios correntes diarios 
podem ser assignados por um empregado ou agente que os 
gerentes nomeem. 

Art. i3 

Fica por estes expressamente convencionado pelas e entre 
as respectivas partes sobreditas quo nenhuma dellas, directa 
ou indirectamente estabelecerá· qualquer negocio em con
currencia ou opposição aos negocios desta associação, mas 
cada socio procederá em todos os casos com boa fé para com 
os outros, oppondo-se e combatendo, por todos os meios 
razoaveis e honrosos áquella opposição do qúalquer origem 
de que ella dimane. · 

Em testemunho do que tenho estes assignado e sellado aos 
:1.3 de ·Outubro do anno de Nosso Senhor Jesus Christo de 
:1.880.- (Sello) Hem·y S. Russell.- Theodoro N. Vail.- Charl'JS 
P. Mac'kie,_.:W, H. Forbes.- Geo. L. B1·adlei.-Gharlés 
Emerson.- J. H .. Howard .. 

Estado de Massachussetts, cidade de Boston, condado de 
Suffolk. S. s, 

l<'vz-se saber qhe aos i3 dias de Outubro do anno de !880 
perante mim Jamel B. Bel!, encarregado de escripturas, para 
o Estado de Xovli-York, devidamente nomeado e juramentado 
no e para o condado 'de Suffolk e Estado· de Massachussett e 

PODER EXECUTI•O 1881 22 
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residente na cidade de Boston, pessoalmente compareceram na 
dita cidade de Boston, no cond<•do e Estado supraditos, Henry 
S. Russell, Theodore N. Vai!, Charles P .. Mackie, William 
H. Forbes, George L. Bradley, Charles Emerson e James H. 
Howard, de mim conhecidos como os indivíduos descriptos, 
nos e que executaram os pret:edentes estatutos, e todos reco
nheceram terem executado para o~ fins nelles mencionados. 

Em testemunho do que tenho assignado este e affixado o 
meu sello de officio, como encarregado !las escripturas para o 
Estado de Nova- York, na cidade de Boston, condado de Suffolk 
e Estado supradito, nos dia e anno acima escriptos. 

(Assiqnado) JamesD. Bcll, encarregado das escripturas para 
o Estado de Nova-York, no condado de Suffolk, residente em 
Boston (sello).-Henry C. Adnms, vice-consul do Imperio do 
Brazil em Boston, Estadc. de Massachussott, nos Estados-Unidos 
da America do Norte. P.eeonheço verdadeira a assignatura 
junta deJames B. Bell, commissario para o Estado de Nova
York, e para constar onde convier, ;1 pedido da Continental 
Telephone Company, passei a presente que assignei e fiz sellar 
eom o sello dasimperiaes arrrws deste Vice-Consulado do Im
perio do Braz i! em Boston, aos 3 de Novembro de1880. -
Cha1·les S. Gill, Agente Consular do Brazil (sello do Vice
Consulado). 

Legalisad:~ a firma supra pelo Ministerio dos Negocias Estran
geiros no Rio de Janeiro, inutilisando estampilhas no valor 
collectivo do H,$200. 

Nada mais continham os ditos estatutos, que fielmente verti 
do proprio original inglez ao qual me reporto e que depois 
de conferido com esta tornei a entregar a quém m'o apre
sentou. 

Em fé do que, passei a presente, que assignei e sellei com o 
sello do meu officio, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 10 de 
Dezembro de !880.-Johannes Jochim Christian Voiqt, tra-
ductor publico juramentado. · 

DECRETO N. 8067. C)- DE :1.7 DE ABRIL DE 1881 

Dolcrmina o modo por que devem ser feitas e averbadas as doelarações de 
· fuga e apprehensão dos ~seravos. . 

Considerando que, em virtude do art. 32 do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. 5:1.35 de :1.3 de Novembro de :1872, 
não devem ser classificados para o fim de se libertarem pelo 
funqo de emancipação, e, embora classificados, devem ser 
preterid~s na ordem da emancipação, os e~cravo~ fugidos 

(') Com o n. 8066 não houve aeto. 
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ou que o houverem estado nos seis mezes anteriores á reunião 
da Junta; e Attendendo a que nem esse Reguhimento, nem 
o approvado pelo Decreto n. ~835 do 1." de Dezembro de :1.87:1., 
em suas disposições relativas á averbação das mudanças de 
residencia dos escravos, providenciaram sobre o modo de 
fazer constar a circumstancia da fuga para que as Juntas 
classificadoras e os Juizes de Orphãos observem fielmente o 
citado artigo: 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere o 
art. :1.02, § !2, da Constituição, e Tendo ouvido a Secção 
dos Negocios do Irnperio do Conselho de Estado, Decretar o 
seguinte: · 

Art. :1.. • As pessoas designadas no art. 3. • do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. ~835 do L• de Dezembro de 
:1.87:1. são obrigadas a declarar aos encarregados da ma
tricula, na fórma determinada pelo art. 2l do mesmo Regu
lamento, a fuga e a apprehensão dos escravos que tiverem 
sob seu domínio ou administração, dentro de tres mezes 
subsequentes á occurrencia do facto, e não o tendo ainda 
feito ao tempo em que se reunirem as Juntas classificadoras 
ou soem que os Juizes de Orphãos houverem de libertar os 
escravos pelo fundo de emancipação, deverão declarai-o á 
Junta durante as suas sessões ou ao Juiz, dentro do prazo 
annunciado para a audiencia de que trata o art. ~2 do Regu
lamento approvado pelo Decreto n. 5:1.35 de :1.3 de Novembro 
de 1872. 

Art. 2. o Os encarregados da matricula averbarão no livro 
desta as declarações de fuga ou de apprehensão de escravos, 
e observarão a respeito dellas o que dispõe o art. 22 do Regu
lamento approvado pelo Decreto n. ~835, em relação ás outras 
declarações averbadas. 

Art. 3.• A omissão no cumprimento das obrigações impos
tas pelo art. :1.. • sujeita os proprietarios ou administradores 
dos escravos á multa comminada no art. 35 do Regula
mento approvado pelo Decreto n. 4835; e a dos empregados 
a que se refere o art. 2. o ás penas comminadas pelo art. 36; 
sendo competentes para a imposição das multas as auto
ridades designadas no art. {10, §§L" e 2.•, do mesmo Re
gulamento. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e übras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar •. 
Palacio de Marianna em :1.7 de Abril de :1.881, 60.• da In· 
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

Manoel Buarque de Jfacedo, 
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DECRETO N. 8068 - DE 3 DE MAIO DE :1.88:1.. 

Mot!ifiea o traçado da Est_rad;> dc_f~rro __ d_~.:'\~o __ Y.J~-~!l· 

Attendendo ao que Me requereu a llfinlls and Rio RailwiJ.y 
Company, limikd, concessionaria da Estrada de ferro Rio 
Verde, por cessão do Brig<~deiro l)r. José Vieira Couto de 
Magalhães, Hei por bem Modificar na extensão de 6.500 
metros, a partir da estação do Cruzeiro da Estrada de Ferro 
D. Pedro 11, e de conformidade com a planta e perfis apre
sentados que vão rubricados pelo Chefe interino da Directoria 
das Obras Publicas da Secretaria de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obra~ Publir.as, o t,raçado ap
provado pelo Decreto n. 6593 de 27 de Junho de :1.877. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, l\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultur:l, Commercio 
e Obras Pablicas, assim o tenh:1 entendido e faça exccut;~r. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Maio de :1.881, 60.• da Inde-

, pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Jfacedo. 

DECHETO N. 8069 - DE 3 DE i\IAIO DE :1.88:1.. 
; . ~. 

Approva provisoriamente as Instrueçõcs regulamentares e .~s para o 
transporto de passageiros o mo•·eatlorias pela Estrada do forro tio Rceifo 
ao Limoeiro. ------- --·- -- ---

Hei por bem Approvar provisoriamente as Instrucções 
regulamentares e tarifas para o transporte de passageiros c 
mercadorias pela Estrada de ferro do Recife ao Limoeiro, 
na Província de Pernambuco, que com este baixam assig-nadas 
por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de l~stado dos Negocios da Ag-ricultura, Com
mei'cio e Obras Publicas, qile assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de .l\Iaio de 
1881, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

1lfanoel Buarque de Macedo. 
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Regulamento e tarifas oos transportes oa Estrada de ferro do 
Recife ao Limoeiro, a que se refere o Decreto desta àata 

( GREAT WESTERN OF BRAZIL RAILWAY C. 0 L.d ) 

Passageiros 

Art. i. o 03 passageiros pagam os preços fixados nos qua, 
dros annexos - B, C . 

Art. 2. o A distribuição dos bilhetes cessa cinco minutos 
:mtes da p:trtida dos trens, e a essa hora serão fechndas as 
portas, que dão ingresso p;lra a estação. 

Art. 3. • Os passageiros só têm entrada nos carros com 
bilhete on passe da companhia!. .· 

Art. 6,. o Os bilhetes ou passes devem ser apresentados 
sempre que forem exigidos pelos empregados da administra
ção, e entregues nas terminações das viagens. 

Art. 5. o Os bilhetes parn viagens de ida, são válidos uni
camente no dia e trem para que forem distribuídos: os de ida 
e volta, porém, dão direito a volta em qualquer trem ordina
rio de passageiros, dentro de 2i horas, ou 48, si forem com
prados em vespera de domingo, dia santificado, ou de 'festíl 
nacional. Neste ultimo caso os bilhetes de primeira classe 
serão válidos para 72 horas. 

Quando na exposição destes prazos não houver trem, a 
volta só poderá ter Jogar nó primeiro trem ordinario de pas
sageiros que se seguir. 

Art. 6. 0 Os passes concedidos por serviço do Governo, ou 
da estr~da de ferro, niio são transferíveis, e os seus portado
res não podem viajar em cnrro de classe superior á designada 
nelles, ainda mesmo pagando a differença correspondente. 

Art. 7. o A administração poderá emitlir bilhetes de assi· 
gnatura, os quaes dão direito ao transporte nos trens ordina
rios de passageiros sómente, e terá as seguintes deducções 
sobre a tarifa geral: · 

Para um mez. . . . . . . . . . 30 °/0 

Para tres mezes........ 4.0 •;. 
Para seis mezes........ 50 "/o· 

Os bilhetes de assignatura poderão comprehender sómcnte 
os dias uteis á vontade do assignante, e não serão transferi· 
veis, salvo os de 2." classe para criados de uma mesma 
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pessoa, declarando esta ao tomar a assignatura e escre
vendo-se no respectivo bilhete os nomes dos que delle se 
servirão. 

Art. 8. • A administração tem o direito de tomar qualquer 
dos bilhetes ou passes de que tratam os artigos antecedentes, 
quando apresentados por pessoas, que delles se não devam 
servir, cobrando o duplo das passagens: os bilhetes ou passes 
serão considerados de nenhum valor e os assignantes nenhum 
direito terão a indemnização. 

Art. 9. • Os passageiros que não estiverem munidos com 
seus bilhetes do trem do dia serão obrigados a pagar a sua 
viagem, conforme a tabella do ponto da partida do trem, si 
pelo seu conhecimento de bagagem não estiver provada a 
estação da sua procedencia. 

Os que excederem o trajecto, ou que viajarem em classe 
superior á que tiverem direito, pagarão a differença de sua 
passagem, recebendo um bilhete supplementar. 

Art. !0. O passageiro que ficar em qualquer ponto aqur.m 
do designado em seu bilhete, deve fazer ·entrega deste ao 
chefe da estação e perde o direito ao resto da viagem, que só 
poderá· effectuar comprando novo bilhete. 

Art. H. Os doentes e os alienados devem ser acom
panhados, e só podem ser transportados em carros separados, 
pagando a lotação do respectivo carro com abatimento de 25 %, 
fazendo o pedido por escripto 24 horas antes ao chefe da 
estação. 

Art. i2. As crianças menores de tres annos que viajarem 
sempre ao collo, nada pagam; as de seis annos, que se accom
modarem duas em cada Jogar, pagam metade da passagem e 
devem ser acompanhadas. 

Art. :1.3. A administração poderá :~lugar um ou mais carros 
nos trens ordinarios de passageiros, sem prejuízo do serviço 
da estrada de ferro, mediante o abatimento de 25 "/o sobre o 
valor total das respectivas lotações, quando esse valor não 
fôr menor de 28~00. 

Art. H.. E' expressamente prohibido a qualquer pas
sageiro: 

:1..• Viajar em carro de classe superior á que designar o seu 
bilhete, salvo si previamente houver pago a differença da 
passagem. 

2.• Viajar nos carros de L• classe, estando descalço. 
3.• Entrar ou sahir dos carros com o trem em movimento. 
&.• ·Entrar ou sahir por outro Jogar que não seja a plata-

fórma da estação e porta para este fim designada. 
Art. 15. A entrada dos trens é interdicta: 
1.• A's pessoas embriagadas, ou indecentemente vestidas, 

ou que offendam a moral publica. 
2. • Aos portadores de armas carregadas, ma terias intlam

maveis, ou objectos, cujo odor possa incommodar aos 
passageiros. 
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Art. l6. Ninguem p6de transportar comsigo nos trens 
mais de uma arma de fogo, a qual deve ser apresentada ao 
chefe da estação para verificar si se acha descarregada. 

Esta di~pos1ção não se applica aos agentes da força publica 
que viajarem eqt serviço do Governo, acompanhando presos 
ou· recrutas. 

Art. i7. O passageiro que infringir a~ presentes instruc
ções, e depois de advertido pelos empre~ados da estrada, de 
ferro persistir na infracção, será· posto fora da estação, resti
tuindo-se-lhe o valor do bilhete que houver comprado, si 
não tiver começado a viagem. Si a infracção fôr commettida 
dui·ante a viagem, o passageiro incorrerá na multa de vinte 
a cincoenta mil réis; e no caso de. recusar-se a pagai-:~, ou 
si, depois desta satisfeita, não corrigir-se,· o conductor o 
enti···gará ao chefe da estação mais proxima, para remettel-o 
á au·oridade policial, a qual procederá como fôr de direito. 

Bagage:rn 

Art. i8. Os passageiros podem transportar gratuitamente, 
e sob sua unica responsabilidade, um volume de bagagem, 
cujo peso não exceda de J51\ilogrammas e possa ser colloeado 
por baixo de seu logar, sem ineommodar os demais via· 
jantes. 

Esta concessão não se estende aos objectos preciosos. 
Os menores que paqarem ·meia passagem não terão direilo 

ao transporte gratuito de bagagem. 
A bagagem, de que trata o pnsente artigo, comprebende 

simplesmente os objectos ,de uso ordinario, taes como roupa, 
artigos de toilette, etc.,· ou objectos que devam servir durante 
o trajecto. . 

Art. i9. Toda :1 bagagem que não se achar nas condições 
do artigo precedente deve $er registrada, e será transportada 
de conformidade com a tarifa n. i, para o que será entregue 
no escriptorio respectivo, pelo menos 20 minutos antes da 
partida do trem que tiver de conduzil-a. 

Art. 20. Os volumes de bagagem apresentados para serem 
transportados pelos trens de passageiros poderão ser recusa
dos, desde que seu peso exceder de lOO kilogrammas, ou o 
seu volume de 2 metros cubicos. 

Art. 21. A bagagem registrada deve ser retirada no dia de 
sua chegada á estação destinataria. A que não fôr reclamada 
naquelle dia ficará na estação por conta e risco de quem per
tencer, pagando de armazenagem iOO réis por dia por i O ki
logrammas, ou fmcção de iO kilogrammas. 

A bagagem que, a pedido ou por negligencia do expe-
dictor, deixar de ser registrada no dia de sua entrega ~----= 
tação, fica sujeita ás mesmas condições de armaze . ~\~\h ECA DA i 

<:-)..~ 
li ~ 
"\ 
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Art. 22. Em caso de perda, ou damno de um ou mais vo· 
lumes de bagagem, o passageiro tem direito de reclamar da 
administração a somma correspondente ao peso dos objectos 
perdidos ou damnificados na razão de 51> por iO kilogram. 
mas, ou fracção de fO kilogrammas. ' 

Si a indemnização tiver Jogar por damno ou avaria, e na 
razão da somma fixada no presente artigo, a bagagem ficará 
pertencendo á companhia. 

Esta disposição não se entende com os objectos preciosos 
cujos valores forem declarados, ou com os volumes, cujo 
conteúdo fôr conhecido, os quaes serão pagos, aquelles pelos 
respectivos valores, e estes por arbitramento feito de accôrdo 
com as leis em vigor. 

TARIFA N. :1. 

Art. 23. A tarifa n. :1. comprehende os objectos que não 
excederem de iOO kilogrammas de peso, ou 2 metros cubicos 
de volume, e que devam ser transportados pelos trens de 
pa!'sageiros. . 

Art. 2~. As mercadorias ex.pedidas pela tarifa n. :l pagam 
por unidade de :1.0 kilogrammas, de conformidade com o 
quadro annexo-D.. . 

Art. %5. As mercadorias expedidas pelas condições da 
tarifa n. i devem ser entregues no escriptorio do registro, 
pelo menos 20 minutos antes da partida do trem quo tiver 
de conduzil-as. 

Art. 26. Os objectos de um peso ou volume superior ao 
fixado pela tarifa n. ·i, podem ser igualmente transportados 
pelos trens de passageiros, em virtude de requisição dos ex
peditores e pelas condições da mesina tarifa, comt~mto que 
não prejudiquem a expedição de outras mercadorias de pre
ferencia, nem retardem a marcha dos ditos trens. 

Art. 27. As mercadorias expedidas pelas condições da 
tarifa n. i, que não forem retiradas no dia de sua chegada 
á estaçãõ de seu destino, ficam sujeitas ao disposto no 
art. 2L 

Art. 28. As mercadorias expedidas, pelas condições da 
tarifa n. i, que forem extraviadas ou damnificadas, ficam 
sujeitas ás disposições do art. 22. 

Art. 29. Os fretes dos objectos expedidos pelas condições 
da tarifa n. i são pagos no acto da inscripção . 

. TARIFA N. 2 

Art. 30. A tarifa n. 2 comprehende os objectos classifica
dos no quadro annexo- A-'- e semelhantes, que serão trans· 
feridos uos trens de mercadorias. 
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Art. 31. As mercadorias transportadas pelas condições da 
tarira n. 2 se dividem em quatro classes, e seus fretes 
são cobrados por unidades de !O kilogrammas, de confor
midade com os quadros annexos- F, G, H. 

Art. 32. Toda a expedição de productos agrícolas do paiz, 
feita pelns condições da tarifa n. 2, 3.• classe, se effectuará 
mediante um abatimento de 20 •l. sobre o respectivo frete, 
sempre que o seu peso comprehender 3.000 kilogrammas 
ou mais. Os fretes das demais mercadorias da referida 
t!)rifa, qualquer que seja sua classe, terão igual abatimento 
quando o peso da expedição fôr de lO.OOLl kilogrammas 
ou mais. 

Art. 33. Os objectos da r.• classe da tarifa n. 2, que á 
requisição dos respectivos expeditores forem enviados nos 
trens de passage,iros e pela~ condições da tarifa n. :1., pagam 
50· "lo mais sobre os preç_os desta la rifa. 

Art. 3~; Os objectos, cujo tr!lnsporte se etrectuar pelas con· 
dições da tarifa n. 2, podem ficar 12 horas de dia na estação 
da capital e 36 nas do interior. Findo que seja este prazo, só 
perman·ecerãq nos armazens das estações por conta e risco de 
quem pertenP.er e pagando a seguinte armazenagem por uni· 
dade ou fracção de :1.0 kilogrpmmas e por dia: 

Pelos primeiros 30 dias...... 50 rs. por dia. 
D~ .3i a 9Q dias... .. .. .. .. .. • iOO i:s. 

i 
Art. 35. Si uma mesma expedição pela tarifa n. 2 contiver 

mercadorias de diversas classes, que não perfaçam, cada uma 
de per si, a unidade de iO kilogrammas, o frete total será 
cobrado pela taxa da classe mais elevada. 

Art. 36. As expedições de objectos da 4.' classe da tarifa 
n. 2, que reclamarem o empregó de um ou mais wagões, se 
effecttiarão pelas condições da tarifa n. 3, 2.• classe. 

Art .. 37. Os perús, ganços, marrecos, gallin has, pavões, 
araras, papagaios e quaesquer outras aves domesticas ou sil
vestres; gatos, leitões, porcos da india, coelhos, macacos, ka
gados, pacas, tatús, cotias, coa tis, etc., e quaesguer outros 
animaes pequenos, só serão transportados estando acondicio
nados dentro de gaiolas, cestos, capoeiras, barricas ou cai
xões fechados; e pagarão pela tarifa n. f. si forem expedidos 
pelos trens de passageiros; e pela 2.a classe da tarifa n. 2, 
si o forem pelos trens de mercadorias. 

A companhia não responde por expedições desta natureza. 
Art. 38. Os animaes ferozes só são transportados nos trens 

de mercadorias, ou especiaes, e acondicionados em furtes 
caixões, ou gaiolas de ferro ou madeira, e pagam pela f. .a 
classe da tarifa n. 2. 

A companhia não responde por estas expedições. 
Art. 39. As mercadorias transportadas pelas condições da 

tarifa n. 2 pagam o respectivo frete no acto da inscripção, 
salvo as da 3.• classe desta mesma tarifa, despachadas· do 
interior para a capital, que podem ser pagas na estação da 
procedencia ou destinataria, á vontade do expeditor. 
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TARIFA N. 3 

Art. ~o. A tarifa n. 3 coÍnptehende as mercadorias classi
ficadas no quadro anne:to A e semelhantes, que serão trans
portadas pelos trens de mercadorias . 
. Art. U. As mercadorias trnnsportadas pela tarifa n. 3 se 

dividem em duas classes, e seus fretes são cobrados por tone
lada metrica (1.000 kilogrammas) dé conformidade com os 
quadros annexos I, J. 

Art. ~2. As mercadorias, cujo. transporte se effectuar pela 
tarifa n. 3, podem tlcnr 2i horas na estação da capital e ~8 
horas nas do interior ; · findas as quaes pagarão 200 rs. por 
!.000 kilogrammas, ou fracção de LOOO kilogrammas e·por 
dia de demora. 

A administração em taes casos não respondé por extravios 
ou damnos. · · 

Art. 43.. Si uma el:pedição da tarifa n. 3 contiver mer-· 
cadorias de diversas classes, que não perfaçam cada uma de 
per si LOOO kilogrammas, o frete total será cobrado pela tnxa 
da classe mais elevàda'. .,, ' 

Art. Mo. A carga e des·carg'a' dos objectos transportados 
pelas condições da tarifa n. 3 serão feitas rias estações do 
interior pelos expeditores ou destinatarios. 

Art. ~5. A administração poderá fazer o serviço de que 
trata o artigo antecedente no caso de negligencia dos expedi
toras ou destinatarios, o a por· conv.enio, cobrando além do · 
frete 2nooo por carga de wagão e f.;$000 por descarga. 

Art. ~6. Os carros· de passeio, ·'os 'funebres e as carroças 
pagam o frete total dos wagões que occuparem na razão de 
5.000 kilogrammas por wagão, cobrando-se o daquelfes pela 
L • classe e o destas pela 2. • classe da tarifa n. 3. 

Estes preços comprehendem a carga e descarga na estação 
da capital ; nas do interior àquefle serviço será feito pelos 
agentes dos expeditores ou destinatarios, ou nas condições 
do art. 6,5. 

Art. 6,7. Os expêditores dos carros e carroças devem 
apresentai-os n11 estação da, procedencia, peJo menos meia 
hora antes .da partida do trem pelo. qual se tiver de fazer a 
remessa. . 

Art. 48. Os vehiculos transportados nao podeln conter ba
gagem ou qüaesquer outros objectos além dos que 'lhes per:
tencem. 
· Art. ~9. As expedições feitas pela tarifa n·. 3; que corri~ 

prehenderem dous ou mais wagões (10.000 kilogrammas 'bu 
mois), têm um abatimento de 20 por cento> ·· 

Art. 50. Com .excepção dos Gbjectos de primeira-classe 
transportados· do interior para a capital, cujo frete é pago na 
estação de procedenci.a, ou destinataria, á vontade dolexpe: 
dito r, Gsdemais fretes da. tarifa n. 3 são pilgos no acto da 
inscripção. · 
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TARIFA N. 4. 

Art. 51. A tarifa n. ~regula o transporte de animaes, por 
cabeça, e pelos preços estabelecidos nos quadros annexos. 

Art. 52. Os cavallos ou burros de sella, ou de carro, e 
os cães podem ser conduzidos nos trens de passageiros, 
com tanto que o seu numero não exceda a lotação dos wagões, 
dos mesmos trens para este fim destinados. As expedições 
que excederem aquella lotação só se effectuarão em trens 
especiaes ou de mercadorias. 

Art. 53. Os cavallos com cangalhas, bois, porcos, cabras, 
carneiros, etc., são transportados em trens de mercadorias ou 
especiaes. 

Art. 5~. Os animaes que tiverem de ser expedidos devem 
ser apresentados na estação 30 minutos antes da partida dos 
trens, quer sejam estes de passageiros, ou de mercadorias. 

Art. 55. O expeditor que desejar effectuar o transporte 
de grande numero de animaes deve prevenir a administra
ção com antecedencia de 2~ horas. 

Art. 56. As expedições de animaes feitas pelas condições 
da tarifa n. ~. que comprehenderem dez ou mais wagões. 
terão o abatimento de 20 % sobre os preços desta tarifa ; e 
uma passagem gratuita de ida e volta nos carros de 2.a classe 
será concedida a um dos conductores dos animaes : em taes · 
casos a presença deste será exigida. 

Art. 57. A companhia sómente se responsabilisa pelos 
damnos, ou perdas, no transporte de animaes, provando-se 
que por culpa de seus empregados foram elles extraviados, 
demorados mais do !empo do que o necessario, maltratado~ 
durante a viagem ou excedida a lotação dos respectivos car· 
ros ; e ainda assim não é obrigada a indemnização superior 
á abaixo. fixada. 

Burros, cavallos e semelhantes. 
Bois, vaccas. viteHos ......... . 
Bezerros , cabras, carneiros e 

porcos ..............•...... 
Aves e animaes pequenos ...•. 

iOOtS cada um. 
501$ cada um. 

tO~ cada um. 
21$ cada um. 

A companhia responsabilisa-se entret.,nto pelos valore1 
declarados dos animaes e nos casos acima expostos, mediantE 
o pagamento de i % ad valorem além do frete. 

Art. 58. Os animaes que não forem retirados logo depois 
de sua chegada á estação destinataria serão remettidos p01 
conta e risco de quem pertencerem para alguma cocheira ou 
deposito de animaes, correndo a despez:~, a que derem Jogar, 
por conta de seus respectivos donos. 

Art. 59. Os fretes dos animaes são pagos no acto da 
i nscri pção. 



348 c\CTOg 00 PODER EXECUTIVO 

Disposições geraes 

Art. 60. Os objectos expedido:> pelas tarifas ns. 2 c 3 
podem ser despachados a todas as horas·do expediente das 
estacões. 

Art. 6f. No calculo dos fretes as fracções de ldlometro e 
de !O kilogrammas pagarão por unidades inteiras ; as de to
neladas metricas (LOOO kilogrammas), si excederem de meia, 
serão contadas por unidade; e por meia unidade si furem 
inferiores :íquelle limite. 

Na importancia total do frete de um despacho as fracções 
menores de 20 réis serão contadas como 20 réis. 

,Art. 62. As mercadorias, que não puderem ser mistura
das com outras sem que as damnillquem, só serão transpor
tadas pelo frete de um wagão (5. 000 kilogrammas). 

Art. 63. A administraçiio não re~ponde pelas avarias inhe
rentes á natureza das mercadorias, taes como a deteriora~·ão de 
frutas, etc., diminuição ordinaria de peso, comfmstão espon. 
tanea, effervescenciu, evnporação ou esgoto de liquides, etc. 

Não é responsavel ig'ualmente por avarias de outra natu
reza, desde que não forem authentiradas pelo chefe da estação 
antes da entrega dos objectos, e não houver nos involucros 
estrago conhecido, procedente de negligencia de seus em· 
pregados. 

Art. 64. Desde que um expeditor necessitar de um wagiio 
para a carga complet:1 de mercadorias, deve requisital-o com 
a antecedencia de 21 horas, e de 48 si o pedido fõr dé dous 
ou mais wagões. O expeditor ficn sujeito á multa de 51$000 
por wagão, si tlS mercadorias não forem remettidas á estação 
no dia convencionr.do. A importancia desta multa é deposi
tada no acto da requisição ; e u administração, no dia imme
diato ao fixado para a expedição, poderá dispôr dos wagões. 
O chefe da estação deve prevenir com antecedencb ao exj:le· 
ditor do dia e hora em que o~' wagões estarão á sua disposição. 
Nas estações intermedias os wagões são carregados pelos tra· 
balhadores do expfldilor dentro do prazo que fôr fixado ; e 
neste caso fica aquélle sujeito ás disposições do art. Ml. 

Art. 65. Nenhum expeditor de um ou mais wagões de 
mercadorias póde exceder sob qualquer pretexto a lotação dos 
mesmos wagões. o expeditor é responsavel por qualquer 
avaria causada nos vehfculos da estrada de ferro pelos· seus 
agentes na carga ou descarga das mercadorias. 

Art. 66. Nas estações intermediarias as mercadorias so 
são recebidas para serem transportadas nos trens que ahi 
pararem. Os dias e horas das passagens dos trens são affi· 
xados nas ditas estações. 

Art. 67. A administração se obriga a transportar objectos 
de um peso não superior a t .000 kilogrammns, ou que exijam 
a conservação de um ou mais wagões sobre a linha principal 
nas estações onde não houver linha de desvio. 



ACTOS DO PODEU EXECUTIVO 

Art. 68. O transporte de objectos, que reclamarem o em
prego de um material especial, não é obrigatorio. 

Art. 69. O transporte de materias inflammaveis, taes como 
phosphoros, liquidas alcoolicos, agua·raz, vitrioto, essencias 
e outras substancias perigosas, como fogos artificiaes, etc., ou 
de volume, cujo invülucro possa occasionar incendio, não pó de 
ter Jogar pelos t!'e.ns de passngeiros. Estes objectos devem ser 
acondicionados em barris, ou cail(ões de madeira, competen
temente fechados, e são expedidos pelos trens de merca
dorias. 

Art. 70. A polvora e outras substancias de grande perigo 
só podem ser transportadas, acondicionadas em duplos invo
lucros de madeira, ou caixas de cobre devidamente fechadas, 
por conta do Governo, ou quaado forem destinadas ás obras 
da estrada de ferro. 

Art. 7i. Em relação ao V'Oiume a carga dos w~gões abertos .. 
não pó4e exceder as seguintes dimensões: 

Largura. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i m ,83. 
Altura acima do nível dos trilhos. 3 metros.· 

Art. 72. Os saccos V3zios, 3ncoras, harric3s e outros invo-
. lucros, que tenham servido e sejr1m destinados ao transporte 

pela estrada de ferro, de generos produzidos no paiz, 'o que 
em caso de duvida será attestado pelo chefe da estação, são 
conduzidos gratuitamente sem responsabilidade da adminis
tràção. Estes artigos qu3ndo demorados nas estações ficam 
sujeitos ás condições do art, 3fJ.. · · 

·Art. 73. Toda a inscripção de mercadorias, bagagens, di
nheiro, joias, animaes e cascos vazios de que trata o art. 72, 
é feita mediante um conhecimento dado ao expeditor e que é 
exigido no acto da entrega dos objectos. Uma taxa de liO :réis 
é percebida pelo conhe.cimento de inscripção. No caso de 
perda do conhecimento o recebedor, depois de justificada a 
sua identidade, póde passar um recibo, em vista do qual lhe 
será entregue a mercadoria, ou volume reg-istrado. 

Art. 7lJ:. As mercadorias de qualquer natureza remeltidas 
para as estações afim de serem expedidas pelos trens· de carga 
e que não forem despachadas dentro de 12 horas do dia na 
estação da capital e 2lJ: horas nas do interior, ficam sujeitas á 
Hmazenagem, de conformidade com a tarifa por que tiverem 
de ser despachad11s (arts. 3/i e lJ:2). 

A admmistração não responde por estas mercadorias antes 
de serem despachadas. · 

Art. 75. Os objectos que no fim de noventa dias não forem 
retirados das estações ou armazens da estrada de ferro, serão 
vendidos pela administração em hasta puiJiica, por .conta e 
risco de quem pertencer, para pagamento das dcspezas a que 
estiverem sujeitas, recolhendo-se qualquer excedente ao 
cofre publico. 

Art. 76. N3 cobrança da armazenagem de mercadorias não 
são contados os dias de chegada, entrega ou despacho. 
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Art. 77. Os objectos que não se acharem sufficientemente 
acondicionados e que não tiverem um endereço ou marca 
intelligivel podem ser recusados ou transportados sem res
ponsab~lidade da companhia, fazendo-se esta declaração nos 
respectivos conhecimentos. . 

Art. 78. A administração tem o direito de abrir os volu
mes todas as vezes que suspeitar que se faz uma falsa de
claração de seu conteúdo. Em taes casos cobrar-se-ha o frete 
duplo dos objectos não manifestados. Si, porém, esses ob
jectos forem dos mencionados nos arts. 69 e 70, o expedilor 
fica sujeito á multa de 200!)000. 

Art. 79. As mercadorias sujeitas a se deteriorarem pagam 
o seu frete, qualquer que seja a tarifa por que forem trans
portadas, sempre no acto da inscripçiío. 

Art. 80. Quando as mercadorias· forem recusadas pelo 
destinatario, ou quando este fõr desconhecido, os artigos 
sujeitos a se deteriorarem podem ser vendidos no fim de 8 
dias, por conta e risco de quem pertencer, procedendo-se de 
conformidade com o final do art. 75. 

Art. 81. Todo o transporte que necessitar de um ou mais 
wagões, png:~ o frete total dos que forem empregados na 
razão de cinco toneladas metricns. 5.000 kilogrammas por 
wagão, tendo-se em vista as reducções inherentes ás classes 
das mercadorias e numero ,d~ wagões. 

Art. 82. Os expeditores d~vem declarar si as suas mer_
cadorias são frageis, ou si devem ser preservadas da humi
dade: em falta do que a companhia não responde por 
avarias desta especie. 

Art. 83. Os objectos preciosos, taes como: joias, dinheiro, 
ouro, etc., são transportados .. pelos trens de passageiros, e 
pagam, além de 50 "lo sobre os preços da tarifa n. f, mais 
f./2 °/o ad valorem . . Neste caso é a administração responsavel 
pelos valores declarados. 

Art. 8~. Si a remessa de bagagem ou mercadorias se 
compuzer de varios volumes, o frete será cobrado sobre o 
peso total. Esta concessão só terá Jogar si os volumes se 
acharem reunidos debaixo do nome de um só destinatario. 

Art. 85. Nenhum despacho se effectuará por menos de 
320 réis, para uma distancia de I a 40 kilometros; e de 
MO réis de 41 kilometros em diante, incluída a inscripção. 

Art. 86. A responsabilidade da companhia sõ cessa com 
a entrega dos objectos .aos destinatarios ou seus delegados, 
salvos os casos especificados nas presentes instrucções e para 
os quaes esta responsabilidade está definida. 

Art. 87. Em caso de perda ou damno da mercadoria (sal
vos os casos do art. 63) a administração é responsavel 
unicamente pelo valor real e immediato dos volumes extra
viados, e não pelos lucros, que de sua entrega eram espe
rados; e ainda assim sõ quando, na fõrma deste regulamento 
e leis em vigor, tiver o expeditor direito a es$a garantia. 

Art. 88. Toda a reclamação tendo por objecto uma taxa in
devidamente percebida, perda ou avaria, deve ser immedia
tamente dirigida ao chefe da estação. Da decisão do dito chefe 
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poderá o reclamante, dentro do prazo de tres dias, appellar 
para a administração, findo o qual não poderá ser attendido. 

Art. 89. As malas do Correio e seus conductores serão 
transportados gratuitamente, e bem assim os dinheiros do 
Thesouro Nacional ou Provincial, por conta e risco do Go
verno. 

Art. 90. Sob a requisição de qualquer pessoa a adminis
tração póde, sem prejuízo do serviço da estrada de ferro, 
expedir trens especiaes de passageiros, mercadorias ou ani
maes, mediante :~s seguintes condições : 

I. A taxa dos trens de passageiros será de 2,$800 por ki
lometro ou fracção de kilometro, que tenham de percorrer, 
rebocando a locomut.iva um só carro de :1.• classe com o 
competente carro de freios. Os demais carros que com
puzerem o trem serão pagos conforme St,IBS respectivas lo
tações, com o abatimento de 25 %, de accôrdo com o art. !3. 

Esta taxa será elevad:t a 50 % mais, si os referidos trens 
tiverem de ser expedidos depois das 6 horas da tarde. 

A bagagem transportada nos trens especiaes de passageiros, 
e que não se achar nas condições do' art. !8, pagará o seu 
frete pela tarifa n. f. 

H. Os trens espcciaes de mercadorias e animaes, além do 
frete dos wagões, que será cobr:~do conforme a taxa da tarifa 
respectiva e com o abatimento a que tiver direito (arts. 32, 
49 e 56), pagarão 21$800 por kilometro ou fracção de kilo
metro que tenham de percorrer. 

III. Os trens especiaes na sua volta para as officinas, ou 
depositos, podem ser alugados com o abatimento de 50 % 
sobre todos os preços acima estipulados para qualquer es
tação, que não se ache além das mesmas officinas, ou de
positas. 

IV. A demora dos trens especiaes nas estações é contada 
á razão de ~~ por hora, ou fracção de hora SJlperior a f5 
minutos. 

Nenhum trem espec:al é expedido por menos de 40!SOOO. 
Art. 91. A importancia dos fretes dos trens e carros es

peciaes é paga no a c to da requisição .• 
A administração não restitue a importancia destes trans

portes quando não se effectuarem por vontade, ou negligen-
cia dos que os tiverem requisitado. . 

Art. 92. Os cada veres são transportados em wagões cober
tos, pelo preço dos carros de 2. • classe com o abatimento de 
25%(art. 73). , 

Art. 93. A administração póde formar trens de excursão 
para o transporte de passageirog, pagando estes em taes casos 
a importancia de umn viagem de ida, que lhe dá direito á 
ida e volta nos ditos trens. 

Art. 94. A administração póde transportar por convenio as 
mercadorias que não se acharem incluídas na classificação 
annexa, ou que n:io forem de natureza semelhante. 

Art. 95. A administração poderá deter os volumes perten
centes ás expedições, que por falsas declarações estiverem 
sujeitos ás multas impústas por este regulamento. Si no prazo 
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do iã dias não forem pagas as multas devidas, a adminis
tração procederá ~ venda dos objectos detidos, de conformi • 
da de com o art. 75. 

Si o producto da venda não fôr sufficiente para o pagamento 
das referidas multas, a administração cobrará o restante exe
cutivamente. 

Art. 96. Os empregados àa estrada de ferro devem minis· 
tra:- aos expeditores todas as informações necessarias para a 
intelligencia e cumprimento das prr.sentes instrucções. 

Art. 97. Os agentes da estrada de ferro nãQ podem exigir 
outros fretes, ou retribuições de qualquer natureza que n5o 
se achem especificados neste regulamento e de accôrdo com 
as ia rifas nnnexas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Maio de i88i .-Manoel 
Buarque de Macedo. 
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Clasaificação das mercadorias eJD ~rdem alphabeticl!ll 

A 

·Abacate ............... . 
'Abacaxis .............. . 
Abanos de pennas .... .. 
Abanos de palha ....... . 
Abelhas ................ . 
Aboboras. ~ ...•..•..•.... 
Açafates e semelhantes. 
Açafrôa ............... . 
ACidos mineraes ....... . 
Aço ................... . 
Acordeons ........... .. 
Aduelas .............. .. 
Agua .................. . 
Agua de Cologne ..... .. 
Aguas medicinaes .... .. 
Agua-raz ............ .. 
.Aguardente do paiz, ••• 
Agulhas .•.•.• ~·; ...•...• 
Alabastro em bruto .... . 
Alabastro em obras .... . 
Alcool.i .............. . 
A.lcool do paiz ••••.•..•• 
Al'ambiques e pertences. 

. Alcatifas .. ;,., .... , .. .. 

.Aicat~ão,,P,ixe, etc ... .. 
Aletna •. ; ............. . 
Alface ................ .. 
Alfaztlma .............. · 
Alfinetes ..•. ; •••.•...•• 
Algodão ................ . 
Alhos ....... ; ......... . 
~IPJofadas; •. ; ~. ~ ..•••.. 
Af!Jlofarizes -de· pedra, 

cobre ou metal se-
melhante • : ........ .. 

Almofarizes de ferro ou 
· n;Iad eji:a .... , ....... . 
.j\lpiste; ...... ;·.; ...... ~ 
Alvaiade ..••••..••••... 
Ameixas ............. .. 
Amendoas da Europa ••• 
Ametidoas do paiz •••.•• 
Amendoi'm.: ••• ' ••. ·: .••. 
Ananazes ............. . 
Ancoras e ancoretas va-

zias ................ .. 
Angico, resina, gomma 
·ou folhas ........... . 

1 Anil ................. .. 
PODER EXECUTIVO i88i 

8.• i 
a.~ i 
L" i 
a.• 2 
2." i 
a.• 2 
2." i 
i.• 2 
!.• 2 
a.• 2 
i';a 2 
4,.• i 
4,.• 2 
L• 2 
2.• 2 
{.• 2' 
3.• 2 
2." 2 
a.• 2 
i.• 2 
2;• 2 
a.• 2 
a.• 2 
L• 2 
4,.• 2 
2.• 2 
a.• d! 
2." '2 
2.• 2 
a.• 2 
2. 3 2 
2.~ 2 

2.• 2 

6,.• 2 
a.• 2 
2. 3 2 
2, 3 2 
2." 2 
a.• 2 
a.• 2 
a.• 2 

a.• 2 

a.• ·2 
2.• 2 

A 

4nimaes pequenos..... i.• 
:Animaes empalhados ou 

embalsamados....... !.• 
Animaes ferozes .•.•..••. 1., • 
Anzoes ....... , .. • . • . .. • i. • 
Apparelhos de mesa, 

de prata, etc. " por 
cento ad valorem ..... 

Apparelhos de mesa, 
de porcelana, louça, 
vidros, etc ......... .. 

Aparadores ........... .. 
Arados e instrumentos 

de utilidade á lavoura 
Arame de latão ou me

tal semelhante ....... 
Arame de zinco ou 

ferro ................ . 
Arandelas ............. . 
Araras ................ . 
Araruta ............... . 
Archotes .............. . 
Arcos de ferro ou ma-

deira ............... . 
Arções para se llins ••••. 
Ardosia .............. .. 
Arêa .................. . 
Argilla ................ . 
Argolas de cobre ou me-

tal semelhante ...... . 
4-rgolas de ferro •••••••• 
Armações para cbapéos 

de sol ............... . 
Armações para igrejas •• 
Armações envernizadas 

para lojas .......... .. 
Armações ordinarias 

para lojas ........... . 
Armamento ........... . 
Armarios .............. . 
Armarias ordinarios e 

sem vidros .••.••••••• 
Arreios .............. .. 
Arroz ................ .. 

·Artigos de folhas de 
Flandres não classifi-
cados ............... .. 

Artigos de pacotilha 
não classificados ..•••• 

23 

4.• 
3." 
4.." 
i.• 
6..• 

2." 

'·" 
2." 
t.• 

:t.• 

2." 
2.• 
a.• 

a.• 
.2. a 

i 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
! 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

~I 
2 I 
2 

2 

2 
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A ., g B ~ g 
"" ~ .. ., 

~ ~ "" i;3 o 

Artigos de . luxo não Bacalbáo .•••••••..•.••. a.• 2 
classificados •.•••.•.•. t.• 2 Bacamartes ............ f, a 2 

Arvores e arbustos vi- Bacias de arame ou me-
vos ... ............... a.• 2 tal semelhante ....... 2.a 2 

Aspbalto ............... i.• 2 Bacias de ferro esta-
Assucar ................ a.• 2 nhado, Flandres ou 
Assucareiros de prata, barro do paiz ........ a.• 2 

etc. % por cento ad 
! 

Bacias de porcelana ou 
valorem •.•..•.••.••••• .... vidro .....•.•...•...• L a 2 

Assucareiros de metal, Bacias de prata, etc. % 
louça, ou vidro .•••.. L a 2 por cento ad valorem .• ! .... 

Assucareiros de folha Baeta .................. 2." 2 
de Flandres, etc ..... a. a 2 Bahus vasios ........... 2." 2 

Aves ................... íl. a 2 Balaios ................ 2.• 2 
Aves empalhadas ...... :t.• 2 Balaios do paiz ......... a.• 2 
Azarcão ................ 2.• 2 Balanças de latão ou 
Azeite doce ............ 2.". 2 metal semelhante .... 2. a 2 
Azeite de mamona, de Balanças de ferro ou 

peixe e oulros não madeira ............. a.• 2 
classificados •...••.••. a.• 2 Balas .................. t.• 2 

Azeitonas .............. i.• 2 Baldes ................. a.• 2 
Azulejos ................ a.• 2 Baleiras ................ J, a a 

Balões ................. ... 2 
Ba rnbinellas .••.•..•..• 1." 2 
Bambú ................. 4." 2 
Bananas •... ; .......... a.• 2 
Bancos envernizados •.• }.• 2 
Bancos de madeira ou 

ferro ordinarios .•.••. 2." 2 
Bandeiras .............. 2. a 2 
Bandejas de prata, etc.~ 

I 
por cento ad valorem .... ! 

Bandejas diversas ...... t. a 2 
Banha para cabello •.•.. t.• 2 
Banha de porco ........ a.• 2 
Ilanbeiros .............. a.• 2 
Barbante ............... 2." 2 
Barbatanas de baleia ... 2." 2 
Barricas e barris vasios. a.• 2 
Burro .................. 4." 2 
Barrotes ............... :t.• a 
Batatas alimentícias ••. a. a 2 
Baunilha ........... , ••• L~ 2 
Baionetas ....... , ...... L a 2 
Bebidas espirituosas não 

classificadas ••••••••.• 2." 2 
Bejús ...•...•..•.••.•.. a.• 2 
Bengalas finas ...•..•.•. L" 2 
Bengalas ordinarias .... 2." 2 
Benjoim ............... L" 2 -- Berços ................. t..• 2 
Bigornas ............... a.• 2 
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B 

Bilhares ou bagatelas •. 
Bilros .••.••••••••..•••. 
Biscoutos .••.•.•.•••••• 
Boiões vazios .......... . 
Bolacha ·o.rdinaria •....• 
Bolças de viagem vazias. 
Bolas de bilhar ou ba-

gatela ...•••••••..•..• 
Bolas de qualquer qua-

lidade ............... . 
Bombas ............... . 
Bonecas ................ . 
Bonés .................. . 
Borra de azeite, gaz, 

vinho ou vinagre .•.• 
Borracha em bruto •.•.. 
Borracba em obras não 

classificadas •.•..•.•.. 
Botijas vazias ..•...•.•• 
Botinas ................ . 
Botões de ouro, prata, 

etc.,*% ad valorem •• 
Botões diversos ..•..•..• 
Breu .•.•..•...••••..•.. 
Bridas ................. . 
Brinquedos ............ . 
Brochas para pintar ou 

caiar ................ . 
Bronze em objectos 

d'arte ............... . 
Bronze em bruto ..... .. 
Bules de prata, etc., 
~ % ad valorem •••••.• 

Bules de louça ou metal 
fino ................. . 

Bules de folha de Flan-
dres ................. . 

Burras de ferro ou ma-
deira ............... . 

Bustos ............... .. 

L" 
3.• 
2." 
" a .,. 
3." 
2.a 

1." 

"·" 3.• 

2.• 
3.• 
2." 

t.• 

3.• 

2 
2 
i 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

i 
2 
2 
2 
2 

2 

~ 
2 

I 

2 

2 
2 

Cahecadas ............ .. 
CabeÇões para animaes .. 
Cabe!lo ................ . 
Cabides envernizados ..• 
Cabides de ferro ou 

madeira ordinarios •• 
Cabos .................. . 
Cabriolets ............. . 
Caça ................. .. 
Cacáo .................. . 
Cachimbos ........... .. 
Cachimbos de barro, 

ordinarios, do paiz •• 
Cadêados de latão ou 

metal semelhante ... . 
Cadêados de ferro ..... . 
Cadeiras e tamboretes 

envernizados, etc .... 
Cadeiras ou tamboretes 

de ferro ou madeira 
ordinarios ........... . 

Cadernaes ............. . 
Café em grão ......... .. 
Café moido ............ . 
Cafeteiras de prata, etc. 
~ % ad -oalorem •••••• • 

Cafeteiras de louça ou 
metal fino ........... . 

Cafeteiras de folha de 
Flandres, etc ....... . 

Caibros ................ . 
Caibros curtos até 4 

metros de comprido 
menos de i.OOO ki
logrammas •••..••••.. 

Caixas de rapé de ouro, 
prata, etc.,*% aà va-
lo!'em ................ . 

Caixas de 1·apé de tar
taruga e outras de 
luxo ................ .. 

Caixas de rapé ordi-
narias .............. .. 

Caixas de guerra ..... .. 
Caixas vasias de ma-
. deira, folha ou pa-

pelão ................ . 
Caixões funebres for-

rados, etc ........... . 
Caixões funebres or-

dinarios ............. . 
Caixões vasios •..••••.•. 

2.• 
2.• 
2.• 
!." 

2.• 
2.• 
L" 
3.• 
3.• 
t..• 

3.• 

2.• 
3.• 

i.• 

2.• 
2.• 
3.• 
2.• 

3 .• 

:t.• 

2." 
t.• 

t.• 

3.• 
3.• 
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2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 

I 

2 

i 
3 
2 

! 
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c ., g . c ., S. "' ., 
"' ... "' ... 

c:l ~ "' ~ c::s 

Caixilhos com vidros ... vi 2 I Carrocas ................ Q ., 3 i Caixilhos sem vidros ... 3.•· 2 Cartas para jogar ....... L• 2 
Cajús ...............•... 3." 2 Carteiras ...........•... ''I 2 
Cal de Lisboa ...•.•...•. 2. a 2 Carvão animal. mineral 
Cal dopaiz .•....•...... 4. a 2 ou vegetal..: .•....... 4.• 2 
Calçado ..•..•...•...... 2." 2 Cascas de arvores para 
Caldeiras de cobre ou ata na r couros ..•..... a.·, 2 

metal semelhante .... a.• 2 Cascas de côca ..•....•.. 4 •• , 2 
Caldeiras de ferro ...... 4." 2 Cassarolas de cobre ou 

I Caldeira r ia (artigos não ferro esmaltarias .•..•. 2. a 2 
classificados de) ....•. 2.n 2 Cass~rolas de ferro o r-

Canlas envernizadas, etc. L" 2 dinarias .............. 3.• 2 

I 
camas de ferro ou ma- Cassuas vazios., ........ a. a 2 

deira ordinarias ...... 2.• 2 Castanhas da Europa ... 2.a 2 i Camas de lona .••....•.• a .a 2 Cast~nhas do paiz .•.... a.• 2 
Camarões .............•. a.• 2 Castiça.es r! e prata, etc., 
Cambotas ....••....••••• L" a ~f% ad valorem .• ••••• .... i 
Camphora •..••.••..•... 2.• 2 Ca.stiçaes de metal, vi-
Campainhas de luxo •... L• 2 ,, dro, etc ........••...• L"l 2 
Campainhas ordinarias. 2.• 2 Cavernas para em bar-
Cannas da India •.....•. L a 2 ca.ções ...•.....•...... L• a 
Canna de assucar ...••.• 4.• 2 CeboJàs e cebolinhos ••.. a .a 2 
Candeeiros ...•......... L a 2 Centeio •....•.....•.•.. _j.• 2 
Candeeiros ordinarios Cêra em bruto ......•.... a.• 2 

de folha de Flandres Cêra em obras não elas-
e sem vidros .....••.•• a.a 2 sificadas ..........•.. 2 .• 2 

Canivetes .............. 2. a 2 Cerveja ..•.......••...• 2." 2 
Canella .................. 2.a 2 Cevada ................. 2.• '2 
Canetas de ouro, prata, Chá ....•..•..•......•.• 2.• 2 

etc., ~f~,;, ad va/orem •• .... Chales de cachemira, 
Canetas de madrepe- seda ou renda ........ L• 2 

rola, marfim, etc •.... .i .a 2 Chales diversos ...•..•• 2.• 2 
Canetas ordinarias .•. ,. 2.a 2 Chaleiras de metal es-
Cangalhas .............. a. a 3 maltado ............. 2 .• 2 
Canôas ........... ··' ... i." a Chaleiras de ferro o r-
Canos de cobre ......... 2.a 2 dir.arias .............. a.• 2 
Canos de ba.rro ......... ~-· 2 Champagne ............ 2.• 2 
Canos de chumbo, fer- Chapas de ferro, zinco, 

ro ou zinco ........... ~ .. 2 etc., para cobrir ca-
Capachos ............... 2.a 2 sa:-:., etc ......... 4." 2 
Capoeiras vazias ...•.... a.a 2 Chapas de fogão ........ 4.• 2 
Çap?tes ................. 2 .• 2 Chapéos ................ L a 2 
Capim ................. 4." 2 Chapéos de carnaúba, 
Caranguejos e seme- couro e outros do 

lhantes ............... a'.• '2 paiz .................. 3." 2 
Carnaúba .............. 3." 2 Chapéos de ~ol ......... L a 2 
Carne salgada, secca ou Cha.pellaria (a r ti g os 

fresca ................ a.• 2 não classificados de) .. L" 2 
Caroços de algodão •..•. 4." 2 Charutos ............... i 2." 2 
Carros funebres ...•..•. :1. a 3 CIJiraras de louca, etc. L a 2 
Carros de mão .......... 4.• 2 Chícaras de foíha ou 
Carros de passeio ....... :t. a 3 madeira .............. 3.• 2 
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c 

r I Chifre em bruto ...... . 
Chifre em obras não 

1 
classificadas ...•.....• 

I 
Chocolate .•.....•..•..• 

1
1 

Chouriças .....•......•. 
Chu111bo em bruto ..•.• 
Chumbo de munição ..• 

I Cimmbo em obras não 
classificadas ...•...... 

Ci;:(arros ....••..•...•.. 
C;.has .•••...•..•.....•• 
cr :Jões .•.....•...•..•.. 
CL.1ento ............... . 
Co:ttis ................. . 
Cobertores ............. . 
Cobre velho ou em 

barra •....•...•...•..• 
Cobre em folha ...... .. 
Cobre em obras não r.Ias-

sificadas ............ . 
Côcos· seccos ou vertles. 
Côcos para tirar agua •• 
Cochonilha ........... . 
Coelhos .............. .. 
Cofres de ferro ou ma-

deira ................ . 
Cognac ................ . 
Coke .......•.......•.•• 
Colchas de seda ......... 
Colchas diversas ••••..• 
Colchetes .............. . 
Colchões e pertences de 

cama, não· classifi-
cados ......••.••..•.. 

Ccldres ............... . 
·Colheres de ouro, prata, 

etc., ~ por cento ad 
valorem ............. . 

Colheres de metal e 
outras .............. . 

Colheres de madeira do 
paiz ................. . 

Colla .................. . 
Cominhos ..•..... , .... . 
Confeitaria (a.rtigos não 

I 
classificados de) ..•... 

Consolos .............. . 
. Conservas em latas não 

I classificadas .•........ 
Conservas em vidros 

não classificadas .•... 

4.• 

2.• 
2.a 
2a 
4.• 
t.• 

3.• 
2." 
2.a 
2." 
4.• 
2.• 
2. 3 

.&..• 
3.• 

2." 
3." 
3." 
2.a 
2.a 

2.:1 
2." 
4.• 
t.• 
2." 
2.• 

2.• 
2.• 

2." 

4.. a 
2.• 
2." 

L" 
L" 

2.• 

t.• 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

:l 

2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

c 

Copos de ouro, prata, 
etc., ~ por cento ad 
va!orem ..... ......... . 

Copos de vidro, etc •.•.. 
Copos de folha, madeira 

ou harro ............ . 
Coqueiros para pla~tar. 
Cordas de embira, pias-

sava e outras do paiz. 
Cordas de instrumentos. 
Cordas diversas ...• 
Corrêame para tropa .. 
Corrêames de latão ou 

metal semelhante •.•. 
Correntes de ferro .... . 
Cortiça em bruto .... .. 
Cortiça em obras não 

classificadas ....••••.. 
Couçoeiras ............ . 
Couros seccos, frescos, 

ou salgados ......... . 
Couros trabalhados en-

vernizados, etc •....•. 
Couves ................ . 
Covos ................. . 
Coxins ................ . 
Cravo da lndia ....... . 
C1·eosoto .............. . 
Cré ................... . 
Crivos de ferro ...... .. 
Crina ................. . 
Crinolina .•........•..•. 
Crueira ............... . 
Crystaes •.........••.... 
Cubas para distillações, 

engenhos, etc ..•..•.. 
Cubos, pinas e raios 

para rodas .......... . 
Cuias .................. . 
Cutias .......... . 
Cutilaria (artigos não 

classificados de) ...... 
Cylindros de ferro .•..• 

i,• 

3.• 
3.• 

3." 
L• 
2.• 
2.• 

2.• 
4.• 
3.• 

357 

I 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2. 3 2 
i.• ' 3 

3.• 2 

2. 3 2 
3.• 2 
3.• 2 
2.a 2 
2.• 2 
!í,.• 2 
3." 2 
4,.• 2 
3. 3 2 
2. 3 2 
4.• 2 
t.• 2 

a.• 2 

!í,,• 2 
3.• 2 
2.a ·2 

2.• 2 
4.• 2 
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D 

Dados .................. . 
Dedaes de ouro, prata, 

etc. li por cento ad 
valorem .............. . 

Dedaes de madreperola, 
marfim, etc ........ .. 

Dedaes de latão ou ferro 
Diamantes e mais pe

dras preciosas, li por 
cento ad valorem ..... 

Dinheiro, li por cento 
ad valorem ........ . .. 

Dobradiças de latão ou 
metal semelhante ..... 

Dobradiças de ferro .••. 
Doces estrangeiros •.•••• 
Doces do paiz ......... , 
Dormentes de madeira 

ou ferro ............ .. 
Dragonas;,., .......... . 

'·'i . 
""I I 
i a· 2 
2:01 2 

.... 1 I 

.... ,I 
2. "i 2 
3.• 2 
L• 2 
3.• 2 

L• 3 
:1.. a 2 

E 

Eixos .................. . 
Elasticos .............. .. 
Erobira ............... .. 
Encerados para tapetes. 
Encerados ordinarios .. . 
Enchadas .............. . 
Enchamés ..•...........• 
Enxergões ............. . 
Enxofre ............... .. 
Equipamento m i I i ta r 

não classificado •.•.•.. 
Ervilhas em latas ...... 
Ervilhas seccas ou. fres-

cas ......•.•••.•.•.••• 
Escadas de mão ........ 
Escadas para casas des-

montadas ........... . 
Escalares ............... . 
Escarradeiras .•........• 
Escarradeiras de folha 

de Flandres ........ .. 
Escovas ................ . 
Espadas ................ . 
Espanadores ..••••••••.. 
Espartilhos .••...•.•.•.. 
Especiarias não classi-

ficadas .............. .. 
Espelhos .............. .. 
Espermacete •..•..•••••• 
Espetos de ferro para 

cozinha .............. . 
Espingardas •••••...••.• 
Espíritos não classifi-

cados ................ . 
Espoletas .............. . 
Esponjas ............... . 
Esporas de prata, etc. 
~por cento advalorem. 

Esporas de metal, etc .. 
Espumadeiras ••.•.•....• 
Esquifes ............... .. 
Essencias não classili-

cadas ................ . 
Estacas para cerca .... . 
Estampas ............. .. 
Estanlio em bruto .... .. 
Estanho em obras não 

classificadas •••.•.•••• 
Estantes .•..•.......•••• 
Estatuas ............... . 
Esteiras daflndia ..... .. 

,_. 
2.• 
4." 
2.• 
a.• 
4.• 
I. a 
2.• 
2.• 

2." 
2.• 

3.• 
3.• 

2.• 
L• 
t.• 

3.• 
2." 
t.• 
2.• 
2.• 

2.• 
L• 
2.• 

• •• i.• 

2.• 
:1..• 
2.• 

L" 
4." 
!." • •• 
a.• 
!.' 
!.• 
2.• 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
~ 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

I 
2 
2' 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
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E 

Esteiras de peperi e 
. ou~ras do paiz •...... 
Esteuas para cangalhas 
Estojos para instrumen-

tos cirurgicos, mathe· 
maticos, etc ......... . 

Estopa em bruto ....••• 
Estopa em obras não 

classificadas ......•... 
Estribos de prata, etc. 
~ por cento ad valo-
rem •••••••.•••.•••••• 

Estribos de metal, etc .. 
Estrume ...•...•••.•.•.. 
Estivas ..••....•..•.•..• 
Extractos não classifi-

cados ................ . 

a.• 2 
a.• 2 

L" 2 
i.• 2 

a.• · 2 

2.• 2 
i.• 2 
t.• a 
t.• 2 

F 

Facas ................... 2.• 2 
Facões.,................ a.• 2 
Fac h i na (varas de)..... i. a 2 
Farelo.................. a.• 2 
Farinha de araruta, 

mandioca, milho, tri-
go e outras nutritivas. a.• 2 

Favas.................. a.• 2 
Fazenda de sêda ....... ·. L • 2 
Fazenda diversas não 

classificadas.......... 2.• 2 
Fechaduras de latão ou 

metal semelhante..... 2.• 2 
Fechaduras de ferro; 

ordinarias .. ,..... .... a.• 2 
Feijão.................. a.• 2 
Feltro.................. 2.• 2 
Feno .................... 4.• 2 
Ferragens ordinarias 

não classificadas...... a.• 2 
Ferraduras para anl-

maes ................. 3.• 2 
Ferramentas de cara

pina, carpinteiros, 
ferreiros, marcinei
ros, torneiros, etc., 
não classificadas...... a.• 2 

Ferrolhos..... ... .. . • .. • a .. • 2 
Ferros de engommar.. . a. a 2 
Ferro velho ou em arco, 

chapa, barra ou verga. i. • 2 
Figos seccos..... •• ..... 2.• 2 
Figos frescos............ 3.• 2 
Fios .................... a.• 2 
Fitas de sêda.. ..... . .. . 1.• 2 
Fitas diversas........... 2.a 2 
Flôres· artificiaes.... ... . 1. a 2 
Flôres naturaes..... .... a.• 2 
Flôr de canna e outras 

para enchimento..... 1.• 2 
Fogareiros.............. a.• 2 
Fogos artificiaes.... ... . L• 2 
Fogões de ferro......... a.• i 
Folhas medicinaes...... 2.a SI 
Folhas de cobre........ a. a SI 
Folhas de chumbo, es-
tanho, Flandres, ferro 
ou zinco............. i.• Si 

Folles ................... a.• S! 
Forjas portateis.... ..... a.• l! 
Ftu-mas para assucar.... 4.• S! 
Fôrmas diversas........ a.• ~ 
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F ... ~ G "' g. "' "' "' $.. "' ~ ~ ~ 
l::l 
Çj 

Fornalhas, e fornos de Gaiolas ................. 2.• 2 
ferro ................. a.• 2 Galheteiros ............. L• 2 

Fornalhas para engenho. 4,. a 2 Gallinhas ............... 2.• 2 
Fouces .................. 4,.• 2 Gamellas ............... a.• 2 
Frangos ................. 2.• 2 Gansos ................. 2.• 2 
Frascos ................ L a 2 Garfos de prata, etc. ~ 
Frecha ................. 4,, a 2 por cento ad valorem. - I 
Freios ........... ~ ...... 2.a 2 Garfos de metal e outros. 2.• 2 
Frigideiras de co:bre ou Garrafas de crystal, 

ferro esmaltadas .••.• 2.• 2 vidro fino ............. L a 2 
Frigideiras de barro ou Garrafas ordinarias ..... 2.• 2 

ferro ordinarias ...... a.• 2 Garrafões vazios •••..•.. 2.a 2 
Frutas confeitadas ••••. !. a 2 Gatos ................... 2.• 2 
Frutas seccas ........... 2.a 2 Gaz liquido ............ t.• 2 
Frutas frescas .......... a.• 2 Gelatinas ............... 2.• 2 
Fumo do paiz .......... a.• 2 Geléas ...•..•.•...•...•• L• 2 
Fumo de ~ualquer ou- Gêlo .................... 2.• 2 

tra quahdade •.••...• 2.• 2 Genebra ................ 2.• 2 
Gengibre .......... , .... 2.• 2 
Geremuns .............. a.• 2 
Gererés ................. a.• 2 
Gesso .................... a.• 2 
~~go~ e cascos vasios .•.• a.• 2 
GigUlS .................. a.• 2 
Giz ..................... a.• 2 
Globos de vidro ou !ou-

ça .................... i a 2 
Globos geographicos •.••. i a 2 
Goiabas ................. a.• 2 
Gommaarabicae outras 

não classificadas ..•••• 2.• 2 
Gomma de mandioca e 

outras do paiz ........ a• 2 
Grades de ferro ou ma-

deira ................. a.• 2 
Grades para lavoura .... 4.." 2 
Granadas ............... L" 2 
Granadeiras .••..•.••.•. L" 2 
Garujáos vazios .•.••.•.. a.• 2 
Graxa animal .......... a.• 2. 

I 
Graxa para calçado ..... 2.• 2. 
Grelhas de ferro .•.•.••. a.• 2 
Guano .................. 4,,• 2 
Guarda-roupa, musicas, 

papeis, etc ............ L• 2 
Guaraná ................ 2.• 2 
Guindastes .............. L" 2 
Guitarras ................ !,• 2 

--- ---. 
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H ., ~ I ., ~ :l .. ... .. -r ., ;,.. 
@ õ I 

é:: e:: 

Harpas .••..•••.••.•.•.. t.• 2 Imagens •....•••••••••• i a 2 
Herva-dôce •.••.•••.••• 2." 2 Impressos •••.•.•.•..•.. 2." 2 
Herva-mate •..••••..•.• 2." 2 Incenso ...••.•••••...•• 1." 2 
H ervas medicinaes e Inhames e outras raizes 

outras não classifica- semelhantes •••..•••• a.• 2 
das ..••.•.••.••...... 2." 2 Instrumentos de cirur-

Hortaliças em conserva. 2.• 2 gia1 engenharia, me-
Hortaliças frescas ••...• a.• 2 diCina •.•.••.•.•••••• , 1." 2 

Instrumentos de musi-
ca, optica e seme-
lhantes .............. 1." 2 

-- --
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J "" S. K "" 
,1::! 

"' "' :;;-
"' ;.. "' ~ õ ~ "' ti 

Jacas .................. 3.• 2 Kagados ............... 2.• 2 
Jangadas ............... t.• 3 Kaleidoscopios ••••••••. I. a 2 
Jardineiras ............ L a 2 Kerosene ••.•.....••.•.. i.• 2 
Jarros de prata, % por Kirscn ................. 2.• 2 

cento ad valorem ••••• .... i 
Jarros de louça, vidro, 

etc •••••.. ; .••••••..•• L• 2 
Jarros e jarras de barro 

do paiz •••.••••.••.•• 3.• 2 
Jogos de damas, domi-

nós, gamão, xadrez e 
L" 2 outros •••••..••..•••. 

1oias ~por cento ad va-
lorem •..•••••.••••••• .... I 

Junco da India •••.••••• 3.• 2 
Junco do paiz .......... i." 2 

- --
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L ., g L I~ I~ "' .. :r.. <::! 
~ õ 

Lã em bruto •.••.••••.• a.• 2 Louza •.•.•.••.•.•.•••.• .&..• 
Lã em obras não elas- Louza para escrever .•.• 2." 

' sificadas ............. 2. a 2 Luvas .................. L" 
: Lacre .................. 2." 2 

Ladrilho de azulejo ou 
marmore •..•••.•.•.. a.• 2 

Ladrilho de barro, !ou-
za, ele ..•........•... .&, • a 2 

Lages .••..•...•••..•••• .&,.• 2 
[.ambazes ...••.•....••• a. a 2 
Lamparinas .•••.•.•.•••. 2." 2 
Lampeões ..•.••••...•..• L" 2 
Lanternas .............. L• 2 
Lapis ................... 2.• 2 
Laranjas .••..••.•.•.•... a.• 2 
Latão em obras não 

classificados ..••.•..•. 2.• 2 
Latão velho ou em bru-

to .................... a.• 2 
Lavatorios emrerniza-

dos ................... t..• 2 
Lavatorios de ferro ·ou 

madeira ordinarios •. 2.• 2 
Legumes em conservas. 2.• 2 
Legumes frescos .••.••• a.• 2 
Lebres ................. 2.• 2 
Leite em conserva .••••. 2.• 2 
Lei te fresco •.•..•••.••• a.• 2 
Leitões ................ 2.• 2 
Lenha ................. 4.• 2 
Lentilhas .............. a.• 2 
Leques ................. 2.• 2 
LicOres ....... : •.•.••.• 2.• 2 
Lin:.alha de ferro •.••••• 4.• 2 
Limas d'aço ...••.•••••• a.• 2 
Limas {frutas) ••..•• : •. a.• 2 
Limões ................ 3.• 2 
Línguas frescas, salga-

das ou seccas ........ a.• 2 
Linguiças ••••••••••.••• a.• 2 
Linha para costura ..••• 2.• 2 
Linhas de madeira ••••• t.• a 
Linhaça ••..•••.••••..•• 2." 2 
Liteiras •...••.•••.•...• 2." 2 
Livros .•••••.•.•.•••.•• 2." 2 
Lixa ...•••••.•••.•••••. a.• 2 
Lombos de porco sal-

gados •.••.•.•.••••••• a.• 2 
Lona ..••.•............. 2,• 2 
Lóros .................. 2." 2 
Louça ••••••••••.•. :., •. i.• 2 
Louça dé barro do paiz. 3.• 2 
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M 

r a cacos.... . . . • • . . . . . • . . 2. a 2 
racacos de ferro .•..••. a.• 2 
racarrão e outras mas-
sas alimenticias.. •• . . 2.• 2 

rachados............... 4.• 2 
lachinas de copiar car-
tas ..•....•..•••.•..•. 1.• 2 

·achinas de costura... L • 2 
.achinas photographi-
cas................... f. a 2 

·achiJlas de fazer fa-
rinha e seus pertences. 4. • 2 

·achinas de descaroçar 
algodão.............. 4.• 2 

rachinas pequenas não 
classificadas . . • . . • . . • • a. a ! 
achinas grandes não 
classificadas . • • • . . • • • • f.. a a 
adeira em bruto, la-
vrada ou em taboado. i,• a 
adeira curta até 4 me-
tros de comprido em 
expedições de menos 
de 1.000 kirogrammas. a.• 2 
adeira para tinturaria. 2. a 2 
adreperola ............ t.• 2 
alas de viagem vazias. 2. • 2 
alhos para ferreiro... a. • 2 
amona ................ 4.• 2 
1ngas (frutas)........ a.• 2 
angas de vidro........ t.• 2 
aniza e maniçoba..... 4. • 2 
andioca... .... .. .... .. a." 2 
anteiga ............... 2.• 2 
anteigueiras de prata, 
etc., li por cento ad 
valorem .............. - f. 
mteigueiras de metal 
ou louça, vidro, etc.. t.• 2 
1ppas e manuscriptos. 2.• 2 
uiscos................ a. a 2 
ufim ................ f..• 2 
trmore ............... a.• 2 
uquezas....... .• • • .. . L • 2 
lrrecos.......... •• .. . 2. a 2 
trroquim..... .... • ... 2.• 2 
trtelos ................ a.• 2 
I searas . . • • • . .. .. .. .. . L • 2 
txixes .......•.••..••• a.• 2 
)dicamentos não elas· 
sificados.. ............ 2.• 2 
)didas diversas ....... 2.• 2 

M 

1\lel de abêlhas...... ... 2.• 2 
.Mel do paiz. ... . . •• . • . 4.• 2 
Melancias .. . . .. . . .. . . . • a.• 2 
Melões .................. a.• 2 
Mesas envernizadas..... f..• 2 
Mesas de ferro ou ma-

deira ordinarias..... 2.• 2 
1\Iilho .. .. • .. . . .. • .. • ... a.• 2 
Mochos envernizados.... f.. • 2 
Mochos ordinarios...... 2. • · 2 
Mobilia................. f..• 2 
1\Iobilia ordinaria, usa-

da, e em máo estado. 3.• 2 
Modelos................ 2.• 2 
Moendas para engenho 

e pertences........... 4.• 2 
Moinhos para café, pi-

menta, .etc ........... 3.• 2 
Moinhos para lavoura.. 4.• 2 
1\Ioifões e cadernaes..... 2. • 2 
Molas .................. a.• 2 
Molduras............... f..• 2 
llforingues de barro.... a.• 2 
lllós .................... 4.• 2 
Munzuás .. ··• .......... 3.• 2 
l\lusicas .. ·.·... ... .. .. • . 2. a 2 
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N ~ ~ o "" ~ ·- "' "' ~ 
.. 

6 "' ~ õ 

Navalhas ...••....•.•.. ·12.• 2 Objectos preciosos d'arte. L" 2 
Nozes .................. 2.• 2 Obi,ectos de luxo, de 
Noz-mascada........... 2.• 2 erro, cobre, bronze 

e qualquer outra qua-
!idade ................ L" 2 

Objectos de gr::tnde res-
p~nsabilidade ou pe-

••• 2 figO .• .... ••·••• •...• 
Objectos manufactura-

dos não classificados .• 2.• 2 
Objectos de marcenaria 

e carpintaria desmon-
lados •.....•..•.•..•.• 3.• 2 

Obras de cabelleireiro 
não classifica das ..••.• 1.• 2 

Ohreias ................. 2.• 2 
Oleados ................ 2.• 2 
Oleo de amendoas doces. 2.• 2 
Oleo de linhaça •.•.•••. 2.• 2 
Oleo de qualquer %uali-

dade não classi cado. 2.• 2 
Oratorios ............... L"! 2 
Orgãos .................. L"l 2 
Ornamentos para igreja. L" 2 
Ossos ....... ........... 4.• 2 
Ostras em conserva •..• 2 .• , 2 
Ostras frescas .......... a.• 2 
Ouro em bruto ou am 

obras, etc. , )4 por 
cento ad valorem •••. - I 

Ovas frescas, seccas ou 
salgadas .............. 3.• 2 

Ovos ................... 3.• 2 

I 
! 

f ___ -.,~ 
:-'I""' •• 
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p 

cas . .................. . 
diolas ............... . 
ios .................. . 
inço ................. . 
las para bonets, etc .. . 
lanquins ............ . 
lhas de couqueiros 
m palmeira ........ .. 
lhas do chile e outras 
ie valor semelhante 
Jara chapéos ...•..•.. 
lhas de trigo de can-
oa e outras ......... .. 
liteiros de prata, etc. 
4 por cento ad va-

i.• 
!.• 
2.• 
a.• 
2." 
L" ,_. 
2." ,_. 

!orem ................. -
li teiros diversos ..... . 
litos para dentes •.••. 
nacuns ............. .. 
ndeiros .............. . 
nellas de cobre ou 
ferro esmaltadas ...... 
nellas de ferro ou 
oarro ordinarias .••..• 
nno de qualquer 
:J:Ualidade ........... .. 
0 .................... . 
pel de qualquer qua-
tdade ............... . 
pelão ................ . 
rafuzos de latão ou 
metal semelhante ..... 
rafuzos de ferro .••••• 
róes ................. . 

ssas ................. . 
ssaros empalhados .. .. 
ssaros vivos ........ .. 
stas de papel ou pape· 
ão ................. .. 
tos .................. . 
tronas ............... . 
vios ................. . 
vões ................. . 
anhas ............... . 
dras de afiar ou de 
amolar .............. . 
dras de canta ria, cal• 
careas e outras para 
edificação e calça-
mento ............... . 
dras de filtrar ....... . 

!." 
a.• 
a.• 
·a.• 
2.• 

a.• 
2.• 
a.• 
2." 
2." 

2.• 
i..• 
i.• 
I.. a 
íl. a 
t.• 
2 .• 

51." 
i.• 
2.• 
a.• 
2." 
L" 

2." 

,_. 
2." 

2 
íl 
íl 
íl 
íl 
2 
2 
íl 

2 

2 

1 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 
íl 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

P. 

Pedraslithograpbicas e 
de porcelana para es-
crever................ L• íl 

Peixes frescos, salgados 
ou seccos •.••.••..•.•• 3." íl 

Pelles em bruto......... 3. a íl 
Pelles preparadas....... 2. • 2 
Pendulos para relogios.. i. • íl 
Peneiras de arame, tela 

metalica..... ... .. . ... 2.• 2 
Peneiras de cabello, ou 

sêda .................. 2.• 2 
Peneiras de palha do 

palz ....... , .......... 3.• 2 
Pennas para escrever.... 2. • 2 
Pennas de ouro ~ por 

ce?to ad valorem..... - ! 
Penna de ema ou pavão. 2.• 2 
Pennas para enchimen-

to e outras............ 2.• 2 
Pentes ordinarios ....... 2.• íl 
Pentes de tartaruga, 

madreperola, marfim, 
etc .•....••.•.••••••.. 1.• 5I 

Perfumaria............. L • li 
Perolas ~ por cento 

ad vai orem.......... . - I 
Perús ................... 2.• 2 
Pesos para balanças de 

latão................. 11.• 2 
Pesos de ferro.......... a.• i 
Petrechos bellicos...... L • íl 
Petrechos de caça...... L" 2 
Petroleo................ L • 2 
Pez ...................... 1), 3 2 
Phosphoros ... ,.. ...... . t.• 2 
Photographias.... .... .. t.• 2 
Pianos.................. 1." 2 
Piassava ................ '·" -2 
Picaretas •.•.•.....•.•.. 1.• íl 
Pimenta do reino....... 2. • 2 
Pimenta do paiz........ 3.• ~ 
Pinceis ................. 2.~ 2 
Pipa~ vasias ... ; ......... a.• 2 
Pistolas................. L • 2 
Peixe................... '·" 2 
Platina em bruto ou em 

obra, ~i por cento ad 
valorem ............... - i 

Plumas ................. L• 2 
Poltronas ••••.• , .... , • . . L • 2 
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p "' ~ Q ., ~ .. 'i: ... ... ... :;.. <:! 
~ ~ ~ c 

Polvora por conta do Quadros ................. L" i 
Governo e artigos in· Queijos ................. 2." 2 
flammaveis ..•.••••••• t.• 2 Queitos do paiz •.•••••.• a.• 2 

Polvarinhos ••.•.....••• t.• 2 Quia os ................. a.• 2 i Pomadas para cabellos .. t.• i Quilhas (jogo de) ....... t.• 2 I 
I Pombos ................. i.• 2 Qu!ng:uilllaria .••.•••••• 1." i 

Porcelana ............... t.• 2 Qmrxs .................. a.• 2 I Porcos da India ......... 2.• 2 
Portas, portões, porta-

das e Janellas de ma-
a.• de ira ou ferro ........ 2 

Porteiras de madeira 
ou ferro .............. 4.• 2 

Potassa e perlassa .•.••.• a.• 2 
Potes de barro do paiz .. a.• 2 
Potes diversos .......... 2.• 2 
Pranchões .............. L• a 
Prata em bruto ou em 

obras: ~ por cento 
ad valorem ............ - i 

Prata ingleza em obras .. !.• 2 
PraLeleiras enverniza-

das ................... L• 2 
Prateleiras de ferro ou 

madeira ordinarias •.. 2.• 2 
Pires de louça, etc •••... t.• 2 
Pires de estanho, ma-

a.• deira ou folha .... , ... 2 
Pratos de prata, etc. ~ 

por cento ad valorem .. - i 
Pratos de louça ou vi-

L• dro .................. 2 
Pratos de madeira, fo-

3.• lha, estanho, etc .•... 2 
Pregos de cobre ou me-

2." tal semelhante ....... i 
Pregos de ferro •.•....•• 4.• 2 
Prelos .................. a.• 2 
Prensas para algodão e 

4.• outras ................ 2 
Presuntos ............... 2.• 2 
Productos chimicos,pre-

parações pharmaceu-
ticas .................. 2.a 2 

Puçás ................... a.• 2 
Punhaes ................ t.• 2 
Puxadores para gavetas, 

portas,~ etc ...... -..... 2 •• 2 

-
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R 

Rabecas e rabecões...... L• 
Rabichos............... 2. • 
Raios, pinas e cubos pa-

ra rodas .............. 3." 
Rapaduras .. . .. . . . . • . . . 3.• 
Rapé.: ................. 2.• 
Raposas ................ :t..• 
Raspas de pontas de 

veados ................ 2.• 
Ratoeiras ............... 3." 
Realejos ................ L" 
Rêdes .................. 2.• 
Redomas de vidro...... i. • 
Reguas ................. 2.• 
Relogios................ L• 
Relogios de ouro ou 

prata li por cento ad 
valorem ............... •••• 

Remos .................. 2.• 
Rendas ................. !." 
Rendas do paiz......... 2.a 
Repolhos............... 3.a 
Reposteiros ............. · t.• 
Resinas não classificadas. a. a 
Retortas de vidro ou 

louça ................. L• 
Retortas de cobre....... a. • 
Retratos ................ !,• 
Retretes.... .. • .. .. . .. • . L • 
Retrós ................. L" 
Ripas ................... t.• 
Ripas curtas até i me

tros de comprimento: 
menos de !.000 kilo-
grammas ............. a.• 

Rodas para carros ou 
carroças.............. a. • 

Rodas e rodetes para 
machinas... .. .. .. .. . . 4. • 

Rolhas .................. 2.a 
Roupa .................. 2.• 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

2 

2 

2 
2 
2 

s 

Sabão ordinario ........ a.• 
Sabonetes... .. . .. .. .. .. • L • 
Sacca-rôlhas............ 2. • 
Saccos de algodão e ou-

tros do paiz........... a.• 
Sagú .................... a.• 
Sal ames ................ 2.• 
Sal ordinario.... .... .. . 4.a 
Sal refinado ............ ~t: 
Salitre ................ . 
Sanguesugas............ 2.• 
Sapatos................. 2.• 
Sapé ................... 4.• 
Sebo.................... a.• 
Sedas ................... t.• 
Sellins e pertences...... 2.• 
Sementes............... i.• 
Serpentinas de vidro, 

crystal, bronze, etc... I a 
Serpentinas para alam-

biques ................ 3.• 
Sinos ................... 2.• 
Sipó .................... i.• 
Soda ................... a.• 
Sofás envernizados...... L • 
Sofás de ferro ou ma-

deira ordinarios ... :.. 2. 
Sola .................... 2.• 
Sola do paiz ............ a.• 
Sovelas e ins.trumentos 

de sapateiros ......... 2.• 
Sua dores para sellins. . . a. a 
Suspensorios.... ... .. .. • 2.• 

~'I ~ 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
~ 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
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i 

I
=T=a=b=a=c=o= .• =.=.=.=.= •• =.=.=.= •• =.=.= •• ~=2= .• ~=2~=T=I=.n=a=s=.=.=.= •• =.=.=.= .. =.=.=.= .• =.=.=_~3=.=.~=2 
Taboado.. ..... .. .. . . ... t.• 2 Tinta de qualquer qua-

l 
Tabocas................. ~-· 2 !idade ................ 2.• 2 
Taboleiros enverniza- Tinteiros de vidro, Joü-

1 dos ou envidraçados.. L" 2 ça, etc ................ L• 2 

I 
Trrboleiros ordinarios... 2.• 2 Tinteiros de osso, chifre 
Taboleiros de engenhos. 4." 2 ou metal ordinario ... 

1 T~boletas.......... ... • . 2. • 2 Tipoias ............... .. 

I 
'f;llmlas de gamão...... L" 2 'fitara .................. . 
Tachos de cobre ou me- Toalhas ...••••....•..•.. 

tal semelhante....... 2.• 2 Tomates em conserva ... 
Tacho> de ferro........ 3." 2 Tomates frescos ....... . 
Tacos para bilhar o.u Torcidas .............. .. 

hal-(atella...... ...... . L" 2 Torneiras de cobre ou 
T.1labartes ............... 2.• 2 metal semelhante .•.• 
Talhas de barro para Torneiras de ferro ou 

agna......... 3." 2 madeira ............ .. 
Tamancos.............. 3." 2 Toucadores .......... .. 
Tambores de music;~... L" 2 Toucados para sen.horas. 
Tam!Jores para engenhos ~- • 2 Toucinho ............. . 
Tamboretes enverniza- Transparentes para ja-

dos..... ... .. .. . .. . .. . L" 2 nellas ............... .. 
Tamboretes de ferro ou Trapos ................ .. 

n1adcira, ordinarios.. 2.a 2 Traves e travetas ..... . 
Tanques de cobre para Travesseiros ........... . 

alambiques .......... 3." 2 Trens de cozinha, de 
Tanques de ferro, zinco cobre ou ferro, esmal-

ou madeira, etc. para ta dos ............... . 
eng·~nhos.... •. ... .. .. 4." 2 Trens de cozinha, de 

T~pioca .... .. .. .. . .. . .. 3.• 2 ferro ou barro ardi-
Tapetes . .. .. . .. .. .. .. .. :I. • 2 na rios .............. .. 
Tartarug-a.............. 2. • 2 Trens de cozinha usados 
Tartaruga em obras não e em má o estado ..... . 

classiacadas...... .. .. L • 2 Trincos .............. .. 
Tatlls.......... .. . . . . . . 2. 3 2 Tripas de vacca, po_rco 
Tachos de cobre ou ou outros animaes, 

metal semelhante.... 3." 3 frescas ou salgadas ... 
Tachas de ferro, zinco, Tucanos .....••......... 

etc................... 4:.a 2 Tun1ulosa ............. . 
Tecidos diversos........ 2.' 2 Typo .................. . 
Tela metallica.......... 2.• 2 
Telhas de barro........ 4.• 2 
Telhas de vidro........ L" 2 
Trntos para jogos ...... !.' 2 
Tesouras................ 2. • 2 
Tijelas de louça, etc.... 1." 2 
Tijelas de folha, esta-

nho ou barro ........ . 
T!julos ele .barro, louça 

ou ardos1a ......... .. 
Tijolos de rnarmore .•.. 
Tijolos de limpar facas. 
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3. 3 2 

L" 2 
3. 3 2 
2.a 2 

2." 
:1.." 
4." 
2.• 
2.a 
3." 
3.• 

2.• 

3 .' 
L' 
L" 
3." 

:1.." 
~ .. 
L" 
2 

2." 

2J 
2 1 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

3.• 2 
1+-. 

.i: .a 2 
2 .• 2 

3.• 2 
2.a 2 
:1. a 2 
2.• 2 
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--
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I "' 

.. .. 
.. ~ 

.. !,.. 

I "' ~ õ ,.. e:: 

1guento •..........•.• 2;• 2 Varas ..•••••.•..•...•.•. L • 3 
lhas de animaes ...... 4.• 2 Varandas de ferro ...•. -. 3. • 2 
·ucú .....•.....•...•.. 3.• 2 Vassouras de cabello 
·nas ................•.. L • 2 ou crina ............. 2." 2 

·upemas .............. 3. a 2 Vassouras de palha, 
;encilios de casa de piassava e outras do 
pouco valor e em paiz .................. 3.• 2 
mão estado ........... 4. a 2 Vellas .................. 2. • 2 

·as sêccas ............ 2. a 2 Velludo ................ L • 2 

·as :frescas ............ 3.• 2 Venezianas ............. 2. a 2 
Verniz ................. 2.' 2 
Vidros ..•..•......••..• t.• 2 
Vigas ••.••..•.••.••.... L• 3 
Vimes .................. 4.• 2 
Vinagre ................ 3.• 2 
Vinho .................. 2. • 2 

I 

I 

I 
I 
I 

-- I --
I 
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X I~ g z I~ ~· 

Xaropes ................ ! 2.a 2 Zabumbas .............. {,a 
Xergas para animaes .... a. a 2 Zinco em bruto ou em 

obras ................. 4,,a 

I 

-- I -



PRBIEIRA CLASSE 

!--·· 

=Jaragihc S. Lourenço-~, ~ Mussure:e - Páo~:~::-~~:~~:a .. ~,~:::::n~=~-a;~~ 
~ ~----- ------ -----~------- -----

Ida Ida I tia Itla Ida Ida hfa Ida 
Ida e Ida e Ida c Ida e Ida c Ida e Ida e Ida e 

volta volta volta volta volta volta volta volta 
--- . 

Réis I Réis Réis Réis Héis I Réis I Réis I Réis Réis Héis Héis Réis I Réis Réis Réis Réis 

nrcife. L200 L800 2.200 3.3GO 2.000 3.900 3.600· .':í.íOO ~.200 6.300 5.200 7.800 1>.800 8.700 6.~00 9.600
1 CamaragiiJe .. t.ooo LoOO :1.400 2.100 2 .. woi3.600 3.ooo t;.üoo ~.oco 6.ooo t,.GOO 6.900 5.200 7.800I 

S. LOUI'CllÇO .. t>OO 800 L600,2.ft00 2.~-!00 3.300 3.20fl 4.800 3.800 t>.700 4.400 6.600
1 

Tiuma.. ..... L20J :1.800 L800 2.700 2.800 4.200 3. WO fU.OO 4.000 6.000
1 1\Iussurepc.... 800 L200 LSOO 2.700 2,1100 3.600 3.000 U.íOOI 

Páo d'Alho ... 1.200 !.800 L800 2.700 2.4oo 3.6oo: 

Carapina..... 800 :1.200 L400 2.f00l 

-
Tracnnhaen.. 800 L200I 

:.
:-> ,_, 
::-; 

"' 
:::! 
·co 
":! 
o 
o 
;-:j 
::1 



PASSAGEIROS· 

·SEGUNDA CLASSE 

Camaragibe S. Lom·enço Ti uma 1\Jussurepc Páo d'Aiho 

--------- w 
". ~ -

llla Ida Ida Ida hla 
Ida e Ida c Ida e • Ida e Ida e 

volta volta volta volta volta 
-------

--~-
Réis Réis Réis Réis Réis I Réis Réis Réis Réis Réis 

Recife 900 1.400 1.600 2.400 1 •. 900 2.900 2.600 3.900 3.:1.00 4.700 

Camaragibe 70:> LiOO 1.000 i.õOO !.700 2.600 2.200 3.300 

s. Lourenço ~o o 600 LiOO !..700 !.600 2.400 

Tiuma ..... 800 1.200 i.300 2.000 

1\lussurepe ... 60(1 900 

Páo d'Aiho. 

Campina Tracunhacn 

_:j Id• Ida 
e Idã c 

volta volta 

Réis Reis fiéis I Réis 

3.900 õ.900 4.300 6.ti00 

3.000 4.õ00 3.400 t>.iOO 

2.400 3.600 2.800 4.200 

2.100 3.200 2.500 3.800 

1.400 2.iOJ !.800 2.700 

900 :1.400 L300 2.000 

Carapina .. üOO 800 
m.·--··--1 .... 

Nazarcth 
...,...., -

Ida 
Ida e 

volta 
---

11 éis Réis 

4.700 7 .10ll 

3.800 :1.700 

3.200 4.800 

2.900 4.4ti0 

2.200 3.300 

1.700 2.60 

900 1.400 

""' ""' 

> 
"' ~ 
8 

ê 
t'1 
::> 
t'1 
;<i 
t'1 

"' C"1 
~ 

~ 



FRETE POR iO KILOGRA~UIAS 

Camaragibe S. Lourenço Ti uma Mussurepe Páo d'Alho 

Recife .... I 
Réis Réis Réis Réis Réis 

130 170 200 280 330 

Camaragibe. 60 90 :170 220 

S. Lourenço 50 :130 180 

Tiuma ••..• 100 Ui O 

lllussurepe .. 70 

Páo d'Alho. 

Carapina Tracunhaen 

Uéis Réis 

410 460 

300 350 

260 ato 

2i!O 280 

1110 200 

100 1110 

Carapina .•• 70 

Tracunhaen •. 
--

Nazareth 

Réis 

500 

390 

3110 

320 

240 

:190 
~,,,. 

HO 

60 

! 

~ 
8 
g 
gJ 
i:'l 
~ 
i:'l 

~ 



TARIFA N. 2 

PRIMEIRA CLASSE - FRETE POR 10 KILOGRAMMAS 

Camaragibe 
I 

S. Lo"'''"ÇO! 

Réis Réis 

Recife .••. I uo I !50 

Camaragibe 50 

S. Lourenço. 

Ti uma 1\lussui·epe Páo d'Alho 

=== 
Réis Réis Réis 

!80 2.t.O 

80 t~O 

~o 100 

Tiuma ..... 1 70 

li!USSUI'epe., 

Pá o 

290 

190 

!õO I' 

~:: I 
d'Alho. 

Carapina 

Réis 

350 

250 

2f0 

180 

120 

70 

Carapina ••. 

Tracunhaen 

Réis 

390 

290 

2110 

220 

160 

HO 

õO 

Nazareth 

Réis 

~ao 

330 

~o 

260 

200 

HíO 

90 

j 
~ 

i 
~ 
~ 
-~ ·:;a 
o 



SJ,;GUNDA CLASSt; -FRETE POI\ ~0 IHJ,OGRA~I~IAS 

Camaragibe S. Lourenço Ti uma Mussurepe Páo d'Alho Carapina 

Recife .... [ 

Réis Réis Réis Réis Réis Réis 

70 iOO 120 !60 190 26,0 

Camaragibe 40 60 100 !30 180 

S. Lourenço. 30 70 100 11í0 

Tiuma ...... llO 80 !30 

· Mussurepe •• 40 90 

Páo d'Alho .. 60 

i Carapina .... 

i 

li -- -

Tracunhaen 

Réis 

260 

200 

!70 

11í0 

HO 

80 

30 

Tracunhaen .. 

-
Nazareth 

Héis 

290 

230 

200 

!80 

H! O 

HO 

60 

40 

""' 

i 
g 

j 
~ 
~. 



l:ARIFA N •. 2 

TERCEIRA CLASSE - FRJ>TB POU :10 KILOGllAIIll\lAS 

. 
s. Louoooçol camaragibe Ti uma Mussurepe Páo d'Alho Carapina 

Réis Réis Réis Réis Béis Réis 

Recife .... 40 õõ 65 90 uo :135 

Camaragibe 20 30 úõ 73 100 

s. Lourenço !5 40 60 83 

Ti uma ... ~. no 50 75 

' 
1\Iussurepe .. 25 õO 

Páo d'Alho. 30 

Carapina .... 

-Tracunhaen 

lléis 

HlO 

iW 

iOO 

90 

(j(j 

qi) 

20 

Tracunllaen .• 

Nazarcth 

Héis 

:I.Gt:i 

:130 

H :'i 

!05 

80 

üO 

3" " 
20 

~ 
g 
'>:1 o 
~ 
" t>j 
~ 
t>j 
n 
C1 
>-l 

~ 



TARIFA N. 2 

QUARTA CLASSE -FRETE POR 10 KILOGRAMA!AS 

-------

cam"'''" l· Loorenço Ti uma Mussurepe Páo d'Aiho Carapina 

Recife .... .1 
Réis Réis Réis Réis Réis I Réis 

25 3õ 40 õõ 70 8õ 

Camaragibe. tõ 20 35 /lO 6õ 

S. Lourenço. i O 2/l &O 55 

Tiuma ..... 20 35 50 
-

l\Iussurepe .. 20 35 

Páo d'Aiho. 20 

Ca·rapina ••. 

--

Tracunhaen 

Réis 

911 

7/l 

65 

60 

4õ 
' 

30 

iõ 

Tracunhaen .. 

Nazareth 

Réis 

:I.Oõ 

8/l 

7{) 

70 

.Q,'l 

&O 

25 

H) 

c... ..., 
00 

> 
C"l 
o-! 
o 
"' 
~ 
ü ., 
:o 

"' ;] 
~1 
;.-: 
:~ 

8 .., 
:;:: 
o 



TARIFA N. 3 

PRIMEIRA CLASSE -FRETE POR TONELADA li!ETRICA -i ,000 KILOGltAMMAS 

-----

Camaragibe S. Lourenço Ti uma Mussurepe Páo d'Alho Carapina Tracunbaen 

Réis Réis Réis a~ Réis Réis Réis 

Recife •.•. uoo 1.900 2.200 3.000 3.600 4.400 õ.OOO 

Camaragibe 700 LOOO L800 2.400 3.200 3.800 

s. Lourenço tiO O 1.300 L900 2.700 3.300 

Tiuma ••• : .. LOOO :1..600 2.400 3.000 

Mussurepe .. 800 1.600 2.200 

Páo.d'Alho. 1.000 !.600 

Carapina ... 800 

Traeunbaen •. 

--

Nazareth 

Réis 

õ.400 

4.200 

3.700 

3.400 

2.600 

2.000 

1.200 

600 

> 
~ 
g 
t::l o 
'O o o 
t'.l 
:>:1 

t'.l 
:>< 

ã 
>! 

~ 

.:.> 



TARIFA N. 3 

SEGUNDA CLASSE -FRETE POI\ 'l'O~IlLADA METRICA -!.000 KILOGRA~O!AS 

Camaragibe !S. Lourenço Ti uma lllussurepc I Páo d'Alho I Carapina I Tracunilaeu 

~., 

Xazarelh L 

11 I I I I I -1 ~--- --------

Réis Réis Réis Réis Réis Réis Réis Réis J Hecife .•. I 800 LiDO i.300 i.SOO 2.!.00 2.600 2.900 3.200 

Camaragibe õOO 700 L200 1.500 2.000 2.300 2.600 

s. Louren~o 400 900 i.200 J.700 2.000 2.300 

Tiuma .... 700 i.OOO UíOO !.800 2.100 ll 
Mussurepe. 500 J.OOO 1.300 1.600 

Páo d'Aiho. 700 1.000 1.300 il 
Carapina... 500 soo li 

I -~ ~ • ,._ _::acunhacn.~-~ .1 I 

w 
00 
Q 



TARIFA N. 4 

CADI\.\S, CABHITOS, CÃES, CAHXEIHOS, I•ORCOS, VEADOS E SE)!Ef,HAXTES -FRETE POR CABEÇA 

t ,.,~ ·~----,.... ........ '"':' -.-~, ..... ~ ........ --:----~.,,-~-. ~ .- ...... , •. _..,.. ,,...,._~ .... -.,_,.~, ........ --~._,,.,...;r,.......,.., ... ~,.~· .. ~ .... -~.-....,....,.........-,.... 

' -- c~':'"'"" [s. Lomon:l -::, ------· -------
~lussurcpc I Páo d 

-~--~~~~-.... -~- .... ~--...-~'!!..._.._-.-~- ,..--.-,-,-,. ... T,.,.. ' 

'Alho Cal'apina Tracunhaen 

I 
- ·-

n !is Réis Réis 

20 760 860 

i O 580 680 

õO &90 590 

Tiuma ...... 1 90 9J 330 430 

~lmsurepc ... 50 . 290 39() 

Páo d 'Alho. HlO 290 

Caraplna ... :150 

Tracunhaen ... 
------ ---

·- ------~ 

Nazareth 

Réis 

910 

760 

670 

5:10 

470 

370 

230 

:130 I 

> r:o 
Cl 
w 

t:l o 
~J 

o 
:;! 
~: 
~v 

t~ 
;.< 
t~ 

" ~ 
~ 

C;!> 

~ 



TARIFA N. 4 

BURROS, CA V ALLOS E SEliELHANTES- FRETE POR CABEÇA 

I w 

Camaragibe S. Lourenço Ti uma Mussurepe Páo d'Alho Carapina 

Réis Uéis Réis Réis Réis Réis 
-

Recife •.•• 1.300 !.800 2.:100 2.900 3.l'i00 t,,300 

Camaragibe 700 l..OOO !.800 2.400 3.200 

S. Lourenço. l'iOO :1..300 :1.900 2.700 

Tiuma ...... 1.000 1.600 2.400 

1\lussurepe .• 800 !.600 

Páo d'Alho. LOOO 

Carapina .... 

Tracunhaen -

Réis 

r,.8oo 

3.700 

3.200 

2.900 

~.100 

LliOO 

700 

Tracunhaen •• 

Nazareth 

) 
Réis 

5.200 

4.!00 

3.600 

3.300 

2.1i00 

!..900 

u.oo 

600 

i 

c:.> 
00 
N) 

> 

~ 
g 
;g 
t::> 
l'1 
:>:1 

l"' 
:>< 
l'1 
n 
Cl 
~ 
;§ 



TARIFA N, IJ. 

BEZERROS, VACGAS, YITELLOS E SEMilLHANTF.S.- FRETg POR CABEÇA 

1--' 

C•m"''''"'· S. Lo ·:h•m• Mussurepe Páo d'Aiho Carapina Tracunhaen 

-

Recife .... l 
Réis Réis Réis RéiS: Réis Réis Réis 

--
800 1.050 L250 L7oo:: 2.050 2.500 2.850 

Cam:uagl be 400 600 1.050 1.400 1.850 2.200 

S. Lourenço 350 800 1.150 !.600 i.9õ0 

Tiuma ••••. 600 950 LIJ.OO 1.750 

1\lussurep~ .. 4.00 850 L200 

Páo d'Alho. 600 950 

Carapina ••• 500 
.. 

Tracunhaen ... 

Nazareth 

Réis 

3.100 

2.4.50 

2.200 

2.000 

1.450 

1.200 

150 

4.00 

~ 
"'· 
8 

~ = 
to1 
;.l 
to1 

! 

c;.:> 
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TAB;;:LLA. 

A'.!JGUEL DOS GUi:IDASTI!:S GHA:'i"DES 

f" pc;m,;m d;, 
Pelos dias ou fracçües 

ESTAÇÕES u funccão de de di a, que seguirem 
ia de sérviço por conta da mesma 

pessoa 

f\ecife ...••.•••..•....• 29,~5JO 25~080 

~atnaragibc ............ 33~5)0 J$ 

3. Lourenço ........... 38,~500 11 

ri uma ................. 42:')000 n 
llussurepc ....•.••.•••• tiOpüOCJ $ 

P.io d'Aiho •••• o ....... 55NCOO 1$ 

:arapioa ....... o ....... G3,)000 s \ 
rracunllaen ....... o. o. 6Sp00() li 
'lazaretll .............. 72~l'CO l) 



"' "' "' n 

"' ... 

f 
i 

t>S' 
c.re' 

TARIFA ESPECIAL PAliA O TIIANSPOIIT)~ DE TIIILIIOS, PONTES m: FERIIO, LOCOMOTIVAS, 1'ENDERS E MAIS MA1'E!IIAES PARA 
CONS'f!IUCÇÃO DE gsTIIADAS DE FEI\110-POI\ TONELADA METI\ICA 

Camaragibc ::títourenço Ti uma Mussurcpc P<io d'Aiho Cat·apina 

-------

Réis Réis Réis Réis Réis Réis 

Recife .... 3.700 õ 000 6.000 8.200 9.800 i2.000 

Camaragibe 2.000 3.000 õ.200 6.800 9.000 

. S. Lrurenço l..tíOO 3.700 5.300 7.500 

Ti uma 2.500 fl..iOO 6.300 

Mussumpe 2.000 4.200 
- Páo d'Alho 2.500 

Carapina 

-

N. JJ.- O transporte destes objectos fica sujeito ás disposições do art. 42. 
A carga e descarga dos mesmos serão feitas p~los expeditores ou destinatarios. 
Palacio do Hlo de Janeiro em 3 de Maio de i88i.-Jlla11oel B11arque de.•llacedo. 

-
Tracunhacn Nazareth 

-

Réis Réis 

i3.õOO U.700 

w.rsoo U.700 

9.000 :10.200 
I 

7.800 9.000 

ti.700 6.900 

4.000 õ.200 

2.00() 3.200 

Tracunhaen UiOO 
I 

> 

~ 
8 
g 
M 
:>:) 

M 
;.< 
M 
n 
c: 

~ 

i 
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DECRETO N. 8070- DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Concede pr'ivilcgio a Morris :-r. Kohn para o melhoramento que introduziu 
no systema-Telephone. 

Attendendo [lO que l\Ie requereu Morris N. Kohn e Tendo 
ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c 
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por 
1.0 annos p~ra o apparelho dtl que se diz inventor, denomi
nado- Portntil Telephone Cnlligraphico- com applicaçi\o ao 
systemn- Telephonico. segundo a descripção que depo~ítou 
no Archivo PulJlico, com a clausula de que sem o ex&me 
prévio do referido apparelho não será effectivo o privilegio, 
cessando 11 patente nos casos previstos no art. :lO da Lei de 28 
de Agosto de i830. 

l\lanoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, :Ministro e 
Sócrctario de Est~do dos Negocios da Agricultura, Commorcio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e façn executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 7 de :Maio de :1.881, 60. 0 da 
Indepenàencia e do Im perio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

ll'Iawel Buar.zue de 11Iacedo. 

I •/•i' 

DECRETO N. StJ7f..;.!,; DE 7 DE MAIO DE i88L 

Amplia por mais <Iuinzo annos o p:·azo elo pri~ilcgio eoneedido á C.Q.~!~Panhi:l 
lmperi..tl de na,·cg~ção a Yapor c Estrada ~~"(çn:.Q._ç}.9 __ p_ç_tr.p.I?-o.!j.~ 

Attendendo ao que Me reqacreu a Imperial Companhia de 
navegação a vapor e Estrada de ferro d(),Petropolis e na con
formirlade da Resolução L~gislàtiva n. 2793 de 20 de Outubro 
de i~77: Hei por bem Ampiinr por mais quinze annos o prazo 
do privilegio conceditlo pelo Decreto n. 26W de f\) de 
Setembt·o do 1860, a contar do dia 13 ele Junho de 1882, em 
que expira o prazo do mesmo privilegio. 

:tibnoel Duarque :le l\far:edo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado elos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. 
l'alacio do Hio d8 Janeiro em 7 de Maio de 1881, 60' lua 
lndependencia c do· Imperio. ·· 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imr:erador. 

J1!anoel Buarque de Macedo. 
d'>d'I:J":\:P~ 
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DECRETO N. 8072 -DE 7 DE l\L\.10 DE :1881. 

Transfere ao lllajor BcnoJie~o Antonio da Silva c Barão do Pinhal a eon
eossio feita polo Doe rolo n. i838 do 4 do Outubro do 1880 para a eon:;truegão 
do uma cstrad_a do fon·o entro '" eitladcs de S. J oào tio Rio __ ÇI;;r9 c 
§· C_~:-~o.; d~_Pi:~~ e dcl':b.ra. inco:·porada a t'C3pootivJ. cmprcza. 

Attendendo ao que Me reqaereram, o :.\Iajor Benedicto An
tonio da Silva c o Barão do Pinhal, Hei por bem, Aceitando 
n dcsi:;tcnch que a favor do ultinHJ dos petidonnrio~ llzcr;Jlll 
os En~enheiros Aúolpho Aug-usto Pinto e Luiz Augusto Pintn, 
Transferir aos mestuos peticionarias todos os favores e pri
vileg-ias concedidos pelo Decreto n. 7838 de (J, de Outubro 
de iSSO para a construcção, uso e gozo de urna estrada de 
ferrl) entre as cidades de S. Jo:1o dl) Rio Claro e S. Cnrlos do 
Pinhal, na Província de S. Paulo, e bem assim Declarar in
corporada a em preza nos termos do§ t . 0 da clausula 2.• do 
citndo decreto. 

Manoel Buarque de ~Jncedo-, do Meu Conselho, Mini,tro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Com· 
mercio c Obras Publicas, :1ssim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palncio do Rio cb Janeiro em 7 d·~ Maio d~ :l88l, 60.0 

da Indcpendencia e do Impcrio. 

Com~a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

lllanoel Buarq1te de Macedo. 

DECRETO N. 8073- DE 7 DE MA lO DE !881 . 

.Mouifica o traçado dct Estrad~ do f c -r o d' Paraná no trecho da 2.• secção 
comp,ehoadiuo entre á ddcdJ LI~ Coritiba c u ronfluoecia do rio Ma1tins 
com o Y piranga.. ~ 

Attcndcndo ro que representou a Campagnie Généml~ de 
Chemin~ de Fel" B,-éziliens, e Conformando-me com o parecer 
do Engenheiro tis(~al d.1 Estrada de ferro do ParJná, Hei por 
llom Approv~u· a modilicaçi:o propostn por aguella companhin 
no tr.;çndo da meoma cstra•ln , approyado pelo Decreto 
n. 65Ji de 27 d~ Junh0 de 18ií, de súrtu que o alinhamento 
da 2. • sccçãu n0 trech'l comprehendido entre a cid~ldc de Co
ritiiJa e a conflt.:en cia do rio :\Iartins com o Ypiran~a passe 
por Gaiguavo, Eoça Nova, Hoçatuba e Cajani, segundo a 
piar. ta que Me foi pres mte c com este baixa, assignada pelo 
Chüfe interino da Diractorla da> Obras Publicas. 
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Manoel Buarque de Macedo, do r.~eu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e façn executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de f88i, 60. o da 
Jndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 80i4- DE 7 DE :MAIO DE 1881. 

~odifiea o tracado do ramal do Nazarotl1 da Estrada de ferro do Recife 
ao L~moc~ro,. approvado polo Dceroto n. 6014 de 30 d~ Outubro-do 1:875:-

AUendendo ao que representou a Great Western o{ Bmzil 
Railway Company, limited, concessionaria da Estrada de 
ferro do Reeife ao L!mor:iro, e ConformandfJ·mc com o parecer 
do respectivo Engenheiro fiscal, llei por bem Modificar, de 
conformidade com 11 planta c perfis que com este baixam, 
rubricados pelo Chefe interino da Directoria das Obras PLl
blicas, o tnçado do ramal de Nawrett, apprr;vado pelo De
creto n. 60111 de 30 de Outubro de 1875, ficando a compa
nhia obrigada a attender na execuç5o das obras n quaesquer 
melhoramentos que convenhn ser arloptados e bt•m as,;im 
a apresent~r o respectivo or~amentq dentro do prazo de dous 
mezcs contados desta dntn. 

Manoel Buarque de Macedo, do !\leu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado rlos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faç·a 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de 1881, 
60. 0 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarqne de Macedo. 

DECRETO N. sons -DE 1 nE MAIO DE t88t 

P•·0roga o prazo do privilegio eoneoJiJo" Daniel Pedro Ferro Cardo~o para 
cmprrgar o ~~gnctismo como forçl mo~riz. 

Attendendo ao que Me requereu Daniel Pedro Ferro Cardoso, 
e~ de conformidade com o pareeer do Conselheiro Pro!m
rádor da Corôa, Soberania e F~zenda Nacional, Hei por b3m 
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Prorogar, por :1.0 annos, o prazo do privilegio que lhA foi 
concedido pelo Decreto n. 7296 de 17 de Maio de 1879, para 
empregar o magnetismo como força motriz nos artefactos 
mecanicos de qualquer natureza. 

Manoel Buarque dtJ Macedo, do Meu Conselho, .Ministro e 
Secretario de Estudo dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f<1Ça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de i88i, 60.• da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 80i6- DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Concedo privilegio a Eduardo Baptista Roquette Franco para a macl!!l\_a 
d~ preparar arroz e ~afe, de sua invenção. 

Attendendo ao que Me f<'quereu Eduardo B;1ptista Roquette 
Franco, e de conformidatle com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privileg-io, por iO anno~, para a machina 
de sua invenção, denominadn- Agricultüra Mineira -e des
tinada a preparar arroz e café, seQ·undo a descripçiio e dese
nho, que apresentou e ficam archivados. 

Manoel Buarque de Mncedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e raça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de i88i, tiO. e da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Butu·que de 11/acedo. 

l' 

\, · .. 
_.-. '-" .. 



390 AC'l'OS DO PODEI\ EXECt:Tn·o 

DECRETO N. 80ií- DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Co,coJc privilegio a Carlos de Andrade pa.ra a machina de sua invenção, dos. 
· tinada a dcstalar fumo. 

Attendrndo ao que l\[~ rcqneren Carlos de Andrade, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurauor 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Con· 
ceder-lhe privile~io por 10 :.unos paril a machina de sua 
invenção, de.;tim.da a destalr.r fumo, segundo a dcócripçílo c 
desenho que ficam archivactos. 

l\Ianoel Buarque de ~!acedo, do Meu f:onselho, Ministro 
e Secretario d.e E~tndo dos NL'gocios da Agriculturn, Com
mercio e Obras PublicaJ, nssím o tcn!w entendido e far,a cxc
cutnr. Palacio do lHo de Janeiro em 7 de .Maio de !881, ü!J. o 

da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Mag-cstnde o Imperado!·. 

JJ!anoel Bttarq';e de Macedo. 

DECHETO N. 8078 -lJE 7 DE ~!AIO DE 1881. 

Concedo permissão a Estevão do Kascimc:.t0 Assumpção para lavrar ouro o 
outros motacs na com are a de Xiririca, Provinda uc S. Paulo-. -

Attendendo ao quo Me requereu Estevão do Nascimento 
Assumpção, Hei por bem Conceder-lhe permissão para 
lavrar j;tzidns de ouro c outros metnes nos terrenos comprê· 
hendhlos n::~s divisas do districto de Iporang-a, e rios lr:J
purunduva, Nhungu::~ra, P,·dro Cubas, Bat:~tal e Braço 
Areado, da Comarca de Xiririca, Província de S. Paulo, 
mediante as clausulas, que com este baixnm, 36SiJ.rnadas por 
l\lanoel Buarque de Macedo, do ~teu Conselho, Minbtro c 
Secretltrio de Estado dos Nego cios da Agricultura,- Commcrcio 
e Obras Publicas, que as,im o tenha entendido e faça exc
CLllar. Pala cio do Hio de Jnnciro em 1 de Maio de !881, 60. o 

da Independencia e do Imperio. 

Com: a rubrica de Sua l\I:tgestnde o Imperador. 

il'Iunoel Buarque de JJiacerJo. 
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Clausula,. a que se reCere o Decreto n. 80')'8 
desta data. 

I 

Ficam concedidns a Estevão do Nascimento Assumpção 50 
dat~s mineraes de tU. 750 braças quadradas (686.107 metros 
quadrados) nos terrenos comprehendidos nas divisas do distri· 
.cto de Iporanga e rios Irapurunduva, Nhunguara, Pedro 
Cubas, Batata! e Braço Areado, da comarca de Xiririca, Pro
víncia de S. Ptmlo, para lavrar jazidas de ouro e outros 
metaes, sem prejuizo de direitos de terceiro. 

H 

Dentro do prazo de cinco nnnos, contados desta data, o 
concessionario fará medir e demarcar as referidns datas e 
apre~entará a respectiva planta ao Presidente da província, 
que mandará verificar a exactid:i<~ por Engenheiro de sua 
confiança, correndo as despezns de medição e demarcação e 
as da verificação por conta do concessionario. 

Ili 

A medição e demarcação do terreno concedido, ainda depois 
de verificadas, não dnriio direito ao concessionnrio para lavar 
a mina, emquanto não provar perant'1 o Governo ter empre
gado effectivamente o capital correspondente a 10:000~ por 
data mineral. 

IV 

Findo o prazo de cincJ annos, contados da presente data, 
si o concessionario não tiver empregndo a somma correspon
dente a iO:OOOS por data mineral, perderá o direito a tantas 
datas quantas forem as parcellas iguaes a essa quantia, que 
faltarem para perfuzel-a. 

v 
Na fórma do Decreto n. 32:36 de 21 de Março de :1.86~, 

será considerada effectivamente empregada, e portanto in
cluida na quantia proporcional de que trata a clausula 3.•, a 
importancia das despezas das seguintes verbas : 

i a Das explorar;ões e trabalhos preliminares para o desco
brimento ou reconhecim~nto da mina ; 

2.• Do custo dos trabalhos da medição e demarcação dos 
terrenos, levantamento da respectiva planta e sua verifica~ão 
pelo Governo ; 
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3. • Da acquisição, tl'ansporte e collocação de instrumentos e 
machinas destinados aos trabalhos da mineração, 

4.• Do transporte de Engenheiros, empregados e traba
lhadores ; 

Fica entendido que nesta verba não se comprehenderão as 
desprzas provenientes das viagens diarias reg•ilares e con
stantes da mina para qualquer povoação ou viee-versa, que 
estes indivíduos fizerem, lr•go que estejam concluídos os 
edillcios para sua residencia no logar da minPra<;fiO ; 

5.• 0.1s obras feitas em vista d<:Js trabalhos da mineração, 
tendentes a f<lCilitnr o transporte (}os productos, e !Jem assim 
as casas de morada, annazens, officinns e outros edillcios 
indispen~aveis á emproz::t ; 

6.• Dn acquisiç~o dos animaes, barcos, carroças e quaesquer 
outros vehiculos empregados nos trabalhos da mina e do 
transporte de seus productos; 

7.• Do cu-to dos trabalhos executados para a lavra ou de 
qualquer despeza feita bona {ide para realizar detlnitivamente 
a mineraç~o, ficando entendido que o custo das plantações 
feitas pelo concessionario será levado á conta do capital. 

VI 

As provas das hypotheses da clnusula anterior serão admil
lidas bona fide, mas o artificio empregado para illud1r o Go
verno e seus mandatarios, logo que fúr descoberto, fará ca
ducar a presente concessão, perdendo o conce,;sionar-io ou 
quem o representar qualquer direito á indemnização. 

VII 

O concessionario fica obrigado: 
f.o A apresentar á npprovaçfío do Governo a planta dns 

obras para a lavrn, que tiver de fazer ; 
Esta planta deverá ser levantada por EngenhPiro de minas 

ou por pessoa reconhecidamente habilitad:J neste genero de 
trahal h o. 

Fica entendido que o concessiom1rio não poderá fazer 
cav:1s. poços ou gnlerias para a lnvra do minPrat de sua 
concessão sob os euillcio~ particuh1res, e a Hi metros de cir
cumferencia dclles, nem sob os caminhos e estr<1das pu
blicas e a :lO metros de suas margPns. 

2." A collocar e conservar na direcç:'•o dos trabalho> dg mi
nerarão En!.!;enheiro habilit<•do on perito, cujn nomeação 
será confirmadn pelo Ministerio da, Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas; · 

3. o A pagar annualmente 5 réis por braça quadrndll (4,8~ 
ll!e~-~os quadrados{ do tcrr~no min~ral, n~ fórm~; do que 
dis,.oe o n. :l. §L do art. 2J da LCI n. :1.507 de .6 de Se
tembro de 1867, e a entrar todos os annos para o Thesouro Na
cional com a quantia correspondente a 2% do producto liquido 
da mineraç5o; 
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6.. 0 A sujeitar-se ás instrucçõcs e regulamentos que forem 
expedidos para a policia das mirws; · 

5. o A indemniznr os prejuízos cau~ados pelos tralwlhos de 
mineração, que provierem de culpa ou inobservancia dos pre
ceitos da sciencia e da pralic:~ ; 

Esta indemniz~ção consistirú na quantia que fôr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou em trabalhos r·uo forem indi· 
cados para remover ou remediar o mal causado e na obri· 
gação de promover a subsistencia dos indi\·iduos que se 
inutilisarem para o trabnlho, e das fam'lias dos que fallecerem 
em qualquer dos casos acima referidos. 

6. o A dar conveniente direcç~o ás ag-uas cannlisadas para 
os trabalhos da lavra ou que brotarem das minas e galerias, 
de modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem a 
terceiro ; 

Si o desvio destas nguas prejudicar a terceiro, o conces
sionario pedirá previamente o seu consentimento. Si este lhe 
fôr negado, requererá ao Presidente da província o neces
sario supprimento, medi:mtc finn~·a pre~tadn pelo conces
sionario, que responderá pelos prej uizos, perdas e daumos 

.causados :i propriedade nl hei a. 
Para conces~iio de se;uelhante supprimento o Presidente da 

provincin 111andará, por editaes, intiw<•r os proprietarios 
para, dentro do prnzo rnzoavel que mnrcar, apresentnrem os 
motivos de sua opposi1:<-,o c re,lucrerem o que julgarem ne
cessario n bfm de seu direito. 

O Presidente da provineia coneederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista das rnzões expendidas pelos pro
prietarios, ou, ti r~velia Jestes, declarando os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderüo os i nte•·e,.satlos recorrer p11ra o 
.Ministerio da Ag-ricultura, Com:nrreio e Obras Publicas. Este 
recur,;o, porém, sómente será recPI.Jido no clfeito dcvoluti\'O. 

Deliber,1dn a conces~ão de supprimento dn licença, pro
ceder-se-ha immediatamenlcá ;~valiaç<io de que trata;~ clau;;ula 
7." ou dn indemnizaçiio dos prrjuizos allegarlos pelos pro
prietarios, por meio de arbitros que serão nomeados, dons 
pelo concessionario e dous pelos proprict<1rios. Si h ou ver 
empate, ,:erá decidida por um quinto arbitro, nomeado pelo 
Presidente da província. 

Si os terrenos pertencer,Jm ao Estado, o quinto arbitro 
será nomendo pelo Juiz d11 Direito. 

Proferido o budo, o roncessionario será obrigarlo a ef
fectuar no prazo de oito dia~ o depo,;üo._da finnça ou paga
mento da importancia em que fúr arbitrada a indemnizaç:io, 
sem o que não lhe será concedido o mpprimento da I icença . 

7. o Reme~ ter semestralmente ao Gov,·r·no Imperial, 
por intermediro do Engenheiro fiscal e do Preside'1te da pro
víncia, um relatorio r.ircumstanciado dos trab;llhos em exe
cução ou já concluidos n dos rcmllados da mineração ; 

Além destes relator'ios , será obrigado a prest;1r quaesquer 
esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Gonrno ou por 
seus delegados. 
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A inobservancia do quo fiea exposto nos 3~ :1." e 2.• da 
presente clausula será pnnitla com a:; penas de diminuição 
do prazo da concessão por um, dons ou trcs annos, a ariJitl·io 
do Governo, e p~g<l!nenlo do dobro da quantia devida, e com 
a caducidade da me<:ma concessão, duda reincidencia, o que 
tambem será applicavel á inobservancia do que se cstalue 
nos§~ 3. 0 e q,_o 

Nos outros casos o Governo poderá impôr mulla de 200;) 
a 2:000;)000. 

A remettcr :10 Governo amostr:1s dos mincraes c os fosseis 
que forem encontrados nos trabalhes da lavra. 

VIII 

a Gonrno mandaní, sempre que julgar conveniente, exa
minar os trabalhos da minernção de que se trata e inspecciçmar 
o modo por que são cumpridas as clausulas desta concessão. 

O concessionario será ol1rigado a prestar aos commissarios 
nomeados para aqucllc fim os esclareciment<>s no desem
penho de sua commissão c bem assim a franquear-lhes o 
ingresso em todt!S as omcinas e Jogares ele trabalho. 

IX 

Sem permissão do Goverüo n~o po,lerá o conces:;ionario 
dividir as datas mineraes que lhes forem concedidas, e por 
sua morte seus i·eptm;·utantes serão obrigados a executar 
rigorosamente esta 'c!au~ulo,,'sob pena de perda de concessão. 
· Tambetn tião poderá lavrar qualquer outro ruineral sem 
autorização expressa dn i;•werno Imperial. . 

X 

Caduca esta eonces~ão : . 
L• Deixando de se executar os trahal!Jos prepnratorios 

e de mineração, especificados nas presentes clausulas, dentro 
do prazo de cinco :limos, contados desta data; 

2. o Por abandono da mina ; 
3.0 Deixando de lavrar-se a mina por mais de 30 dias, 

sem causa de força maior, devidamente provada ; 
Ne:;ta ultima· hypothesc, a suspensão dos trnbalhes não 

excederá o prnzo que for murc:•do pel:J Governo para a 
remoç~o das causas que a tiverem determinado. . , 

4,~ No coso de reincitlmcia de infraéçJo a que esteja 
imilosta pena pccuninria. 

X! 

· A infracção de qualquer destas clausuhls, para a qual nüo 
se tenha estabelecido pena especial, será punida com a 
multa de 2006 a 2:000;)000. 
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XII 

O concessionario poderá transferir esta concessão só por 
successão legitima, por testamento ou adjudicação para paga
mento de credores, preccuendo, porém, permis~ão do Governo, 
que a negará si os novos concessionarios não possuírem os 
meios precisos para a lavra da mina. 

XIII 

Si, porém, o concessionario organizar uma companhia fóra 
do Imperio, a quul ficará ipso facto subrogada em todos os 
direitos e deveres que lhe competem, esta será oiJrigada a 
constituir no Brazil pessoa habilitada para representai-a 
activa e P<lSSivam:mte em Juizo ou fóra uelle, ficando 
cstauelecido <tue qu<mtas que~tõcs so suscitarem entre dia 
e o Governo serão resolviuas no Brazil por arlütros, e a:> que 
se sLtseitarem entre ell;~ e os particulares serão discutidas e 
definitivamente resolvidas nos tribunaes do Impcrio, àe 
conformidade com a respectiva legisla~ã•J-

XIV 

A decisão arbitral será dada por um só Juiz, si r.s partes 
accordarem no me:;mo individuo; no ca<:o contr.,rio, 1 orém, 
cada urna nome<trá seu :1rhitro, srndo o terceiro, cujo v0to 
será ucdsivo, nomeado por accôrdo de ambas ns partes. 
Não havendo accôrdo, o Guverno apre5entará um c o conccs
sionario outro nome de i'essous reconhecidamente quali-
11c;~dzs, e a sorte decidirá entre c! las. 

Pala cio do Ui o de Janeiro em 7 de l\Iaio de :1.88L- Manoel 
Bttarque ele lllacedu. 

DECRETO N. 8079 - DE 7 DE MAIO DE 1881_ 

Concede pri1·i!cgjo a Agostinho Yilhcna do L~gos para fabricar o vender 
~àbão -pt:cu~c:o o l1ytlrori:lC pelos proec~sl:s Uc sua in\·cnção.-

Att-'ndendo ao que Me requereu Agostinho Vilhrna de 
L:~gos, e Tendo ouvido o Conselheir'o Procur:~dor da Corôa, 
Soberania e Fr.zenda Nncional, H{i- vor bem Conceder-lhe 
privile2"iO, vor lO annos, pat·a fnbricnr c vender sabão pheni
co ou cnrbolico e hydrorine ou essencia de 'abão, segundo os 
procc:ssos oe sua invenção, cuja descripção depositou no Ar
chivo Publico, com a clausula de que sem o exome prévio dos 
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ditos processos não será etfectivo o privilegio, e ce,sando a 
patente nos casos previstos no art. fO da Lei de 28 de Agosto 
de 1830. 

Mnnoel Buarque de Macedo, do Ml'U Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Ag-ricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entrndido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de i881, 60." da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impérador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8080- DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Concedo privilegio a Ruffie.r ~[artolot para o processo do tapar ga~·rafas sóm 
' rnll,,s tl,c que se diz inventor. -

,,_I, . 

Attendendo ao que •Mel ·flli'JUereu Ruffier M.1rtelet, e Tendo 
ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da Coroa, Sobe
rania e F.<1zenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privile
gio por iO annos, p:1ra o processo de tapar garr:1fns, sem ro
lha;;, de que se diz inventor, srgundo a descrip(·ão e dl:'senho 
que depositou no Arcliivo Publico, com a clausulà de qu~ 
sem o exame prévio do dito processo niio será f'ffectivo o 
privilegio, ce,sando a patente nos casos previstos no art. 
iO da Lei de 28 de Agosto ce 1830. 

~Ianoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministto e 
Secretario dn Est:Jdo dos Negoc,os ·da Agricultura, Cnmmer
cio e Obrns Publicas, a:=:sim o tenha ente»di.lo e f;Jça e.xecu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de !1:!81, 60. o da 
Independencia e do Imperio. 

· Com a rubrica de Sua Magestàde o, Imperador:.· 

.Manoel 'Buarque de Macedo. 
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DECRETO N. 8081 - DE 7 DE MAIO DE l88i. 

Concedo priYilegio a Frederico .Fragct para o systema de calçado uc luxo 
---- do quo so diz invontot·. -· .. --

Attendendo ao que Me requereu Frederico Fraget, e Tendo 
ouvido o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, So
berimia e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe pri
vilegio, por cinco annos, para o systema de calçado de luxo 
a Luiz XV, de que se diz inventor, ~egundo a descripção, 
modelo e desenho que depositou no Archivo Publico ; com a 
clausula de que sem o exame prévio do dito processo não será 
effectivo o privilegio e cessando a patente nos casos previstos 
no art. iO da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Est;1do dos Negoeios da Agrieullun•, Cornmer
cio e Obras l'nblicas, nssim o tenha entendido e f11ça execu
tar. Palacio do Hio de Janeiro em 7 de Maio de 18!H, 60. o da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lngestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8:)82 -DE 7 DE àU.IO DE 1881. 

Concede pririlrgio a. ~ieolau de Si1ucira Quciruz para fabricar o YOnLlcr 
·· :.~?-~!~is, do sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Nicolnn de Siqueira Quei
roz, e Tendo ouvido o parecet· do Conselheiro Procurado!' 
da Corôa, Soberania e Fnzemla Nacionnl, Hei po1· bem Con
ceder-) h e privilegio, por 10 annos, para fabl'icar c vender 
chaminés de sua invenção, na conformidade do processo f. 
desenho que depositou no Archivo Publico ; com a clausula 
de que sem o exame prévio do dito proce,so não será efft'Ctivo 
o privilegio e cessando a patente nos casos previstos no art. 
:10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do -Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos .Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Pnblic. s, assim o tenha entendido e faça execut:11·. Pa· 
lacio du Rio de Janeiro em 7 de Maio de i88i, 60.0 da lndepen· 
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador. 

Manoel 
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DECRETO N. 8083- DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Concede privilegio a José h Costa Gama para o apparolho de sua invenção, 
destinado á _extracção de mari;cos. 

Attendendo no que l\Ie requereu José dn Costa Gama, e 
de conformidade com o pa-recer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Ccnce
der-lhe privilegio por 10 :mnos, p~r~ o apparelho de sua· in
venção, destinado á extracçiio de mariscos e outr;~s suhstancias 
congeneres, segundo a dcscrip~·ão e desenho, que ficam 
archivados . 

.Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estndo dos Negocias d:1 Agricultura, Commercio 
c Obras Pul.Jiicns.assim o tenha entendido e f:1cn executar. 
Pnbcio do lHo de .Janeiro em 7 de .Mnio de H'i81, 60. 0 da 
Inllependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Mage.>tade o Imperador. 

lJfanoel Buarque de i}Iacedo. 

DECRETO .:1. '808"!!'_:.. DE 7 DE MAIO DE 1881. 

Conco~!c rr!Yll~gio a .José Ua C:J:,tl Gama para o pcriH a!llOmati~o, tTc sua 
in,·cnrão. 

Attendendo no que i\Ie requereu José dn ÜJSta Gamn, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Co;ôa, Sobernnia e Fazenda Nacional, Hei po:- JJem Conce
der-lhe privileg-io, por iO annos, para o pert1l :mtomntico, 
de sua invençiío, de~tinado no lenmtamcnto granllico de 
perfis C medi('ÕC'S reduzidns DO horizonte, e bem assin1 para OS 
acccssorios que declarou ter- ideado para realizarão de seme
lhante fim, segundo a descripção c desenho que ficam ar
chivados. 

I\Ian'lel BLl~rrruc d.~ M.,ccdo, do Meu Conselho, 1\Iinist;-o e 
Secretnrio de -Estado dos Negocias da Agricultura, Comnwrcto 
il OiJt:is Publicns, assim o tilnha entendido c faca executar. l'a· 
iac'io do Rio de Janeiro em 7 de Maio de i88i, 60. 0 da Inde
pem1el1Ci:1 e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

1'1-Ianoel Bum·que de :l/acedo. 

~"'~ 
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DECRETO :N. 8085 - DE 7 DE MAIO DE !881. 

Concede priYilcgio a Samucl ne~vcn para a machina quG ucnomina- Dos-
·---- polpador llGavcn. 

Attendcndo ao que Me requereu Sumuel Beaven, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei JlOr bem Conceder
lhe privilegio por 10 annos para a machina que denomina 
- Despolpador Beaven, de sua invençiio, segundo a descri-
pç·iio e desenho que ficum archivado~. . 

Manoel Dnarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Est:Jdo dos Negocias da Agricultura, Co,lt
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de 1881, 
60; 0 d:l Independencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua M<1gestaue o Imperador. 

lJianoel Bttarque de Macedo. 

DECRETO N. 8086 :.._DE 7 DE MAIO DE !881. 

Renova a cor.ccss:io feita ao Dr. Jorge Scarhorouglt Darnsley para lavrar ouro 
no m:.wicipio Uo Itapctininga, ProYinda de S. Paulo. 

Attentlcndo ~o que l\Ie requereu o Dr. Jorge Scarborough 
Barnslcy, Hei por brm Renovar, soL a~ mesmas clan>ulas, a 
concessão que lhe foi feita pelo Decreto n. 60n de 2~ de De
zembro do lSi5, para lavrar ouro no município de ltapcti
ningn, Província de S. Paulo. 

:Manoel Bu~rque de Macedo, do l\Ieu Conselho, Ministro e 
Sccrctnrio de E~tado dos Negados da Agricultura, Commer
cio c Obrns Publicag, a>sim o tenha entendido c faça execu
tar. Palncio do Hio de Janeiro em 7 de l\laio de 1881, 60. 0 da 
Inr1epcncl~ncia c elo Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Jlacedo. 
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DECRETO N. 8087- DE 7 DE MAIO DE :1881. 

Concedo permi.1são á The City o{ Santos Improvements Company limited 
para t\inccionar no Impcrio. -

Attendendo ao que llie requereu a The City o( Santcs Im
provmzent.ç Comp:my limited , devida'!lente representada, e 
de conformidade com a Minha Immediata nesoluçào de 15 
do mez proximo pas>ado, tomada sobre parecer da Secção 
dos .Negocios do Imperio do Consell1o de Estado, exarDdo em 
Consulta de 27 de Fevereiro ultimo, Hei por tJern Conce
der-lhe permissão para funccioil<~r no Imperio, mediante as 
clausulas que com este b:lixam, assignarlas por M11noel 
Buarque de Macedo, do l\Ieu Cous<'l h o, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e fttça executar. Palacio 
do Rio de .Janeiro em 7 de Mnio de f8S1, 60. 0 da Inde
pcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

~Manoel Buarque de 1l!acedo. 

Clausulas a que se I·ef'e1•e o Decreto n. 808,. 
desta data. 

A Companhia The Cit•t o( Santos Improvemmts Company, 
limited, terú um represen tanto no Imperio com plenos 
poderes para decidir de tod<ls as contestações fJUe se suscita
rem, quer com o Governo, quer com os particulares. 

II 

Todas as transacções e operações que a mesma com· 
panhia effectuar no Imporia seriio 1 ~gul8das pela legislaçiio 
do Brazil, e j ulg;l(.!<ls pelos seus Tributwes sem que em tempo 
algum possa ella reclamar qualquer e.tcepç1io fundada em 
seus estatutos. 

Palacio do llio de Janeiro em 7 de Maio de 1881.
Manoel Buarque de ilf(jcedo. 

Eu abnixo assignndo, John Henry Grain, da cidade de Lon· 
dres,"'\~JjeiJíão publico leg;dmente admittido e jurado. 

Certifico c ·dou fe a todos quantos pertcneer ern como ns 
folhas e~criptas em ,língua portugueza que viio anuexas, re
unidas sob A, são 3 tr:>ducçiio vet'dadeirn e fiel do Jivreto 
impresso em lingua ingleza, tambem annexo sob B : c 
por conseguinte merece a dit1 traducção toda fé e credito 
em Juizo e fóra delle. 
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E para constar dou a presente, debaixo da minha as
signatura e sello de tabellião, em Londres aos quinze 
dias do mez de Outubro de mil oitocentos e oitenta. 

In testimonium veritatis.-J. H. Grain, notaria publico. 
· Reconheço verdadeira a assignatura supra de John Henry 

Grain, tabellião publico desta cidade, e para constar onde 
convier, a pedido do mesmo passei o presente, que assigno e 
fiz sellar com o sello das imperiaes armas deste Consulado 
Geral do Imperio do Brazil em Londres aos dezoito de 
Outubro de i880.- Luiz Au.qusto da Costa, Vice-Consul 
encarregado do Consulado Geral. 

Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Luiz 
Augusto da Costa, Vice·Consul encarregado do Consulado 
Geral do Brazil em Londres.-~linisterio dos Negocias Es
trangeiros.- Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de :1881.- O Dire
ctor geral, Barão de Cabo Frio . 

. 4. The Clty or Santos 'Improvement.s Company, 
Iimit.ed · 

COMPANHIA MELHORA~IENTOS DA CIDADE DE SANTOS, 
LIMITADA 

MEMORAl'<llUM DE ASSOCIAÇÃO E ESTATUTOS 

·Incorporada em 6 de Setembro de i880 

Index 

Memorandum de associacão. 
Estatutos. · 
Interpretação. 
Constituição. 
Negocios da companhia. 
Contratos. 
Primeiros directores. 
Capital. 
Conversão de acções em fundos sociaes (stock). 
Fundos de reserva. 
Emprego de fundos. 
Assembléas geraes. 
Poderes das assembléas gêraes. 
l\fodos de proceder nas assembléas geraes. 
Votação em assembléas geraes. 
Actas das assembléas geraes. 
Directores. ~ 
Reunião da directoria e de commissões. 
Poderes e obrigações da directoria. 

PODEn EXECUTIVO. {88{ 26 
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Director gerente. 
Commissões Iocaes e outras. 
Contador fiscal. 
Directores, fidei-commissarios (trustees) e empregados da 

companhia. 
Acções. 
Transferencia de acções. 
Accionistas. 
CertificRdos. 
Dividendos. 
Chamadas. 
Confiscação e restituição de acções. 
Dissolução da companhi~. 

MEMORANDU!\l DE A5SOCIAÇÃO DA COMPANHIA MELHORAMENTOS 
DA CIDADE DE SANTOS, LIMITADA 

L O nome da companhia é Tlte City o{ Santos Improve
ments Campany, limited. 

2. O escriptorio registrado da companhia será estabelecido 
em Inglaterra. 

· 3. Os fins a que a companhia se propõe, quer no todo, 
quer em parte, são os seguinte,;: 

A. O adquirir e levar á execução a concessão ou contrato 
datado de 21 de Fevereiro de 1870, celebrado entre a Cnmara 
Municipnl da cidnde de Santos, no Imperio do Brnil, e o 
Dr. Thomnz Cockrnne, Tenente-Coronel John Frederick Rus
sell e Eduard Evereth Benest, p3rn a illuminaç~o de gnz e 

·abastecimento d'agua na sobredita cidade. 
B. O adquirir e levar á execuçilo a concessão ou contrato 

datndo de 27 de Maio de 1870, celebrado entre a Camara Mu
nicipal da cidad1é de Santos e Domingos Moitinho, para o esta
belecimento, conservação e serviço de tramways naquella 
cidade. 

C. O adquirir e levar á execução qnaesquer obras que 
digam respeito a supprimento de g-az, de agua ou de serviço 
de tramways, bem assim os a cargo da Compan.t!ia Mellwra
mentos da cidade de Santns, est3belerida no Brazil ; e bem 
assim o adquirir a outrn propriedade e o negocio e contratos 
daquella companhia ou qualquer parte ou partes dos rnE'smos. 

D. O levar a effeito em qualquer ponto ou pontos do Bra
zil ou em qualquer outra parte o neg-ocio proprio de uma 
companhil d'aguas, de g~z e de illuminaçào, companhia de 
caminhos de ferro ou de tramways, o construir e levar á 
exerução obn1s concernentes a aguas, gaz, illuminnç5o e de 
producçno caloricn, de limpeza e esgoto c de melhoramentos 
publicas, linhas ferreas, caminhos para tramways e outras 
estradas; negociar em, usar e fazer supprimentos de gaz, 
de electricidade, de motor electrico ou qualquer outro, ga
zometrns, encanamentos para gaz ou para agua, pertences 
co-relativos, fogões e quaesquer outros artigos, materiaes ou 
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qualquer cousa que seja produzida ou usada ou que tenha 
em si qualquer relação com qualquer dos misteres da com
panhia. 

E. O adquirir e utilisar quaesquer terrenos, edificios, aguas 
ou direitos concernentes a aguas; adquirir e explorar minas 
de carvão e outras minas e materiaes usados em illuminação 
ou no processo de aquecer a temperatura atmospherica, e 
de usar e de vender qualquer producção que d'ahi se derive. 

F. O adquirir e tomar parte e levar á sua execução quaes
quer concessões, poderes, privilegios, contratos e ajustes, 
que possam vir a ser concedidos ou negociados por parte de 
qualquer governo, municipalidade, corporação, companhia 
ou pessoa, no proposito ou que tenham qualquer relação com 
qualquer dos fins a que a companhia se propõe. 

G. O adquirir, fazer uso e explorar quaesquer patentes ou 
direitos de patente, brevéts d'invention, ou qualquer quinhão 
ou interesse nelles que possam ser necessarios a bem de 
qualquer dos fins a que a companhia se propõe. 

H. O praticar todos ou qu,l)quer dos actos aqui autorizados, 
quer por si só, quer em sociedade, ou seja conjunctamente 
com, ou como agentes de qualquer governo, municipalidade, 
companhia ou de quaesquer pessoas que sejam. 

I. O vender, dar de aforamento, arrendar ou conceder, por 
meio de licença, o uso das obrns da companhia ou de qual
quer de lias ou seja de qualquer outra propriedade ou direitos 
que pertençam á companhia. 

K. O fazer e conceder hypothecas, obrigações e outras ga
rantias por dinheiros e acções da companhia, tailto ordinarias 
como de preferencia ou de garantia ; e outrosim o solver, 
resg-atar e aceitar entrega de qualquer garantia semelhante ou 
acção e subscrever ou tomar !JCÇões ou obrig~ções de qual
quer outra companhia que seja. · ' 

L. O diligenciar que a companhia venha a ser constituída 
ou incorporada no Brazil o11 em qualquer outro Jogar que 
seja. 

lll. O fner ·e levar á execução quaesquer arr:mjos tendentes 
á unificação de interesses; ou seja de funcções cumulativas 
ou nmalgamaçiio, quer no todo, quer em parte, com qual
quer outra companhia ou individualidade cujo negocio tiver 
identidade com o da companhia. 

N. O fnzer tudo o mais que fôr accidental ou conducente 
aos fins ncima designados e propostos. 

!~. A responsabilidade dos socios é limitada. 
5. O capit;ll da companhia é de t :1.20.000, dividido em 

12.000 acções de t :lO cada uma . 

.Kós, as diversas pessoas cujos nomes e residencias vão 
abaixo exarados, desejamos constituir-nos em umn companhia, 
em virturie do presente memorandum de associação ; e respe
ctinmente ~oneordamos em tomar cada um de nós - -~ 
da companhi:1 o numero de acções que vão desi , ~~~~~t)A ::r~ (I': 
do nosso nome. f, ~t\.\U "11 ur 

f, <'-~ 
,t; v 
;t 
\~~'-,~ 

.. ~~~~·Das . ,~ 
'"--: DEPUT~D 

·~---;:;;::::· 
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Nomes, residencias e qualificar,ão dos sub-
scriptores · 

John Frederick Russell,Coronel, 9 

Xumero de 
acções to

madas por 
cada um 
dos sub
scriptoros. 

Leinster Square, Londres..................... 25 
Edward Griggs, 9 Vernon Terrace 

Finchley N, cnixeiro de corretor 
da Bolsa.................................... 25 

Edward Joseph Halsey 77, Cornhill, 
Londres, negociante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Alfred Rumball, i Victoria Street 
Sw., engenheiro civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Moses Henry Moses, proprietario, 
13q Westbourne Terrace, Londres.. . . . . . . . . . . . . 25 

Daniel Mackinson Fox, engenheiro 
civil, I!;;ham Torquay..................... . . . . 25 

Nicholas Millossovich, 9 Bury Street 
E. C., negociante........................... 10 
Datado aos 6 dias de Setembro de 1880. 
Testemunha das assignaturas do Coronel Jobn Frederick 

Russell, Edward Griggs e Edward Joseph Halsey .- Chm·les 
Bttrt, 26 Austin Friars, Londres, solicitador. 

Testemunha da assignatura de Daniel ~lackinson Fox.
Arthur E. Jones, proprietario, Dartmouth. 

Testemunha da assignatura de Alfred Rumboll e de Ni
cholas Millossovich. - Walter Cresswell, 26 Austin Friars, 
Londres, empregado no escriptorio dos solicitadores Bircham 
& Comp. 
, Testemunha da assignatura de Moses Henry Moses.- David 
Collins, 13q Westbourne Terrace Buli, copeiro. 

Estatutos da Companhia Melhoramentos da ci
dade de Santos (limitada) 

r 

, INTERPRETAÇ.:;:O 

Art. L o Na interpretação dos presentes estatutos as pala
vras e termos que se seguem têm a significação seguinte, 
a não ser que disso sejam oxcluidos pelo assumpto ou con-
texto. , 

(A) A companhia significa • The City of Santo3 Impro
vements Company, lirnited. • 
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(B) • O Reino Unido • significa o Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda. 

(C) • A legislação vigente• ( • Statutes •) significa e inclue 
as leis de 1862 até 187\J conc,•rneutes ás companhias, bem 
como toda e qualquer lei que fôr promulgada de tempos a 
tempos, com referencia a companhias por acções e que ne
cessariamente disser respeito á companhia. 

(D) • Os presentes • significa c inclue o memorandum 
da associação, bem como os est:Jtutos da companhia, outrosim 
os regulamentos que a companhia houver · de adoptar de 
tempos em tempos. 

(E) •Resolução especial• significa uma resolução especial 
da parte da companhia, tomada de accôrdo com a secção 5i 
da lei de 1862 concernente ás companhias ou com qualquer 
disposição legislativa que de vez em quando possa ser adap
tada em Jogar da sobredita secção. 

(F) • Capital • significa o capital que a comp:mhia possa ter 
de tempos em tempos. 

(G) • Acções • significa as ::!C~ões do capital de tempos em 
tempos. 

(H) • Directores • significa os directores que a compa
nhia possa ter de tempo~ .. a tempos ou, conforme o caso_. os 
directores reunidos em conselho. 

(I) ·Co-ntadores Fiscaes (Auditores) e Secretarios• signifi
cam respectivamente semelhantes empregados que a compv
nhia po~sa ter de tempos em tempos. 

(K) • AssemiJ!éa ordinaria • si~nifica uma reunião geral 
ordinnria da companhia, devidamente convocada e consti
tuida, ou qualquer adiamento que della venha a effectuar-se. 

(L) • Assembléa extraordinaria • significa uma reunião 
geral extraordinaria da companhia, deYidamente convoca
da e con~tituida ; ou qualquer adiamento que dclla Yenha 
a effectuar-se. 

(ilfJ " Assembléa geral • significa uma reunião ordinaria 
ou uma reunião extraordinaria. . 

(N) ' Directoria • significn uma reunião dos directores, de
vidamente convocnda e constituída, ou conforme o caso se 
der, os directores reunidos em comelho. 

(O) • Es~riptorio » significa o escriptorio registrado que 
a companhw possa ter de tempos em tempos. 

(P) ' Sello » significa o sello commum que a companhia 
possa ter de tempos em tempos. · 

(Q) • Mez , significa mez do calendario .. 
(R) ralavras exprimindo sómen:e o numero singular in

cluem o numero plural. 
(S) Palavras exprimindo sómento o numero plural incluem 

o numero singular.' 
( T) Pnlavras exprimindo só mente o genero mnsculino in

cluem o genero feminino. 
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11 

CONSTITUIÇÃO 

Art. 2. o Os artigos da ta bel la A da J"ei de 1862 con
cernentes ás companhias, não serão .applicaveis a esta com
panhia : mas em seu Jogar, o que segue constituirá o re
gulamento da cumpanhia, sujeito comtudo a revocação ou 
alteração, segundo se estabelece pelos presentes. 

III 

NEGOCIOS 

Art.- 3. o Os negocias da companhia comprehenderão tudo 
quanto se acha mencionado ou incluído no memorandum de 
associação e todo e qualquer negocio incidental, podendo 
ter principio logo que a directoria o entender proprio, embora 
.apenas urna parte do capital tão sómente tenha sido subscripta. 

Art. 4. o A c mpanh1a póde tomar a si qualquer negocio, 
quer por si i"Ó, quer de combinação com qualquer outra com
panhia, ou com qualquer firma ou pe,soa, embora elle seja 
director ou não nas condições que aprouverem á directoria. 

Art. 5. o Todo e qualquer negocio será feito segundo ou 
sob a direcção dos directores, e de accôrdo com quaesquer 
regulamentos que a dircctoria entender de tempos em tem
pos dever adoptar, sujeito apenas ao domínio de assembléas 
geraes, conforme se acha prescripto pelos presentes. 

Art. 6.• A gerencia principal e superintendencia geral 
dos negocias da companhia terão Jogar em Londres, em
quanto urna reunião de assembléa geral não mandar o con
trario; haverá comtudo um ou mais agentes devidamente 
autorizados a representar a companhia no Brazil, podendo 
oulrosim estabelecerem-se outras agencias, segundo a dire
ctoria de tempos a tempos entender dever nomeal-~s. 

Art. 7. • Ninguern, a não serem os directores, terá auto ri· 
dade alguma para emittir, aceitar ou endos;.;ar qu:~lquer 
nota prornis~oria ou letras de cambio, cheque ou outro 
qualquer titulo negoci:~vel em nome da companhia, nem 
tão pouco para figurar- em qnr.lquer contrato que possa en
volver responsabilidade da parte da companhia ou que possa 
importar o compromettimento do credito da companhia. 

Toda e qualquer nota promissoria, letra de cambio, cheque 
ou qualquer outro titulo negociavel deve, a não ~et· que a 
directoria determine dilferenternente, ser assign:~do por dous 
dos directores pelo menos. 

Art. 8. 0 O escriptorio será situado no Jogar em que a di· 
rectoria entenda determinar de tempos em tempos. 
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IV 

G)NTRATOS 

Art. 9 .. • A directoria poderá, por parte da companhia, 
celebrar e levar á execuç;io, ou (sujeito aos direitos de 
qualquer outra individualidade no ponto em questão) alterar 
ou annullar quaesquer contratos ou ajustes que digam 
respeito á compra, acquisi~·ão ou disposição, ou seja outrosim 
quanto ao modo de gerir quaesquer .concessões, obras ou 
propriedade mencionadas no mrmorandum de associação, 
ou que eom elle tenham relação, bem como pelo que respeita 
a quaesquer ·pagamentos de taes concessões, obras, ou pro
priedade, ou com relação a qualquer outro fi'm a que a 
companhia se proponha. 

v 

PRIMEIROS , DlRECTORE~ 

Art. iO. Daniel Makinson Fox, Esq., Edward Joseph 
Halsey, Esq., o Coronel John Frederick Russell e Moses 
Henry Moses, Esq., serão quatro dos primeiros e actuaes 
directores; e quer elles por si, quer uma maioria d'entre 
elles, terão até á reunião ordinaria, qBe deve tPr logar no 
anno de 1882, a faculdade de nomear outros directores, 
comtanto que não excedam de mais dous. 

VI 

CAPITAL 

Art. H. O capital da companhia é de :t: 120.000 dividido 
em !2.000 acções de :t: W cada uma; e qualquer de taes 
acções póde ~er pasaada, quer como pnga no seu todo ou em 
parte. e applicada a parte do pagamento de qualquer pro
priedade que a companhia haja de adquirir. 

Art. i2. A companhia poderá de tempos a tempos, e com 
a sancção de uma resolução tornada por dous terços dos 
votos dados em uma assembléa extraordinaria, angmentar o 
capital, emittindo novas ac~;ões, com ou sem prererencia 
alguma, garantia ou qualquer oatro privile!!'io especial. 

Art. 13. Semelhantes novas acções poderão, no caso da 
dita assembléa assim o determinar sobre recornmendação 
da directoria, ser einittidas· . quer com premio quer com 
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desconto; e a assembléa, ou qualquer outra assembléa geral, 
resolverá o modo por que esse premio (si houver) deve ser 
applicado. 

Art. i4. Qualquer capital levantarlo em virtude das novas 
acçõPs, exceptu:mdo-se qualquer determin11ção differente, 
tomada pela compnnbia por occasii"1o da sua creação, scrú 
considerado como fazendo parte do capital original, ficando 
sujeito ás mesmas disposições em todos os respeitos, quer 
com relação ao pagamento de chamadas Oll da confiscação de 
acções por falta de pagamento de chamadas ou qualquer 
outro motivo como si tivera feito parte do capital original. 

Art. !5. A importancia do novo capital que a companhia 
tiver de tempos a tempos, exceptuando-se qualquer detenni
naçiio differente, tomada pela companhia por occasião da sua 
creação, será dividido de modo tal que essa importancia 
V(lnha a caber proporcionalmente aos accionistas que nessa 
occasião existirem. 

Art. 16. As novas acções serão em primeiro Jogar, a não 
ser qualquer determinação differenle da companhia por 
occasiiio da sua creação, offerecidas pela directoria a todos os 
accionistas na proporção das actões que cada um delles 
possuir, e de ounesquer dessas novas acções que não forem 
tomadas pelos accionistas poderá entiio a directoria dispor em 
favor de outr~s passoas conforme entender. 

Art. !7. Porém si a companhia depois de ter concedido a 
qualquer ~as novas acçõe~ alguma preferencia, garantia ou 
outro priYilegio espeeial. emiti ir outras novas acções, os pro-
prietarios das novas arções que tiverem o privilegio especial 
não terão direito, pelo que diz r~:speito ás ditas novas acções 
creadas (a menos que a companhia deterrni::w differente
mente), a que estas acções lhes s~jam offerecidas. 

Art. !8. Sujeito ás dh•posit_:ões da legislação vigente (Statu
tes) e sub a autoridade de uma resolução tomada por dous 
terços d;J votação de uma assembléa extraordin:tria, todas :1s 
acções ou, conforme o caso se der, todas as :1cções de quul
quer cla~se que sPjam se poder~o fundir em um numero 
de acções mais limitado, ou ser por essa ou por outra qual
quer forma augmentada a sua importancia nominal ou que 
seja uma importancia nominal tot11l, ou serem subdivididas 
em acções de mrnor valor do que uquellas que foram primi
tivamente emittidas. 

Art. i9. A directoria poderá levantar e conceder hypo
thecas sobre qnalquer empreza ou propriedade da companhia 
ou sobre qualquer parte dellas, ou tomar de emprestimo, 
sobre debr'ntures ou qualquer outro titulo de garantia, qual
quer quantia ou quantias (comtanto que nunca excedam 
no seu todo a z 30-000 pesando a qualquer tempo sobre a 
companhia, sem se achar tal quantia sanccionada com uma 
resolução tomada em assemtléa geral) conforme a directoria 
entend1·r conveniente; cabendo a taes transacções o juro, os 
compromissos especiaes ou outros, as clausulas e disposições 
que possam vir a ser estipuladas entre a directoria e os pre
tendidos hypothecarios ou emprestadores de capital. 
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Art. 20. A directoria poderá de tempos a tempos, si assim 
o entender conveniente e sujeito ::ís disposições do artigo 
precedente, renovar, ampliar ou mudar qu:Jlquer dns hy
pothecas levadas a etreito pela companhi:;; e voderá pagar 
e tornar a pedir por '~mprestimo quaesquer somm<íS a que 
ellas servissem de gar:mlia ou seja qualtjuer parte ou partes 
de toes garantias. 

Art. 21. Os directorcs poderiío de tempos a tempo,. rom a 
approvação de uma asscmblé:: rxtn•ordinaria, restituir c 
ratear entre os nccionist:.~s qu:llqucr parte ou p:Jrtes do capital 
realizado e dos haveres da companhia, quando e do modo 
proporcional, que a directoria entenda convenientn. 

Art. 22. A companhi<l poderá de tempos a tempos, por 
meio de uma resolução especial, modiflc::tr as disposições 
mencionadas no sP.n memorandnm de associaeão de modo a 
reduzir o seu cnpital a tal pontG e por tal fórn1n, segundo a 
companhia possa de tempos a tempos determinar, por meic 
de uma resolução especinl tomada em assembléa geral. 

Art. 23. Quando uma resolução especial para a reducç5o 
do capital fõr votada, a directoria poderá requerer do Supremo 
Tribunal de Ju>tiça uma ordem contlnnando a reducçiío e fner 
tudo quanto julgar conveniente ou neress:1rio twra obter tal 
ordem e para dar pleno effeito ú d!ta resolução. 

YH 

COi'iYERSÃO DA~ AC(}~~~ E~l n.::mos SOClAES (Stock) 

Art. 2!1e. Os directores poderl•o, com a snncção da companhin 
dada préviamente em assembléa extraordinari:J, converter 
em fundos socia"s quaesquer acçües da companhia que 
tenham a totalidade de suas entradns realizada. 

Art. 25. Quando qunesquer acçües tiverem sido conYertidas 
em fundos sociaes os di,·ersos pos~nidot·cs dellc1S poderiio de 
então em diante transferir o seu resjleetivo interesse nelles. 
ou seja qualquer pnrte de um t:1l interes."c, ni:io sendo inferior 
" ;t 10 em valor nominal e sem ~e comprehender fraeçiio 
:1lgnma de urna libra, pelo mesmo modo e sujeito ao> mesmos 
regulamentos quo determinem o modo de tramferencia da;; 
ncções d::i companhia ou do modo mnis approximado que as 
circnmst~ncias o permittam. 

Art. 26. Os diversos po~suidort·s do taes fundos tcriio 
direito a compartilharem !!Os dividendos c lucres da eom· 
panhin conforme a impor!ancia de interesse, que relativamente 
tiverem em taes fundos, c um tai iiHeresse conferirá respA· 
ctivamente, conforme a sua proporçito, nos possuidores dellcs 
os mesmos privileg-io~ e vantagens de poderem vot:.~r nas 
reuniões da companhia e parn qualquer out!'o fi · . ia 
sido concedido por virtude de ncções d .. -~~órj~~~ 
pondente no capital dn companhia; ist JÇI'\t' IÃtlllüi.iJ!.!J,1;;:• · ... 

_.r/ ,~\r ''1',& 
. '~ '-1 
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que nenhum de taes privilegias ou vantagens, com excepção 
do que toca á compartilha em dividendos e lucros da com
panhia, venham a ser conferidos por tal porção ali quota desses 
fundos consolidados, que não teria conferido iguaes privi
legias e vantngens si a dita porção existisse em acções. 

VIII 

FUNDOS DE RESERVA 

Art. 27. A directoria poderá de tempos em tempos reservar 
ou pôr de parte, tirada dos dinheiros da com!Janhia, a 
quantia ou quantias que, segundo sua opinião forem necessa
rias ou convenientes para constituir um ou mais fundos de 
reserva que possam de tempos a tempos ser applicados, á 
vontade da directoria, no proposito de satisfazer a qualquer 
compromisso ou de pagar qualquer divida da companhia ou 
quer seja de pagar, augmentar ou igualar dividendos ou 
realizar obras novas, ou na substituiçilo, concerto, melhora
mento, extensão, augmento e renovação de quaesquer edificios, 
materiaes, obras ou de qualquer outra propriedade da com
panhia, ou para qualquer outro fim que diga resveito á 
companhia. 

IX 

EMPREGO DE FUNDOS 

Art. 28. Todas e quaesquer quantias que forem levadas 
a fundos de reserva, assim cC>mo todas e quaesquer outras 
quantias pertencentes á companhia oue não forem de 
immediata applicaçào a pagamento da companhia, poderãú 
ser empregadas pela direetoria em quaesquer títulos ou 
empregos incluindo hypothecas ou obrigações, porém não 
acções da companhia, conforme a direcloria o entender cen
veniente de tempos em tempos; comtudo, nenhum titulo ou 
emprego de capital será aeeitavel ou levado a effeito, uma 
vez qúe ella possa envolver a companhia em qualquer 
responsabilidade illimitada. Em qualqu•'r hypothese em que 
a directoria o entender conveniente pode1·ào taes empregos 
de capital ser feitus em nome de Jidei·commissarios (Trustees). 

X 

ASSEMDLÉAS GERAES 

Art. 29. Dentro de quatro mezes a· contar da data do 
competente registro do mrmorsndum e estatutos da companhia 
verificar-se-ha uma reunião da sua assembléa geral. 
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Art. 30. Uma ou mais reuniões ordinarias da companhia 
terá Jogar em cada anno, sendo levadas a effeito no 
Jogar, dia, e hora que a directoria entender dever desig-nar. 
A directoria poderá, a todo o tempo e por combinação 
entre si, eonvocar uma reunião extraor•iinaria de assembléa. 

Art. 3t. A directoria será obrigada a convocar uma reunião 
extraordinaria de assembléa, sempre que qualquer porção 
de accionistas, uma vez que não sejam menos de cinco, assim 
lh'o requeiram e comtanto que os requerentes sejam pos
suidores de não menos de quinhentas acções, devrndo ou~ 
trosim declarar qual é o fim da convocação de tal reunião, 
que assignem o respectivo requerimento, e que este seja 
devidamente entregue ao secretario ou depositado no es
criptorio da companhia. 

Art. 32. Em qualquer caso em que a directoria deixe por 
tempo de quatorze dias, depois da entrega de um tal requeri
mento, 'de convocar uma reunião de assembléa, de accôrdo 
com o pedido reito, os peticionarias ou accionbt.as, não sendo 
menos de cinco e comt~•nlo que possunm entre si quinhentas 
acções, poderão por si convoca r tal reunião. 

Art. 33. Qualquer reunião de assembléa geral terá lógar 
aonde quer que, quer . a direcloria, quer os accionistas, o 
entenderem dever de~ignar. . · 

Art. 34,. Tres accionistas que se acharem pessoalmente 
presentes serão sutiicientes para formarem um q11orum ou 
numero legal para uma as~embléa geral, que tenha por fim 
a escolha de um pre~idente d~s~a assembléa para a declaração 
de um dividendo recommendado pela direcloria, e para o 
adiamento da reunião. A nüo ser p11ra a escolha de um 
presidente da assPmhléa, ou para a declaração de um divi
dendo recommendade pela directoria, ou para .o adiamento 
da reuniiio de a~sembléa 1 o quorum para qualquer asscmbléa 
geral será de cinco accionistos que se achem pessoalmente 
presentes. 

Art. 35. Nenhum negocio concernente á companhia será 
tratado em qualquer reunião de assemblén geral, a não ser 
que o quorum necessario para tal negocio se ache presente 
no comeeo de se tratar delle. Si dentro de. mei11 . h o rã do 
tempo dési~nado para a reunião de uma assembléa geral o 
quorum se não verificar, a reuniiío, si esta tiver ~ido convo
cada a requerimento · de aecionistas, será di~solvida, e em 
qualquer outro cnso será dis,olvida a não ser adiada. 

Art. 36. Si em qualquei' reunião de assembléa geral, 
que tiver sidrJ adiada, o quorum neces~ario se não achar pre
sente dentro de uma hora, a contar daquella que rôra marcada 
para a reunião da assembléa, esta será dissolvida. 

Art. 37. O pl'esldeilte. mediante permis:,.âo da assembléa, 
póde. adiar qualquer reunião da· assembléa geral de um dia 
para· outro, oú de ui· ' Jog-ar para outro; e em tal reunião 
assim adiada não se Oderá tratar de negocio algum a não ser 
aquelle que ficar poli' 'Oncluir na reunião de assembléa que 
déra Ioga r a tal :~diamento, e que poderia ter sido resolvido 
nessa reunião primitiva de assembléa. · · 
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Art. 38. Quer a directoria, ao convocar qualquer reunião 
de assemblén geral, quer os accionistas ao convocarem qual
quer reunião de assembléa extr:wrdinaria, não concederão 
menos de sete, nem mais de quinze dias de prno para taes 
conviles ou avisos de reunião. · 

Art. 39. No caso de qualquer reunião de assembléa geral 
se adiar por um prazo que exceda a sete dias, a directoria 
concederá pelo menos quatro dias para os avisos concernentes 
a tal :Jdil1men!o de reuniuo. 

Art. l10. Os avisos concernentes a qualquer í'eilnião de 
assembléa geral srrão calculados, excluindo-se o dia em que 
tal aviso é expedido, porém incluindo o dia da reunião da 
assembléa. 

Art. H. Os avisos para qualquer reunião de assembléa 
geral ou para seu adiamento seriio feitos pO!' meio de circu
lares expt•didas aos accionistas, declarando-se nellas o Jogar 
e a hora em que a reuniiio se deve veritlctr, e tanto a direc
toria como accionistas que tiverem que convocar qualquer 
reunião de assembléa geral poderão outrosim fazer os respe
ctivos avisos por meio dit imprensa. 

Art. ~~. Nenhum negocio puderú ser tr<Jtado em uma re
união de as:;embléa extraordinaria, a n~o ser aquelle (jUe 
houv-er sido especificado no avi:;o feito para ;1 sua cunvoctH~ãu. 
Em tudo e qu3lquer easo em qw~, em v irtudc dos pre,;entes, 
tiver que se expedir aviso algum conc•~rnente a qualquer 
neg-uciu que traja a trnt;Jr n'uma reuniiio de ass::mbléa gen1I, a 
re;;pectiva circular ou aYiso a expedir (si ;llgum) deverá ex
plicar claramente a natureza do negocio. 

XI 

rODEUES DAS ASSE~IBLÉAS GE!UES 

Art. t.3. A companlii;J tem a faculdade. mediante sancçuo 
de um:~ n~uni~o de ussernhléa '~xtraordinaria e ,;ujeita :1 quaes
quer condições que c!e tempos a tmr.pos pos:;am ser impostas 
por sc~mclhante assemblúa, de exercer os poderes conferidos 
pela Lei de 18137 concer nrntc a compnnhias, ::1 qmlquer com
panhia constituída por meio de aec;õe~ de responsabilidade 
limitada pelo <JUil respeita ú emissão de titules de acr.~ões ao 
portador (Share warrants to bearer). 

Art. 44. Qualquer assembi{•a geraL quando lhe tiver sido 
feito avbo em tal Rentido, poderil exonêr<lf do seu cargo qual
quer director ou contador thcal que tenha tido mau compor
tnmento ou cJUe haja dado provas de negligendu, incapnci
dadt~ ou outra causa qualquer, que para tal etreito seja consi
derada suUidente pela as,;embléa; podendo outrosim preen
cher qualquer vaga de director ou contador fhcal, bem como 
fixar qual a remunera!:ão que deva competir aos contadores 
fiscaes, c outrosim tltera r o numero de directores, bem corno, 
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sujeito ás disposições do art. iOO, determinar qual n remune
racão que deva competir a estes ultimo~; e subordinando-se 
ás ·disposições dos presentes pó de em geral resolver sobre todo 
e qualquer negocio que pertença ou que possu dizer respeito 
á companhia. · 

Art. .i5. Qualquer a~sembléa ordinaria, embora mesmo 
sem aviso em tal sentido, pó de nomear directores e conta
dores fiscaes, podendo outrosim aceitar e rejeitar, quer no 
seu todo quer em pnrte, ou adoptar o confirmar ::~s contas, 
balanços e relatorios tanto da directoria corno dos contadores 
fiscaes relativamente; e poderá, além disso, sujeita ás estipu
lações contidas nos presentes, resolver sobre qualquer ponto 
que lhe seja recomrnendado pela directoria e que por qualquer 
fórma poss:~ ser relativo a um dividendo; e, subordinando-se 
ás prescripções consignadas nos presentes, póde discutir em 
geral qualquer negocio que pertença ou que possa dizer res
peito á companhia. 

Art. ~6. Dado o caso de qualquer assembléa êxtraordi
naria determinar um augrnento de capital, essa assembléa 
ou outra qualquer assembléa geral, póue, sujeita ás prescri
pções contidas nos presentes, determinar até que valor se deve 
realizar esse augmento, proveniente da emissão de novas 
acções, bem como quaes as condições em que o capital tem 
que ser augmentado, bem assim qual a época, modo e condi
ções em que e segundo os quaes as novas ;~cções têm que 
ser emiltidas, e qual o modo de se fazer applica~~ão do pre
mio dessas novas acções, si alg-um premio ellas tiverem. 

Art. ~7. Qualquer assernbléa geral, ao resolver sobre as 
condições em que quaesquer novas acções tenham que ser 
emittidas, poderá determinar que essas acçõt>s novas sejam 
emittidas corno sendo de urna só classe ou de diversas dellas, 
e póde ligar ás acções novas ou ás acções novas de todas ou 
de qualquer classe que ellas sejam, qualquer privilegio espe
cial com referencia a serem ellas de preferencia, de gnrantia, 
fixas, fluctuantes, remissiveis ou com outro ·dividendo ou juro 
ou cousa que o valha, ou seja sobre quaesquer condições ou 
restricções especiaes que lhes digam re,:peito. 

Art. ~8. Si depois de urna assembléa extraordinaria haver 
determinado a emissão de novas acções, todas essas novas 
acções não forem emittidas de conformidade, qualquer assem
bléa geral poderá determinar que as acções novas que não 
tiverem sido emittidas não sejam emittidas, mas que todas 
ellas ~ejam cancelladas, ou póde determinar qualquer alteração 
das condições em que as acções não emittidas possam ser emit
tidas, ou quanto aos privilegias especiaes ou restricções que 
possam dizer respeite ás novas acções que não hajam sido 
emittJdas. 

Art. !í.9. Fica declarado que nenhuma resolução que diga 
respeito a augmento de capital, nem nenhuma resolução que 
di~a respeito á ei~issão de novas acções, passará sem que 
hajam sido previam~nte recommendadas pela directoria. 

Art. 50. A comp,anhia póde em assernbléa geral, de tempos 
em tempos e por meio de uma resolução especial, alterar ou 
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estabelecer novas disposições em vez de, ou em additamento 
a q':laesquer regulamentos da companhia, quer elles sejam 
contidos nos presentes estatutos ou não. 

Art. 51. A autoridade das assembléas geraes para, .de 
tempns em tempos e por meio de uma resolução especial, 
poder alterar ou estabelecer novas disposições em vez de. ou 
em addital!lento a quae:;quer regulamentos da companhia, 
se estendern :10 ponto de autorizar qualquer alteração que 
seja dos presentes, exceptuando sómente os regulamentos da 
companhia, que estabeleeem a limitação da responsabilidade 
que cabe aos accionistas, bem como a i~ualdade proporcional 
da responsabilidnde desses accionistas dos seus interesses 
nos lucros da companhia, excepções regulamentares estas que, 
em conformidade do que fica dito, serão consideradas como 
sendo as unicas fundamentaes e inalteraveis da companhia. 

Art. 52. Comtudo, a companhia fica obrigada por todas 
as suas re:>oluções especiaes, em virtude das quaes se emit
tiriio acções com privilt~gios especiaes; e todos os novos reg-u
lamentos que a companhia houver de fazer terão o seu effeito 
ue nccôrdo com aquellas. 

Art. 53. Qualqner resolução que tenha sido recommPndada 
por escripto pela directoria, e que depois do competente aviso 
feito aos :JI)cionistas, segundo as suas moradas devidamente 
registradas, fôr adaptada ou 5anccionada por escripto pelos 
possuidores de niio menos do que tres quartos das acções, 
será considerada tão válida e etncaz como si fôra uma resolução 
tomada em assembléa geral ou como uma resolução especial. 

XII 

MODO DE PROCEDER NAS ASSE~IBLÉAS GEUAES 

Art. 51. Em qualquer reunião de assembléa geral o pre
sidente da direet')ri<I, ou n:.~ sua falta o vice-presidente, si 
algum existir, ou, dur·ante a ausencia destes. um director, 
eleito entre 03 directorcs presentes, ou, na falta dos dire
ctores todos, um ar.cionista e,;coihido pelos accionistas presen
tes, tomarú a pre,:idcncia. 

Art. ti5. Em qualquer reunii"ío ordinaria de assembl.éa geral, 
perante a qual qualquer dos directores tenha que resignar 
o seu cnrgo, tal dirllctor será obrigado a conservar-se no 
seu po~to até que se verifique a íliswlução da reunião da 
assembléa, quando d1lixará o seu cargo. 

Art. ti6. A primeira formalidade a.cnmprir em qualquer 
assembléa geral dHpois da presidencia devidamente occupada, 
será o nroceder-se á leitura da acta da reunião antect>dente, 
e no caso de que a ftS~emb!éa entenda fiUC tal acta se não 
acha assignada de conformidade com as disposir;ões legaes 
vigentes ou os presentes, tal act3, depois de corrigida e consi
derada entiio cxacta, será nes>e caso a~sig-narla pelo presidente 
da assemblea geral perante n qual ella é lida. 



ACTOS DO PODER EXF.C:t:TIVO ~i5 

Art. 57. A não ser nos casos em que pelos presentes se 
determine O contrario, toda e qualquer questão, que tiVIJf. de 
ser resolvida por uma assembléa geral, a não ser. que tal 
questão seja resolvida 'rumine discrepante, será resolvida por 
uma simples maioria dos accionistns que nella se acharem 
pessoalmente presentes, sendo outrosim resolvida por um 
simples signal de mãos levantadas, a não ·ser que se haja 
requerido votação íormal. 

Art 58. Toda e qualquer. resolução especial e. toda e 
qualquer questão que, segundobs presentés, tiver que ser de· 
cidida por qualquer outra fórma que não seja uma simples 
maioria de accionis.tas pessoalmente presentes em uma assem
bléa geral, será resolvida por meio de uma votação formal, a 
não ser que· ella se resolva sem haver um dissiddnte ;-o 
presente artigo, porém, fica sujeito ás disposições do ort. 60; · 

Art. 59. Em toda e qu~lquer questão que tive I' de ser re
solvida por uma simples maioria dos accionistns pessoalmente 
presenteS em qualquer assembléa geral, todo O accionista, !iUe 
se achar nella pessoalmente presente e que pelos presentes 
fôr devidamente qualificado para votar, terá direito a votar. 

Ah. 60. Em qualquer reunião. de. uma a~sembléa g(lral 
(a não ser que no momento do presidente da assembléa 
declarar qual o resultado de uma votação por meio do mãos 
levantadas, se não requeira immediatamente por parte de 
doris accionistas pelo menos, um1 votação po1· escrutínio 
sobre a resolução tomada;: ~ou. seja 11ntes da dissolução ou 
adiamento dessa assembléa, por n1eio de um requerimento 
por escripto e assignado por accionistas que possuam con
junctamente pelo menos duzentas acções e que este seja entre
gue ao presidente ou ao secretario) qualquer declaração feita 
pelo presideate ae que fica approvada esta ou nquel'outra 
resolução, e uma vez qúe disso se lancé a competente nota 
na acta dessa sessão, será sufficien te evidencia do facto assim 
declar~1do, sem que seja necessario prova pelo que respeita ao 
numero ou proporção dos votos, quer a favor quer contra 
sétnelhante resolução. 

Art. 61. Em caso de se requerer um::~ votação por escru
tínio, será ella levada a efl'eito pelo modo, no logar, c logo 
em seguida ou no tempo dentro de sete dias que o presidente 
da as,embléa entender dever determinnr; e o resultado de 
uma .tal votação será considerado como representando a reso
lução da assemblén geral em que a vo!ação fora requerida. 

XIII 

VOTAÇÃO EM ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 62. Em qualquer questão que tiver de ser resolvida 
por meio de votação, cada accionista, que se achar presente 
quer em pessoa quer representado por procuração e que tiver 
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direito de ahi votar, terá um voto por cada acçã-o que possuir; 
nenhum acci.onista porem terá o direito de votar, a não se 
achar el!e matriculado como possuidor de dez acções. 

Art. 63. Si uma ou mais pessoas forem cumulativamente 
possuidGras de uma ac~ão, a pessoa cujo nome no respectivo 
registro de accionistas figurar em primeiro Jogar, e nenhuma 
outrn, terá direito a votar em virtude de tal acção. 

Art. 6~. Em qualquer llypothese em que um pai ou mãi, 
tutor, commissionado, marido, testamenteiro ou administrador 
que seja de qualquer menor, lunatico, idiota, accionista do 
sexo feminino ou de qualquer fa!lecido accionista, pretenda 
votar em virtude da r.cçiio que pertencer a esse accionista 
incapacitado. ou fallecido, poderá esse individuo tornar-se, 
conforme se acha determinado pelos presentes, accionista com 
relação a tal acçào, podendo outrosim votar de conformidade 
com ella. 

Art. 65. O accionista que se achar pessoalmente presente 
em qualquer reunião de assembléa geral póde recusa1·-se a 
votar em qualquer questão de que nella se trate; não póde 
comtudo, pelo facto de uma tal declaração, ser considerado 
como ausente de tal reunião. 

Art. 66. O accionista (fue .tiver direito a votar poderá de 
tempos em tempos nomear qualquer outro accionista seu 
procurador, afim de votar em qualquer votação formal. 

Art. 67. Todo o instrumento de procuração será feito por 
Cl\Cripto na fórma que se segue ou de accôrdo com ella ou o 
mais approximadamente que della possa ser, segundo as 
circumstancias, sendo outrosim assignada pelo outorgante, 
devendo além disso ser depositada no escriptorio da com
panhia quarenta e oito horas pelo menos :mtes do tempo 
marcado para se realizar a reunião de assembléa geral em 
que ella tiver de servir : 

• Eu abaixo assignado, accionista da eompanhia limitada 
Tlte City o{ Santos lmprovemgnts Company /imited nomeio a 
(A. R.) outro accionista da r-ompanhia, e na sua falta a (8. D.) 
outro accionista da companhia, afim de me representar como 
meu procurador per:mte a reunião da assemblé:t geral da 
companhia, que deve ter iogar no dia de de 18 .. bem 
assim em qualquer adiamento que de tal reunião possa 
haver. 

• Em f ti do que, assigno no dia de hoje de :1.8 .. 
(Assignado) F. , 

Art. 68. O presidente de qualquer assembléa geral, em 
qualquer hypothese de empate no caso de votação formal ou 
de qualquer outra fórma que seja, terá um voto addicional 
ou seja voto de desempate. 
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XIV 

A.CTAS DAS ASSEliBLÉAS GERAES 

Art. 69. Toda a neta que se achar lavra da no respectivo 
livro de actas das reuniõ"!s de uma asst•mbléa ~eral, uma 
vez que tal acta se ache litnç:1da e assignada segundo r.s dis
posições da le~islação vigente e dos presentes, será consi
derada. emquanto se não pruvar o contr:1rio, como repre
sentando um registro eorrecto e por consequencia como acto 
original dim::m:Jdo da cornpanhi:1 ; e em quniquer circum
stancia a responsabilidade, pelo que respeita á prova de 
qualquer erro, ficarú pesando completamente sobre a pessoa 
que íizer qualquer objecçiio a tal l\Cta. 

XV 

DIR:ECTOUES 

Art. 70. O numero de directores, a não ser qualqner al
terac;~o <~doptada em uma reuniiii> de assemblcia geral, não 
exceder :i de seis. 

Art. 71. A qualificação de qualquer at~cionista para poder 
ser director importa o ser elle possuidor de, pelo menos, 
vinte e cinco acções da compunhia, devidamente registr<~das 
em seu nome. 

Art. 72. Para ser d irector, exceptuando -se os arcionistas 
primitivos bem como os accionistas que em virtude dos 
pre~cntes forem pela directorin nomeados ou apresentados 
p;tril eleic:ão, é necessnrio que o candid:~to tenha 8ido o pos
suidor das vinte e cinco acções que lhe dão a necess;1ria qua
lificação por tempo de seis mczes pelo menos. 

Art. 73. Por oecusiiio da nssemhléa ordinaria do :1nno 
de :1882, e nas assembléas ordinarias jlm rada um dos 
annos que se seguirem, dous dos director.es de\'erão resi
gnar seus cargos. e a <Js~emb~éa os poderá reeleger no 
caso de terem a devtda qualificat;ao ou eleger ourros accio
nistas qtwlilieados p;tra os substituir. 

Art. 74. A ordem de rot3ção P<lra a retirada dos primeiros e 
actu:~es directorrs será determin<Jd:t entre elles mesmos de 
commnm aceôrdo; e dado o caso de não virem a accôrdo re
tirarão ent~o segundo a ordem alphabetica. 

Art. 75- Quando em qualquer hypothese se suscitar 
qualquer questão concernente a retirada de qualquer di
rector por ordem de rotaçi;o, será tal questão decidida pela 
directoria e o directc;>,r que houver de se retirar, si devida
mente qualificndo, será elegível para reeleição. 
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Art. 76. Qualquer accionista, uma vez que não seja .um 
director que se retira, não será, a não ser elle recommen
dado pela directoria para ser eleito, qualillcado como elegivel 
para director, a não ser que elle entregue ao secret~rio 
ou que deposite no escriptorio, não menos de sete dias nem 
mais de dous mezes aútes do dia designado para a eleição, 
participaç~o escr.ipta por seu proprio punho de. que elb se 
apresenta como candidato a director. . . 

Art~ 77. Em q::alquer caso em que uma assembléa or
dinaria f<1lte em eleger um director, em vez do director que 
se retirar, esse director, a não ser que o contrario se deliiJCre 
expressamente pela assembléa, é considerado como tendo 
sido reeleito. 

Art. 78. Todo e qualquer director t~r:í que resigna;· o seu 
cargo no momento em que deixar de possuir as ac\:ões que 
lhe davam a dev~du qualificação,ou dado o caso de fallir, ou 
de suspender pagamento, ou de fazer composição com seus 
credores, ou de ser julgado lunatico ou de (a não ser que 
elle residn no Brazil, ou que a dire~:toria resolva que o seu 
não comparecimento niio importa a va5·a do seu respectivo 
cargo) deixar de tomar· parte, por tempo de seis mezes, nas 
reuniões da directoria. · 

Art. 79. Qualquer director póde ser nomeado director
gerente, gerente ou agente da companhia; não poderú com
tudo votar em questão alg-uma que possa dizer respeito quer 
á sua nomeação quer ao seu cargo; 

Art. 80. Si qualquer director fôr tambem director de 
qualquer outra companhia com 11 qunl a companhia fizer ou 
se propuzer a fner qualquer contrato ou ajuste, ou si fôr 
interessado em qualquer contruto ou ajuste coll). a com
panhia, semelhante directcir não poderá votar em qualquer 
questão ou assumpto que tiver relnção com ou que provenha 
de um tal contrato ouajuste. SLJjeito.ús estipulações adma, 
qualquer director poderá entrar (•.m qualquer contrato ou 
3juste .com a companhia, comtanto que a companhia tenha 
conhecimento de que eiJe nelles tem interesse. 

Art. Si. Qualquer director poderá, em qualquer tempo no
tificar por escripto que elle pretende resignar o seu cargo, 
umn vez que entregue uma tal em;nm)lnicação ao presidente 
da directori:l ou ~·o secretario, ou quer seja deixando-a no 
escriptorio; e uma vez aceita peb directoria a sua resig-nação, 
mas n1io antes disso, o seu cargo será considerado vago. 

Art. 82. Qualquer vaga tem poraria de director poderá ser 
preenchida peln directoria, nomeando-se para tal cargo um 
accionista que fõr qualificado e o qual a todos os respeitos 
tomará então o Jogar de seu predecessor. 
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XVI 

REUNIÃO DA DIREC'I'ORIA E DE CO~Il\IISSÕES 

Art.· 83. Ha.verá reunião de dircctoria sempre que os di
rectores nssim ·o ténham pot• conveniente. 

Art. Si. Quer o presidente quer o dircctor-gen·ntc ou 
dous directores entre si poder5o convocar urna reuni~o ex
tr:wrdiuaria de rlirectoria, urna vez que disso se dê aviso 
aos demais directores com auticipàção de dons dias. 

Art. ~5. Par~ qualquer reunião de directoria será ne
cessario um quorum de tres directores, no caso em que os 
directorcs em Inglaterra excednm a tres ; e de dons dire
ctore~. no caso em que. o numero total dos directores em 
Inglaterra não exceda n tres. ·. · . 

Art. ~6. A directoria nomeará de tempos a tempos um pre
sidente; e, si assim o julgar conveniente, um vice-presidente, 
pelo tempo de um anuo ou por outro qualquer menor prazo. 

Art. 87. Sempre. que se der o caso de uusencin do presi
dente, bem como do vice-presidente d3 diréctori3, esta terá 
que nomear um individuo que sirva temporariamente de 
presidente. 

Art. 88. A gerenein da directoria ser:i regu!:Jda, no que 
diz respeito ao desempenho de ordens de execuçiio permn
nenle dimnnadns da mesma directoria, segundo ns dispo~ições 
de taes ordens de execuçiío permanente ; e em tudo ·o mais 
do modo por que os directores entenderem. 

Art. 89. Qualquer questão a discutir perante uma reunião 
dr. directoria será. resolvida ·por uma maioria de votos dos di
rectores que se acha'rem presentes; cabendo a cada di
rector um voto. 

Art. 90. Dadci o caso de empate em qualquer votação de di
rectoria, a pessoa que servir de presidente terá a faculdade 
de um gegunrlo voto ou sejn um voto de desempate. 

Art. 91. Os directorcs poderão entre si nomear ou exone
rnr um à com miSsão, conforme entenderem; pollei;J do outro
sim determinar e regular o seu respectivo qnorum, bem como 
suas obrigações e trabnl h os. . 

Art. 92. Toda e qualquer com missão deve conservar o 
sen respectivo livro de act.'ls, dando dellas conhecimento de 
tempos a tempos á directoria. · 

Art. 93 .. Das actns de caila reunião de directoria, bem 
como do comparecimento dos directores a· taes reuniões 
respectivn:mentl•, deverá o secretario logo em seguida a ellas 
e com toda 11 promptid o possível fuzer o devido registro em 
um livro destinado p::tra esse fim, o qual deverá ser assigriado 
pela pessoa que servir de presidente da reunião ·da assembléa 
a que essa acta se r~ferir ou. perante a qual e .. v-et;:de. 
ser lida. aJ. ~··· ... \-\,.r i :..~---,, 
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Art. 9lJ, .. Toda e qualquer acta assim registrada e assignada 
será, no caso de netla se não comprovar a existencia de qual
quer erro, considerada como um registro verdadeiro, e como 
representando um acto original. 

Art. ~l~. A directoria poder<Í, segundo a sua convenieneü1, 
adiar suas reuniões para quan1lo e para onde os directores 
entenderem dever determinai-o. 

XVII 

POilEBES E OBRIGAÇÕES .DA DIRECTOR!A 

Art. 96. Ficarão a cargo da directoria e poderá· ella 
outro sim exercer e desempenhar

1 
os poderes e obrigações que 

seguem: 
A. A directoria e gerencia de todos os negoeios da compa

nhia em geral. 
B. O nomear, destituir e outrosim determinar quaes os 

deveres e vencimentos ou ou trn qu·:dqucr remuneração que 
deva complltir ao direetor-gerente si algum houver, bem 
como dos gerentes, secreta rios, engenheiros, caixeiros, agentes 
e empregados da companhia ; bem assim lhe compete o 
nomear e destituir nngenileiros, advogados e banqueiros. 

C. O con voe<Jr qualquer :1~sembl(\a geral. 
D. O instaurar, dar andamento, defender; entrar r,m compro

misso e abandonar quaesquer litígios, quer em favor quer 
contra a eompanbia e seus empregados, ou que por qual
.quer outra fórma possam dizer re~peito á companhia. 

E. O comprar, alugar, edificar. Oll por qualquer uutr.1 
fórma providenciar quanto ú acquisiçiio de eseriptorios ou 
outros edil1cios quaesquer para os ne~ocios da companhia. 

F. O adquirir, administrar e dispôr de qualquer pro
priedade re:Jl ou pes~oal, que a companhia possa lc·galmente 
adquirir e de que e lia possa dispor. 

G. O estabelet:er, regnlaris;1r e flescontinuar as agencias no 
Brazil ou em qualquer outro ponto que a directorin consi
derar conveniente parn os negocios da companhia, e :1 dire
ctoria poderú nomear qualquer dircctor ou qualquer 11rma de 
que qualquer director possa ser socio, para agente ou agentes 
da companhia. 

li. O solicitar, promover, e obter qualquer neto pnrlamentar, 
decretos, conr:essões ou outras autorizações ou documentos 
em favor de, ou que tenham referencia c0m qualquer dos 
fins da companhi;J. 

I. O entrar em, ou levar a effeito ou abandonar quaesquer 
negociações, contratos e arranjos com o governo e quaesq uer 
outras autoridades para quaesquer dos fins a que a comp2nhia 
se propõe. 
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K. O delegar, sob o sello da companhia ou por escripto, 
sem que seja sob o sello, em quaesquer dos direclores, 
inspectores, chefes, ou gerentés, agentes ou outros empre
gaoos- respectivamente, qualquer dos poderes inherentes á 
directoria e que a directoria em seu juizo entender conve
niente em fnvor da devida conducção. gerencia e regulnri
sação de quaesquer dos negocios ou 11ffazeres da companhia. 

L. O fornecer os livros que forem proprios e sufficientes, 
discriminados elles pelos titulas que· a directoria houver de 
designar, devendo estes permanecer archivados sob a su· 
perintendencia da rlirectoria, nos quaes se fnriio completas, 
devidas e sU:Illcientes entradas de todos os pagamentos, com
promissos, recibos e creditos de, ou sejam por conta da com
panhia, bem assim de tudo quanto possa ter relaçiio com 
contas de credito e debito, recibos ou pagamentos em que 
a companhia ou a sua propriedade possa ter interesse; isto 
de modo que o estado financeiro da companhia possà a todo o 
tempo ap[Jarecer tão exacto e claro como <lS circumstancias 

.o permitiam. 
M. O dirigir, inspeccionar e providenciar quanto á co

brança, guarda, emissão, emprego, applicação, gerencia, re
me>sas ou emprego dos dinheiros e fundos pertencentes á 
companhia. 

N. A constituição de um ou mais fundos de reserva de 
accôrdo com as ctisposit;ões do art. 27, a gerencia, empre~o, 
apro!Jriação on a disposição de taes fundos. de reserva, e -b1·m 
as~im o declnmr qu:d a irnport:mcia dos lucros da companhi<J,. 

O. O tom:w de emprestimo sobre hypotheca, fiança ou sob 
a gnrantia de chamadas não satisfeitas, ou de qualquer 
outra fórma, qu:1esq uer quantias que, no entender da di
recturia, sejam nece<sarias para os neg·ocios da companhia; 
sujeito comtudo ás disposições do art. i9 . 
. , P. O entrar em qu~1esquer contratos em favor da compa
nhia e o contratar em nome da companhia com referellcia 
áquellas divirJas ou encarg-os excluindo a subscripção em 
favor de acçOes ou obrigações de qualquer outra companhia 
ou em preza que· na opinião da directoria fõr necessario ou 
conveniente ne!.(oci~r n bem das tran,;acções e de quaesquer 
outros fins a que a companhia se propõe. · 
( Q. O executar; alterar e levar a effeito qualquer opernção 
de capital associado e outros ajustes ou arranjos com qual
quer companhia ou peswa que tenham rela<:iio com ou ·que 
possam contender com a propriedade ou negocias dessa outra 
companhia ou pe~soa. 

R. O lavrar e pa~sar reci'bos de descarg:~s e outras exone
rações por quaesquer dinheiros e dividas pagaveis á compa
nhia e pdas reclamaçõ·s ou exigencins da companhia; 
outrosim o entrar ·em qualquer compo~il)iiO a tal respeito. 

S. O entreg-ar:\ resolu1:iio, por meio de arbitrag-em, qmws
qucr redattwrões '?'u exig-encias quer a .favor quer contra a 
companhia, outrosim o levar á execução c cumprir o resultado 
de tal llrbitrarbento. 
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T. O representar a comp~mhia em tudo quanto possa 
dizer respeito a qualquer fali ido ou outros devedores da com
panhia. 

U. O preparar annualmente ou mais a miudo as contas da 
companhia e fazer com que 11s contas sejam devid~rncnte 
balanceadas, e fiscalisadas, segundp a legislação vigente e de 
conformidade com o,s presentes. · . 

V. O apresentar,· por occa!'üiío de qualquer assembléa ordi
naria, um relatorio dos negocios dn companhia e bem assim o 
recommendar a distribuição de um dividendo qunlquer. 

W. O determinar as chamadas dos accioni>tas, bem como 
a :tceitação adiantada ele qnaesquer chamadas, outrosim o 
determinar quaes as condições em· que tacs pagamentos· 
devam ser aceitos. 

X. A guarda do livro de registro.; dos accionist:ls, bem 
como do livro de registro de tramferencins. 

Y. O determinar quanto ao emblema e providenciar quanto 
á seguranr:a e guarda do seHo, c o autorizar o uso desse 
sello ; bem corno o exercer os puderes consignados na lei de 
i86~ concernente a sellos de companhias, poderes es~es que 
a com(,anhia pelo presente fica expr~ssament3 autorizada a 
exercer. 

Z. O fazer tudo quanto for nccessario <l bem da execução qe 
quaesquer dispo3it:ões da logi~l:lção vigente. 

AA. O examinar e solver todns <:s despez~s da, ou inciden tacs 
á form<lÇão, estabelecimento e registro da companhia. 

BB. O dirigi;-, gerir, e regular a t•1dos os n'speito~, 
exceptuando-se o que por outra fórnw for providenciado 
J)e!os presentes, ·todas as dcmpis qtwstões que digam .resp~ito 
ú companhia, bl!m como aos seus negocios. 

Art. 97. Além dos poderes e obriga•;ões que flcam con
signadQS, a directoria exercerá e desempenhará todos os 
demais poderes e obrigações que, srgundo a lcgi~Iação 
vigente e os presentes rcspectivc;rnente, são quer directa 
quer por illação conreridos e. impostos aos direetorcs ou 
que não forem expressamente necessarios que sejam exer
cidos por um:1 assemblé<~ geral. 

Art. 98. Toda e qu;dquer conta apresentada pela dire
ctoria uma vez llscalisada e appronria por uma a>sembléa 
geral ser;í conc!usivn, exceptuando-se pelo que respeita a 
qualquer erro que po,;sn ser nellu d()scoberto no decurso do 
dous mezes posteriormente á sua approv:H;ão . 

. \rt. 99. Em qualquer eircumstancia em que um seme
lhante erro venha a ser descob<·rto dentro do a Iludido período, 
a ·conta .será logo em seguida corrigida, e passnr.á de então em 
diante a >er çonsiderada conclusiva. 

Art. iOO. A rernuneraçi"10 utenor, annual, dos direetores 
será de .t: 530, contada ãa data da incorpot·;,çào·Ja companhia 
e além de amn tal impl•rtancia os directorcs ter~o jus a 
outras :to 500 em qualquer anno em que se declare um 
dividendo sobre as ncçõcs ordinarias que exceda a fJ ~'; 
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devendo uma semelhante importancia ser de tempos a tempos 
dividida entre os directores, conforme elles o deter
min~rem. 

Art. i Oi. Os directores serão reembolsados de qualquer 
despeza de . viagem ou outras quando com a sancção da 
directoria tivere,n que se occupar. em quaesquer negocias 
da companhia. . 

Art. !02. Sempre que houver de se realiznr o pagamento 
de uma quantia qualquer por conta dn companhia, co·m 
referencia a qualquer conta que seja, a directoria terá a 
facu!Jade de, por meio de qualquer njuste ou ari'anjo, dar 
em pagamento á compnnhia, corporarão, ou pessoa de cujo 
titulo se tt·atar, acções da com!Janhia com suas entr:~das 
realizadas, quer no todo quer em parte, em vez de realizar 
taes p:1g:>mentos em dinheiro, podendo outrosim emittir e 
averbar taes acções de conformidade; e os dinheiros que 
fore111 levados a credito como pagamento de taes acções 
deve ser tomado como, e considerado ser pagamento realizado 
em dinheiro até tal irnportancia. 

Art. !03. Mediante a sancção de uma assembléa extraor
dinaria a directoria poderú 11mpregar qualquer parte dos 
dinheiros da companhia na compra ou acquisição de todos os 
haveres ou negocios de quafquer outra companhia ou de 
qualquer firmn ou pe~soa empregada em qualquer neg-ocio, 
que ;: cc,mpanhia é igualmenr.e autorizada a levar a e1feito; 
podendo outrosim, em nome dtt companhia, negociar, elaborar 
c levar a effeito qualquer us()riptura, CO!ltrnto, ou ajuste que 
com isso tenha relação. 

Art. 1.0/l,. Nenhuma compra, venda, contrato ou ajuste, 
a que tiver sido dado o nssei'ltimento dn companhia em 
assemhléa geral, poderá ser repudiado ou contestado sobre 
o fundamento de que semelhante facto não corresponde ou 
que é oppo:;to aos Iins e propo:;ito,; da companhia, cu aos 
poderes dados pela companhia em nssembléa geral ou sobre 
qualquer outro fundamento que seja. 

XVIII 

DIRECTOR-GERENTE 

Art. !05. A directorin. poderá (si assim o entender) no
mear um ou mais dos directores como director. ou directores
geren!:$ da.companhia, 011 de qualquer parte dos trabalhos e 
negociO~ da companhia, qurr pot· um pc"riodo fixo de tempo, 
quer seJa sem designac;:io desse periodo em que elle ou elles 
terão ~1ue desempenhar o seu respectivo cargo; pod~ndo 
O?trostm de tempos,em tempos remover ou demittir qualquer 
thrector-gerente do seu cargo. nomeando outro pata o 
substituir. ' · 
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Art. 106. O director-gerente, emquanto desempenhar 
semelhante cargo, não será sujeito a resignar por 111eio de 
rotnção ; o sr:u nome não será levndo em linhn de conta 
para qu;.lquer caleulo concernente a tnl. rotaç<io; ficará elle 
comtudo sujeito ás mesuws disposições pelo que respeita á 
resignação e demi~são, a que são sujeitos os demai~ dire
ctores da cornpanlda ; c d:~do o cnso de por ·wnhtuer circum
stancia deixar elle de continuar a ser direclor, ipso {acto e 
immediatamente cessará de ~e r director-gerenle. . 

Art. :1.07. No ca~o d!l se dar qualquer vaga no c:1rg·o de 
director-gerente, a directoria podMú, sc•gundo o que melhor 
lhe parecer, ou. prf'e]·1Cher a vaga com n noUJellção de 
qualquer outro dos directorcs, ou deixar vago o mesmo 
cargo. 

Art. :1.08. A remuneraçfio que deva competir a un) direc
tor-gerente será estipulad<J pela directoria M tempos em 
tempos. 

Art. 109. A directoria poderá de tempos ern tempos 
delegar provisoriamente em um director-gf~rente :1q uelles 
dos poderes inherentes nos directores que ella entender 
conveniente; podendo conferir taes poderes pelo tem!JÓ e para 
os fins e propo~ito ll nos termos e condicões e cor~1 'as 
restrieções que ella julgar conveniente ; p,odendo outrosim 
conf~rir t<lt>S poderes quer collaLeralmente com, ou seja com a 
exclusão ou sul:istituiçüo tle todos ou qualquer dos poderes 
da directori:: em tal ponto, e poderá igualmente d·~ tempos 
em tempos revog<~r, retirar, :1Jterar ou variar quer sejam 
todos, quer qualquer dos mencionados poderes nssim 
confer·idos. 

Art. HO. Um directr!l'-g-erentc não ter:í nem exercerá 
poderes maiores ou mais amplos do que, segundo as pre:-crip
ções dos presentes estatutos, possDm com!Jetir á direetoria; 
e no exercício de taes poderes serú elle subordinado a todas 
as clausulas e restricrões a que a direcloria ficará sujeita 
em identidade de circumslancitls. · 

XIX 

CO~IMISSÕES LOCAES E OUTRAS 

Art. UI. A directoria poderá nomear e mudar as com
missões locaos quer no Brazil, quer em qunlquer outro. 
ponto que jul.~ar corivcninntes, consistindo ellas do numero 
de accioni:.:tas oa de outros ou seja de ambos, segundo o 
que lhe parecer; podendo outrosim determinar e regular 
tudo pelo que respeita ao seu q1W1'Hm, deveres, trabalhos c 
remunernç::o. , · 

Art. H2. A directorií• podera delegar em qualquer com
missão local uquelles de seus poderes, autorizações e 



faculdades que a mesma directoria considere convenientes 
para se levar u effeito qualquer negocio concernente á 
companhia. Cada commissiio local ~erá obrig·ada a elaborar 
as estatísticas e a fornecer it directoria todas as contas 
que à dita directoria entenuer dever estnbelect~r e exigir de 
tempos a tempos; e a commi~s:to local tJcará a todos os 
respeitos sujdta á autoridade da clirectoria. . 

Art. U3. A directoria poderá de temJJOS a tempos nomear 
qualquer pessoa ou pe~sotls para servirem de representante 
ou de repre~entante~ da ('Omp~nhia em qualquet· ponto ou 
pontos do Bt·azil ou fúr;t delle, dando-lhes <Jqul'\les poderes e 
sujeitando-os ás restricções e concedPndu-Jhes a remunernç.ão 
que a dircctoria entender convenientes, podendo outrostm 
de tempos em tempos remover tal pessoa ou pessoas de seus 
cargos. 

XX 

CONTADOR- FISCAL 

Art. HL Na assemblé<1 ordinaria, que deve ter logar em 
cada anuo, sera nomeado um contador fiscal, podendo rlei
xar de ser accionista, o qual terá que funccionar ;~!é ao 
anno seguinte ; e para funccionar :tté a llssembléa ardi na ria 
de !88:2, n direetoria notnl'flfá um cont:ldor-ti;;e~L Qual
quer lirma poderü ser escolhida para desempenhar as func
ções de contador-fiscal. 

Art.. H5. A retuunernçilo que deva competir a esse con
tador·fi~cal será ar1Jitr:1da t>m nssum!Jlé:• ordintlria, cumprindo
lhe llscalisar as contas da companhia, de conformidade com a 
legislação vigente e com os i'resetltl's :. qualquer vag-a ocea
sional, que po,;sn ·dnr-sc qunnto ~~o cargo de contador-liscal, 
será preenchid<t e:n reunião de assembléa extraordinaria 
convocada para tal fim. 

Art. H6. Vinte e um dias pelo menos antes daquelle que 
fôr designndo para :t assembléa onlinaria, todas as contas e 
balanços que tiverem de ser· presente~ á assembléa s''rão en
tregues pela directoria no c:óhtndor~lisc;tl ; e o contador-liscal 
os receberá e procederá no sea exame. 

Art. H7. Dentro de dez dias dPpois do recebimento das 
contas e dos balanços o contador-fi,cnl os conlirrnará ; ou 
no c:tso de entendt>r niio dever confirmai-os apresentará o 
seu relatorio especial a tal respr,ito e entn·gará oulrosim á 
directorin as contas e b<llanços acompanhados de seu re· 
latorio ( si algum houver r 

Art. H8 .. Sete dlils nntes de se realizar qualquer as
sembléa ordinaria dever;\ ser pPla directorin expedido a ~~ada 
um accionista devidhmente nwtrkulndo como tal e residindo 
no Reino Unido; segundo o registro de sua mor n um ----·-.- - ·-----= 

-o r r ·' ~ c -. '· 
\ ll [V•~ l.iA ·l ·~-• .. · 

• :;j / . ,..._. 
:i <:..r-;; '<-;: 

·.\ 
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exemplar impresso tanto dns cont;Js como dos balanr,os fis
calisndos e jun!nrnente um exemplar do relatorio do con-
tador-fiscal, si ;dgum tiver havido.. . , . · 

Art. H9. Em toda e qunlqucr 3Ssemhlén .ordinnria que 
tiyer Jogar, o relntorio do contador-fiscal ( si al~um tive;· 
havido ) deverft ser lido á asse,mliléa conjuuctamente com o 
relatorio da dinctoria. . 

Art. i20. · No decurso do anno todo e durante qunesquer 
horas apropriadn3 du dia o contador-fiscal terá acees:;o e 
direito de inspeccinnar os livros de cvnt<~bilirladc, .li em como 
os livros de nigistro da compnnhia, mediante a assi:;tencia 
dos CQiíciros ou outros empregndo,; e qu;,CHJuer outrns fa
cilidades de que o contador·t1scul po:;sn razoavcimente .ca
recer. 

XXI.. 

DinECTOnEs FIDEr-co~nnssAnws (rnusmEs) 1: r.~rPr.EC,\DOs DA 
COMPA!\"IIU 

Art. i2I. Qunndo a directoria ~ssim o julgnr conveniente 
haverá o íidei-commissnrio uu: !idei-commíssarios para. qual
quer tlos misteres da comp:m hi<1,' que :1 di rectorin entqr:d(:lr 
determinar;. c se:·üo el!es nome:.doo: 1:r::. directoria e mu
nidos dos poderes, indcnmidadc:<, e uJH'ig;wõl~~. o fkando 
ontr,;sim sujeiios ~os regulamentos que a directoria di!ter
minnr. 

Art. 122. Os directo:·es fidei-commis>nrios. conl::tdor
fiseal. gerentes, secret::trio e mais emprrgndos serão in
demniz::tdos pel::t comp::nhia de IJHaesquer perd~s ou dc,;]lt'zas 
em q:1e possam inconer em consequcnda de, Otl em relação 
uo desempenho de suas respecliV<lS func::ões ;· exceptuando o 
que po>sa ser consequencia d<\ rJunlquer acto voluntario ou 
c!e qualquer erro da parte deilcs. · 

Art.· 123. Nenhum directnr üdei·commissario ou ·em· 
pregado poderá ser re:;ponsnvcl por (jUalqcwr outro d:rcctor 
lidei-comrnjs:;at·io ou ernpn'gt:do, ou por tomar parte l!ID IJUill
quer cobr3nça ou outro neto de <·onforrnidndP, oa seja poe 
qualquer perda ou de>peza qne po>;:a ;:ollrevir á companhin, 
a não sei" que i<so provenha de qu3!quer acto ou falta 
voluntaria sua. 

Art. 12~. As ,eont~s que tc~m qne ser prestadas por qual
quer fidei-eornmissario ou outro empregado podem ~cr li:Jui
d~das c udmiltid<Js, ou rejeitadns quo r em todo quer em parte 
pela directuria. 

Art. i25. Qunlquer cmpreg.;do qut• fúr dt'ciarado fallirlo ou 
que entrnr em composi~~üo eom os seus credores, ser:.\ por 
es>c fncto inhibido de funccionar como, e de'.xarit de ser con 
siderado empregado pertencente ú COlllfl:JP..hia. 
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Art. i26. Fica estabelecido que. emqu:mto ne livro de 
netas da dircctoria se não tiver lavrado nota da sua desquali
He:Jr;~o, quaesquer ::~ctos pr<lticados por tal empregado serão 
eonsirlerndos tão legítimos como si elle fõra devidamente. 
qunlil1cadó. · · · ·. ·. . . ' 

'Art. ü!7. Os empro~ados ou qualquer delles, no caso de e 
quando ~ssim lhe Jõr exig-ido .. pel:l direcloria assig-nar~ó 
uma declar<lÇ:lo obr1gando-se .a guardar seg-redo con1 relaçao 
a qli(lesqucr tralJalbos c opcr(lções da cornpnnhia, bem corno 
com rcferencia á eonfec:·iio e estado da.;; contas das diversas 
pessoas lig-ada~ em tran'âcÇões com a companhia, e bem nssim 
JWio que respeita n r1uaesquer outros asmmptos de que po>sam 
ser conhecedores em virtude de s.:us respectivos empregos ou 
oct:uparões; s~lvo <lliUelle qur\ em virturle de suas re~p~eti,·as 
occupações ou deveres sej:1 nccessario revelar. 

Art. 1::!8. O srcrctario cunsr,ntirá que entre as dez e doze 
hor:1s da manhü, possam verificar-se n insp:·c~:iio do livro 
de rf'gio,tro de accioni~tns ou de outros quaesquer registros, 
conforme se. ael!a designadu pela legislação vigc•ntc, com
tnnlo que qualquer accirmista ou qualquer ()Utra pc>soa, antes 
dn. in:;per,cionar l~1~s registros :Jssigne o seu nume .em um 
I ivro 1lesiinndo a esse 11m ; não consentirá porém em ne
nhum a outra inspecr;~o mais qu:mto a re~i:;tro, livros ou do
cu:llentos sem s:mc~:iío express:1 d:l tlirectorin. 

Art. 129. O secretario ou o gerente porf1 o sello mediante. 
perrniss:io da dircctoria e J;Ja presença d~ dous dircctorcs 
pelo menos em todo e qualquer documento que requeira ser 
sellado; e remelh:mtes documento> seriio ~~ssig·nados pelos SO· 
!Jrec!1t•"' direc: 0rcs e c.1ntra assignados ou rubricados pelo 
~eeretario ou gerente. Qualquer sello d:~ fJUe flouver de se 
f:,zer uso f,·.m uo paiz. de conformidarle com n Lei de 186~, 
COncernente a se![o.; de I'Onlp:)llhi:!S. ~erá appl,icado por auto
ridn(1ll e na pre,ença rlaqtwll.a pe~soa ou pessoas que a dire
etorio houver· de designar ; e qunesquer documentos assim 
sl'll<1r.lós de~-eruo ser :1ssrgna~os por nquella pessoa ou pessoas 
que a rliree.toria houver igt;t:dmente de determinar. 

J,rt. 130. A directorin p0derri nomear um substituto tem~ 
porario p:~ra o logí1r de ·s~rretill'io, o qual serú considerado 
secretario para todos os cll'eitos niencionados nos pres,cn tes. 

XXII 

ACÇÕES 

Art. f31. Qualquer acção constitue propriedade pessonl, 
sendo como tal transmi,sivel ; e n não ser que o contrario 
venha a ser sanccionadu por uaw resoluç~o de assemlJtéa geral, 
será indivisível. 

Art. 132. A comp:mhia não será responsavel por, nem 
rcconllec:er:í interesse :~Jgum em uma acçi'io qualquer, quer· 
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tal interesse seja equitativo, contingente futuro e parcial nem 
tão pouco outros alguns direitos com relação a urna acÇào, a 
não ser o dirl'ito absoluto a e! la d<l parte da pessoa que de 
tempos a tempos fõr m:Jtriculada como sendo o possuidor 
dess11 acvão e ex:c;eptuando-se outrosim o que possa dizer 
respeito a qualquer pai ou mãi, tutor, curador, nwrido, 
testarnentei~o .ou administrador, ou cur;1dor de rJunlquer 
fallido, o LltreJto que possa ter em virtllde dos presentes a 
tornar-se ac~ionista com relação a •JUalquer acção ou a poder 
effectuar a transferencia della. · · 
· Art. !33. A companhia terá· acima de todos um;J hy
pothce:~ principal e direito dos rlunes se poderá aproveitar 
quer perante a lei, quer perante equidado, sobre todas 
as ncrõt!S de um qu;1lquer accionista pu r todas as quautins por 
elle devidas á eornpanllia quer de pe.- si quer em com
muniuade com qualquer outra pes,:oa, embora ellas sejnm 
vencidas ou não, e, dndo o caso de que umn aco,;ão seja pos
suída por m;;is de um individuo a companhia terá pela 
me~ma fórrna uma hy,otheca e direito qu<Jnto a ella com 
rel~ç~o a quaesquer quantias que lhe poss:1m ser devidas, 
que:· jJOr todos· quer por qu<Jiquer um dus possuidores della. 

Art. iJ~. Umn semelhante hypothccn poderá vir a ser 
utilis;:da por meio de venda, quer de todas, quer de qu:~l
quer de taos acções; comtanto que uma S••rnelhnnte vend;~ se 
não leve a effeito sem u ·ua rPsolução da directoria e:11 tal 
sentido e ató que se lwja dado aviso por eseripto no ac
cionista devedor ou a S<!ll5 testarnunteiros ou admini:;tra-

, dores rPclamando delle ou àolles o pagamento rlaqui!io que 
no mom<'nto fo1· devido ú companhia o que se hajam pas. a do 
vinte dias depois da expediçiio de um tal aviso, sem quo o 
pag-auwnto em questão hnj<i sido reulizado. 

Art. ta1i. No caso de se Vt~rilh:ar tal venda, a diret:toria 
poder•í por meio de uma escriptura, ou de. um qualquer 
outro documPnto semtdhante por escl,'ipto, transferir as 
acr,õ~s m;sim veudidas em f<tvor· do comprador ; e outrosim 
appiicar o producio liquido da vendn~ depois de d~duzidas 
q uaesquer despezas, ao p,.gam,"nto d•~ umu tal divida ; e 
qualtJuer saldo que haj2, si algum houver. reverterá em 
'favor do ;Jccionista que a elie tiver direito, ou em favor de 
seus testamenteiros, administradores ou representantes. 

XXIII 

TRAI'íSFERENCIA DE ACÇÕES 

Ari. !36. Sujeito, bem entendido, ao uso das faculdndes 
concedidas á companhia pelos poclei·es consignados na Lei de 
i867, concernente a companhins, quanto a poder ella emittir 
titulo;; de acções ao portador (Share W:~tTants to ':learor) 011 a 
quaesquer outros regulumentos da companhia em tal sentido, 
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3S ac~ões súmente poderão ser tramferidas por meio de do
cumento por escripto assig-nado pelo transferente e pelo tran
sferido, e lavrando-se disto a competente nota no livro de 
registro de transferencias. 

Art. 137. O livro de. registro de transferencias ficará a 
cargo do secretario sob o domínio da directoria. 

Art. i38. Nenhum individuo será !11ateicul<1do como stmdo 
possuidor de uma ;1cção qualquer, nem como tendo :1 ella 
direito ou intéresse :llgum contra n compnnhia, a não ser quu 
aceitando uma acçào tenha nssignnào o memorandttm e 
est:1tutos ou uma cópia impressa delles ou que tenha as
signado documento oceitando ou rompromettendo-se a aceitar 
semelhantes aeções, e que uma tal cúpia ou documento por 
escripto tenha sido entregue no escriptorio. 

Art. 139. Nenhum menor p~:derá ~er matriculado como 
po-;suidor de uma ac1·ão, nem tão pouco nenhuma mui her 
casada pnderá ser matricui:Jd:J como possuidora de uma :li\'àO, 
a não ser de uma acção com as respectivas entradas cc.mple
tamente pn!-laS; e nenhuma mulher cos::~da podt~rá ser, sem 
approvnçào da directoria, matriculada como sendo pos~uidora 
de tlliW acção como vropriedade exclusivamente pesso:.l sua, 
sem que seu marido dê con~entimento ~or escripto para que 
a m:Jtricula se lavre em semellwntcs termos. 

Art. 140. Um curador, lt•st~menteiro ou ndmini<trador 
de quaiquer idiota, lunatico ou de urn fallecido accionista ou 
um mnrido de qunlquer mulher que sejn accionista. não será 
por es,;e faeto um :JCciun1sta; dnLlo porém o caso dr. justiilcar 
elle per:mtc a directoria a legitimid<ldt) de seu titulo, ]J:>dt~rá 
então ser ll!ntricuiado eumo sendo o po>snidor t.\t1 "''nw!hante 
acc;iio, ou poderá fazer a tr:m:-fercnein della. Um cur:H.lor de 
qualquer fallido ou de nm a;;eionista em liquidação nf111 ser:í 
por e>se facto Ultl tJcciuni"ta; tlatlo porém o caso de ju:-tificar 
elle Dt~rante a dircctori<1 a legitimidade de seu tit::lo, poderá 
transferir semelhante ncçiio. 

Art. iH. A não ser uma acc;üo com todas as entradas 
COIII]Jletamente re:diza!:as, nenhuma acçiio poderá ser trans
ferida sem a npprovaç~o Lia dircctoria, que poderú con
ccrld-a ou negnl·n confonnc o entender. Nenhuaw trans
ferenci:J de aeçüo ~e realizará sem o pagamento de 2•, ü~, 
como emrJ!umr!nto devido á co:npanhin por tal transferencia 
ou qnalqner oulra quautiõ• que a dir~:ctoria possa detepniuar 
por cada uma transl'erencia. 

XXIV 

ACG!ON!STAS 

Art. !42. Nenhum individuo será mntriculado como 
tr;1nsferido com relaÇão 11 qualquer acção, emquanto o 
instrumento de trnnsferéncin, devidamente assignado pelo 
transferente e pelo trtlhsferido, não fôr entregue na mão 
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do secretario para se depositar nos archivos da comp~mlli::. 
e qLw se haja pago u emolumento de t:·rmsferencias, de
signado e de acc.õrdo com as disposic;õcs do Ht. iH ; em 
qualquer caso, porém, em qne a directorin entenda que se 
poderão dispensar us disposições do prc:;ent() artigo não se 
insistirá nellas. 

Art. H:3. O livro de registro de socios ficará sob a 
guarda do serrctario c sob o dominio da directoria. 

Art. iML Todo o acciunista deverá de tompus n tempos 
dar ao secretario a sna morada ~llm de que a sua residcncia 
seja devidamente registrada e o Ioga r que a~~im de tempos 
a tempos fôr registrado serit para todos os effeitos pre
scriptos na lcgisla\:i'io vigente e pelas presentes considerado 
o seu logar de residencia. 

Art. 1115. Todo o aviso feito a qualquer acc!onista será 
considerado sutlicientu uma vez que elle seja assignado por 

, um llirector ou pelo secretario (ou na hypothese de ~visos 
circulares si o nome de um director ou do· secretario se 
acha quer impresso quer eseriplo n~ fim delle) ·c uma vez 
que e! lo seja entreg-ue ou: rcmettido pelo Correio para a rc,;i
deneia do 11Ccíonista eonfot'fllR o respec:ivo registro ; e cbdo 
o ca~o de ser o acciónísta então fallecido e CJUer a companhia 
tenha ou niio noticia rla sua morte, sernelhi,nte expedição de 
aviso será para todos os 11ns a qüe os .\Íresentes se J'el"erem 
considerado como ex[ledi(;iio. sutnciente em relatfw a seus 
herdeiros, testamenteiros, administradores ou a todo~ cllcs 
em ger;,J. . 

Art. Hl:5. Todo· o avi~o assim expedido será considecndo 
como terulo sido recebido ·pelo accionista, seus l~t·rdeíros, 
testamenteiros ou administradores no di~ em que dlc for 
lançado no Correio ou entregue na fórma acima especi!icada, 
quer a ·morada que se acha registrada seja no· Heino tJnià.o 
quer fóra delle. · 

Art. i'17. Na hypothese em que mais de "uf.la pc~soa se 
achem . matriculadas como sendo possuiJorns de urpa só 
acçiío, todo .; qualquer aviso ou c!teque serú dirigido ~qt<elles 
cujo nome fig-urar em primeiro lognr no ro!!iôtro de socios, 
e qualquer aviso assim feito a essa individualidnde será con
siderado como ·aviso feito a ·todas as pessoas que t(lm socie
_dade ou interesse em semelhante ac~ão. 

XXV 

CEH'r!FICADOS 

Art. ilí8. Os certificados relati\·os ás acções quo forem 
passadas· sob o ~ello da companhi& ser;io assignados· pelo 
menos por um director e contra-assign<Jdos pelo secretario. 
. Art. H9. Todo o accionist<l terá direito a um certificado 
por todas as .suas acções ou a mais de um certificado, cada 
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um delles com referencin a uma parte ue suns acções. Cada 
certificado deYcrá de~ignar os numeros d::~s respectivas 
accões. 

Art. !50. No c.1so de se estragnr, destruir ou perder qual
quer certificado, poderá e~te ser renovado, umn vez que, pe
nmte a directoria, se comprove cabalmente que elle fôra es
tragaJo, destruido ou perdido, ou na falta de uma tal pro
va mediante aquella garantia que a directoria entenda quel 
deve ser prestada. · 

Art. lbL Todo o accionista primitivo terú direito a um · 
certillcauo gralis pot occ~sião de lhe sert'm coneedidas as suas 
acçücs, il1_as em qu~ilquer outr<J eircum~t~ncia terá de pa!í~r á 
com pmi~Jta um sh11lmg por cada cerh!H;auo 'lu ando a mre-
ctoria Msim o entender. ' 

XXVI 

DIVIDENDOS 

Art. 152. Os lucros líquidos da companhia será a somma 
dec!a:-ncln como tae~ pela directnria. 

Art. 1.53. Antes de se à~clnr:.rem quaes os lucros líquidos. 
a directori:t porú de pnr.:e a qunntia ou quantias que no seu 
entend()r c !la possa .i ulg;1r ncce~s:~rias para fner face a qu~es
quer n~clamurücs ou compromissos contingentes que pesem 
sobre n compnnhia; ou que a dircctoria considere eonve
niente para oecorrer a quaesqner obras noí'as, edificações, 
materiaes ou para quaesqt,cr outros lins. 

Art. ~5'Jo. N~o se pouer:i decbrar dividendo nlgum ·que 
seja suprrio•· uo que fúr recommendl!do pela directoria. 

Art 155. Os lac;·o:; líquidos da companhia, sujeitos ao 
pagamento de qu:HJsquer dividendos de prefercncia oa de 
g-arantia· sobre. quaes·quer :1cr;ões ou ciasse de ncçõcs CJUO a 
isso tenham direito,seriio empreg-ados:· · .. 

A- Ko pagamento. do uividt•ndo rccommendado peln dire
ctoria ou de qut~lqucr outro divídendo menor1 que possa ser 
determinado pela assembléá ordina'ria. · . _, 

B--Ern ,qualquer. outra maneira óli pnra qualquer fim que 
po~sa ser determinado pela assem:bléa ordinaria. · ··•· · 

Art. 156 .. Quando .no enténdor dn directoriâ os lucros da 
companhia o. permiitirem; poderü haver 'um dividendo em 
cada se_mestrc; e par;1 tu! fim po4erá a di~ectoria declarar e 
pagar dividendos em cada seis mézes, etn 'formá de dividendo 
por- contíJ. . · 

Art. 157. Qualquer dividendo, depóiS 'de haver sido de
clnr~Jdo, será pago por meio de cheques sobre os banqueiros, 
podendo estes ser .enyiados pe~o 'Correio aos accionistas, se-
gundo o registro de suàs moradns~' ' 

. Art. i58. Todo e qualquer dividendo que couber a uma 
acção quer por conta . quer de qualquer ou À-~ 
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pertencerá e ~erá pago áquclles nccionistns cujos nomes se 
acharem matriculados como tal no registro de socios no 
dia em que passar a resolução, dcclarant!o tal dividendo, sem 
embarg-o de terem elles sido ou de que venham n ser os 
possuidores de suas acções em fJ ualq uer outra época que 
seja. A não ser IJUC o contrario se pera por escripto por par
te das pessoas que possui rem uma acção · em sociedade, os 
cheques pelos dividendos rel:llivns a qualquer aeção re.;istra
da em diver;;os nomes serão pagaveis e envbdos ,á pessoa 
cujo nome figure em primeiro logar no Hvro de rcg.istro 
como sendo um dos possuidores de ~emelhante acção; c ore
cibo lJUe senwlhantr> pessoa houver de passar por qm1esquer 
juros ou dividendos serú considerado uma desobriga sulfi
ciente para a t·ompanhia no ponto em questão. 

Art. :lii9. Quando qnalquer "c~ionista fur ·levedo r á eom
panhia, todo . .; os dividendos que lhe pertencerem, ou uma 
·parte ~u!Heiente dclles, poderão ser applicados pela companhia 
no, ou por eont:t do pagat11ent.o ela dil'ida. 

Art. 160. Todos os dividenà.,s de uma aeção qu~lquer a 
que não appareça possuidor legai de\'idamcnte m:ttriculado 
que tenha direito a reclamar o seu respectivo pagmnento, 
ficarão em deposito <tlé que algucm venha a ser matriculado 
como dou o de tal :H·ção. 

Art. 161. .-\ companhia jámais será obrigada a pagar juro 
algum por dividendos u5o pag~s. · 

XXVII 

CIIA~IADAS 

Art. i62. Qunesqrier chnrnadas relativas a acções ( excep
tuando-se as prestações pagaveis no aclo da subscripção ori
ginaria ou da emis~ão de quaesquer acl;Õ•'s, as quaes serão 
pagaveis segunrlo a directoria o determinnr) ser1io leva
d~s a effeito seg-undo a directoria o entend(~r, e considerndas 
como sendo realizadas na época em que foi approvada por 
uma reuni~o de directoria a rcsplu(;ão autorizando-~~. 

Art. 163. Os diversos indivirlnos que forem possuidores de 
uma só a~:çiio, de sociedade nell~, serão, t:mlo isolada como 
cumulativ:1mente, responsa,·eis pelo pagamento de todas as 
cham:tdas que n ella digmn re~wito. 

Art. 16!;.. A directoria póde em virtude (le uma resolução 
posterior· designar novo dia e Iog-a r para o pagamento de 
uma chamada a que qualquer accionista niio hajn satisfeito. 

Art. 165. Sempre que houver de se verificar qualquer 
chamada não se concederá ao accionista que por clla fõr 
responsavel, quer ao tempo de se fazer tal chamada, quer a 
qualquer tempo depois della, menos de quatorze dias de 
aviso quanto ao tempo e logar que, quer primitivamente 
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quer por qualquer resolucão posterior, venha a ser designa
do para semelhante pagamento. 

Ficando declarado que na hypothese em que mais de 
um individuo seja intitulado por sociedade a uma acçiio 
qualquer aviso que houver de dar-se á pessoa cujo nome 
figurar em primeiro Jogar no livro de registro de accio
nistas será considerado como aviso feito a todos os indiví-
duos possuindo em sociedade a alludida acção. . 

Art. 1.66. No caso de que, por espaço de sete dias depois 
daquelle que for .designado para qualquer chamada con
cernente a qualquer acção, o respectivo pagamento se' não 
haja realizado, será expedido um segundo aviso, quer im
mediatamente, quer pouéo depois, ao aceionista refractario, 
exigindo delle immediato pagamento; e si passados outros 
sete dias depois de um tal segundo aviso, o respectivo pa
gamento se não houver etfectuado, a companhia poderá in
tentar acção judicial contra o accionista refractario pela 
quantia em divida, que passará a vencer juros á razão de dez 
libras por cada cem libras annualmente, desde o dia que ti
ver sido designado no primeiro aviso para o respectivo pa
gamento. 

Art. :l6i. Nenhum accionista poderá votar nem exercer 
qualquer privilegio que lhe compita em tal capacidade , 
emquanto dever a importancia de qualquer chamada de suas 
accões. 

Àrt. 168. A directoria poderá de tempos erii tempos 
(comtanto que uma semelhante opção seja em primeiro Jo
gar offerecida indistinctamente aos accionistas todos) rece
ber de qualquer dos accionistas, que queira adiantai-a toda 
e qualquer quantia correspondente ás chamadas relativas ás 
suas ;~cções que estiverem ,por satisfazer, além da importan
cia das chamadas que tiverem sido ret~lizadas; e qualquer 
quantia que em taes circumstancias fõr ~aga adiantadamente 
vencerá o juro que a directoria de accordo com os accio
nistas determinarem. 

Art. :1.69. A directoria poderá outrosim, e sem prejuízo 
de quaesquer outros poderes qJ+e lhe são cnnferidos quer 
pela legislação vigente quer pelos presentes, praticar ó se-
guinte : · 

L Entrar em qualquer arranjo por occasião da emissão 
de acções quanto n qualquer differença entre accionistas pelo 
que respeita áimportancia das chamadas a satisfazer e pelo 
que respeita á· época do pagamento de taes chamadas. 

2. Aceitar de qualquer socio da companhia que nisso con
vier, quer a totalidade quer. parte da. importanci!l q~e se 
dever sobre qualquer acção ou accões por elle possuidas, 
quer etn desobriga da importancia de uma chamada paga
ver com relação a outra qualquer acção ou acções. por elle 
possui das, quer nenhuma chamada haja sido feita. 

3. Pagar dividendo em proporção á importancia flUe haja 
sido paga sobre cada uma acção, na hypothese em que uma 
quantia maior é paga em certas acções com relação a outras. 

PODER EXEC!:TI~~ i88t 28 
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XXVIII 

CONFISCAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE ACÇÕES 

Art. i70., No caso de não' ser devidamente satisfeita a im
portancia respectiva, por occasjil() da sub~cripçuo e el)Jissiio 
de acções, os directores poderão, depois de passados sete dias 
sobre communicaç;io feita ao subscriptor ou pessson em 
cujo nome ellas foram passadas, declarar taes ac(1ões con
fiscadas em beneficio da c"mpanhia ; e si qualquer outra 
chamada com relaç~o á qm1lqut>r ncçào ficar por pagar por 
espaço de quatorze dü1s depois de se haver feito 6 segundo 
aviso mencionndo no ;:~rt 166, e uma vez feito o primeiro 
aviso designado no art. 165, os directores poderão declarar 
uma tal acção con!iscada em beneficio da companhia. 

Art. 17:1.. Quando qualquer pesson com direito a uma 
acção, e que se não tenha habilitado de conformidade com os 
presentes para ser matriculada como dono della, deixar por 
tempo de doze mezes depois de assim lhe haver sido in
timado pela directoria de assim se habilitar, a directoria 
desse momento em diante, e uma vez expirado semelhante 
prazo, poderá declar~r como confiscad~ toda c qualquer 
acção em taes circumstancias em beneficio da companhia. 

Art. 172. A directoria poderá, mediante ajuste com qual
quer accionista, aceitar a restituição á companhia de qualquer 
acção ou acções de que elle fôr o possuidor nos termos e 
condiçõe,;, quer pecuniarios· quer outros que a directoria 
entender ser proprio. 

Art. 1i3. As acções de qualr:;uer accionista que, quer 
directa quer indirectamente, · emprl'ilender, começar, susten
tar ou ameaçar qualquer acção, pleito, ou procedimento 
judicial contra a comp;mhia ou contra os directores, ou qunl
quer dellesnasua qualidadededirectores, poderão, a despe!
to de se acharem pendentes semelhantes processos, e seJa 
qual fôr o furiLlamento ou vllegado fundamento de taes pro
cessos, ser mediante a resolução de uma assembléa geral 
tomada sobre recommimdnção' da directoria al!solutamente 
confiscadas em benellcio da companhia ; mas em todo e qual
quer caso semelhante a companhia será obrigada a pagnr-lhe 
dentro de quatorze dias, depois de tal confiscaç~o, o valor 
completo de taes acções segundo il cotação do mercado ao 
tempo de tal confiscação ; devendo o valor dellas em caso 
de diverg-cncia ser resolvido por nrbitros. 

Art: 174. A entrega ou confiscação de uma acção qualquer 
envolverá a extincçiío ao tempo de tal entrega ou contiscação 
de qualquer interesse, direitos ou reclam~H:ões na, e contra 
a companhia com referencia a essn acçi\o, b~m como quaesquer 
outros direitos incidentaes ü ac~,;ão, exeeptuando-se apenas 
aquelles direitos que, segundo os presentes, se acham expres
samente salvaguardados. 
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Art. :1.75. A confiscação de uma acção ficará sujeita, e sem 
prejuízo de qunesquer reclamações ou exigencia da parte da 
companhia, a quaesquer chamadas que com relação a ella se 
acharem em divida, si algumas se deverem ; bem como a juros 
eom relação aos atrazados, e a toda e qualquer reclamação ou . 
exigencias da parte da companhia contra o possuidor da acção . 
na occasi~o em que e lia fôra confiscada ; e outrosim ao direito. 
que fica assistindo á companhia de intentar,acção em relação 
a isso ; a companhia, porém, não intentará acção, a não ser 
que, quando e pelo modo que a directoria o considerar razoa-
v e!, venda primeiramente a acção confiscada e que o pro
dueto liquido della venha a ser inferior á importancia recla
mada, devendo nesse caso intentar-se aéção'tão sómente pelo 
saldo que ficar por satisfazer depois de applicado tal producto 
liquido. . . . . • . . · · 

Art. :176. À .confiscação de uma acção q1,1alquer poderà 
dentro do prazo de doze mezes, depois de haver sido decla
rada tal confiscação, ser levantada pela directoria segundo 
lhe aprouver, uma vez que o refractario pague todas as quan
tias que dever á companhia, bem como todas as despezas 
occ.asioriadas por tal fa'lta de pagamento, e outrosim qualquer 
multa que a directoria possa julgar razoavel ; tal. levanta
mento de confiscação não poderá comtudo ser r.eclamado 
como questão de direito. 

Art. :l77: A confiscação de uma acção qualquer não preju
dicará o direito a um dividendo qualquer, ou seja dividendo 
por conta que possa ter sido já declarado com relação 
a ella. 

Art. 178 .. As vendas eotitros actos com relação· a oquaes~ 
quer acções que hajam sido restl~uídas ou confiscadas poderão' 
verificar.se quando e nas condições ein que á directória julgue 
convenientes. . · " · · 

Art. 179. Um certificado por escripto devidamen'te sellado· 
e assignado por um director, e contra ·assigilado pelo secre
tario, de que uma acção qualquer fora devidamente' resti
tuída ou confiscada em virtude d.os presentes e mencionàndó 
a época em que e lia Jôra restituidta 011 confiscada, servirá em 
favor de qualquer pessoa que posteriormente possa reclamar 
ser possuidor da acção de evidencia positiva dos factos assim 
certificados, e da expedição de semelhante certificado se fará 
lançamento na acta da sessão da directoria. 

Art. :1.80 . .As acções,que ass_im fot:e.!ll restituídas ou confis
cadas-em beneficio dácómpa!lhia~ poderão, silg_undo a .!lirectori1!. 
determinar, ser vendidãs ou ter qualquer outro de~ifiio que· 
ella entenda, ou poderão ser completamente inutilisadas con
forme se julgar mais v:antaJoso para a companhia; e até que . 
ellns sejam vendidas ou que tenha'fn qualquer destino, serão 
registradas em nome da companhia ou no de qualquer pessoa 
ou pessoas que possam ser- designadas ~orno depositarias 
dellas, e tanto ellas como quaesquer dividendos que hajam 
sido declarados com referencia a ellas, formarão t><lrte dos 
haveres da compan~ia,;p · 
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XXIX 

DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. i81. A dissolução da companhia poáerá ser deter
!llinada por qualquer fim que seja e quer o fim seja dissolução 
absoluta da companhia, ou quer seja a reconstrucção ou 
modificação da companhia, ou ·a fusão da companhia com 
qualquer outra companhia, ou com outro fim qualquer, e 
dado o caso de qualquer semelhante reconstrucção, modifica
ção ou fusão, será legal da parte da directciria ou dos liqui
dantes o receberem acções com() completo de entradas pagas 
ou obrigações de qualquer outra companhia que se ache 
então formada, ou que se possa formar mais tarde, para serem 
distribuídas entre os accionistas desta companhia em troca do 
todo ou de parte de suas acções nesta companhia ; e os accio
nistas desta companhia serão obrigados a effectuar tal troca ou 
a aceitar taes acções ou obrigações dessa outra companhia. 

Art. !82 .. A dissolução da companhia se verificará a qual
quer tempo que assim fôr determinado, segundo fica disposto 
pelos presentes e de accôrdo com os termos e condições que 
assim forem es:abelecidos. · 

Art, !83. Exceptuando-se o que possa ser determinado em 
reunião de. uma assembléa geral, a directoria liquidará 
os negocios da companhia de modo que a directoria n1elhor 
lhe parecer. 

Art. i8~. Ficando estabelecido que nenhuma dissolução 
absoluta da companhia, a não ser uma liquidação por ordem 
judicial segundo a legislação vigente, se verificará quer 
antes quer depois da assembléa geral em que a resolução 
ilspecial para a dissolução da companhia foi confirmada, 
qualquer dos accionistas entrarem em um contrato qualquer 
su.ffic~ente para a compra ao par, e nos termos que possam ser 
ajustados, das acções de todos aquelies accionistas que 
quizerem retirar-se da companhia, e que apresentem su.ffi
ciente garantia-por sua indemnidade contra as obrigações da 
companhia. · 

NOMES, MORADAS E DESCRIPÇÔES DOS SUBSCRIP~ORES 

John Frederick Russell, Coronel, 9 Leinster Square, 
Londres. 

Edw:lfd Griggs, 9 Vernon Terrace. Finchley N ., caixeiro 
de corretor da praça. 

Edward Joseph Halsey, 77 Cornhill, Londres, negociante. 
Alfred Rumball, Victoria Street Westminster S. W., en

genheiro civil. 
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Moses Henry Moses, proprietnrio, 13~ Westbourne Terrace, 
Londres. 

Daniel Makinson Fox; engenheiro civil, Ilsham ·Torquay. 
Nichblas Millossovich, 9 Bury Street E. C., negociante. 
Datados aos 6 de Setembro de :1.880. . 
Testemunha ás assignaturas do Coronel John Frederick 

Russell, Edward Griggs e Edward Joseph Halsey.- Charles 
Burt, solicitador, 26 Austin Friars, Lo~dres. 

Testemunha á assignatura de Daniel Makinson Fox.
Artltw· E. Jones, proprietario, Dartmouth. 

Testemunha á assignatura de Alfred Rumball e de Nicholns 
1\'lillossovich.-Walter Cresswell, 26 Austin Friars, Londres, 
caixeiro da firma de Bircham & Comp., solicitador. 

Testemunha á assignatura de Moses Henry Moses.-David 
Collins, copeiro, !34. 'Westbourne Terrace. 

N. :1.44.30 C.--:-N. L. :1.3937.- Certidão de incorporação da 
City o{ Santos Improvements Company, limited. 
(Companhia Melhoramentos da cidade de Santos, limi'tada.) 

Certifico pela presente que a City of Santos lmprovements 
Company, limited, fica incorporada ne?tc dia sob as Leis de 
:1.862 a :1.880 concernentes a companhias, e que esta com· 
panhia é limitada. 

Dada debaixo da minha assignatura, em Londres, a 6 de 
Setembro de :l880. 

Ernest Cleave, _registrador ajudante das companhias por 
acções. · 

Direito. ;e 29.15. 

DECRETO N. 8088 -DE 7 DE MAtO DE i88i • 

Concede g~tia_ -~.lnros de 7 Ofo sobre. o eapital de 500:0008 :1. com
panhia que Manoel Alves da Silva organizar para o es'tabe!ecimerito de um 
engenho central, destinado ao fabrico de assucar de eanna, 'em lngahybà, 
m'iiiiíciiiio'de'1"1angaratiba, Provincia do Riõil:eTa~ ' . 

Attendendo ao que Me requereu Manoel Alves da Silva, Hei 
por de bem, nos termos do art. 2." da Lei n. 2887 de 6 de 
Novembro de 1875, Concede~; á companhia que or,!::'anizar 
a garantia de juros de 7% ao anno sobre o capital de 500:000$, 
effectivamente empregados na construcção de um engenho 
central e mais dependencias para o fnbrico de assucar de canna 
em Ingahyba, município de Mangaratiba, na Província do Rio 
de Janeiro, mediante o emprego de apparelhos e processos 
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modernos os mais aperfeiçoados, observadas as clausulas que 
com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de Macedo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agriculturl,l, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenhn entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 7 de Maio' de 1881, 60.• da Independeneia e do Imperio . 

. Com a rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador, 

.. Manoel Buarque de lWacedo. 

Clausulas a que se ret"ere o Decret-o 
n. 8088 des~"l data. 

I 

Fica concedida á companhia que Manoel Alves da Silva 
organizar para o estabelecimento de um engenho central, 
destinado ao ·fabrico de assucar de canna, em Ingahyba, 
município de Mangaratiba, Província do . Rio de Janeiro, 
mediante o emprego de apparelhos e processos modernos 
mais aperfeiçoados, a garantia de juros de 7 o;. ao anno sobre 
o capital de 500:0001$, effectivamente empregados na con
strucção dos edificios apropriados para a fabrica e depen
dencias desta, tramway, seu material fixo e rodante, animaes 
e accessorios indispensaveis ao serviço da·mesma fabrica. 

II 

A companhin poderá ser organizada dentro · ou fóra do 
Imperio, sendo, no primeiro caso preferidos para accionistas, 
em igualdade de condições, os proprietarios agrícolas do 
referido muniCípio. No segundo caso, si v~nder acções no 
Brazil, dará sempre preferencia áquelles proprietario~ 
agrícolas. · 

IIl 

Tendo a companhia a sua· séde no· exterior, nomeará um 
representante com todos os poderes precisos para tratar e 
resolver no Imperio, directamente com o Governo, todas as 
questões que provierem do contrato que fõr celebrado em 
virtude das presentes clausulas. 

IV 

A responsabilidllde do Estado pela garantia do juro só será 
effectiva depois que a companhia provar que o engep.ho cen-. 
trai está nas condições de funccionar, e durará por. espaço 
de i5 annos, contados da data do contrato. 
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O respectivo pagumento será feito por semestres vencidos 
em presença dos balanços de liquidaç1io da receita e despeza, 
cxhibidos pela companhia e devidamP-nte examinados e 
nuthenticados pelo agente fiscal do Governo, fazendo-se, no 
acto em que a em preza estiver prompta e em estado de come• 
çar suas operações, a conta do juro até então vencido, corres
pondente ao tempo e á somtna do capital effectivamente em
pregado na construcção, para ser pago conjunctamente com 
o juro do primeiro semestre posterior á inauguraçiio da fa
brir.a. 

Regulará o cambio de 2~ dinheiros por ~~ para todas as 
oper8ções, si a companhia fôr org~nizada fóra do Iinperio 
ou ali i levantado o capital. 

v 

Alé::t da garantia do juro, ficam concedidos á companhia 
os seg1; intes favores: 

§ i." Isenção de direitos de importação sobre as machinas, 
instrut::entos, trilhos e mnls objectos destinados ao serviço 
da fab: ica. · 

Esta isenção não será effectiva omquanto a companhia 
não apresentar, no Thesouro Nacional, a relação dos sobredi
tos objectos especificando a quantidade e qualidade, que aquel
la repartição tixurá annualmente, conforme as instrucções 
do MiHisterio da Fazenda. 
· Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
do~ direitos que teria de pagar e á multa do dobro desses di
reitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios ·da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, no caso de 
que se prove ter alienado por qualquer titulo objecto im
portàdo, sem preceder licenra daquelles :Ministerios ou da 
Presidencia da província e pagamento dos respectivos di
reitos. 

§ 2.• l'referencia para acquisição dos terrenos devolutos 
existentes no município, effectuando-se pelos preços mini
mos da Lei n. eoi de :18 de Setembro de 1850, si à compa
nhia distrit:uil-m: por immigrantes que importar e estabele" 
cer, não podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente 
medidos e demarcados, por preço excedente ao que fôr auto
rizado pelo Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de j8 
mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do mesmo 
pr;;zo submettidos á approvação do governo os respectivos 
estatutos, ~i o capitnl fôr levantado no Imperio ou solicitacta 
a necessaría autorização para que a companhia funccione no 
Brazil, si o fundo social fôr subscripto no exteru· ).(;::::==:::===:::::~,_, 
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VII 

A companhia submetterá á approvação do Governo, dentro 
de seis mezes da approvação dos estatutos, o plano e orça
mento de todas as obras projectadas, os desenhos,' os appare
lhos, a descripção dos processos empregados ·no fabrico do 
assucar, e os novos contratos que se celebrarem com os pro- ' 
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de can11a, 
afim de que o Governo possa ajuizar do systema e p1·eço 
das obras e qu~ntidade de canna que poderá. ser fornecida 
ao engenho central, nos termos da condição iO. a 

A companhia é obrigada a aceitar as modificaç\íes que fo
rem indicadas pelo Governo nos trabalhos, preliminares de 
que t_!'ata o período nnterior, cadu,cando a concassão no caso 
de nao representarem os contratos celebri\dos com .os pro
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores-a quantidade 
mínima de canna especificadà na citada .clausula iO ... para 
moagem de :100 dias em cada anno. · 

VIII 

A companhia começará as obras dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data da. approvação de s_eus estatutos, ou 
si fôr estrangeira, da autorização para ella funccionar no 
Brazil, e as concluirá 12 mezes depois. 

' / 

IX 

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de or
ganizada, não se habilitar para exercer suas operações, den
tro dos prazos fixados, e as respectivas obras não começarem, 
ou, depois de começadas não for(lm concluídas nos prazos es
tipulados, o Governo poderá declarar nulla a concessão, salvo 
caso de força maior devidamente comprovado, em que será 
concedido novo prazo para a realização do serviço que não 
tiver sido opportunamente executado; ficando de nenhum 
effeito a concessão, si, esgotado o novo prazo concedido, não 
estiver concluído o serviço. 

X 

O engenho central que a companhia estabelecer terá capa
cidade para moer, pelo menos, diariamente, 240.000 kilogram
mas de canna e fabricar annualmente, pelo menos, 960.000 
kilogrammas de assuc'ar, sob pena de caducar a concessão. 

A' medida que fôr augmentando a producção da canna no 
mnníeipio, será elevada a potencia dos machínismos, si não a 
tiver, de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de as
sucar ~a mesma proporção ncima estabelecida. 
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XI 

A companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em 
seu estabelecimento os melhoramentos, que no futuro forem 
descobertos e interessarem especialmente ao fabrico de as
sucar. 

XII 

A companhia ligará, por meio de linhas ferreas com a bi
tola de um metro, na extensão de 15 kilometros, o engenho 
central com as propriedades agrícolas do município, estabele
cendo paradus onde possam ser entregues pelos cultivadores as 
cannas destinadas á fabrica, e empregando tracção animada 
ou a vapor para conducção da canna em wagons apropriados 
a este serviço. · 

XIII 

Nos contratos celebrados com a companhia é livre aos pro
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna esta
belecer as condições do fornecimento e sua indemniza.;ão ; 
podendo esta ser ajustada em dinheiro, pelo peso e qualidade 
da canna, ou em certa proporção e qualidade do assucar fa
bricado. 

XIV 

Do capital garantido pelo Estado destinará a companhia o 
valor de 10% para constituir um fundo especial que, sob sua 
responsabilidade, emprestará a prazos convencionados e juros 
até 8 % ao anno, nos plaatadores e fornecedores .de canna, 
como adiantamento paro auxilio dos gastos de producção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de dons 
terços do valor presumível da safra. · 

Na falta de accôrdo, o valor presumível da safra será 
fixado por arbitros, teli.do a companhia, por fiança do reem
bolso, não só os fructos pendentes, como tambem certa e 
determinada colheita futura, instrumentos de lavoura e 
qualquer outro objecto isento de onus, todos os quaes de
verão ser especificados no contrato de emprestimo, em que 
se expressará o modo de· pag:,~ptento e aprohibição de sere'm 
retirados do poder do devedor, durante o prazo do empi'es
timo, · os objectos dados em fiança. , 

XV 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das sommas 
empregadas nos estudos e obras especificadas nas clausulas 
:1... é 7. a, isto é, plano e orçamento das obras, desenho das 
machinas e desoripção.dos processos, construcção dos edificios 
apropriados para a fabrica e dep!lndencias desta, tramway, seu 
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material fixo e rodante, animaes, terrenos e accessorios in
dispensaveis ao serviço da mesma fabrica, e bem assim de 
outras despezas feitas bana fide, que forem approvadas pelo 
Governo. 

XVI 

Nas despezas do custeio do engenho central serão compre
hendidas sómente as que se fizerem com a compra das canoas 
e do material de consumo annual da fabrica, trafego, ad
ministração e reparos ordinarios e occurrentes. 

XVII 

A substituição geral ou parcial do material_empregado no 
engenho central, as obras novas, inclusive o augmento das 
contratadas, correrão por conta do fundo de reserva, que 
a companhia constituirá por meio de uma quota deduzida dos 
lucros liquidas da fabrica. 

XVIII 

Logo que a companhia distribuir dividendos superiores a 
iO •;., começará a indemnizar o Estado de .qualquer auxi
lio pecuniario que delle tenha recebido, com o juro de 
7 •;., sobre a importancia. do mesmo auxilio. 

XIX 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do au
xilio recebido, a companhia dividirá o excedente da renda 
de iO % em tres partes iguaes: uma, applicada a constituir o 
fundo de amortização; a outra, a augmentar o de reserva, que 
será representado, no mini mo, por um terço do capital, e a 
terceira, a addir á quota dos dividendos .. 

XX 

A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que 
· forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da província 

e pelo agente Escal, a não empregar escravos, a entregar 
semestralmente ao agente fiscal um relataria circumstanciado 
dos trabalhos e operat;ões e u contratar pessoal idoneo para ós 
diversos misteres da fabrica, sendo essa. idoneidade compro
vada por titulos, documentos e attest;idos de pessoas profis
sionaes e competentes. 

XXI 

O Gor.erno nomeará pessoa idonea para fiscalisar as ope
rações da companhia, a execução do contrato com ella ceie· 
brada e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprie
tario~ agriçolas, plantadores e fornecedores de canna. 
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XXII 

O Governo re~erva-se a faculdade de suspender o paga
mento do juro garantido •. si o engenho central .. ~eixar de 
funccionar por espaço de um anno, salvo caso de força maior, 
julg&do pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's infracções do contrato a que não estiver comminada 
pena especial imporá o Governo administrativamente a 
multa de i :000~ a 5:000~ e a do dobro na reincidencia, 
procedendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV 

Os casos de força maior serão ju8tificados perante o Go
verno Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida a 
Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado. 

XXV 

As questões entre o Governo Imperial e a companhia, entre 
esta e particulares, serão decididas, quando da competencia 
do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do Imperio, de 
accôrdo com a legis!ação brazileira. 

XXVI 

As questões que se derivarem do contrato celebrado entre 
o Governo Imperial e a companhia serão resolvidas por 
arbitras, nomeando cada parte o seu. No easo de empate, 
niío havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte 
designará um Conselheiro de Estado, decidindo entre os dons 
a sorte. 

XXVII 

Incorrendo a companhia em qualquer caso de dissolução, 
p~oceder-se-ha á liquidação, de conformidade com as leis em 
VIgor. 

XXVIII 

Do exame .e ajuste de contas da receita e despeza para o 
pagamento do juro garantido, será incumbida uma commissão 
composta do agente fiscal, de um ag-ente da companhia e de 
mais. um empregado designado pelo Governo ou pela Presi-
dencia da provincia,í., . 

A despeza. que s~ 11izer com a fiscalisaçiio do contrato correrá 
por conta , do E~t;~do durante o prazo da concessão da ga
rantia. 
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XXIX 

"O contrato que fôr celebrado em virtude destas clausulas 
será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser modificado 
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 
accôrdo entre os contratantes. 

XXX 

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regu
lamento para boa execução da Lei n. 2687 de 6 de Novembro 
de :1.875, obrigam-se .os concessionarios a cumprir o mesmo 
regulamento no que lhes fõr applicavel. 

XXXI 

O contrato que tem de ser lavrl!do em virtude destas clausulas 
será assignado <lentro do prazo de 60 dias, contados desta 
data, sob pena de caducidl!de da concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de :1.881.- Manoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8089- DE 7 DE MAIO DE :1.881. 

Concede garantia de juros de 7 % sobre o capital de 400:0008 á com· 
panhia q;~ -·E~te;ã·o Ribeiro de Souza Rezende, Antonio Corrêa Pacheco 
e Joaquim Eugenio do Amaral Pinto organizarem par~ o estabelecimento 
de um engenho contrai, destinado ao fabrico de assucar .. de canna, no mu-
nieipio dePirãéiéaba, ProTincia de S. Paulo. - - · --·~-

Attendendo ao que Me requereram Estevão Ribeiro àe 
Souza Rezende, Antonio Corrêa Pacheco e Joaquim Eugenio 
do Amaral Pinto, Hei por bem, nos termos do art. 2. 0 da 
Lei n. 2887 de 6 de Novembro de :1.875, Conceder á compa
nhia que organizarem a garantia de juros de 7 % ao anno 
sobre o capital de 4.00:0006, effectivamente empregados na 
construcção de um engenho central e mais dependencias para o 
fabrico de assucar de canna no município de Piracicaba, 
Província de S. Paulo, mediante o emprego de appareltws 
e processos modernos, os mais aperfeiçoados, observadas 
as clausulas que com este baixam, assignadas por Manoel 
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Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de !88:1., 60.• da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ••erere o Decreto n. 8089 
desta data. 

I 

Fica concedida á companhia que o Dr. Estevão Ribeiro de 
Souza Rezende; Antonio Corrêa Pacheco e Joaquim Eugenio 
do Amaral Pinto orgmizarem para o estabelecimento de um 
engenho central, destinado ao fabrico de assucar de canna, no 
município de Piracicaba, Província de S. Paulo, mediante o 
emprego de apparelhos e processos modernos os niais aper
feiÇoados, a garantia de juros de 7 % ao anno sobre o capital 
de g,oo:OOO#, effectivamente empregados na construcção dos 
edificios apropriados para a fabrica e dependencias desta, 
tramway, seu material fixo e rodante, animaes e accessorios 
indispensaveis ao serviço da mesma fabrica. 

II 

A companhia poderá ser organizada dentro ou fóra do. Im· 
perio, sendo, no primeiro caso, preferidos para accionistas, 
em igualdade de condições, os proprietarios agrícolas do refe· 
ridó município. No segundo caso, si- vender acções no 
Brazil , dará sempre preferencia áquelles proprietarios agri
colas. 

III 

Tendo a companhia a sua séde no exterior, nomeará um 
representante com todos os poderes precisos para tratar c 
resolver no Imperio, directamente com o ·Governo, tódas as 
questões que provierem do contrato que fôr celebrado em 
virtude das presentes clausulas. 

IV 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só será 
effectiva depois que a companhia provar que o engenho 
central está nas condições de funccionar, e dúrar1i·~~ISII~J::::=:::::: 
de 20 annos, conW!dos da data do contrato. ".,._ u roA 0, , 
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O respectivo pagamento será feito por semestres vencidos 
em presença dqs balanços de liquidação da receita e des
peza, exhibidos pela companhia e devidamente examinados e 
authenticados pelo agente fiscal do Governo, fnzendo-se, no 
acto em que a empreza estiver prompta e em estado de co
meçar suas operações, a ccnta do juro até então vencido, 
correspondente ao tempo e á som ma do capital effectivamente _ 
empregado na construcção, para ser pago conjunctamente 
com o juro do primeiro semeF-tre posterior á in;mguração da 
fabrica. 

Regulará o cambio de 27 dinheiros por i/$ para todas as 
operações, si a t:ompanhia for organizada fóra do Imperio ou 
alli levantado o capital. 

v 

Além da garantia do juro, ficam concedidos á companhia 
os seguintes favores : 

§ L• Isenção de direitos de importação sobre as ma
chinas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados 
ao serviço da fabrica. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a companhia 
não apresentar, no The:;ouro Nacional, a relação dos sobreditos 
objectos, especificando a quantidade e qualidade, que aquella 
repartição fixará annualmente, conforme as instrucções do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro desses 
direitos, ímposl.a pelo Minist.orio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, no caso de 
que se prove ter alienado por qualquer titulo objecto im
portado, sem preceder licença daquelles Ministerios ou da 
Presidencia da província e pagamento dos respectivos di
reitos. 

§ 2. o Preferencia para acquisição dos terrenos devolutos 
existentes no município, eliectuando-se pelos preços mínimos 
da Lei n. 60i de 18 de Setembro de i8õ0, si a companhia 
distribuil-os por immigrantes que importar e estabelecer, não 
podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente medidos e 
demarcados, por preço excedente ao que fôr autorizado pelo 
Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de 18 
mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do m~smo 
prazo submettidos á approvação do Governo os respectivos 
estatutos, si o capital fór Ievuntado no Imperio, ou solicitada 
a necessaria autorização para que a companhia funccione no 
Braz i!, si o fundo social fôr subscripto no exterior. 
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.VII 
·'' 

A companhia subnietterá á approvação do Governo, dentro 
de seis mezes da approva~~ão dos estatntos, o plnno e orça
mento de todas as obras projectadas; os desenhos; os appare· 
lhos n descripcã;) dos proces,Jos etilprcg'ados no fabrico do' 
assu~ar, é os novos contratos que se celebrnrem com os 
proprietarios. a~ricobs, plantadores é· forn~cedores de canna, 
a!im de que o Governo possa ajuizar do systema e preço 
das obras e quantidade de cnnna que poderá ser fornecida 
ao engenho centra!, nos termos da condição :10.• 

A companhia é ()brigada a aceitar as modifi_cações que 
forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preliminares de 
que trata o período anterior, caducando a concessão no 
caso de não representarem. Oi contratos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores- a· quan-.. 
tidade mínima. de can1_1a especificada níJ. citada clausula 10.• 
para moagem de :lOOdtas em cada unno. 

VIJI 

A companhia começará as obras dentro do prazo de ,s.eis 
mezes, contados da data da approvação de seus estatutos, 
ou, si fôr estrangeira, da autorizaç:io para ella funccionar 
no Brazil, ·e as concluirá i2 mezes depois. · 

IX 

Si u companhia deixar de· organizar-se, ou, depois: de or
gnnizada, ni.io se habilitar para exercer ·sl1as operações, 
dentro dos prno~ fixados. e a~ respectivns obras não come" 
çarem, ou, depois de começadas; niio forem concluídas nos 
prazos estipuladós, o Governo poderá declarar nulla a con
cessão, salvo ca!'o de força maior. devidamente comprovado, 
em que serú concedido novo prazo para a realiznção do ser 7 
viço que niio tiver sido oppormnamente executado.; ficando 
de nenhum efft~ito a concessão, si, e,;gotado o novo prazo 
concedido, não estiver concluído o serviço. 

X 

O engenho ccntr:~l qui! a cotrlpanhia e~tábelecer terá capa.· 
cidade para moer, 'pelo menos, i50. 0'00 kilogtatmnas diaría
menté, :210.000 :kilogrnmmas ele canna, e Jabri~ar annuàl
mente, pelo met10s. 9GO. 000·. kilogrtlmmas de assucar, · sob 
p:.!nn de cnd ucar a concessão~ ' · · · · · 

A' medida que fôr aúgmentando n producçilo da canna no 
município, será elevada á potencia ·doo mnchinlsnios, si não 
a tiver de modo u obter, pelo menos1 uma quantidade de 
assucar na·:mesma• proporção acima estabelecida. 
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.XI 

A companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em 
seu estabelecimento os lllelhoramentos, que no futuro forem 
descobertos e interessarem especialmente ao fabrico do 
assucar. 

XII 

A companhia ligará, por meio de linhas ferreas com a bitola 
de um metro, na 13Xlensão de iO kilometros, pelo menos, 
o engenho central com as propriedades agrícolas do mu
nicípio, estabelecendo paradas onde possam ser entregues 
pelos cultivadores as . cannas destinadas á fabrica, e em
pregando tracção animada ou a vapor para conducção da 
canna em wagons apropriados a este serviço. 

XIII 

Nos contratos celebrados com a companhia é livre aos 
proprielarios agri<;olas, plantadores e fornecedores de canna 
estabelecer as condições rlo fornecimento e sua indemni
zação; podendo esta ser ajustada em dinheiro, pelo peso 
e qualidade da canna, ou em certa proporção e qualidade do 
assucar fabricado. 

XIV 

Do capital garantido pelo Estado destinará a companhia o 
valor de :1.0 % para constituir um fUndo especial que, sob sua 
responsabilidade; emprestará a prazos convencionados e 
juros até 8% ao ·anuo, aos plantadores e fornecedores de 
canna, como adiantamento para auxilio dos gastos de pro-
ducção. · · · · · 

A importancia do emprestimo não poderá exceder !}e dous 
terços do valor presumível da safra. . 

Na falta de accôrdo, o valor presumível da safra será 
fixado por arbitras, tendo a companhia, por fiança do reem
bolso, não só os fructos. pendentes, como tambem certa e 
determinada colheita futura, instrumentos de lavoura e 
qualquer outro objecto isento de onus, todos os quaes 
deverão ser especificados no contrato de emprestlmo, em que 
se expressará o modo de pagamento e a prohibição de serem 
retirados do poder do devedor, durante o prazo do emprestimo, 
os objectos dados em fiança. 

XV 

Oçapital garantido pelo Estado compor-se-!Ja das sommas 
empregadas nos estudos e obras especificados nas clausulas 
L • ê 7. •, isto é, plano e orçamento das obras, desenho das 
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machinas e descripção dos processos, construcção dos edificios 
apropriados para a fabrica e dependencias desta, tramway, 
seu material fixo e rodante, animaes, terrenos e accessorios 
indispensaveis ao serviço da mesma fabrica, e bem assim 
de outras despezas feitas bona fide, que forem approvadas 
pelo Governo. 

XVI 

Nas despezas do custeio do engenho central serão compre
bandidas só mente as que se fizerem com a compra das cannas 
e do material de consumo ammal da fabrica, trafego, ad
ministração e reparos ordinarios e occurrentes. 

XVII 

A substituição geral ou parcial do material empregado no 
engenho central, as obras novas, inclusive o augmento das 
contratadas, correrão por conta do fundo de reserva, que a 
companhia constituirá por meio de uma quota deduzida dos 
lucros liquidos da fabrica. 

XVIII 

Logo que a companhia distribuir dividendos superiores a 
:1.0 % começará a indemnizar o Estado de qualquer auxilio 
pecuniario que delle tenha recebido, com o juro de 7 °/0 so
bre a importancia do mesmo auxilio. 

XIX 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do au
xilio recebido, a companhia dividirá o excedente da renda 
de :1.0 o;. em tres partes iguaes : uma applicada a constituir 
o fundo de amortização, a outra a angmentar o de reserva, 
que será representado, no mínimo, por um terço do capital, 
e a terceira a addir á quota dos dividendos. 

XX 

A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que 
forem exigidos pelo G<íverno, pela Presidencia da província 
e pelo Agente fiscal, a não empregar escravos, n entregar 
semestralmente ao Agente fiscal um relatorio circumstanciado 
dos trabalhos e operações e a contratar pessoal idoneo para 
os diversos misteres da fabrica, sendo essa idoneidade com
provada por títulos, documentos e attestados de pessoas pro
fissionaes e competentes. 

PODBa BUCUTIVO f.88f. 
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XXI 

O (;overno nomear;! pessoa idonea para fisc:11isar as opera
ções da cornpanhiil, a execução do contrato com ella celebrado 
e o c!lrnPrimanta dos ajustes feitos eom os proprietarios 
agricotas, plantadores e fornecedores de qmna; 

XXII 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o paga
mento do juro garantido, ~i o engenho c~p.tral deixar de 
[Q.nccioqar por espaço de q.m aonci, ' salvo caso . 4,e forçíl 
maior, julgado _Paio mesmo (;overno, · 

XXIJI 

A'& i!lfrl)ÇCÕCS do C(J!ltrato• a que não' estiver COJl!minada 
pen~ esilecillt ilpporA o G9verno administrativamjlnte a multa 
'de t.: OOQ" ;r !l: 0006 e a do qobro na n~i!lilidencii!, proce
.llE!!l4o~&f:} ;i· cobrl!x;tç.á e~eçutiv.amente-

XXIV 

Os casos· de força maior serão justificados perante o Go
verJ;19 Imperial, que julgará d(}'sP:a procedencill, ouvida a 
Seeç~o ªºs' .Negocies do Imperio do Conselho de Estado. 

As. questões entre o GovePno Imperial e a companhia, entre 
esta c p11rticulares, serão decididas, quando da competencia . 
do Pqder ~udiciario, p~fos Juizes e TriiJu-naes co Imperio, de 
accôrdo com a legislaç~o hrazileira. - · · 

XXVI 

As questões que' se derivarem do contrnto celebrado entre 
o Governo Irnpt?rial e a companhia serão resolvidas por 
arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de empate, 
não havendo accôrdo sobre o t~rceiro arbitro, cada parte 
designará um Conselheiro de Es!ado, decidindo entre os dous 
a sorta. · 

XXVII 

Incor-r~ndo a companhia em qualquer caso de dissolução, 
proceder-se-hª á liquidacão, de conformidade com as leis em 
v1gor. 
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XXVIII 

Do exame e ajuste de contas da receit~ e despeza,. para 
o paganwnto do juro garantido, será inCUIJll:lidl!. uma com
miss.ão comppsta do Agente fiscal, de nm agente da coiJlpanhia 

, e de mais um empregado designado pelo GOf!lr~p on pela 
Presidencia da província. · 

XXIX 

A despeza que se fizel' com a fiscalisação do contrato cor
rerá por conta do Estado, durante o prazo dll concessão da 
garantia. 

x.xx 
· Si o Governo Imperial e11tend~r convep.ien~e exped~r regu· 
lamento para boa execução da Lei n. ~687 de 6 de Novembro 
de i875, obrigam-se os cQncessionaJ.'ios a cumprir o mesmo 
regulamen~o no que lhes fôr applicavel, · 

XXXI 

O contrato que tem de ser lavrado em virtude destas clau
sulas será assignado dentro do prazo de 60 dias, contados desta 
data, sob pena de caducidade da concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Maio de t88L-Manoel 
Buarque de Macedo. 

D~CRETO ~. 8()~0 -J>E i6. DE MAio DE 188 •. 

Proroga o prazo concedido a Morris ·N. Kohn para organizar a empreza te
legraphica electrica urbana de serviço domestico. 

Attendendo ao que Me requereu Morris N. Kohn; Hei por 
bem Prorogar por um anno, a contar de 5 de Julho proximo 
futuro, o prazo que lhe foi concedido por Decreto n. 7753 de 
5 de Julho do anno proximo passado para organizar, por 
meio de uma companhia, a empreza telegraphica electrica 
urbana de serviço domestico, mediante as bases que baixaram 
com o referido decreto. 
~anoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estal!o dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em ~~ de Maio de i88i, 60,Q da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de. Macedo. 
~ 
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DECRETO N. 8091 - DE i4. DE MAIO DE 1881. 

Declara caduca a concessão da g~o de 7 % sobre o maximo 
capital de !1.4i4:760S, destinado á construcç5:o da Estrada de _ferlQ;!la villa 
~o-deJ\to~~_..Negro ao porto da Boa Espei"ãriÇ~.- -n~ Provin~ia do 
Rio Grande do Sul. -- - !;;. - --

Attendendo a que os concessionarios da Estrada de ferro 
da villa de S. João de Monte Negro ao porto da Boa Esperan
ça, na Província do Rio Grande do Sul, têm deixado de cum
prir as obrigações que lhes foram impostas pelo Decreto 
n. 6259 de 19 de Julho de !876, que concedeu-lhes garantia 
de juro de 7 •/o sobre o maximo capital de 2.47(1,:7601$ para 
construcção da mesma estrada, Hei por bem Declarar caduca 
a referida concessão, de conformidade com o disposto no § 6. • 
da. clausula 3• do mencionado decreto. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultnra, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pala cio do Bjo de Janeiro em :1.4 de Maio de 1881, 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8092 - oE n oE MAio DE 1881. 

Eleva ao maximo de L 60o000 a quantia fixada na clausula t3.a do aeeôrdo 
celebrado a 6 de Novembro do !.873 eom a Companhia da Estrada de ferro 
d~~!ia~~~ca)_und~!l-hY o -- --·- .•. --~- --- --,--= 

Attendendo ao que Me representou a Companhia da Estrada 
de ferro de Santos a Jundiahy, Província de S. Paulo, Hei 
por bem Elevar ao maximo de :E 60o000 a quantia de L 300000 
de que trat:l a clausula 130• do accôrdo celebrado com a 
mesma companhia a 6 de Novembro de 1873, approvado pelo 
Decreto n. 5525 de 7 de Janeiro de 187(1,, com a condição de 
que a quantidade dos sobresalentes a que se refere a men
cionada clausula será a necessaria aos supprimentos da 
estrada a juizo do Engenheiro Fiscal do Governo. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos N egocios da Agricultura, Com-· 
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em :f.(J, de Maio de !881, 
60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador o 

Manoel Buarque de Macedo. 
<l'l:l'l:fi:P~ 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 8093-DE H, DE MAIO DE l88l, 

Concedo permissão a Raphael FortQnato Barreto de Azambuja e Fraa~isco 
Martins de Menezes para explorarem motaes no municipi'o da Encruzilhada, 
na Provincia d~ S. Pedro do Rio Grande do Sul. · · · 

Attendendo ao ·que Me requereram Raphael Fo.rtunato 
Barreto· de Azambuja e Francisco Martins de Menezes, Hei 
p0r bem Conceder-lhes permissão para explorarem prata, 
cobre, chumbo, ferro e outros metaes no município da En
cruzilhada, Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, sob 
as clausulas que com este baixam assignadas por Manoel 
Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em u, de Maio de :1.88:1., 60.0 da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoql Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ref'ere o Decre'C;o n. 8093 
desta data. 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data, a 
Raphael Fortunato Barreto de Azamblija e Francisco Martins 
de Menezes P.ara, sem prejuízo de direitos de terceiro, explo
rarem prata, <:o!1re, chumbo, ferro e outros metaes na zona 
em que ~~ a~bam compr~he'ndidos os .li~ites dos tres district~s 
do mumCipJO d~t Encruztlhà'd:Q', Provmeta de S. Pedro do Rto 
Grande 4o Sul.· · 

11 

As e~plorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela seiencia. 

As que se tiverem de fazer em terrenos possuídos, por 
meio de sondagens, cavas, poços, galerias subterraneas ou a 
céo aberto, não poderão ser executadas sem autorização 
escripta dos proprietarios. 

Si esta, porém, lhes fôr negada, poderá ser supprida pela 
Presidencia da província mediante fiança prestada pelos 
concessionarios, que responderão pela indemnização de todos 
os prejuízos, perdas e damnos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente 
da província mandará por editaes intimar os proprietarios 
para, dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os 
mo\ivos ~e .sua opposição e requerer o q1;te julgarem a bem 
de seu dtretto. 
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Ili ' 

O Presidente. da proviiicia concederá ou negará o suppri- · 
mentil requerido, á vista das razões expendidas pelos pro
prietarios ou á revelia destes, declaràndo os fundamentos de 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o 
Ministério da Agricultura, Coinmercio e Obras Publicas. 
Este· reeursó, porém; sóinenté será recebido no effeito devo- · 
Iutivt:h 

i V 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de que 
trata a clausula 2.•, ou da indemnização dos prejuízos 
allegados pelos proprietarios, por meio de arbitros, qile serão 
nomeados, dous pelos concessionarios, e dous pelos pro
prietarios. Si houver empate, será decidido por um 5.• ar
bitro, nomeado pelo Presi~ente da província. Si os terrenos 
pertencerem ao Estado; o 5.• arbitro será nomeado pelo Juiz 
de Direito. Proferido o laudo, os concessionarios serão 
obrigados a effectuar, no prazo de oito dias, o deposito da 
fiança; ou pagamento da importiincia, em que fôr arbitrl!da a 
indemnização, sem o que não lhes será concedido o suppri
mento da licença. 

v 

A indemnizaç,ão deque tr~ta. a clausula precedente será 
devida, ainda quando as :explorações forem f~itas ein ter
renos 'dÇ propried~de dos ,cóncessiOI'I.arios 'O!! ?o Estado, Ul_llli 
vez que dellas possa provir damno ou prejmzo aos propne-
tariós confrontanies. · · · ' 

VI 

Serão lgualmeilte obriga«los a restabelecer, á sua custa. o 
curs<i natural das aguas que tiverem de desviar de seu leito 
pela necessidade dos trabalhos de exploração. 

Si o desvio dessas aguas PI'ejudicar a terceiro, não lhes 
será petmittido effectual-o sem licença deste, que poderá ser 
supprida, mediante indemnização, na fórma estabelecida na 
clausula ~-· 11· 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantalios oú estagnação de aguas, que possam prejudicai" a 
saude dos moradores da Cireumvizinhança, os concessionarios 
serão obrigados a deseccar os terrenos 31agadog, restituindo-os 
a seu antigo estado: · ' · 
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VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou gal~-
rias nos terrenos desta. éoncessão não terão Jogar: . · 

i, 0 Sob os fl4ificios e ai5 metros de sua circumferencia, 
salvo n11 ul'tima hypothese, sómente com consentimento ex
pres~q, e por escrip~, do respectivo proprilitario. Este con
sentimento não poderá set' supprido ·pela Presidencia da pro
vinc\a; . . · · . . 

2. 0 Nos caminhos e estradas publicas e à •o 'metros· de 
cada lado delles ; · · - · ' · ~ 

3. o Nas povoações. 

IX 

Os concessionarios farão levantar, plantas geologica e· to
pographica dos terrenos. explo,rados, com p.erfis que de
monstrem, tantp. quanto permittirem os trabalhos que ti
vere;n feito, a superposição das camadas.mineraes, e r.eme~~ 
terão as ditas plantos, por intermedio da Presidencia da pro
víncia, á mencionada Secretaria acompanhadas : 

1. o De amostras dos mesmos mineraes e das variedades das 
camadas "de ierras : 

2. o De uma descripç:'ío mhnlciosa da possança das minas, 
dos terrenos de domínio publico e particular necessarios á 
mineração, com designação dos proprietarios das edificações 
nelles existentes e do uso ·ou emprego a que são destiaados. 
Outrosim, indicarão qunl o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração e qual a distancia 
entre cada urna das minas e os povondos mais proximos. 

X 

Snlisfeitas as clausnlils deste decreto ser-lhes-ha concedida 
autorização para lavrar as minas que descobriram nos lagares 
por elles indicados, si provarem ter a faculdade precisa para, 
por si ou por meio de comp:mhia que organizarem, manterem 
os trabalhos da minerarão no estado . exigido pela possança 
das minas. . 
N~ hypothese de não ser-lhes concedida a lav.ra das minas, 

como descobridores destas, terão direito a um premio fixado 
pelo Governo; segundo a irnport:mcia das minas, ~ que lhes 
serú pago por aqüelle a quem forem ellas concedidas .. 

No acto de concessão da lavra serão estabelecidas condições 
que o Governo entcmder convenientes no interesse, quer da 
miuera~_:ão em geral, quer do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1~ de Maio de !881.- Manoel 
Buarque de Macedo. 
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DECRETO N. 809~- DE U DE MAIO DE !881. 

Concedo permissão a Gustavo Meinick para lavrar O.J!!Q. o outros mineraos 
na comarca do Çastro, Província do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu Gustavo Meinick, cessio
nario de Ernesto Antunes de Campos e outros, Hei por bem 
Conceder-lhe permissão para lavrar minas de ouro e outros 
mineraes na comarca de Castro, Província do Paraná, me
diante as clausulas que com este baixam, assignadas por 
Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas; que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de Maio de i88i, 
60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ret"e~ o Decreto n. 8094 
· desta data. 

I 

Ficam concedidas a Gustavo Meinick, cessionario de Ernesto 
Antunes de Campos e outros, 50 datas mineraes de Ui .570 
braças quadradas ( 686.070 metros quadrados ) na comarca 
de Castro, Província do Paraná, para lavrar jazidas de ouro 
e outros mineraes, sem prejuízo de direitos de terceiro, 
conforme a exposição anneta ao seu requerimento de 27 de 
Abril do corrente anno, e pelo prazo de 50.annos. 

li 

Dentro do prazo de cinco annos, contados desta data, o 
concessionario fará medir e dem:~rcar as referidas datas e 
apresentará a respectiva planta ao Presidente da província, 
que mandará verificar a exactidão por Engenheiro de sua 
confiança, correndo as despezas da medição e as da verifi· 
cação por conta do concessionario. 

m 
A medição. e demarcação dos terrenos concedidos, ainda 

depois de verificada, não dará direito ao concessii>Bario para 
l:lvrar a mina, emquanto não provar perante o Governo ter 
empregado eft'ectivamente capital correspondente a !0:000~ 
por data mineral. 
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IV 

Findo o prazo de cinco annos contados da presente data, 
si o concessionario não tiver empregado a somma correspon
dente a 10:000" por data mineral, perderá o direito a ·tantas 
datas quantas forem as parcellas ignaes a essa quantia que 
faltarem para perfazel-a. 

v 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de 1864,, será 
considerada ellectivamente empregada e portanto incluída 
na quantia proporcional de que trata a clausula 3. a a impor
tancia das despeza~ das seguintes verbas: 

La Das explorações e trabalhos preliminares para o desen
volvbnento ·ou reconhecimento das minas. 

2. a Do custo dos trab;llhos da medição e demarcação dos 
terrenos, levantamento da respectiva planta e sua verificação 
pelo Governo. 

3. • Da compra dos terrenos em que demorarem as datas 
mineraes. · 

&..• D~ acquisição, transporte e colloeação de instrumentos 
e machinas destinados aos trabalhos de mineração. · 

5. • Do transporte de Engenheiros, empregados e trabalha-
dores. . 

Fica entendido que nesta verba não se comprehenderão as 
despezas provenientes das viagens diarias, regulares e 
constantes da mina para qualquer povoação ou vice-versa, 
que estes indivíduos fizerem, logo que estejam concluídos 
os edificios para a sua residencia no logar da mineração. 

6. a Das obras feitas em vista dos trabalhos da mineração, 
tendentes a facilitar o transporte dos productos, e bem assim 
as casas de morada,. armazens, officinas e outros edificios 
indispensaveis á empreza. 

7. a Da acquisição de animaes, barcos e carroças e quaes
quer outros vehiculos empregados nos trabalhos da mina e 
no transporte de seus productos. 

s.a Do custo dos trabalhos executados para a lavra ou de 
qualquer despeza feita bana fide para realizar definitivamente 
a mineração, ficandq en~ndido que o custo das plantações 
feitas pelo concessionario não será levado á conta do capital. 

VI 

As provas das hypotheses da clausula anterior serão admit
lidas booa fide, mas o artificio empregado para illudir o 
Governo e seus mandatarios, logo que fôr desc()berto, fará 
caduc:~r a presente concessão, perdendo o concessionario, 
ou quem o representar, qualquer direito á indemnização. 
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VI i 

O concessionario fiM obrigado : 
f. o A apresentar á approvação do Governo a planta das 

obras pará a lavra qué tiver de fazer. 
Esta planta deverá ser levantada por Engenheiro de minas 

ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de 
trabalhos. · · · 

Fica entendido que o concessionario não poderá fazer 
cavas, poÇos ou galerias para a lavra do mineral de sua con
cessão sob os edificios particulares e a i5 metros de circumfe
rencià delles, nem sob os caminhOs e estradas pljlblicas e a 
iO metros de suas margens. . . 

2.ó A collocar e conservar na direcção dos trabalhos da 
mineração Engenheiro habilitado ou peritô, cuja Iiomeação 
será confirmada pelô l'tfinisterio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas . 
. 3.,; A pagai' annlialmeiite cinco réis por braçn quadrada 

(4,m2,S&) do terreno mineral, na fórma do que dispõe o n. i, 
§ L •, do art. 23 d11 Lei n. f507 de 26 à e Setembro de i86i, e a 
entrar todos os anilôs para ·o Thesouro Nacional corri a quantia 
cerrespondente a 2 % do producto liquido da mineração. 

4. • A sujeitar-se ás instrucções e régtilamentos que forem 
expedidos para a policia das minas. 

5.b A indemnizar os prejuízos causados pelos trabalha
dores da mineração, que provierem de culpa ou inobset• 
vancià dos preceitos da scieneia e da pratica. . 

Esta indemnização consistirá na quantia que fôr arbitrada 
pelos peritos do Governo ou em trabalhos que forem indicá
dos para remover ou remediar o mal causado, c na obri-gação 
de prover á subsistencia dos indivíduos que se inuiilisarem 
para o trabalho e das familias dos que fallecerém em qual
qüer dos casos acima referidos ... 

6.• A dar conveniente direcção ás aglias cana:isadas para 
os trab:~lhos da lavra ou que brotarem das minas é galerias, 
de mpdo que não llquem estagnàdas nem prejudiquem a 
terceiro. · · 

Si o desvio destas aguas prejudicar a terceiro, o conres
sionario pedirú previan)ente o seu t'Onsentimento. 

Si este lhe· fôr nêgado, requererá ao Presidente da pro
víncia o necessario supprimento, mediante fiança prestada 
pelo concessionario, que responder:) pelos prejuízo.::, perdas 
e damnos causados 3 propriedade alheia. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presi(le,11te 
da província mnndará, por edilaes, intimar os proprietarios, 
para, dentro de praw ,razoavel, que marcar, apresentarem 
os motivos de sua opposição e requererem o que julgarem 
necessario a bem do seu direito. 

O Presidente da .Província concederá ou negará. o supprk. 
mento requerido á visla das razões ex:pendidas ·pelos pro
prietariosou á S\1.3 revelia, declarando os fliiidameritos de. 
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o 
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Miilisterio da Agricultura, êomriierciio e Obra~ Püblicas. Este 
recurso, porém, sómente será recebido no effeito devolutivo. 

Deliberada a conc~ssão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente á avaliação de que trata a clausula 
7. a ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos pro
prietarios, por meio de arbitros, que serão nomeados, dous 
pelos concessionarios e dous pelos proprietarios. . . . 

Si houver empate, será decidido por um quinto atbiti'o, 
nomeado pelo Presidente da província. 

Si l>s terrenOS pertencerem ao Estado, o quinto arbitro 
será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar 
no prazo de oito dias o deposito da fiança 011 p~gamento 
da importancia em que fôr !}rbitrada a indemnização; sem o 
que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

7. 0 A rerí:ietter semestralmente ao Governo Inipérial, por 
intermedio do Engenheiro fiscal e do Presidente da proviilcia, 
um relatorio cirêtimstaneiado dcs trabalhos em execução oil 
já concluidos e dos resultados obtidos ila mineração. . · 

Além destes relatorios, será obrigado li prestar quaesquer 
esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Governo ou por 
seus delegados. . , . . . 

A inobservancia do que ficà exposto nos§§ {.o e 2. 0 da 
presente clausula será punida com as penas de diminuição 

. do pra~o da concessãq por um, dous oU: tres annos. a arbítrio 
do Governo,. é pagàmento do dobro da qiiailtia devida; e com a 
caducidade da mesma concessão, dada a reincidencia, o 
que tambem será applicavel á inobservaneia do que se 
estatuenos§§3. 0 e4.n 

Nos outros casos o Governo poderá impor multa de 200i$ 
a 2: 000~000. . . . · . 

A remetter ao Governo amostras de ouro ou de qualquer 
outro mineral, de cada camada que descobrir e das diversas 
qualidades,que possàm ser encontradas na me~ma camada 
e quaesqiler fosseis que êncontrar nas explorações. 

VIII 

O Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exa
minar os trabalhos da mineraÇão de que se trata e inspeccionar 
o modo por que são cumpridas as clausulas desta concessão. 

O concessionario será obrigado a prestar aos commissarios 
nomeados para uqnelle fim, os esclarecimentos no desempenho 
de sua commissão e betn .assim a frànquear-lhes o ingresso 
em todas as officin.as e Jogares de trabalho. 

IX 

Sem permissão do Governo não poderá o cqncessionario 
dividir as datas mincraes que lhe fol'em concedidas ; e por 
sua morte seus representantes serão obrigados a executar 
rigorosumente esta clausula, sob pena de perdu da concessão. 
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Tambem não poderá lavrar qualquer outro mineral sem 
·autorização expressa do Governo Imperial. 

X 

Caduca esta concessão : 
L• Deixando de encetar os trabalhos preparatorios e da 

mineração especificados nas presentes clausulas dentro de 
cinco annos, contados desta data ; 

2.• Por abandono da mina ; 
3.• Deixando de lavrar a mina por mais de 30 dias, sem 

causa de força maior, devidamente provada ; 
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos não 

excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo para a 
remoção das causas que a tiverem determinado ; 

(1.,• No caso de reincidencia de infracção a que esteja 
imposta pena pecuniaria. 

XI11 ' 

A infracção de qualquer destas clausulàs, para a qual 
não se tenha estabelecido pena especial, será punida j:Om 
a multa de 200~ a 2:000~000. · ·' 

XII 

O concessionario poderá transferir esta concessão só por 
successão legitima, por testamento ou adjudicação para 
pagamento de credores, precedendo, porém, permissão do 
Governo, que a negará si os novos concessionarios não pos
suírem os meios precisos para a lavra da mina. 

XIII 

Si, porém, o concessionario organiza.r uma companhia 
fóra do Imperio, a qual ficnrá ipso facto subrogada em 
todos os direitos que lhe competem, esta será obrigada a 
constituir no BraziJ pessoa habilitada para representai-a 
activa e passivamente em Juizo ou fóra delle, ficando estabele
cido que, quantas questões se suscitarem entre ella e o Gover
no, serão resolvidas no Brazil por arbitros, e as que se sus- . 
citarem entre eJia e os particulares Serão discutidas e defi
nitivamente,resolvidas nos Tribunaes do Imperio, de confor-
midade com a respectiva legislação. . 
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XIV 

A decisão arbitral será dada por um Juiz, si as partes accor· 
darem no mesmo individuo ; no caso contrario, porém, cada 
uma nomeará seu arbitro, sendo o terceiro, cujo voto será 
decisivo,. nomeado por I).Ccôrdo de ambas as partes. Não 
havendo accôrdo, o Governo apresentará um e o concessio· 
nario OU\fO nome de pessoa reconhecidamente qualificada, e 
a sorte decidirá entre elles. ' 

Palacio do Rio de Janel~o em Í~ de Maio de t881.- Manoel 
Buargue de Macedo. · · 

DECRETO N. 8095- DE H: DE MAIO DE l~l. 

Concede permissão a Juliano José .de Amorim Gomes pan. explorar ouro e 
outros minoraos na eomarea de Porto Seguro, Provincia da Bahia:--

Attendendo ao que Me 'requereu Juliano José de Amorim 
Gomes, Hei por bem Conceder-lhe permissão para explorar 
ouro e outros mineraes na comarca de Porto Seguro, Pro· 
vincia da Bahia, sob ás clausulas que c.om este baixam assig· 
nadas por Manoel :fJuarque de Macedo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos' Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palaeiq do Rio de Janeiro em H: de Maio 
de t.88i, 60.0 da Independencia e do Imverio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel. Buarque de Macedo. 

Clausulas a que se ret"ere o Decreto n. 8098 
desta data. 

I 

E' concedido o prazo de dons annos, contados desta data, a 
Juliano José de Amorim Gomes para, sem prejuízo de direitos 
de terceiro, explorar jazidas de ouro e outros mineraes, com 
excepção de diamantes, na comarca de Porto Seguro, Pro\'in· 
cia da Bahia. 
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11 

As explorações poderão ser feitas por quolquer dos modos 
· recomq1endados pela sciencia. 

As que se tiverem de fazer em t!3rrenos possuídos por 
meio de sondagens, cavas, poços, galerias subterraneas .. ou a 
céo aberto, não poderão ser execu!adas sem .autorização 
escripta dos proprietarios. Si esta, porém, lhe fôr negada, 
poderá ser supprida pela Presidencil) da província, mediante 
fiança prestada pelo concessionario, que responderá pela 
i~jlemnização de todos os prejujzos, perdas e damnos causados 
aos proprietarios. . 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente da 
provincia mandará por editaes intimar os proprietarios para, 
déritro de prazo razoavel quo marcar, apresentarem os mo ti
vos de sua opposição e requererem o que julgarem a bem de 
seu direito. 

III 

O Presidente da província conceder,á ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expendidas pelos proprie
t;~rios ou á r.evelia desJes, tleclarando O$ fundamentos qe sua 
decisão, da qual pod'erão os interes~ados recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Comrhercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito de
volutivo. 

IV 

Deliberadaa concessão do supprimento da licença, proce
der-se- ha immedjatamente á avaliaçlio da fiança de que trata 
a clausula 2, • . ou d/1 indemqização dos prejuízos alleg;Jdos 
pelos proprietarios por meio de arbitros que serão nomeados, 
dous pelo concessionario e dous pelos proprietarios. Si hou
ver empate, será deci4idu por um 5° arbitro nomeado pelo 
Presidente da província. · 

Si os terrenos pertencerem iJO Estado, o 5.0 arbitro será no
meado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effectuar 
11() prazo de oito dias o deposi~o da fiança ou pagamento da 
importancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem o que 
não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
qevida, ;Jinda qu.ando :JS explorações forem feitas em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez 
que della possa provir dam!lo ou prejui~o aos proprietarios 
confrontantes. 



.\CTOS DO PODER EXECUl'lVO 

VJ 

Será igualmente obrigado :1 restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas q~e tiyer de desviar de seu leito 
pela nel)cssjdade dos trabalhos da exploraeão. Si o <fesvio 
dessas aguas prejudicar a ~erceiro, não poqerá sem licença 
deste, que poderá ser supprida ~ediaiHe ind~mnizaçãQ, p.a 
fórma est(lbeleci!fli na clausula 4:.a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar a for!Jlação J}e pan· 
tanos ou estagn:1ção ele aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a dessecar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIII 
·' 

As pcsquizas de minas por meio de cavàs, poços e galerias 
no territorio desta concessão não terão Jogar: f, o sol:> os edi
ficios e a f.5 metros de sua circumferencia, salvo na ultima 
hypothese, sómente com consentimento expresso e por es
cripto dl) respectivo proprietario. Este consentimento não 
poderá ser supprido pela Presidencia da província; 2. 0 nos 
caminhos e estradas publicas e a !O metros de cada lado 
<leHe~; 3.0 nas povoações. 

IX 

O oonGessionario fará levantar plantas geologica e topo
graphica dos terrenos explorados com perfis que demon
strem, tanto quanto permittirem os trabaihos que tiver feito, a 
superposição das camadas mineraes, e remetterá as ditas 
plantas, por intermedio da Presidencia da província, á Secre
taria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obrai! Publicas, acompanhadas : L" de amostras QOS meJ!~os 
mineraes e das variedades das camad;.s de terras; ~,o de uma 
descripção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de 
domínio publico e parHcular, necess11rjos á mineração, com 
designação dos proprietarios da~ edillcações neUes éxistentes 
c do uso ou emprego a que são destinados. 

Ou!rosim, indicorá qual o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da minera{:ão e qual a distancia 
entre cada uma das minas c os povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas ~s clausulas !leste decreto ser-lhe-ha concedida 
autoriz:.ção para lavrar as minas que descobrir " res~~ 
por elle indicados, si provar ter as faculdade ~ ~lQa.. D _, fl-, 

~\\J\11-Ui'f 'i-..;~ 

~~ 
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por si ou por meio de companhia que organizar, manter os 
trabalhos da mineração no estado exigido pela possança das 
minas. 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas terá direito a um premio fixado pelo 
Governo, segundo a importancia das minas, e..que lhe será 
pago por aquelle a quem forem ellas concedidas. . 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con· 
dições que o Governo entender convenientes no interesse, 
quer da mineração em geral, quer do Estado e dos particu
lares. 

Palacio do Rio de Janeiro em U, de Maio de i88i .-Manoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8096 - DE H, DE MAIO DE 188i. 
' 
') 

Concede p.!_ivilegio a Augàsto de Almeida Torres para o apparelho de sua 
-invenção, destinado a cortar e moldar ~· 

Attendendo ao que Me requereu Augusto de Almeida · 
Torres, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador dà Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio por lO annos para o apparelho de sua 
invenção, destinado a cortar e moldar telha nacional, segundo 
a descripção e desenhos que depositou no Archivo Publico, 
e com a clausula de que sem o exame prévio do referido ap
parelho não será effectivo o privilegio, cessando a patente 
nos casos previstos no art. lO . da Lei de 28 de Agosto 
de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secreta.rio de Estado dos Negocias da Agricultura, Com· 
mercio e Obras Publicas, assim Q.tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em U de Maio de 1881, 
60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rUbrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buar(JUe de Macedo. 
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DECRETO N. 8097 - DE U: DE MAIO DE i88:l. 

Concedo priyjl_o_gio a João Teixeira Soares para fabricar o vender dormentes 
- pelo systema de sua invenção. 

Attendendo ao gue lfle requereu João Teixeira Soares, e 
Tendo ouvido o. Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 
e F3zenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por 
iO :mnos, p&ra fabricar e vender dormentes metallicos des
tinodos á construcção de estradas de ferro pelo systema de 
sua inv~nção, cuja descripção e desenho depositou no Archivo 
Publico; com a clausula de que sem o exame prévio do re
ferido systema não será efft!.<;tivo o privilegio, ces~ando a pa
tente nos casos previstos no art. tO da Lei de 28 de Agosto 
de 1830.. . · 

Manoel Buarqué de Macedo, do Meu Conselho,. Ministro e 
Secretario de Estado dos. Negocias da. Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o· tenha .entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro. em U. de Maio de l88t, 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :rMagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo •. 

DECRETO N. 8098- DE 2i DE MAIO DE {881. 

Coneede garantia do juros de 7 % sobro o capital de 500:0006 á eom· 
panhia qÜÕA"ri!On"lo-Mmira de Castro Lima, Joaquim José Moreira Lima, 
Arlindo Braga o Francisco de Paula Vicente de Azevedo organizarem 
para o estabelecimento do um engenho central destinado ao fabrico de &I· 

sucar de canna, no município de Loreoa; Provinda do S. Paulo. ----·-----
Attendendo ao que Me requereram Antonio Moreira de 

Castro Lima, Joaquim José Moreira Lima, Arlindo Braga e 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Hei por bem, nos 
termos do art. 2." da Lei n. 2887, de 6 de Novembro de i875, 
Conceder á companhia que 'organizarem a garantia de 
juros de 7% ao anno sobre o capital de 500:000,$000, 
etfectivamente empregado na construcção de um engenho cen
tral e mais dependencias pará o fabrico de assucar de canna, 
no municipio de Lorena, Província de S. Paulo, mediante 
o emprego de apparelhos e processos modernos os mais 
aperfeiçoados, observadas as clausulas qu~ com este baixam, 

PODER EXECUTI\·o f88t ao 
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assigJ:iadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, 
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 2f. de Maio de 
i88f.~ 60. o da lndependencia e dd Impêrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Clausula$, a que se ref'ere o Decreto n. 8098 
desta data. 

I 

Fica . concedida â companhia que Antonio Moreira de 
Castro Lima, Joaquim José Moreira Lima, Arlindo Braga e 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo organizarem para o 
estabelecimento de um engenqo central. destinado ao fabrico 
dê assucar de canna, no mtinipjpio .de Lo rena, Província de 
S. Paulo, mediante o empregó' de apparelhos e processos 
modernos, iniJ.iS aperfeiçoados, a garantia de juros de 7% 
ao anno sobre o capital de 500:000;$, effectivamente empre
gado na construcção dos edificios apropriados para a fabrica 
e dependencias desta, tramway, seu material lixo e rodante, 
animaes e accessorios indispensaveis ao serviço da mesma 
fabrica. 

II 

A companhia poderá ser organizada dentro ou fóra· do 
Imperio, sendo no primeiro caso preferiuos para acci.onistas, 
em igualdade de condições, os proprietarios agrícolas . d•J 
referido município. · 

IJT 

Tendo a companhia a sua séde, no exterior, nomeará um 
representante com todos os podtlres- precisos para tratar e 
resolver no Imperio,. directamente com o Governo, todas 
as questões que provierem do contrato que fôr celebrado em 
virtude das presentes clausulas. 

IV 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro· só será 
effectiva ·depois que a companhia provar que o engenho 
central está nas condições de funccionar1 - e durará por espaço 
de 20 annos, contados da data do contrato; 
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O respectivo pagamento será feito por semestres vencidos 
em presen~a dos balanços de liquidação da receita e despeza 
exbibidos pela companhia e devidamente examinados e au
thenticados pelo agente fiscal do Governo, fazendo, se, no ac.to 
em que a em preza estiver prompta e em estado de começar 
suas·' operações, a conta do juro até então vencido, cor
respondente ao tempo e á sqmma do capital effectivamente 
empregado:· na construcção, para ser pago conjunctamente 
com o juro do primeiro semestre posterior á inauguração .da 
fabrica. , . . 

Regulará o.cambio de 27 dinheiros por 18 para todas as 
operações, si a companhia fôr organizada fóra do Imperio 
ou alli levantado o capital..· 

v 

Além da garantia do juro, ficam concedidos à companhia os 
seg-uintes favores: . . 

§ i. • Isenção de direitos de importação sobre as machinas, 
instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao serviço 
da fabrica. · 

Esta isenção não será effectiva, emquanto a companhia não 
apresentar, no Tbesouro Nacional, a relação dos sobreditos 
objectos especificando a quantidade e qualidade que aqueUa 
repartição fixará annualmente, conforme as instrilcções do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando n companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro desses di
reitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios ·da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, ou pelo da Fazenda, .no caso em 
que se prove ter alienado por· qualquer titulo objecto. impor
tado, sem preceder licença daquelles Ministerios ou da Pre
sidencia da província e pagamento dos respectivos direitos. 

§ ~.o Preferencia para acquisição C: os terrenos devolutas· 
existentes no município, effectuando-se pelos preços mínimos 
da Lei n. 601 de 18 de Setembro de :1.850, si a companhia distri
buil-os por inimigrantes que importar e estabelecer, não po
dendo, porém, veAdel·os a estes, devidamente medidos e 
demarcados, por preço excedente ao que fôr autorizado pelo 
Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de 
18 mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do 
mesmo prazo submettidos á approvaçiio rlo Governo os rPspe
ctivos estatutos si o cnpit;ll fõr lev~ntado no Imperio, ouso
licitnd:l a necessaria autorização para que a coutpanhkt func
c:one no Braz li, si o fundo social fõr subscripto no exterior .. 
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VII 

A companhia submetter.á á approvação do Governo, dentro 
de seis .mezes da approvaçào dos estatutos, o plano e orça· 
mento de todas as obras projectadas, os desenhos, os appare
lhos, a descripção dos processos empregados no fabrico do 
assucar, e os novos contratos que se celebrarem com os pro
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna, afim 
de que o Governo possa njuizar do sy,-tema, preço das obras 
e quantidade de canna de assucar que poderá ser fornecida 
ao engenho central, nos termos da condiç3o 10.• 

A companhia é obrigada a aceitar as modificnções que fo
rem ind1cadns pelo Governo nos trabalhos preliminares de 
que trata o período anterior, cnduc:mdo a r:on~:essão no cnso 
de não representarem os contratos celebrados com os proprie
tarios agrícolas , plantadores e forneced:Jres a quantid3de 
mínima de canna especificad~ na citada clausula 10. • para 
moagem de :1.00 dias em cad.1 :mno. 

VIII 

A companhia começará as obras dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data da approvação de seus estatutos; ou, 
si· fôr estrangeira, da autorização para e !la funccionar no 
Brazil, e as concluirá :1.2 mezes depois. 

IX 

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de_ or
ganizada, não se habilitar para exercer suas operar;oes, 
dentro dos prazos fixados, e .as respectivas obras não come
çarem, ou, depois de começadas, n~o forem concluídas nos 
prazos estipulados, o Governo poderá declarar nulla a con
cessão, salvo caso de força maior devidamente comprovado, 
em qué será concedido novo prazo para a realiza~ão do 
serviço que não tiver sido opportu~amente executado, fi. 
cando de nenhum etfeito a concessão, si, esgotado o novo 
prazo concedido, não estiver conclui do o serviço. 

X 

O engenho central que a companhia estabelecer terá cap::t· 
cidade para moer, pelo menos, diariamente, 2~0.000 kilo
g-rammas de canna e fabricar annualmente, pelo menos, 
960.000 kilogrammasde assucar, sob pena de caducar a con
cessão. 

A' medida que fôr augmentando a produce<ão da canna no 
município, será elevada a potencia dos machinismos, si não a 
tiver, de modo a obter pelo menos uma quantidade àe assucar 
na mesma proporção acima estabelecida. 
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XI 

A comp~nhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá em 
seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro forem 
descobenos e int~re~sarem especialmente ao fabrico de as
sucar. 

XII 

A comp:mhi&ligará, por meio de linhas ferreas com a bitola 
de . um metro, na extensão de i5 kilometros, o engenho 
central com as propriedades agrícolas do município, estabele
cendo paradas onde possam ser entregues pelos cultivadores as 
cannas destin3das á fabrica, e empregantlo tracção animada 
ou a vapor para conducção da canna em wagons apropriados 
a este serviço. 

XIII 

Nos contratós celebrados com 3 companhia é livre aos pro
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna es
tabelecer as condi~·ões do fornecimento e sua indemnização ; 
podendo €sta ser ajustada em dinheiro, pelo peso e qualidarle 
da canna ou em certa proporção e qualidade do assucar fa-
bricado. · · 

XIV 

Do cnpital garantido pelo Estado destinará a companhia· o 
valor de tO "/o para constituir um fundo especial que, sob 
sua respon~abilidade, emprestará, a prazos convencionados 
e juros até 8 "/u ao anno, ao~ plantadores e fornecedores de 
c:mn~, como adiantamento pªp auxilio dos gastos de pro
duceao. 

A- importancia do emprestimo não poderá exceder de dons 
terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accôrdo, o valor presumível da safra será fixa
do por arbitros, tendo a companhia, por fiança do reembolso, 
não só os fructos pendente.~. como tambem certa e determi· 
nada colheita futura, instrumentos de lavoura e qualquer 
outro objecto isento de onus, todos os quaes deverão ser es
pecificados no contrato de emprestimo, em que se expressará 
o modo de pagamento e a prohibição de serem retirados do 
poder do devedor, durante o prazo do emprestimo, os objectos 
dados em fiança. 

XV 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das sommas 
empregadas nos estudos e obras especificados nas clausulas 
L• e 7 .•, isto é, plano e orçamento das obras, desenQQ das 
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machinas e descripção dos processos, construcção dos edificios 
apropriados para a fàbriea e dependencias desta, tramway, 
seu mvterial filro e rodante, animaes, terrenos e :.ccessorios 
indispensaveis ao serviÇ'o da mesma fabricn, e bem assim de 
outras despezas feitas bona flde, que forem approvadas pelo 
Go\rcrno. 

XVI 

Nas despezas do custeio do engenho central ~erão compre
hendidas sórncnte as que se fizerem com a compra das cannas 
e do m3terial de consumo annual dn fabrica, trafego, adminis
tração e reparos. ordinarios e occurrentes. 

XVII 

A ·substituição geral ou parcial do material empregado no 
engenl10 central, as obras novas, inclusive o augmento das 
contratadas, correrão por conta do fundo de reserva, que a 
companhia con~tituira por meio de uma quota deduzida dos 
lucros liquidos da fabrica. 

XVIII 

Logo que a companhia. õistribuir dividendos superiores 
a lO •/o, começará a indemnizar o Estado de qualquer auxilio 
pe.cuniario qu~ delle tenha recebido, com o juro de. 7 "/• 
sobre a. importancia do mesmo auxilio.. · · 

XIX 

Realizada que · seja a . indemni~ação feita ao Estado do 
auxil'o r.·cebido, a, companhia divtdirá o excedente da renda 
de iO % em tres partes iguaes: uma, applicada a constituir 
o fundo de amortizaçãl?, a outra a augmenta,r o de reserva, 
que será repre~entado, no minirrio, por·um terço do capital, 
e a terceira a addir á quota dos dlvi~endos. · 

XX 

A companhia obrig.a~$e a prestar, os !)Sclarecimentos que 
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da província 
e pelo Agente fiscal, a não empregar escravos, a entregar 
semestralmente ao Agente fiscal um rélatorio circümstanciado 
dos trabalhos e operações e a contratar pessoal idoneo para 
os diversos misteres da fabrica, sendo essa idoneidade com
provada por títulos, documentos e attestados de pessoas 
profissionaes e competentes. 
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XXI 

. O Governo nomeará p135soa idonea para fiscalisar as opera
ções da companh1a, a execução do ~~ontrato com ella celebrado 
e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprietarios 
agrícolas, plantadores e fornecedores de canna. 

XXII 

O Governo re~erva-se a faculdade de suspender o pag-amento 
do juro ga1·:mtido, si o engenho centr:1l deixar de runccionar 
)Jl\r es(Jaço dH u;n anno, salvo caso de força maior, julgado 
pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's infracções do contrato a que não estiver· comn:tinada 
pen:~ e~pi>cial imporá o Governo ad,ministrntivamente a multa 
de 1:000~ a 5:000i$ e n do dobro na reipcidencia, piOcedendo-se 
á cobrança executivamente. 

XXIV 

Os caso5rde fol,'ça maior serão justificados perante o Governo 
Imperial, que julgará de sua procedenci~, ouvida a Secção 
dos Negocias do Imperio do Conselho de Est:ldo. 

XXV 

Incorrendó a companhia em qualquer caso de dissolução, 
proceder-~e-ha á liquidação, de conformidade com 'as leis em 
vigor. · · 

XXVI 

Do exame e ajuste de c01itas da receita e despeza para o 
pagamento do juro garantido será incumbida uma com missão 
composta do Agente fiscal, de um agenJe da companhia e de 
mais um empregado designado pelo Governo ou pela Presi-
dencia da província. .. · 

A despeza que se fizer com a fiscalisação do contrato correrá 
por conta do Estado durante o prazo da garantia. 

XXVII 

O contrato que fôr celebrado, em virtude destas clausulas, 
será revisto de cinco em cinco annos, podepdo ser modificado 
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 
accôrdo entre 6S contratantes. 
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XXVIII 

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir re~u
lamento para a boa execução da Lei n. 2687 de 6 de Novemnro 
de 1875, obrigam-se os concessionarios a cumprir o mesmo 
regulamento no que lhes fôr applicavel. 

XXIX 

O contrato que tem de ser lavrado em virtude destas 
clausulas será assignndo dentro do prazo de 60 dias, contados 
desta data, sob pena de C<lducidade da concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Maio de :1.881.- Manoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8099 - DE 2! DE MAIO DE 1881. 

appron o plano das obras projoctadas pela Inspoetoria ~Jora• das Obras 
Publicas da Córto, para o prolongamento da rua Santa lzabol nesta 
cidade, de conformidade com a planta que baixa com o mesmo decreto, 
rubricada pelo Chefe interino da Directoria das Obras Publicas. 

Hei por bem Approvar o plano das obras projectadas pela 
Inspectoria Geral das Obras Publicas da Côrte para o prolon· 
gamento da rua Santa Izabel, nesta cidade, de conformidade 
com· a planta que com este baixa, rubricada pelo Chefe inte-
rino da Directoria das Obras Publicàs. · 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicns, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Maio de i88i, 60. 0 d::t 
lndepeodencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 
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DECRETO N. 8100- DE 2i DE MAIO DE i88i. 

Divide a Província do Amazonas em ·dons distrietos oloitorao3. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar : 

Art. i. o A Província do Amazonas forma dons districtos 
eleitoraes. 

Art. 2. 0 O Lo dístricto~eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Manáos e se comporá: do mun'icipio de Manáos, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Manáos, Nossa Senhora dos Remedios, Santo Ang-elo de 'faua
pessassú, Nossa Stmhora de N11zareth de Ituxy. . (Labria), e 
Nossa Senhora de Nazareth da Nova Colonia; do município 
de B<Jrcellos, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Conceição de Barcellos, Santa Rita de Moura, Nossa Sen,hora 
do Rosario de Thomar, S. Gabriel, S. José de Marabitanas e 
Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco; e do município de 
Codajaz, constituído pela parochia' de Nossa Senl:10ra da Graça 
de Codajaz. 

Art. 3. 0 O 2. 0 districto eleitornl terá por cabeça a cidade 
de Teffé e se comporá : do município de Parintins, compre
hendendo as parochiás de Nossa Senhora do Carq~.o de Parin
tins e Nossa Senhora do Bom Soccórro do Aridir<i; do mu
nicípio de Itncoatiára, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora do Rosario de Itacoatiára; do município de Silves, 
constituído pela p~rochia de Nossa Senhora da Conc.eição de 
Silves; do município de Manés, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição de Manés; do município de 
Borba, comprehendendo as parochias de Santo Antonio de 
Borba e Nessa Senhora do Carmo de Canumã: do município 
de Manicoré, constituidQ pela parochia de Nossn. Senhora 
das Dôres de Manicoré; do município de Coary, eonstituido 
pela parochia de Noss:.t Senhora da Conceição de ·AI veios; e do 
município de 'l'effé, comprehendendo as parochias de Santa 
Thereza de Teffé, Nossa Senhora de Guadelupe de Fonte Boa, 
S. Paulo de Olivença e S. Francisco Xavier de Tabalinga. 

Art. 4:. o Revogam-se asdlsppsições em conirorio. 
O Barão Homem de Mello, do Meu. Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Maio de i881, 60. o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Dl:!!CRETO N. 8i01 - DE 2i DE l\IAIO DE :1.881. 

Dhido a Província do Par:i em tres ~ht!lc.tos_ eleito~:~:~s. 

Attendendo ás disposições da Lei 'n. 3029 de 9 de JaneiL 
do corrente anno, Hei por bem Decretar : 

Art. Lo A Província do Pará forma tres districtos elei· 
toraes. 

Art. 2. 0 O 1.0 districto eleitoral ter:i por cabeça a cidade 
de Bt'lélll e se cumpora do município de BP!ém. CODJprehen
dendo ns parochia,; de Nos~n Senhoru d;: Gra,:a, Sant' Anna da 
Campina, Santissima Trindade, Nossa Senhora de Nazareth 
do Desterro, S. Vicente de Inh11mgapy, Sant'Anna de Bujarú, 
S. Domingos da Boa-Vista, Sant'Anna do Capim, S. Francisco 
Xavier de Ba!'carena, Nossa Senhora da Conceição de Bemfica, 
Nossn Senhora do O' elo Mo~queiro; Nos~a Senhor:~ da Con
ceição rle Abaeté, S. Miguel de B•·ja e S. Mig-uel do Conde; 
do munkipio de Vizeu, con~tituido pelil parochia de Nossa 
Senhora de Nazardh de Vizeu; do município de Bra~ança, 
comprehendendo as parochias dr- Nossa Senhora do Rosario 
de Bragança e NoMa Senhora .de Naznreth de Quatipurú; do 
município de Cintra,. eomprehénliendo as parochias de S. Mi
guel de Cintra, Nossa Senhora do Soccorro de Salinas e Nossa 
Senhora do Rosario de SantarPm Novo; do município de 
Vigia, comprehPndendo ns p~rochias de No~sa Senhora de 
Nazareth da Vigia e Nos;;n Senhora do Rosario de Collares ; 
do munieipio de Od!vellns; constituído pela parochia de 
S. Caetano de Odi'vellas; dQ município de Curuçá, con;;tituido 
pela p~rochia de Nossa.Senhora do Rosario de Curucá ; e dó 
muriicipio de Mnrapnnim, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Victoria de Marapanim. 

Art. 3. • O 2. 0 dislricto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Cnmetá e se comporá : do município de Acará, constitui do 
pela parochia de S. José do A,cará; do. município de Gu11má, 
constituído pela parochia de S. 1\ligueiQe Gilam~; do muni·'· 
cipio de Iritnia; cónstituido pef:: parochia de Nos,;a Senhora da 
Piedade de Irituía; do município de Orirem, constituído pela 
parochia do Divino Espírito Santo de Ourem; do município 
de Mojú, comprehendendo as parochias do Divino Espírito 
Santo de Mojú e Nossa Senhora da Soledade de Cairary; do 
município de Igarapé-mirim, constituído pela parochia de 
Sant'Anna de Igarapé-mirim; do município de Cametá, com
prehendendo as parochias de S. João Baptista de Cametá 
e Nossa Senhora do Carmo do Tocantins; do município de 
Mocajuba, con~tituido pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceição de Mocajuba; do município de Baião, comprehen
dendo as parochias de Santo Antonio do Baião e S. Pedro de 
Alcobaça; do município de Muaná, constituído pela parochia 
de S. Francisco de Paula de Muaná; do município de Ponta 
de Pedras, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceição de Ponta de Pedras ; do município da Cachoeira, 
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constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da 
Cachoeira; do município de Monstmí~, constituído pt:la pa
rochi,~ de S. Fra.-,c,seo X;lVier de Mon•arás; do município de 
Sonre, comprehenrlendo as parochias do MPnino Oeus dt• Soure 
e Nos~a Senhora da Conceição de Salvaterra; e do município 
de Chaves, constituído pela parochia de Santo Antonio de 
Chaves. · · 

Art. ~-· O 3.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Santarém e se eomporá: do município de Oeirjls, con
stituído pela pnrochi~ de No~s11 Senhora da Assumpção de 
Oeiras ; do munil'ipio de Melgaço, con:-tituido pela parochia 
de S. Miguel de Mel;saço; do munic1pio de Portei, consti· 
tuido pela p::~rocbia rle Nossa Senhora da Luz de Porte11; do 
município do Curralinho, comprchendendo as parO!!hias de 
S. João Baptista do Curralinho e S. Sebastião da Boa Vista; 
do município de Breves, constituído pela parochia de 
Sant'Anna de Breves; do município de Gurupá, comprehen
dendo as parochias de Sanlo Antonio de Gurupá, Nossa Se
nhora do Rosario de Arraiollo~. Nossa Senhora da Conceição 
do Almeirim e Santa Cruz do Villarinho du r.lonte; do mu
nicípio do Porto de Mós, comprelwndendo as parochias de 
S. Braz dp Porto dt Mós, S1 .João Baptista do Pombal, 
S. João Baptista de Veiros, e Bôa Vista; do município de 
Souzel, constituído pela parochia de S. Francisco Xavier de 
l:louzel ; do município de Monte Alegre, comprehendendo 
as parochias de 8. Francisco Xavier de :Monte Alegre e Eréré ; 
do município da Gr~ça da Pr~inha, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Graça da Prninha; do município de 
Santarém, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição d1:1 St~ntar~m e Nossa Senhora da S•mde do Alter 
do Chão ; do município de Villa Franca, comprehendendo a!l 
parochias de Nossa Senhora da Msumpção da Villa Franca e 
Santo Ignacio de Boim ; do município de Itaituba, comprehen
dendo as parochias de Sant' Anna de Itaituba e Nossa Senhora 
da Conceição de Aveiros; do município de Alemquer, con
stituído pela parocbia de Santo Antonio . de Alemquer; do 
municipw de Obidos, constituído pela parochia de Sant' .1\nna 
de Obidos; do município de Faro, comprehendendo as paro
chias de S. João Baptista de Faro e Nossa Senhora da Saude de 
Jur .. ~y; do município de Maca pá, constituído peln parochia de 
S. José de :Macapá; e do município de :\Iasa:lão, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Assumpção de Masagão. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2i 
de Maio de i88f., 60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem !le \1:- nA ., ,----...
0 
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DECRETO N. 8i02- DE 2i DE MAIO DE i88i. 

Divido a Prorineia do Maranhão em seis districtos eleitoracs. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art. t.• A Província do Maranhão forma seis districtós 
eleitoraes. 

Art. 2. o O L • districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de S. Luiz c se comp(}rá : do município de S. Luiz, com
prehendendo as parochias de Nossa Sentora da Victoria, 
Nossa Senhora dn Conceiçfio, S .. João Ba11tista, S. Joaquim do 
Bacanga e S. João Baptista de Vinhaes ; do município do 
Paço do Limiar, comprehenrlendo as pr,rochias de Nos~a Se· 
nhora da Luz do Paço do Limiar e S. José dos lndios ; do mu
nicípio do Rosari0, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora do Rosario, e Nossa Senhora da Lapn e Pias de S. Miguel; 
do município de Icatú, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Conceição de Icatú ; do município de Miritiba, 
constituído pela parochia de S. José do Periá; e do município 
de Anajatuba, constituído ··pela parochia de Santa Maria de 
Anajatuba. · 

Art. 3. 0 O 2.0 districto eleitoral terá por cabeça a villa 
de Guimarães e se comporá : do município dé Alcantara, 
comprehendendo as parochias de S. Mathias de Alcantara, 
S. João de Cõrtes e Santo Antonio e Almas ; do município 
deGuimarães, constituído pela paror.hia de s. José de Gui
marães ; do município de Cururupú, constituído pela pa
rochia de S. João Baptista de Cururupú ; do município 
de Turyassú, constituído pela parochia de S. Fi'anci~co 
Xavier de Turyassú ; do município de Santa Helena, con
stituído pel'a parochia de Santa ·Helena; e do município do 
Pinheiro, constituído pela parvchia de Santo lgnacio do 
Pinheiro. 

Art. 4. o O 3.0 districto eléitoral terá por cabeça a ci
dade de Vianna e se comporá: do município de Vianna, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora dn Conceição 
de Vianna; do município de Monção, constituído pela pa
rnchia de S. Francisco Xavier' de Monf,'ão; do município 
de Penalva, constituído pela pnrochia de S. José de Penalva ; 
do município do Baixo Mearim, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora de Nazareth do Baixo Mearim; do município 
de Arary, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Graça do Arary; do município de S. Bento, comprehendendo 
as parochias de S. Bento dos Perizes e S. Bento de Bacu
rituba ; do município de S. Vicente Ferrer, constituído pela 
parochia de S. Vicente Ferrer de Cajapió; do município 
de S. Luiz Gonzaga, constituído pela parochia de S. Luiz 
Gonzaga. do Alto Mearim; e do município de Coroatá, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade de 
Coroatá. 
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Art. 5.• O 11.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Brejo e se comporá: do município de Jtapicurú-mirim, 
constituído pela parocllia de Nossa Senhora das Dôres de Ita
picurú-mirim; do município da V11rgem Grande, ~ompre
hendendo as parochias de 8. Sebastião da Vargem Grande e 
Nossa S nllora das Dures da Chapadinhn ; do município das 
Barrcirinhas, 1\ornprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora da Conceição das Barreirinhas e Nossa Senhora da 
Conceição da Tutoya; do mnni;~ipio de ::>. Bernardo, com
prehendendoas parochias de S. Bernardo do Parnahyba e 
Nos:<á Senhora da Conceição de Arayoses; do município do 
Brejo,· constituído pela parochia de Nossa Senhora da Con
ceição tio Brejo; e do município do Burity, constituído pela 
parochia de Sant'Anna do Burity. 

Art. 6. •. O 5. • districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
d!l Caxias e se comporá: do município de Caxias, compre
hendendoas iJarociJías de No~sa Senhora da Conceição e S. 
José de Caxias, S. Benedicto de Cnxias e Nossa Senhora de 
Nazareth da Trezidelkt; do município de S. José de Iüatões, 
constituído pela parochia de S. José de :M<~tões; do município 
do Codó; constituído pela parochia de Santa Rita e Santa Philo
mena do Codó; e do município de Picos (Passagem Franca), 
çonstituido .pela parochia de ·S. Sebastião da Passagem 
Fr.anca. ' 

Art. 7.• 06.• districto eleitoral terá porçabeça a villa de Pas
tos Bons e se comporá: do município de Pastos Bons, consti
tuído pela parochia de S. Bento de Pastos Bons; do muni
cípio de S. Felix de· Balsas, constituído pela parochia de 
S. Felix de Balsas; do município de S. Frimcisco, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Maqga; 
do município da Barra do Corda, constituído pela parochia 
de Santa Cruz da Barra do Corda; do município da Chapada, 
const1tuido pela parochia do Senhor do Bomfim da Chapada; 
do mnnicipio da Car~Jlina, constituiilo pela parochia de S. Pe· 
dro de Alcantara da Carolina; do município do Riachão, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora de Nnzareth do 
Riachão; e do município da Imperatr.iz, constituído pela 
parochia de Santa Thereza de Porto Franco. 

Art. 8. • Revogam -se as disposições em contrario. 
· O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se· 

cret~1rio de Estado dos Negoéios do lmperio, assim o tenha 
entendido e foça executilr. Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Mó. i o de t.Sei, 60. o da lndcpendencia e do Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barã() Homem de Mello. 
' -
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DECRETO N. 8103 - DE 21 DE MAIO DE 1881. 

Divido a Província do Piauhy em tres ~~~~s-elcito~:lcs. 

Atteniiendo ás disposiçÕes da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art. L 0 A Província dó Piauhy forma tres districlos elei-
toraes. · 

Art. 2." O :I., o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Therezina e se comporá: do município de Therezina, com
prehendendo as parorhins de Nossa Senhora do Amparo de 
Therezina e Nossa Senhora das Dôres de Therezina; do mu
nicipio dos Humildes, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora dos Humildes; do município de Valença, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do O' de Valença; do 
município de Picos, constitu;do pela parochia de Nqssa Se
nhora dos Remedios dos Picos; do município de .Jaicós, con
stituído pela parochia de Nossa Senhora d~s 1\Iercês de Jaicós ; 
e do município de Oeiras, constituído pela parochia de Nos
sa Senhora da Victorin de Oeiras. 

Art. 3. o o 2.0 districto ·eleitoral te fá por cabe~a a cid:1dc 
da Parnahybn e se comporá: do município da Parnahyba, com
prehendendo as parochias de No%a Senhora da Graça da Par· 
nahyba e Nossa Senhora dos Rcmcd i(ls !lo Burity (jos Lopes.; 
do município do Livrantento, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do Livrnmento; do municipin de Marvão, 
constitui:lo pela parocllia de Nossa Senhora do Desterro de 
Marviio ; do municipin dn União, con~tituido peln parochia de 
Nossa Senhora rios Rcmedios da Uniiio ; do município de 
Campo Maior, constituído pela p:~rochia de S:mto Antonio do 
Campo Maior; do município de Barrns, constitui do pela p:l
rochia de Nossa Srnhora dn Conceiç~o das Bam1s ; do muni
cípio da Batalha, constltuido pela parochia de S. Gonç:do da 
Batalha; do município ele Piracurucn, constitnido pela pa~ 
rochia de Nossa Senhor:~ do Carmo de Piraeuruca: do mu
nicípio de Pedro li, constituído pela p:1roctlia de Nossn :Se
nhora da Conceir,-ão de Pedro II; do munieipio de Peripery, 
constituído pela p:1rochia de Nossa Senhora dos Hemedios de 
Pt-ripery; c do município da Amarrnção. constitnido pela pa
rochia de Nossa Senhora da Conceição da Amarração. 

Art. 4." O a. o districto eleitoral terá por cabeça :: cidade 
de Amarante e se comporá: do município de Amarante, con
stituído pela parochia de S. Gonç:do de Amarante; do muni
cípio de S. João do Piauhy, constituído pela parochi:~ de 
igual nome; do mimicipio da Mang-a, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora da Uhyca da Manga; do município de 
Jeromenha, constituído pela parochia de Santo Antonio de 
Jeromrnha; do município tle S. Raymundo Nonnnto, consti
tuído pela parochia de ir.:-nal nomn; do rnnnicipio do Gur
g-uéia, constituirlo peb paroehia do Senhor Bonr Jesús 11o 
Gurguéi:l ; do municipio de Sant~l Philomenn, constituído pela 
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parochia de igunl nome ; do município de Parnaguá, consli· 
tuido pela parochia de Nossa Senhora do Livramento de 
Parnaguá ; e do município de Corrente, constituído pela p&· 
rochia de Nossa Senhora da Conceição de. Corrct:te. 

Art. 5. o Revogam-se as· disposições em conlrario. 
O Barão Homem de .Mello, do ~leu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar, Pah1cio do Rio de Janeiro em 
21 de Maio de i88i, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com :i rubrica de Sua I!Iagestade o Imperador. 

Barão Homem de 1lfello. 

DECRETO N. 810q: - DE 21 DE MAIO DE 1881. 

Divide a Província do Cear>• em oito dLtrictos cleitoracs. 

Attendendo ris dispo~ições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro do 
eorrente unnc, ilei po~· bem Decretar: 

Art. L• A Provinciu. do Ce:Jrá forma oito districtos elei
toraes. 

Art. 2. 0 O f.c districlo eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Fortaleza e se comporá: do inunicipio da Fortalezn, com
prehendendo as parochias de !'. Luiz, S. .~osé da Fortaleza, 
Arrouches e Nossa Senhorn da Conceit;Do de l\Iecejaua ; do mu
nicípio de Aquira;!, const!luldo pela parochia de S. .José de 
Aquiraz; do munieipio du l\Iarangunpe, constituído pela pa
rochia de N.:;ssa Senhora dn l'enha de Mararigunpe ; do mu
nicípio de Soure, const1tuido peln parochia d'e Nos;:a Senhora 
dos Prazeres de Soure ; do município de Pm:atul:Ja, eonsti· 
tuido pela parochia de Nossa Senhora dn Con,:cição de Paca
tuba ; e !lo município do Acar:1pe, const1tnido pela parochia 
de Nossa Senhora d<l Conceiç<io do Acarape. 

Art. 3. o O 2." districLo eieitorat terà por cabeça a .cidade 
de Baturité e se comporá : do mnnieipio de Baturité, com
prehendendo as paroehi<~s de Nossa Senhora da Conceição da 
Serra de Baturité e Nossa Senhora da Palma de Baturité ; do 
município de Canindé, constituldo pela parochia de S. 
Francisco das Chagas do Canindé ; do município de Pen
tecoste, constituído pela parochia de Nossa Se~liora da Con
cei{:iiü da Barra dt' l'cnteccste; do muaicipio du llilperat.riz, 
constituído pda parothia d;; Ko:;sa Seuhora das Mercês 
da Imperatriz; do município do Tr<lhiry, ~:o:nprebendendo 
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as parochias de No3sa Senhora dos Remedios de- Trahiry 
e S. Bento de Amontada; e do município de S. Francisco, 
constituído pela parochia de S.' Francisco de Uruburetama. 

Art. 4. 0 O 3. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Sobral e se comporá: do município de Sobr·al, compre
hendendo as parochias de i\ossa Senhora da Conceição da i\le
ruóca, Nossa Senhora da Conceição de Sobral e Santo Antonio 
do Aracnty·a>sú; do município de Sant' Anna, constituído 
pela parochia de Sant' Anna do Acarahú; do município do 
Acarahú, con-;tituido pela parochia de Nossa da Conceição do 
Acar;~hú; do município da P;.Jma, constituído pela parochia 
de Noss<l Senhora da Piedade da Pal:na; do município de 
Santa Qttiteria, constituído pela pJrochia de Santa Quiteria ; 
e do município do Tamboril, constituído pela parochia de Santo 
An~stacio do Tamboril. 

Art. 5. 0 O 4. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Granja e se comporá: do município de Ipú, comprehen
dendn <ts parochias de Campo Grande e S. üonçalo da Serra 
dos Cocos; do município de S. Benedicto, constituído pela 
parochia de S. Benedicto; do município de Ibiapin~. consti
tuído pela parocbia de S. Pedro de lbiapina; do município 
de Viços:~, constituído pela paroehia de Nossa Senhora da 
Assumpção de Villa Viçosa; •do município da Granja, com
prehendendo as parochias de 8. José da Granja e Gamocim; 
do município do Príncipe Imperial, constituído pela paro
chia do Senhor Bom Jesus do Príncipe Imperial.;' e do mu
nicípio da Iudependencia, constituído pela parochia de Santa 
Anna da Independencia. · 

Art. 6. o O 5. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Quixeramobím e se comporá: do município de S. João 
do Principe, comprehendendo as parochias de Nossa Senhota 
do Carmo de Flóres e Nossa Senhora do Hosario de S. João 
do Prineipe; do municip1o de Arneiroz, comprehendendo ns 
parochins de Nossa Seu hora da Paz de Arneiroz e Nossa Se
nhora da Conceição. de Cococy; do município de Assaré, 
constituído pela pnrocbia, de Nossa Senhora das Uôr3s de 
AS~iiré; do município de Saboeiro, constituído pela p:nochia 
de Nos:;a Senhora da Purificação de Snboeir0; do município 
do Brejo Secco, constituído pela parochia de Santo Antonio 
do Brejo Secco; do município de Mari:J Pereira, constituído 
pel;t parochia de Noss:t Senhora da Gloria de Maria Pereira; do 
município de Pedra Branca, constituído pela parochia de S. 
Sebastião da Pedra Branca; do munícivio de Quixeramobim, 
constituído pela parochia de Santo Antonio do Quixeramobim; 
do municipio de Boa Viagem, constituído pela parochia de 
Nossa Senhorn da Boa Vi<lg-em ; e do município de Quixadá, 
consti tu ido pela pnrochia do Jesus, Maria, José do Quixadá. 

Art. 7. "_0 6. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Crato ê~ se comporá: do município do Grato, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Penha do c,·ato 
e S. P~~dro do Joazeiro; do município da BariJalh:t, consti
tuído pela parochia de Santo Antonio da Barbalha; do mu
nidpio da.Missão Velha, constituído pela parochia de S. José 
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da Missão Velha; do município do Jardim, comprehendendo 
as parochias do SPnhor Bom Jesus do .Jardim e Brejo dos 
Santos; e do município de Milagres, constituído pela parochia 
de No3sa Senhora dos .Milagres . 
. Art. 8." O 7.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 

do Icó e se comporá : do município do Ieó, constituído pela 
paro~h;a de Nossa Senhora dJ Expectação do Icó; do muni
cípio da Telha, comprehendendo as parochias de Sant'Anna 
da Telha e Senhor Bom Jesus do Quixelô ; do município 
de S. ~latheus, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
do Carmo de S. Matheus; do município da Varzea Alegre, 
constituído pela parochia de S. Raymundo Nonn;1to da 
Varzea Alegre; do município de Lavras, comprehendendo 
as parochias de S. Vicente Ferrer de Lavras e Nossa Senhora 
da Conceição de Umary ; e do município do Pereiro, consti
tuído pela parochia de Santos Cosme e· Damião do Pereiro. 

Art. 9.• O 8.• districl.o eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Araeaty e se comporá: do município do Aracaty, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosario do Ara
caty e Nossa Senhora do Rosario das Arêas; do município da 
União, con~tituido pela parochia de Sant'Anna da União; 
do município de S. Bernardo, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do Rosario de S. Bernardo de Russas; do mu
nicípio do Limoeiro, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora da Conceição do Limoeiro ; do município da Morada 
Nova, constitnido pela parochia do Divino Espírito Santo da 
Morada Nova; do município de Cascavel, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Conceição do Cascavel ; do 
município do Riacho do Sangue, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição do Riacho do Sangue; do mu
nicípio de Jaguaribe-merim, constituído pela parochia de Santo 
Antonio de Jaguaribe- merim ; e do município .da Cachoeira, 
coustituido pela parochia do Senhor Bom Jesus Apparecido da 
Cachoeira. 

Art. iO. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em U 
de Maio de :1.88i, 60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

POD!B EIBCUT JtO f88l 
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DECRETO N. 8i0a- DE 2i DE MAIO DE 188i. 

Dhidc a Provineia do Rio Grande dn Norte em doús distrietós elcitoralls. · 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anuo, Hei por bem Deerelar: 

Art. :L • A Província do Rio Grande do Norte forma dous 
districtos eleitoraes. 

Art. 2.• O L• districto eleitoral terá por cabeçaa cidade 
do Naial e se comporá: do município do Natal, constituído 
pela parochia de Nossa Senhorn da Apresentação do Natal ; 
do município da M<Jcahyba, constituído pela parochia de 
S. Gonçalo de Amarantho; do município de S. José de 
Mipibú, constituído pda parochia de Sant'Anna de S. José; 
do município de Touros, constituído pela parochia do Se• 
nhor Bom Jesus dos Navegantes do Porto de Touros ; do 
município de Papary, constituído pela parochin de Nossa 
Senhora do O' de Papary; do município de Arez, consti · 
tuido pela parochia de S. João Baptista de Arcz; do muni
cípio de Goyanninha, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora dos Prazeres de Goyanninha ; do município de 
Canguaretama, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
da Penha de Canguaretama; do município do Ceará-mirim, 
constituído pela parochia-de S. Miguel e Nossa Senhora dos 
Prazeres de Extremoz; do. município de Nova Cr1,1.z, com· 
prehendendo ;1s ·parochias de Nossa Senhor~ da Coneyi(;fto 
de Nova Cruz e Santa Rita da Cachoeira; e do municipto de 
Macáo, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Cor.
ceição de Ma cá o. 

Art. 3. 0 O 2.• districto eleitoral ter::í por cabeça a cidade 
do Assú e se comporá: do município do Assú, eomtitnido 
pela parochia de S. João Bapti:<ta do Assú; do município do 
Acary, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Guia 
do Acary ; do município do Jardim, constituído pcl~ p~rochia 
de Nos~a Senhora da Conceição. do Azevedo do Jardim; do 
município do Príncipe, constituído pela parochia de Sant' Anna 
do Príncipe; do município da Serra Negra, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora do O' da Serra Negra ; do muni· 
cipio de Sant' Anna de Mattos, constituído pela parochin de 
Sant'Anna de Mattos; do munidpio de Angicos, eonstituido 
pela parochia de S. José dos Angicos; da município do 
'friumpho, constituído pela parochia de Sant'Anna do Trium· 
pho; do município de .Mossorô, constituído pela parochia de 
Santa Luzia de l\lossoró; do município de Apody, constituído 
pela parochia de S. João· Baptista· do Apody; do rr.unicipio 
de Caraúbas, constituído pela parochia de S. Sebastião de 
Car<1úbas; . do município da Imperatriz, comp!·ehendehdo 
11s parochias de Sant'Anna da Imperatriz e Noss(l Senhora 
das Dõres do Patü; do mu:licipio de Port' Alegre, constitui do 
pela parochia de S. João Baptista . de Port' Alegre; e do 
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município do Pau dos Ferros, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição do Pau dos Ferros. 

Art. ~-o Revogam-se as disposições em contrario. .. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executai'. Palacio do Rio de Janeiro em 2t 
de Maio de :1.881, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

CoiJl a rubri~a de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8!06 - DE ~:1. DE ÍIIAIO DE i88t.. 

Divide a .Provlneia da Parahyha em eineG distrietos eleitoracs. 

Attendendo ás dispQsições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente ánilo, Hei por bem Decretar : 

Art. i.o A Província da Parâhyba forma cinco dlstrictos 
eleitoraes. ·· 

Art. 2. 0 O L • dislricto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Parahyba e se comporá ; do município da Parahyba, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Neves, 
Nossa Senhora do Livramento, Santa Rita e Nossa Senhora 
(la Conceição de Jacoca; do município de Alhandra, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção de 
Albandra e Nossa Senhora d~!- Penha de Fr~nça de Taquara; 
do m:unicipio de Pedras de Fogo, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Taipú; do município 
do Pilar, c4)mprehendendo as parochias de Nossa Senhora do· 
Pilar e Noss!l Senhora da Conceição do Gurinhem ; e do mu
nicípio de Mamanguape, comprehendendo. as parochias de 
S. Pedro e S. Paulo de Mamanguape e S. Miguel da Bahia da 
Trai~iio. 

Art. 3. 0 O 2. 0 districlo eleitoral terá por cabeça n cidade 
de Campinn Grande e se comporá: do município de Campina 
Grande, constituído pela parochia d~ Nossa Senhora da Con
ceição da Camvina Grande; do município do Ingá, compre
hendendo as p~rochias de Nossa Senhora da Conceição do 
lngá, Nos>a Senhora das Dõres do Mageiro de Cima e Nossn 
Senhora do Rosario de Natuba; do município da Alagôn 
Grande, constituído peln parol'hia de i\ossa Senhora d<~ Boa 
Viagem da Alagôa Gr~nde; e do municipio Lia Independen
cia, cornpreiJenLieudu :1s J.l3roehias de .Nossa Senhora da Luz 
da Independencia e Senhor do Bomfim lia Serra da Raiz. 
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Art. ~-o O 3.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Arêa e se comporá: do munieipio de Arêa, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhorn da Conceirão de Arê:~ e Cornção 
de Jesus de Pilões; do município da Alag-ôa Nova, consl;tuido 
pela parochia de Sant'Anna da Alag-ôa Nov~; do município 
de Bananeiraf:, constituído pela parochia de Nossa Senhora do 
Livramento de Bananeiras; do município de Araruna, con· 
stituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de 
Araruna; e do município de Cuité, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora das Mercês de Cuité, S. Se· 
bastião do Triumpho e Nossa Senhora da Luz da Pedra 
Lavrada. 

Art. 5. o O ~.o distri!~to eleitoral terá por cabeça a cid:lde de 
Pombal e se comporá: do município de Pombal, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Bom Successo do Pombal ; 
do município do Catolé do Rocha, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora dos Remedios do Catolé do Rocha e 
Nossa Senhora dos Milagres do Brejo da Cruz; do município 
de Sabugy, constituído pela parochia de Santa Luzia de 
Sabugy; do município de Patos, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Guia de Patos ; do município da Alagôa do 
Monteiro, constituído pela parochia de Nossa Senhora das 
Dôres da Alagôa do Monteiro; do município de S. João, con
stituído pela parochia de Nossa Senhora dos Milag-res de S. 
João; e do município de Cabaceiras, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição de Cabaceiras. 

Art. 6. 0 O 5. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Souza e se comporá: do município de Souza, cornprehenden
do as parochias de Nossa Senhora dos Hemedios de Souza e 
Nossa !:lenhora do Rosario de S. João de Souza ; do município 
de Cajazeiras, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Piedade de Cajazeiras e S. José de Piranhas; do município 
da Misericordia, comprehendendo as parochias de NIJssa 
Senhora da Misericordw e Nossa Senhora da Conceição da 
Misericordia ; do município do Piancó, constituído pela 
parochia de Santo Antonio do Piancó; c do município do 
Teixeira, con~tituido pela parochia de Santa .Maria Magdalena 
da Serra do Teixeira. 

Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro c Se

cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 21 
de Maio de i88i, 60. 0 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Süa Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N. 8107 -DE 21 DE MAIO DE 1881. 

Diride a Provincia de Pernambuco em treze distrietos eleitoraes. 

Attendendo ás disposi~ões da ~ei n. 3029 de 9 de Janeiro do 
corrente anno, Hei por bem Decretar.: 

Art. L • A Província de Pernambuco forma treze districtos 
eleitoraes. 

Art. 2. • O L• districto eleitoral comprehenderá as parorhias 
do Santíssimo Sacramento de Santo Antonio, S. Fr. Pedro 
Gonç;:J ves do Recife, S. José de Riba·Mar e Nossa Senhora da 
Paz dos Afogados, do município da capital, tendo por cabeça 
a parochia de Santo Antonio. 

Art. 3. o O 2." districto eleitoral comprehenderá as parochias 
do Santíssimo Sacramento da Boa Vista, Nossa Senhora da 
Graça da Capunga, Nossa Senhora da Saude do Poço da 
Panelb, Nossa Senhora do Rosario da Varzea e S. Lourenço 
da Matta, do município da capital, tendo por cabeça a parochia 
da Boa Vista. 

Art. 4. 0 O 3.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Olind ... e se comporá: do munidpio de Olinda, comprehen
dPndo as,p:1rochias de S. Salvadot· da Sé. Santo Antonio de 
Beberibe e Noss<l Senhora dos Prazeres de Maran~uape; do 
município de Igu:1ras>ú, comprehendendo as paruchias de 
Santos Cosme e Damiiio de lguarassú, e Nossa Senhora da 
Conceição de Itamarácá; do município de Pau d'Aiho, 
comprehendendo as parochias do Divino Espírito Santo de 
Pau d'Alho e Nossa Senhora da Luz; e do município da Gloria 
de Goitá, con~tituido pela parochia de Nossa Senhora da &loria 
de Goitá. 

Art. 5. o O 4. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Gnyanna e se comporú : do :;-;unicipio dP. Goyanna, compre
hendendo as p:1rochias de Nos~a Senhora do Rosario de Goyan
na, Nos~a Senh0ra do O' de Goyanna e S. Lourenço de 
Tejucupapo; do município de Itambé, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora do Desterro de Itambé e S. Vicente; 
e do município de Timbaúlla, comprebendendo as parocbias 
de Nossa Senhora das Dôres de Timbaúba e Nossa Senhora do 
Rosario de Cruangy. 

ArL 6. 0 O 5.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Nazareth e se comporá : do município de Nazareth, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição 
de Nnareth, Sant'Anna de Vicencia e Santo Antonio de Tra
cunhnem; e do município de Bom .Jardim, constituído pela 
parochia de Sant'Anna do Bom Jardim. 

Art. 7 ." O 6.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Victoria e se comporá : do mnnicipio da Victoria, 
constitui do pela parochia de Santo Antão dd Victoria ; do mu
nicípio da Eseada, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
da Conceiçiio dn Escada; e do município de Bezerros, 
comprehendendo as parochias de S. losé de Bezerros e Santa 
Anna de Gravatá. · 
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Art. 8. • O 7.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade do 
Cabo e se comporá: ·do município do Cabo de Santo Ag-ostinho, 
constituído pela pnrochia de Santo Antonio do Cabo de Santo 
A~osLinho; do município de J3boatão, comprehendendo as 
parochias de Santo Amaro de Jaboarão e No~sa Senhora do 
Rosm·io de Moribeca : do município de Ipojuca, constituído 
peln parochia de S. Miguel de Ipojuca ; e do município de 
Serinhaem, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceição de Serinhaem. 

Art. 9.• O 8.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Palmares e se comporá : do município de Palmares, 
constituído pela parochia de No~sn Senhora da Conceição dos 
Monte~ ; do município d'Agun Preta, constituído pela paroohia 
de S. José da Agonia da Agua Preta; do município de Game
leira, constituído pela pàrochia de Nossa Senhora da Penha 
da Gameleira; do rimnícipio do Rio Formoso, comprehenden
do as parochias de Nossa Senhora da Conceição de S. José do 
Rio Formoso, e Purificação de. S. Gonçalo de Una ; c do 
município de Barreiros, constituído pela parochia de S. 
Miguel de Barreiros. . . . . 
. Art. 10. O 9. • districto eleitoral terá por cabeça a villa 
do Bonilo e se comporá : do município do Bonito, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Bo
nito; do município de .Panellas, constituído pela parochia 
do Senhor Bom Jesus de Panellas; do município de Quipapá, 
corlstituido pela prorochia de Nossa Senhora da Conceição de 
Qui papá; e do município de S. Bento. constituído pela paro
chi.a dú Senhor Bom .Jesus dos Affiictos de S. Bento. · 

Art. H. O iO.• di;;triclo eleitoral tHrá por caLe~:a a cidade 
ile c~ruarú e se comporá : do município de Caruarú, com
preheildenrlo as parochias de Nossro Senhora das D(!res de Ca
ruarú, S. Caetano da Raposa e Nossa Senhora do O' do Alti
nho; do município do Limoeiro, constituído pel~ parochia de 
Nossa Senborn da Apresentação <lo Limoeiro; e do município 
do Brejo, comprehendendo as parochias. de .s . .José do Brejo 
da Madre de Deus e Santo Antonio de Jacarará. 

Art. :t2. O H.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Garanhuns e se comporá: do município de Garanhuns, 
constituído pela parochia de Santo Antonio de Garanhuns; do 
município da Conceição de Correntes, coftstituido pela paro
chia de Nossa Senhora da Conceição de Correntes; do mu
nicípio de Bom Conselho, constituído pela parochia de .Jesus, 
Maria e José de Papacaça; do município de Aguas Bellas, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de 
Aguas Bellas; e do município de Buique, cornprehendendo 
a~ parochias de S. Felix de Buique e Nossa Senhora da 
Conceieiío da Pedra. 

Art.· U. O l:l. • districto eleitora 1 terá por c:.1beça a cidade 
de Pesqueira e se comporá: do município de Pesqueira, com
prehendendo as parochias de Snnta Agucda de Pesqueira , 
Nossa Senhora das Mont[onhas de Cimbres e Nossa Senhora 
da Conceição de Alagoinha; do município d'Alag-ôa de Baixo, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição 



A·~ rvS DO PODER EXECUTIVO , 1187 

d'Alagôa de Baixo; do município de S. José das Verten
tes, constitui do pela parochia de S. José das Vertentes; 
do município de Afogado~ de Ingazeira, constitui do p ·la pa
rochia do Senhor Bom Je~us dos Remedios; do munillipio 
de S. José de Ing<1zeira, constituído pela parochia de S. José 
de Ingazeira; do município de Flores, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora da Conceição de Pajt>ú de Flores ; e 
do município do Triumpho, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora das Dôres do Triumpho. 

Art. i~. O :1.3. 0 di,;trictcl eleitoral terá por cabeça a villa 
de Cabrobó e se comporá: do munieipio de Cabrobó, con
stituído pela parochia de Nossa Senhora da Assumpção de 
Cabrobó; do município da Boa Vista, constituído pela paro
chia de Santa Maria da Boa Vista ; do município de Petrolina, 
constituído pela parochia de s~ma Maria Rainha dos Anjos 
de Petrolina; do município de Ouricury, con,;tituido pela pa
rochia de S. Sebastião de Ouricury; do município do Exú, 
constituído p<>la parochia do Senhor Bom Jesus dos Affiictos do 
Exú; do município de Granito, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do Bom Conselho de Granito; do município da 
Leopoldina, constitui do pela parochia de Sant' Anna da Leo
poldina.; do município de Salgueiro, constituído pPla parochia 
de S<mto Antonio de Salgueiro; do município de Vil la BeiJa, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Penha de 
Villa Bella e S. José de Belmonte; do município da Floresta, 
constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Affiictos da 
Fazenda Grande; e do munidpio de Tacaratú, constituído 
pela parochia de No~sa Senhora da Saude de Tacaratú. 

Art. :1.5. Revogam-se ~s disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2:l 
de Maio de :l88i, 60. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mugestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8108- DE 2:1. DE MAIO DE 1881. 

Divido a Província das Alagôas em cinco ~~~ictos oloitoraos. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar : 

Art. L • A Província das Alagôas forma cinco districtos 
eleitoraes. 

Art. 2. o O :1. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Maceió e se comporá: do municipio de Maceió, com-
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prehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Prazeres de 
Maceió, Nossa Senhora Mãe do Povo de Jaraguá e Nossa Se
nhora do O' de Santo Antonio do Mirim de l'ioca; do muni
cípio de Santa Luzia do Norte, constituído pela parochia de 
Santa Luzia do Norte; do município do Pilar, con's~ituido 
pela parochia de Nossa Senhora do uosario do Pí13r; e do 
município de Alagôas, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Conceição de Alagôas. 

Art. 3. o O 2.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de 
Camaragibe e se comporá : do município de Porto Calvo, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Apresentação do 
Porto Calvo; do município de Maragogy, constituído pela pa
rochia de S. Bent!l de Maragogy; do município do Passo de 
Camaragibe, constituirlo pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceição do Passo de Camaragibe; do município do Porto de 
Pedras, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Gloria 
do Porto de Pedras; e do município dé Muricy, constitui do 
pela parochia de Nossa Senhora da Graça do Murit:y. 

Art. 4.. 0 O 3.0 districto eleitoral terá por cabeça a villa de 
Atalaia e se comporá: do município de S. José da Lage, con
stituído pela parochia de Santa Maria Magdalena da Impe
ratriz; do município de Atalaia, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora das Brotas de Atalaia; e do município da As
sembléa, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do 
Bom fim da Assembléa. 

Art. 5. • O 4.. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de S. Miguel e se comporá : do município de S. Miguel de 
Campos, constituído pela parochia de Nossa Senhora do O' do 
Rio de S. Miguel; do município de Anadia, comprehendendo 
às parochias de Nossa Senhora da Piedade de Anadia e Nossa 
Senhora da Conceição do Limoeiro ; do município de Curu
ripe, constituído pela parochia de Nossa Sen horn da Conceição 
de Cururipe ; do município da Palmeira dos lndios, con~ti
tuido pela parochia de Nossa Senhora do Amparo da Pal
meira dos Indios; e do município de Quebrangulo, constituído 
pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Pobres de Quebrao
guio. 

Art. 6.• O 5.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Penedo e se comporá : do município de Penedo, compre
hendend'l as parochias de Nossa Senhora do Rosario de Pe
nedo e S. Francisco de Borja de Piassabussú; do município 
do Porto Real do Collegio, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceiçiio do Porto Real do Collegio e 
S. Braz; do município de Traipú, constitui do pela parochia 
de Nossa Senhora do O' de Traipú; do município de Santa 
Anna do Ypanema, constituído pela parochia de Sant' Anna 
do Ypanema; do município de Paulo Affonso, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Conceição da Matta Grande; 
do município de Agua Branca, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição de Agua Branca ; e do município 
de· Pão de Assucar, constituído pela parochía do Santíssimo 
Coràção de Jesus do Pão de Assucar. 
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Art. 7.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de MPIIo, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios do Imperio, a~sim o tenha 
entendido e faça executar·. Palacio do Rio de Janeiro em 2! 
de Maio de f88i, 60.• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8:1.09 - DE 2:1. DE MAIO DE :1.88:1.. 

Divide a Provineia do Sergipe om quatro _distrietos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029de9 de Janeiro do 
corrente anno, Hei por bem Decretar : 

Art. i. o A Província de Sergipe forma quatro districtos 
ele i torMs. 

Art. 2. o O L • dbtricto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Aracajú e se comporá: do município de A1·acajú, consti
tuído pela p~rochia de Nossa Senhora da Conceição de Arac:tjú; 
do município do Soccorro, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora do Soccorro da Cotinguii.Ja; do município de Laran
geiras, comprehenfl.endo as parochias do Santíssimo Coração 
de Jesus das Larangeiras e NMsa Senhora da Conceição de 
Riachuelo; do município da Divina P:•~tora, constituído pela 

. parochia de No~sa Senhora da Divina Pa~torn ; do muni
cípio de Siriry, constituído pela pnrochi<• de Jesus, Maria, 
José do Pé do U:mco; do município de Maroim, constituído 
pela parochia do Senhor dos Passos ele Maroim; do município 
de Santo Amaro de Brotas, constituído pela parochia de 
igual nome; do município de Japaratuba, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Saude de Japaratuba ; e do 
município do Rosario, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora do Rosario do Cattete. 

Art. 3. 0 O 2.0 districto eleitoral terá por cabeça a villa 
de ltabaianna e se comporá :do município de S. Christovão, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Victoria de 
S. Christovão ; do município de Itaporanga, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Ajuda de Itaporanga ; do mu
nicípio de Itabaianna. comprehendendo as parochias de Santo 
Antonio e Almas de llabai:mna e de Nos~a Senhora da Boa 
Hora do Campo do Brito; do município de Simão Dias, 
constituído pela parochia de s~at' Anna de Simão · ·; . ==
município do Lagarto, constituído pela pa ,4t ~~s~ G ; ' 
Senhora d_a Piedade do Lagarto. ~\).'i:J \1 ;..u tL1-í: 

~ 
i\ 
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Art. 4. o O 3." districto eleitoral terá por cabeç:1 a cidade 
da Estnncia e se comporá: do município da E~lancia, con
stituído pela paroeh:a de Nos~a Senhora de Guadalupe da 
Estancia; do município de Saúra. Luzia, con:.:tituiqo pel~ pa
rochia de ig-ual nomé; do múnicipio de Arauá, constituído 
pela pa·rorhia de Nossa s~nhora da Conceição de Arauá ; do 
município do Buquim, constituído pela parochia de Sant'Anna 
do Buquim; do município do Riach:io, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora do Amparo do Riach:io; do município 
do E~pirito Sélnto, l'omprehendendo as p:trochias do Divino 
Espírito Santo e S. Frand~co de As,. is d:1 Chapada; do mu
nicípio de ltabníannínha, constituído pela paroehia de Nossa 
Senhora d:1 Conceição de liabaianninhu; e do município do 
Campos, con:.:tituido pela parochia de Nossa S()nhora da Im-
peratriz de Cumpos. -

Art. ã.o O 4." districto elllitornl terá por cabeça a cidade 
de Propriá e se comporá: do município da Capella, consti
tuído pela parochia d~ Nossa Senhora da Purifi<'arão c!a Cape lia; 
do muni~'ipío das Dõres, constituído pela p<trochia de Nossa 
Senhora das Dõres; tlo município do Porto da Folha, compre
hendendo as parochias de.Nossa Senhora da Conceiçno da Ilha 
do Ouro e Senhor Bom Jesus dos Affiidos llo Curral de Pe
dras; do município de Propriá, ,çomprehendendo as parochins 
de Santo Antonio de Propriá e San t'An na de Aqui da b:m ; 
do .município da Vi lia Nov~, constituíd,o pela parochia de Santo 
Antonio da Villa Nova; e do município de Pacatuba, consti
tuído pela parochia de S. F&lix de Pacàtuba. 

Art. 6. 0 Revognm-s<' as disposições em contr:trio. 
O Bnrão Homem de Mello, cio .Meu Comelho, Ministro e Se

cretario d~ Estado dos ~egocíos dd Imperio, assim o tenha 
entendido e f:Jça executar. Palacio ,do Hio de Jnneiro em 21 
de l.\laío de 1881,' 60." d3 Independericia e do Imperio. 

Com a rubrica déSua l\fagestade o Imperador_ 

Barão Homem de Mello. 

DECREIO N. 8HO- DE 21 DE MAIO DE 1881 ;· 

Divide · a Província da Bahia em quatorze districtos eleitoraes. 

Aitendendo i1s disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro. 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: · · 

Art. L o A Província da Bahia forma quatorze districtos 
eleitoraes. · 

Art. 2." O f.o districto'elei'tórBl comprehenderá as paro
chias de S. Salvador, S. Pedro Velho, Santíssimo Sacramento 
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e Sant'Anna, Nossa Senhora da Victoria e Nossa Senhora 
da Conceição da Praia, do município da capital, tendo por 
caber;a a parochia rle S. Salvador. 

Art. a.o O 2.• districto eleitoral comprehendení as paro
chi<IS de Santo Antonio Além do Cnrmo, No~sa Senhora da 
Penha dt~ Itapagipe, Santíssimo SacramPnto do Pilar, Nossa 
Senhora dos Mnres, S. Bartholomeu de Pirajá, Nossa Senhora 
do O' de Paripe, Nos . .;a Senhora da Piedade de Matuim, Nossa 
Senhora da Ent:arn;:ção dt~ Passé, S. Miguel de Co~egipe, 
Snnt' Anna da Ilha de Maré, Santíssimo Sncrarr.ento da Rua 
tlo Passo, Nossa Senhora das Brotas e Nossa Senhora deIta
poã, do município da capital, tendo por cabeça a parochia de 
Santo Antonio. 

Art. /1. 0 O 3. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Cachoeira e se comporá: do município da Cachoeira, 
comprehendendo as parochias de Nossa Sr.nhora do Rosario 
da Cachoeira, Nossa Senhura da C0nceição da Feirn, S. Pedro 
dn Muritiba, Nos~a Senhora do Bom Successo da Cruz das 
Almas, S. Thiago de lguape, Santo Estevão de Jacuipe, Nossa 
Senhora do Desterro do Outeiro Redondo, Senhor Deus 
:Menino de S. Felix, S. Gonralo dos Campos, Nossa Senhora 
do Resgate das Umburanas, Nossa Senhora da Conceição do 
Curralinho e Santo Antonio de Arguim ; e do município de 
Maragogipe, comprehendendo as parochias de S.Bartholomeu 
de Maragogipe, S. Felippe de 1\bragogipe, Nossa Senhora da 
Conceição do Almeida e Sant'Anna do Rio da Dona. 

Art. 5. o O &. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Santo Amaro e se comporá: rlo município de Santo Amaro, 
comprehendendo a~ parochias de Nossa Seu hora da Purificação 
de Santo Amaro, Nossa Senhora do Rosario de Santo Amaro, 
S. Pedro do Rio Fundo, Nossa Senhorn da Oliveira dos Campi
nhos, Nossa Senhora da Ajuda do Bom .Jardim, Nossa Senhora 
Sant'Anna de Lustosa e S. Domingos de Saubára; do mu
nicípio de S. Francisco, comprehendendo as parochias de 
S. Gonçalo, Nossa Senhora do Monte, Nossa Senhora 
Madre de Deus do Boqueirão, S. Sebastião das Cabeceiras de 
Passé e Nossa Senhora do Soccorro do Reconcavo; do muni
cípio da Matta de S. João, constituído pela parochia do Senhor 
do Bomfim da Matta de S. João; e do município de Abrantes, 
comprehendendo as parochias do Divino Espírito Santo de 
Abrantes, S.Bento de Monte Gordo e S.Pedro do Assú da Torre. 

Art. 6. o O 5.0 districto eleitoral terá por cab~ça a cidade 
de N azareth e se com porá: do município de Nazareth, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora de Nazareth, 
Sant'Anna da Aldêa, Nossa Senhora das Dôres da Nova Lage 
e Santo Antonio de Jesus ; do município de Jaguaripe, com
prchendendo as .varor·hias de Nossa Senhora da Ajuda de Jn
guaripe, Nossa Senhora da Madre de Deus de Pirajuhia, S. 
Gonçalo e SPnhor do Bornfim da Estiva; do município de 
Itap;,riea, comprehendendo as p:nochias do Santíssimo Sa
cramento de ltaparica, Senhor Bom Jesus da Vern-Cruz de 
Itaparica e Santo Amaro do Catú; do município de Area, 
comprehendendo as parochias de S. Vicente Ferrer de Arêa, 
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Nossa Senhora da Conceição do C11riry e Senhor do Bomfim 
da Capella Nova da povoação tia~ Velhas; e do município da 
T~pera, comprellendendo as parochi:ts de Nossa Senhora da 
Conceição da Tapera, Nos~a Senhora dQ Bonr Const>lho da 
Amargosa e Nossa Senhora de Nazareth da Pedra Branca. 

Art. 7 .• O 6. 0 districto eleitoral terá por cabeça a villa 
de Ilhéos e se comporá: do município de Valença, compre
hendendo as parochias do Santissiruo Coração de Jesus, Santa 
Anna de Serapuhy e Nossa Senhora da Conceição do Guerem; 
do município de T:1peroá, constitui do pela parochia de S. Braz 
de Taperoá ; do município de Nova Boipeba, constituído pela 
parochia do Senhor do Bomfim da Nova Boipeba ; do municí
pio de Cayrú, comprehendendo as paro('hi<1s de Nossa Senhora 
do Rosario do Cayrú e Divino Espírito Santo da Velha 
Boipeba ; do município de Santnrém, constituído pela paro
chia de Santo André de San\arém ; do município de Camamú, 
comprehendendo as parocbias de Nosso Senhora da As
sumpçào de Camamú e Nossa SPnhorn das Dôres rle lgrnpiun<l; 
do milnicipio de B:,rcellos, constituido pela parochia de Nossa 
Senhora das C11ndeias de Barcellos ; do município do Hio 
de Contas, constituído pela parochia" de S. Miguel da Barra do 
Rio de Contas; do municiJiiO de l\'Iar:•hú, constituído pela 
parochia de S. Seb:~sti5o de M~rahú ; do munieipio de 

. Ilhéos, constituído pela parochia de S. Jorg-e dos·IIheos; do 
municipio de Oliven1,':1, constituído pela J•arochia de Nossa 
Senhora da Escada de Olivença ; do município de Canaviei
ras, constituído p1~la paror;hi:.t de S. Boaventura do Poxim de 
Canavieiras; do município dL~ Belmonte, constituído pela pa
rochia·de Nossa Senhora do Carmo de Belmonte; do municí
pio rle Porto Seguro, constituido pela parochia de Nossa 
Senhora da Penna de Porto Se.~uro: do município de Santa 
Cruz, constituído pela parochia do mesmo nome; do muni
cípio de Villa Verde, constituído pPI:J parochia do Divino 
Espírito Santo da Villa Verde ; do mur.icipio de Tr<mcoso, 
constituído pr-la parochia de S. João Baptista de Trnncoso; 
do município de Alcobaça, constituído pela parochia de S. 
Bernardo de Alcobaça; do munieipio de Prado, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Purificaç-ão do Prado; 
do municipio de Caravellas, constituído pela parochia de 
Santo Antonio de Caravellas; do município de Viçosa, con
stituído pela parochin de ~assa Senhora da Conceição da 
Vil!n Vit:o'a; e do município de Porto Alegre, constituído 
pela parochia de S. José de Porto Alegre. 

Art. 8.• O 7. 0 districto eleitoral terú por caher:a ::1 cidade 
da Feira de Sant'Anna e se comporá: do município da Feira 
de Sant'Anna, comprehendendo as parochias de S3nt'Anna da 
Feira, Nossa Seniwn dos Remedios, Santa Barbara, Senhor 
do Bomtim, Nossa Senhor:~ dos Humildes, S. José de llaporo
rocas, Nossa Senhora do Bom liPspncho e Santo Antonio do 
TanfJuinho; do município do Riach~o do .lacuipe, comprehPn
dendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Riachão 
do Jacuipe, Nossa Senhora da Concei<;f1o de Coité e Nossa Se
nhora da.Conceição do Gavião; do municipio da Purificação: 
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comprehendendo as parochias de Nossa Sr.nhcra da Purificação 
dos Campos, Santíssimo Cora1·ão de Maria, Santi~si111o Co
rnção de ksus do Pedr<io e S. João Baptista de Ouriçangas ; 
do município de Serrinha, conslitnido pela pnrochia de 
Sant' Anna da Serrinha; do município do Camisào, compre
hendendo 11s parocbi;1S de Snut'Anua do Camisão, Nossa Se
J)hora da Conceição da B:.dxa Grande e Nossa Senhora do Bom 
Conselho da Sr~rra Preta; e do município de Orubó, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora do Rosario de Orobó. 

Art. 9." O 8.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de A!agoinhas e se comporá : do município de Inhambupe, 
comprehendendo as parochias do Divino Espírito Snnto de 
Inhambupe e Nossa Senhora da Conceição do Aporá; do mu
niripio de Entre-Hios, constituido pela parochia de Nossa 
Senhoru dos Prnzeres ; do município de Alagoinbas, com
prehendendo as parochias de Santo Antonio de Alagoinhns, 
Senhor Deus i\lenino dos Araçás, Jesus, Maria e José da Igreja 
Nova e Nossa Senhora da Conceição dos Olhos d' Agua; do 
município do Catú, constituído pela parochia de Sant'Anna 
do Catú; do município do Conde, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora do Monte de I!:1picurú da Praia; e do mu
nicípio da Abbadia, constituído pela parochia de Nossa Se
nhor:~ da Abbadia. 

Aft. · 10. O 9." districto eleitoral te1·á por cabeça a villa 
de Itapicurú e se comporá: do município de Itapicurú, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Saude da 
~lissiío e Nossa Senhora do Livramento do Barracão; do 
município t1e Soure, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Conceição deSonre; do município do Pombal, com
prehendendo as parochias de Santa Therezi1 do Pombal e Nossa 
Senhora do Amparo; do município de Monte Santo, com
prehendendo as parochias do Santíssimo Coração de Jesus de 
Monte Santo, e Santíssima Trindade de Massac:~rá; do mu
nicípio de Tucano, comprehendendo as parochias de Santa 
Anna do Tucano e Nossa Senhora da Conceição do Ra~o; do 
município de Geremoabo, comprehendendo as parochias de 
S. João Bapti>la de Geremoabo e Santo Antonio da Gloria do 
Currnl dos Bois; e do município do Bom Conselho, compre
hendendo as parochias de Nos~a Senhora do Bom Conselho 
dos Montes do Boqueirão e Nossa Senhora do Patrocínio do 
Coité. 

Art. H. O i O.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
dos Lençóes e se comporá: do município de Minas do Rio de 
Contas, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Li
vramento do Rio de Contas, Santíssimo Sacramento de Minas 
do Rio de Contas, Nossa Senhora dos Remedios e Noss:1 Senhora 
do Carmo do Morro do Fogo; do município de Bom .Jesus, con
stituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do Rio de Contas; 
do município de Lençóes, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição dos Lençties e Nossa Senhora da 
Conceição do Campestre; do município de Santa Isabel, con
stituiuo iJCla parochia de S. Joiio de Santa Isabel de Paraguassú; 
do município de Maracás, constituído pela parochia de Nossa 
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Senhora da Graça de Mararús; e do município de Brejo Grande, 
compreltendendo as parochias de Nussa Senhora do Allivio do 
Brejo Gn:nJe e S. Sebastião do Sincorá. 

Art. !2. O H. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Caetité e se comporá: do município de Ctwtité, com
prehendendo as paruchias de Sant'Anna do Caetité, Nossa 
Senhora da Boa Viagem e Alma,;, Noss:1 Senhora do Rosario 
do Gentio1 Nossa Senhora do t\osario de Cannnbrava, Santo 
Antonio das Du~s Barras e S. SebastWo ·do Amparo das Um
burtmas; do município do Bom Jesus dos :MP.iras, consti
tuído pela parochia de igual nome; do município de i\Ionte 
Alto, eonstituido pela parochia de Nossa Senhora Mãe dos 
Homens do l\lonte Alto; do m unicipio do Riacho de Sant' Anna, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosario do 
Riacho de Stmt'Anna; do município da Victoria, comprehen
dendo as parochias de Nossa Senhora da Vicloria da Cunquista 
e Divino Espírito Snnto dos Poções; e do município de Santo 
Antonio da Barra, constituído pela parochi~• d.· igual nome. 

Art. !3. O :l2.0 districto eleitoral terá por cabeça a Vi lia 
Nova da Rainh[• e se comporá: do município da Jacobina, 
comprehendendo as parochias de Santo Antonio da Jncobina, 
Santíssimo Coração de Jesus do Riachão e Nossa Senhora da 
Saude da Jacobina ; do :municipin do Morro do Chapéo, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Graça do 
Morro do Chapéo; do município d1) Monte Alegre, compre
hendendo ~s parochias de Nossa Senhora das Dôres do Monte 
Alegre e Nossa Senhora da Concciç~o do .1\Iunilo Novo; do 
município da Villa Nova da Rninha,. comprehendendo as pa
rochias do Senhor do Bomfim da Villa Nova da Rainha, 
Santo Antonio da Fregu,;zia Velha e S;mto Antonio das 
Queimadas; do município do Joazeiro, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora das Grotas do Joazeiro; do mu
nicípio de Sento Sé, con:;tituido pela parochia de S . .José 
da Barra de Sento Sé; e do município do C<1pim Gro~so, con
stituído pela paroehia de Santo Antonio de Pambú. 

Art. H. O , i3:" districto eleitoral terá por eabeça a 
villa de Urubú e se comporit:. do município 1le Urubú, 
comtit!lido pe!a parochia de Santo Antonio do Urubú; do 
município de MacahúiJas. comprehendPndo as paroebias de 
Nossa Senhora da Conceição àe l\lacahúbas e Nossa Senhora 
das Brotas de Macahúi.Jas; do HJUni1~ipio de Carinhantw, con
stituído pela parochiu de S. José de Curinhanha; e do mu
nicivio do Porto de Santa Mari:J da Vietorh1, comprehen.clendo 
as parochias de Nossa Senhora da Gloria c Sant'Anna dos 
Brejos. 

Art. !5. O 14.0 districto eleitoral terá por cabeça a 
cidade da Barra e se comporá: do município da B:11Ta, con
stituído pela paror·hia de S. Francisco das Clwgas d~1 Barra do 
Rio Grande; do município de San 1a Rita do Rio Preto, consti
tuído pela parochia de igualuome; do municipio de Campo 
Largo, comprehcndendo <JS parocl-:ías de Sant' A IIIW do Camvo 
Largo e Saut'Anna do Angical ; du nlllniripiu de ClJique
ChiqnP; constituído pela parochi<l do Senhor Bom Jesus de 
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Chique-Chique ; e do município do Pilão Arcado, compre
hendendo as parochias de Santo Antonio uo Remanso do Pilão 
Arcado e S. José do Riacho da Casa Nova. 

Art. 16. Revo;mm-se as disposições em contrario. 
O n~rào Homem de Mello, do !\leu Conselho, Ministro e Se· 

cretafio de Est~do dos Negoeios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faÇa executar. Palacio do Hio de Janeiro em :H 
de Maio de i8íH, 60. o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica üe Sua M.agestade o Imperador. 

BarãO Homem de 1Wello. 

DECRETO N. 8Hl -DE 2i DE !IIAIO DE 1881. 

Divide a Provincia do Espirito Santo om deus districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decret~r: . 

Art. L o A Província do Espírito Santo forma dous dis· 
trictos eleitor:ws. 

Art. 2." O L" districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Victoria e se c:wtporú: do munici!JÍO da capital, compre
hcndtmdo as parochins de N•1ssa Senhora da Victoria, S. José 
do Queimado, S. Joi\o de Cariacica, S. João ue Carapina e Santa 
Lropoldina; do município da Serra, constituído pda paroehia 
de Nossa Senhora t:!a Coneeição da Serra; do município de 
Nova Almeida, con;;tituitlo [>ela pnrochia dos Santos Reis 
Mag-os da Nova Almeida; do munieipio de Snnta Cruz, com
rrehendendo ;ls pnroehins de Nussa Senhora d;J Penha de Santa 
Cruz e S. Ben~dicto do Hiacho; do município 1le Linhares, 
constituído pela paroc!!ia de Nossa Senhora cl:i Conceição de 
Linhare,.: do Rio Doce; do municipio da Bnrra de S. l\Iatheus, 
eomprehcndendo as parochins de Nossa Senhora da Conceição 
da Barra de S. l\l:1 theus c S. Sebastião de It<:úna,; ; do muni· 
cipio ue S. M:ttheus, eonstitnido pela parochia de igual nome; 
e do muuicipio do Espirito Santo, constituído pela parochia 
da Ncs~a Senh•ra (:o Rosario do Espírito Santo. 

Art. 3." O ~-· diotricto eleitoral terá por cabeça a vi!la 
Jc Beneven!e e se comporú : do municipio de Vinnna, com
preht·ndc:ulo as P"ro~;lda,.: de Nossa Senhora dn Conceição do 
Yianna e Santa haLel; do t:mnicipio de Guarapary, eousti
tuido pela parochi:1 de Nossa Senhora da Conceiçiio de Gua
rapary; do município de Benevenk, constituído pe:a paruchia 
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de Nossa Senhora d'Assumpção de Benevente; do município 
do Cachoeira de Itapemirim, comprehendendo as parochias 
de S. Pedro do Cachoeira de Itapcmirim, S. Pedro de Itaba
poana, Nossa Senhora da Penha do Alegre, S. Pedro d'AI
cantara do Rio Pnrdo, S. Mig-uel elo Veado, Nossa Senhora da 
Conceição do Aldeamento Affonsino e S. José do Calçado; e 
do município de Itape:nirim, constituído pela paruchia de 
Nossa Senhora do Amparo de Itapemirim. 

Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se· 

cretario de Estado dos Neg-ocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça exeeutar. Palacio do Rio de .Janeiro em :H 
de Maio de !881, 60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de .ilfdlo. 

DECRETO N. 8112 -DE 21 DE MAIO DE J.88J.. 

Divido o munieipio da Côrto o a Prorincia do Rio do Janeiro om doze !,lis
trietos eloitoraes. 

Attendendo ás disposições àa Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anuo, Hei por bem Decretar : 

Art. i." O município da Côrte e a Província do Rio de Ja
neiro formam doze districtos eleitoraes. 

Art. 2." O L" districto eleitoral comprehenderá as parochias 
do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Candelaria, 
S. José, Nossa Senhora da Gloria, S.João Baptista da Lagôa de 
Rodrigo de Freitas, Nossa ~enhora da Conceição da Gavea e 
Nossa Senhora do Loreto ele Jacarepagoá, do- município da 
Côrte, tendo por cabeça 11 parochia do Santíssimo Sacramento. 

Art. 3.0 O 2.0 districto eleitoral comprehenelerá as parochias 
de Sant'Anna, Santo Antonio e Santa Rita, do município da 
Côrte, tendo por cabeç-a a parochià de Sant'Anna. 

Art. 4. 0 O 3.0 districto eleitoral comprehenderá as paro
chias do Divino E~pirito Santo, S. Francisco Xavier do Enge
nho Velho, Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, 
S. Christovão, S. Thiago de InhrJúma, Nossa Senhora da 
Apresentação de Irajá, Nos~a Senhora do Desterro de Campo 
Grande, S. Salvador do Mundo de Guaratiba, Santa Cruz, 
Nossa Senhora da Ajuda da Ilha do Governador e Senhor 
'Bom Jesus do Monte da Ilh:~ de P~;~quetá, do municipio da 
Côrte, tendo por cabeça a parochia de S. Christovão. 
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Art. 5.• O 4.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de N'ictheroy e se comporá: do município de Nictheroy, 
coniprehendendo as parochias de S. João Baptista de Nicthe
roy, S. Lourenço, Nossa Senhora da Conceição da Jurujuba, 
S. Sebastião de Itaipú, S. Gonçalo e Nossa Senhora da Con
ceição de Cordeiros; do município de Itaborahy, comprehen
dendo as parochias de S. João Baptista de Itaborahy, Nossa 
Senhora da Conceição do Porto das Caixas, Nossa Senhora 
do Desterro de Itamby e Santo Antonio do Sá; e do muni
cípio de Maricá, constituído pela parochia de Nossa ·senhora 
do Amparo de Maricá. · 

Art. 6. o O .5.0 districto eleitoral terá por caheça a cidade 
de Macahé e se comporá: do município de Macahé, compre
hendendo as parochias de S. João Baptista de Macahé, S. José 
do Barreto, Nossa Senhora da Conceição de Carapebús, 
Nossa Senhora do Desterro de Quissamã, Nossa Senhora da 
Conceiçiio de Macabú, Nossa Senhora das .Neves e Nossa Se· 
nhora da Conceição do Arraial do Frade ; do município dd 
Barra de S. João, constituído pela parochia da Sacra Fa
milia da Barra de S. João ; do município de Cabo Frio, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção 
e S. Pedro da Aldêa ; do município de Araruama, compre
hendendo as parochias de S. Sebastião e S. Vicente de Paula ; 
e do município de Saquarema, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora df' Nazareth. 

Art. 7. o O 6.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Campos e se comporá : do município de Campos, com
prehendendo as parochias de S. Salvador de Campos, Santo 
Antonio dos Guarulhos, S. Sebastião, S. Gonçalo, Santa Rita 
da Lagôa de Cima, S. Benedicto, Nossa Senhora das Dôres 
de Macabú, Nossa Senhora da Penha do Morro do Côco, 
Nossa Senhora da Natividade do Carangola, Senhor Bom Jesus 
de ltabapoana, Nossa Senhora da Conceição do Travessão e 
Santo Antonio das Cachoeiras ; e do município de S. João 
da Barra, comprehendendo as parochias de S. João Baptista 
da Barra, S. Francisco de Paula da Barra Secca, S. Sebastião 
de Jtabapoana, Nossa Senhora do Amparo de Tahy e S. 
Luiz Gonzaga. 

Art. 8.• O 7. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Cantagallo e se comporá: do município de Cantagallo, 
comprehendendo as parochias do Santíssimo Sacramento, 
Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita do Rio Negro, Nossa 
Senhora da Conceição das Duas Barras e S. Sebastião do Pa
rahyba; do município de Santa Maria Magdalena, compre
hendendo as parochias de Santa Maria Magdalena, S. Sebastião 
do Alto e S. Francisco de Paula; e do município de S. Fidelis, 
comprehendendo as pnrochias de S. Fidelis de Sigmaringa, 
Nossa Senhora da Conceição da Ponte Nova, S. José de Leo
nissa da Aldêa da Pedra, Senhor Bom Jesus do Monte Verde, 
Nossa Senhora da Piedade da Lage e Santo Antonio de Padua. 

Art. 9. o O 8.0 districto eleitoral terá por cabeça a villa 
de Nova Friburgo e se comporá: do município de Nova Fri
burgo, comprehendendo as parochias de S. João Baptista de 
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Nova Friburgo, S. José do Ribeirão, Nossa Senhora da Con· 
ceição da Sebastiana eNossa Senhora da Conceição do Pague
quer; do município de Macacú, comprehendendo as paro
chias de Sant'Anna de M:acacú e S. José da Boa Morte; do 
município d~ Capivary, comprehendendo as parochias de Nos
sa Senhora da Lapa, Nossa Senhora do Amparo de Correntezas 
e Nossa Senhora da Conceição dos Gaviões ; e do município 
do Rio Bonito, comprehendendo. as parochias de Nossa Senhora 
da Conceição do Rio Bonito e Nossa Senhora da Conceição 
da Boa Esperança. 

Art. tO. O 9. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Parahyba do Sul e se comporá: do município da Para
hyba do Sul, comprehendendo as parochias de S. Pedro e 
S. Paulo, Santo Antonio da Encruzilhada, Sant'Anna de 
Cebolas e Nossa Senhora da Conceição da Bemposta; do 
município da Sapucaia, comprehendendo as parochias de 
Santo Antonio da Sapucaía, Nossa Senhora da Conceição Appa
recida e S. José do Rio Preto; do município de Petropolis, 
constituído pela parochia de S. Pedro de Alcantara; do mu
nicípio da Estrella, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora da Piedade de Jnhomerim, Nossa Senhora do Pilare 
Nossa Senhora da Guia de Pacopahyba; do município de 
Magé, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Piedade de Magé, Nossa Senhora d'Ajuda de Guapimirim, 
Santo Antonio de Therezopolis e S. Nicolau de Suruhy; 
e do município de Iguassú., comprehendendo as pnrochias 
de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú, Nossa Senhora da 
Conceição de Marapieú, Sant' Anna das Palmeiras, Santo An· 
tonio de Jacotinga e S. João de Merity. 

Art. :H. O 10. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Valença e se comporá: do município de ValPnça, ·com· 
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Gloria, 
Santa Thereza de Valença, Santo Antonio do Rio Bonito, 
Santa Isabel do Rio Preto e Nossa Senhora da Piedade de 
Ipiabas; e do município de Vassouras, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, 
Santa Cruz dos Mendes, S. Sebastião dos Ferreiros, Nossa 
Senhora da Conceição da Sacra Família do Tinguá e Nossa 
Senhora da Conceição do Paty do Alferes. 

Art. 12. O H. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Barra Mansa e se comporá : do município de Barra Mansa, 
comprehendendo as parochias de S. Sebastião da Barra Mansa, 
Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosario dos Quatís, Nossa 
Senhora do Amparo e S. Joaquim ; do município de Rezende, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição 
de Rezende, S. José do Campo Bello, Senhor Bom Jesus do 
Ribeirão de Sant'Anna dos Tocos, Santo Antonio da Vargem 
Grande e S. Vicente Ferrer; e do município de Pirahy, com
prehendendo as parochias de Sont'Anna do Pírahy, S. João 
Baptista do Arrozal, Nossa Senhora das Dôres e S.José do Turvo. 

Art. i3. O 12.• districto eleitoral terá por cabeça a 
villa de Itaguahy e se comporá: do município de Itaguahy, 
comprehendendo as parochias de S. Francisco Xavier de 
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Ttaguahy, Nossa Senhora da Conceição do Bananal, e S. Pedro 
e S. Paulo do Ribeirão das Lages; do município de S. João 
do Príncipe, comprehendendo as parochias de S. João Marcos, 
S. José do Bom Jardim e Nossa Senhora da Conceição do 
Passa-Tres; do município do Rio Claro, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Piedade do Rio Claro e 
Santo Antonio de Capivary; do município de Mangaratiba, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Guia, 
Sant'Anna de'ltacuruçá e Nossa Senhora da Conceição de 
Jacarehy ; do município de Angra dos Reis, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Angra, San
tíssima Trindade de Jacuecanga, Nossa Senhora da Conceição 
da Ribeira, Nossa Senhora da Conceição de Mambucaba e 
Sant'Anna da Ilha Grande; e do município de Paraty, 
eomprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Reme
dias e Nossa Senhora da Conceição do Paraty-mirim. 

Art. H.. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2i de 
Maio de f.88i, 60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

D:ECRETO N. 8f.f.3 -DE 21 DE MAJ(l DE f.88i. 

bivide a Provincia do S. Paulo em novo districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposicões da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
. do corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art. L• A Província de S.· Paulo forma nove districtos 
eleitoraes. 

Art. 2.• O t..• districto eleitoral terá por cabeca a cidade 
de S. Paulo e se comporá: do município da capital, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção 
da Sé, Nossa Senhora da Conceição de Santa Iphigenia, Nossa 
Senhora: da Consolação e. S. João Baptista, Senhor Bom 
Jesus de Mattosinhos do Braz, Nossa Senhora da Expectação 
do 0', Nossa Senhora da Conceição de S. Bernardo, Nossa 
Senhora do Desterro de Juquery, Nossa Senhora da Con
ceição dos Guarulhos e Nossa Senhora da Penha de França; 
~o município de Santo Amaro, cqnstituido pela parochia de 
Igual nome; do município de llapecerica, otnstituido pela 
parochia de Nossa Senhora do"s Prazeres de Itapecerica ; do 
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município de Atibaia, comprehendendo as parochias de S.João 
Baptista de Atibaia ê Nossa Senhora do Carmo do Campo 
Largo; do.municipio de Nazareth, comprehendendo aspa
rochias de Nossa Senhora de Naz:~reth e Senhor Bom Jesus 
dos Perdões ; do munjcipio de Santo Antonio da Cachoeira, 
constitui do pela par{)chia do mesmo nome; do município 
de Bragança, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceiçiio de Bragança ; do município de :Mogy das Cruzes, 
comprehendendo as parochias de Sant'Anna d·e 1\logy das 
Cruzes, Nossa Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba, Nossa 
Senhora da Escada e Senhor Bom Jesus do Arujá; do mu
nicípio da Cutia, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
do .Monte Serra te da Cutia; e do município do Parnahyba_, 
constituído pela parochia de Sant'Anna do Parnahyba. 

Art. 3." O 2.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Taubaté e se comporá : do município de Santa Isabel, 
constituído ·pela parochia de igual nome; do município do 
Patro~inio, con~>tituido peln parochia de Nossa Senhora do 
Patroeinio; do município de .Jacarehy, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy ; do 
município. de Santa Brancl), .. constituído pela parochia de 
igual nome ; do município de Caçapava, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava; do mu
nicípio de S. José dos Campos, comprehendendo as parochias 
de S. José dos Campos e Nossa Senhora da Piedade do 
Buquira; do município de T<lubaté, constituído pela paro
chia de S. Francisco das Chagas de Taubaté; do município 
da Redempção, constituído pela parochia de Santa Cruz do 
Paiolinho; do município de S. Luiz, comprehendendo as 
parochias de S. Luiz do Parnhytinga e Nossa Senhora da 
Conceição da Lagoinha ; do município de Cunha, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Conce1ção ut! 
Cunha e .Nossa Senhora dos Remedios de Campos Novos ; 
do município de S. Bento, coihprehendendo as parochias 
de S. Bento de Sapucahy-mirim e Santo Antonio do Pinhal; 
e do município do Jambeiro, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora das Dures de Capivary. 

Art. ~-· O :3. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Lorena e se comporá : do município de Pindamonhan
gaba, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Bom 
8uccesso de Pindamonhangaba; do município de Guara
tinguetá, comprehendendo as parochias de Santo Antonio 
de Guaratinguetá e Santa Rita; do município de Lorena, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade 
de Lorena, Nossa Senhora do Piquete e Santo Antonio da 
Cachoeira; do município do Cruzeiro, constituído pela 
parochia de Nossa Senhorn da Conceição do Cruzeiro ; do 
município de Que! uz, comprehendendo as parochias de S. 
João Baptista de Queluz e S. Francisco de Paala dos Pinhei
ros; do município do Bananal, constituído pela parochia do 
Senhor Bom Jesus do Livramento do Bananal; do muni
cípio de Areas.constituido pela parochia de Sant'Anna de 
Arêas ; do miillicipio de Silveiras, comprehendendo as 
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parochias de Nossa Senhora da Conceição de Silveiras e 
Nossa Senhora da Piedade do Sapé ; e do município de 
S. José do Barreiro, constituído pela parochia de igual nome. 

Art. 5.• O ~-· dístricto eleitqral terá por cabeça a cidade 
de ltú e se comporá: do municipio de Soi'ôcaba, comprehell· 
dendo as parochias de Nossa Serihora da Ponte de· Sbrocaba 
e Nossa Senhora do Rosario ; do munícipio do Cathpo Largo 
de Sorocaba, constitúido pela parochia de Nossa Senhora 
das Dôres do Càmpo Largo; do município da Piedade, con
stituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade ; do 
municipi.i;l de Tatuhy, comprehendendo as paróchias de Nossa 
Senhora da Conceição de Tatuhy, Nossa Senhora de Pereiras 
e Nossa Senhora da Piedade do Rio Boriito; do município de 
Tieté, constituído pela parochia da Santíssima Trindade de 
Tie!é ; do município de Itú, constituído pela parochia de 

•Nossa senhora da Candelaria de ltú; do município de Monte
Mór, constituiqo pela parochia de Nossii Senhora do·Patro
cinio do Monte·Mór; do município de Indaiatuba; eon
stitu'do pela parochb de Nossa Senhora da Candelaria de 
Indaiatuba; do ümnicipio de Cabreúva, constituido pela· pa
rochia de Nossa Senhora da Piedade de Cabreúva; do muni
cípio de S. Roque, constituído pela parochia de igual nome; 
do município de Araçariguama, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da: Penha· de Araçariguama; do município 
de Una, constituído pela parochia de Nossa Senhora das 
Dôres de Una; do municipio de Jundiahy, constituído péla 
pnrochia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy ; e do 
mi:micipio de Porto Feliz, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens de Porto Feliz. 

Art. 6.• O 5.• districto eleitoral.terá por cabeça a cidade 
. do Itapetiniilga e se comporá: qo municipiQ de Botucatú, 
comprehendendo liS parochias de Nossa Senhora das Dõres 
de Botucatú e Nossa Senhora dos Remedios da Ponte do Tieté; 
do município .de Santa Barb11ra do Rio Pardo, constituído 
pela parochia de igual nome; do município de Santa Cruz 
do Rio Pardo, comprehendendo as parochias de Santn , Cruz 
do Bio P11rdo, S. Pedro de Campos Novos dc;~ Turvo e S. 
José do Rio Novo.; do municipio do Rio Novo, constituído 
pel;1. p3rochia de Nossa Senhora das Dôres. dó . Rio ~ovo ; 
do município de Lençóes, comp,rehendendo as p~rochias de 
Nossa Senhora da Piedade de Lençóes, Espírito Santo da 
Fortaleza e Espírito Santo do Turvo ; do município de Itape. 
tininga, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos 
Prazerf\S de Itapetininga, Senhor Bom Jesus do Alambary, 
Espírito Santo da Boa Vista, S. Miguel Archanjo e S. João 
Baptista de Guarehy; do município de Sarapuhy, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora das Dôres de 
SarBpuhy e Nossa Senhora do Pilar; do município de Itapeva 
da Faxina, comprehendendo ns parochias de Sant'Anna de 
Itapeva da Faxina, Nossa Senhora do Bom Successo, Santo 
Antonio da Boa Vista e Nossa Senhora da Conceição das 
Lavrinhas; do município do Rio Verde, comprehendendo a$ 
parochias de S. João Baptista do Rio Verde e ·-

;~ 
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do Tijuco Preto; e do município de Paranápanema, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição do 
Capão Bonito de Paranapanema e S. José. 

Art. 7. • O 6.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Santos e se comporá: do município de Iguape, compre
hendendo as parochias do Senhor Bom Jesus de Iguape, 
Nossa Senhora 4a Conceição de Jacupiranga, Santo Antonio 
do Juquiá e Nossa Senhora das Dôres da Prainha; do muni· 
cipio de Xiririca, constituído pela parochia de Nossa· Senhora 
da Guia de Xiririca ; do município de Apiahy, constituído 
pela parochia de Santo Antonio de Apiahy ; do município de . 
Cananéa, constituído pela parochia de S. João Baptista de 
Cananéa; do município de lporanga, constituído pela pa· 
rochia de Sant' Anna de Iporanga ; do município de Itanhaen, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de 
Itanhaen; do município de S. Vicente, constituído pela pa'"' 
rochia de igual nome; do município de Santos, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Rosario de Santos ; do 
município de S. Sebastião, constituído pela parochia de igual 
nome; do município de Caraguatatuba, constituído pela pa
rachia de Santo Antonio de Caraguatatuba; do município de 
Ubatuba, constituído pela parochia da Exaltação de Santa 
Cruz de Ubatuba ; do município de Villa Bella, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Ajuda do Bom Successo 
de Villa Bella; do município da Natividade, comprehendendo 
as paroch~as da Natividade de Nossa Senhora do Rio do Peixe 
e Nossa Senhora da Conceição do Bairro Alto; do município 
do Parahybuna, constituído pela parochia de Santo Antonio 
do Parahybuna; e do município de S. José do Parahytinga, 
constituído pela parochia de igual nome. 

Art. 8.• O 7.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Campinas e se comporá: do município do Amparo, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora do Amparo; do municí
pio de Serra Negra, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora do Rosario da Serra Negra; do município de Itatiba, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora de Belém de 
Jundiahy; do município de Mogy-mirim, comprehendendo 
as parochias de S. José de Mogy-mirim e Nossa Se'nhora da 
Conceição de Mogy-guassú; do município da Penha de Mogy
mirim, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Penha 
de Mogy-mirím; do município de Campinas, comprehen· 
dendo as parochias de Nossa Senhora . da Conceição de 
Campinas, e Nossa Senhora do Carmo e Santa Cruz de Cam· 
pinas; do município do Patrocínio das Araras, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Patrocínio das Araras , 
do município do Soccorro, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora do Soccorro do Rio do Peixe ; e do município de Piras· 
sunun[a, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus 
dos Amictos de Pirassununga e Santa Rita do Passa-Quatro. 

Art. 9.• O 8.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de S. João do Rio Claro e se comporá: do município de Pira
cicaba, comprehendendo as parochias de Santo Antonio da 
Constituição e S. Pedro; do município de Capivary, con·· 
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stituido pela parochia de S. João de Capivary; do município 
de Jahú, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do 
Patrocínio do Jahú e Nossa Senhora das Dôres do Sapé ; do 
municipio de Brotas, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora das Dôres de Brotas ; do município dos Dous Cor
regos, constituído pela parochia do Divino Espírito Santo 
dos Dous Corregos; do município de S. João do Rio Claro, 
comprehr-ndendo as parochias de S. João Baptista do Rio 
Claro e Nossa Senhora da Conceição de Itaquery; do muni
cípio da Limeira, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
das Dôres da Limeira; do município de Santa Barbara, 
cbnstituido pela parochia de igual nome ; do município de 
Araraquara, comprehendendo as parochias de S. Bentp de 
Araraquara e Boa Esperança; do município de S. Carlos do 
Pinhal, constituído pela parochia de igual nome; e do muni
cípio de Jaboticabal, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora do Carmo de Jaboticabal, Espírito Santo dos Bar
retos, S. José do Rio Preto e ~ibeirãozinho. 

Art. iO. O 9." districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Casa Branca e se comporá: do município do Espírito Santo 
do Pinhal, constituído pela parochia do Divino Espírito Santo 
do Pinhal ; do município de Casa Branca, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora das Dôres de Casa Branca e 
S. José do Rio Pardo ; do município de S. João da Boa Vista, 
constituído pela parochia de igual nome ; do município de 
Caconde, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição de Caconde e Divino Espírito Santo do Rio do 
Peixe ; do município de 1\locóca, constituído pela parochia 
de S. Sebastião da Boa Vista; do município de Batataes, 
comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus da Canna 
Verde de Batataes, Sant'Anna dos Olhos d'Agua, Divino Es
pírito Santo e Nossa Senhora da Piedade de Matto Grosso; 
do município de Cajurú, comprehendendo as parochias de 
S. Bento e Santa Cruz de Cajurú, e Santo Antonio da Alegria; 
do município de Santa Rita do Paraiso, comprehendendo as 
parochias de Santa Rita do Paraiso e Santo Antonio da Ri faina; 
do município da Franca, comprehendendo as· parochias de 
Nossa Senhora da Conceieão da Franca, Nossa Senhora do 
Carmo da Franca e Nossa Senhora do Patrocínio de Sapucahy; 
do municipio de S. Simão, constituído pela parochia de igu3l 
nome ; do município de Belém do Descalvado, constituído 
pela parochin de Nossa Senhora de Belém do Desc:;ivado ; e 
do município de Entre-Rios, constituído pela parochia de 
S. Sebastião do Ribeirão Prelo. 

Art. H. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de 1\lello, do Mim Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios do Irnperio, assim o tenha 
entendido e fnca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 2i 
de Maia de :1.881, 60.• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubr~ça de Sua Ma~estade o Imperador. 

Barão Homem de Mello • 
.t'\:AAJ.'~ 
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DECRETO N. 8t.U - DE 21 DE MAIO DE i88t.. 

Divido a Provincia do Paraná em dous distrietos oleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro do 
corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art. L 0 / A Província do Paraná forma dous districtos 
eleitoraes. 

Art. 2.o O f.o districto eleitoral terá por cabeça a ci
dade de Coritiba e se comporá: do município de Cori
tiba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Luz de Coritiba e Sant'Anna de Pacatuba; do município 
do Arraial Queimado , comprehendendo as parochias de 
Santo Antonio do Arraial Queimado e S. João Baptista da 
Campina Grande; do município de S. José dos Pinhaes, 
comprehendendo as parochias de S. José dos Pinhaes e 
Nossa Senhora dos Remedios de Iguassú; do município de 
Votuverava, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora do Amparo de Votuverava e Nossa Senhora da Guia 
do Serro. Azul; do município de Paranaguá, comprehen
dendo as parochias de Nossa Senhora do Rosario de Pa
ranaguá e Senhor Bom Jesus dos Perdões de Guarakes
sava; do município de Guaratuba, constituído pela parochia 
de S. Luiz de Guaratuba ; do município de Antonina , 
constituído pela parochia de Nossa Senhora do Pilar de 
Antonina; do município do Porto de Cima, constituído pela 
parochia de S. Sebastião do Porto de Cima; e do município 
de Morretes, constituído pela parochia de Nossa Senhora do 
Porto de Morretes. 

Art. 3. 0 O 2. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Castro e se comporá : do município de Campo Largo, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade de 
Campo Largo; do município da Lapa, constituído pela pa
rochia de Santo Antonio da Lapa; do município da Palmeira, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Con
ceição da Palmeira e S. João do Triumpho; do município de 
Tibagy, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos 
Remedios de Tibagy e Nossa Senhora da Conceição de Jatahy; 
do município de Jaguariahyva, constituído pela parochia do 
Senhor Bom Jesus de Jaguariahyva; do município de Ponta 
Grossa, comprehendendo as parochías de Sant'Anna de Ponta 
Grossa e Santo Antonio de Imbituba; do município de 
S. José da Boa Vista, constituído pela parochia de S. José 
da Boa Vista; do município de Guarapuava, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora de Belém de 
Guarapuava e Santa Thereza; do município de Palmas, 
constituído pela parochia do Senhor 13om Jesus do Campo 
de Palmas; do município do Rio Negro, constituído pela 
parochia do Senhor Bom Jesus da Columna do Rio Negro; e 
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do município de Castro, comprehendendo as parochias de 
Sailt'Anna de Castro e Senhor Menino Deus do Pirahy. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu ConselhQ, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em íH 
de Maio de i88f, 60. 0 da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8H5 - DE 21 DE MAIO DE :1.881. 

Divide a Provinda de Santa Catharina em dons districtos elcitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art . .f. o A Província de Santa Catharina forma dous distri
ctos eleitoraes. 

Art. 2. o O L 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Desterro e se comporá: do município do Desterro, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Desterro, 
Santissimn Trindade, Nossa Senhora dà Conceição da Lagôa, 
Nossa Senhora das Necessidades de Santo Antonio, S. Fran
cisco de Paula de Canavieiras, S. João Baptista do Rio 
Vermelho e Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão; do muni
cípio de S. Miguel, constituído pela parochia de S. Miguel; 
do município de Tijucas, comprehendendo as parochias de 
S. Sebastião da Foz do Tijucas, S. João Baptista do Alto 
Tijucas e Senhor Bom Jesus dos AIDictos de Porto BeiJo ; 
do município de Itajahy, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora do Bom Successo de Càmbriú, Santíssimo 
Sacramento de Itajahy, .S. Luiz, Nossa Senhora da Penha 
de Itapacoroy, S. Pedro do Gaspnr e S. Paulo de Blumenau; 
do município de Pnraty, comprehendendo as parochias do 
Senhor Bom Jesus do Paraty e Nossa Senhora da Conceição 
da Barra Vlillha; do município de S. Francisco,-comprelien
dendo as parochias de Nossa Senhora da Graça de S. Francisco e 
Noss~ Senhora da Gloria do Sahy; e do município de Joinville, 
const1tuido pela p3rochia de S. Francisco Xavier de Joinville. 

Art. 3. 0 O 2.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Laguna e se comporá: do município de S. José, compre
hendendo as parochias de igual nome, Santo Amaro do 
Cuba tão, Santa Isabel e Therezopolis, S. Pedro de Alcantara, 
Nossa Senhora do Rosariu da Enseada do Brito e S. Joaquim 
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de Garopaba ; do município da Laguna, comprehendendo as 
parochias de Santo Antonio dos Anjos da Laguna, S. João 
Baptista de Imarohy, Senhor Bom Jesus do Soccorro da 
Pescaria Brava, Sant'Auna do .Mirim e Sant'Anna de Villa 
Nova; do município do..)J'ubarão, comprehendendo as paro· 
chias de Nossa Senhora da Piedade do Tubarão e Nossa Senhora 
Mãe dos Homens de Araranguá; do município de Lages, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Prazeres 
de Lages, Nossa Senhora do Patrocínio dos Baguaes e 

·S. Joaquim da Costa da Serra; e do município de Coritibanos, 
comprehendendo as paroehias de Nossa Senhora da Conceição 
dos Coritibanos e S. João de Campos Novos. 

Art. 4.. • Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro !l 

Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio 1 do Rio de Janeiro em 2i 
de Maio de i881, 60." da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8U6- DE 2f DE 1\IAIO DE i88l. 

Divido a. Provincia do S. Pedro do Rio Grande do Sul om sois distrietos 
eleitor aos. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: 

Art. L• A Província de S. Pedro ,do Rio Grande do Sul 
forma seis districtos eleitoraes. 

Art. ~.· O i.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Porto Alegre e se comporá: do município de Porto Alegre, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora Madre de 
Deus, Nossa Senhora do Rosario, Nossa Senhora das Dôres, 
Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora da Conceição de 
Viamão, Nossa Senhora ·do Livramento das Pedras Brancas e 
Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia do Gravatahy; do muni· 
cipio de S. Leopoldo, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição de S. Leopoldo, S. Pedro do 
Bom Jardim, S. Miguel dos Dous Irmãos, Nossa Senhora da 
Piedade, Santa Christina do Pinhal, e o curato de S. Francisco 
e S. Felix; do município do Cahy, comprehendeudo aspa· 
.rochias de S. Sebastião do Cahy, Sant'Anna do Rio dos Sinos, 
s. José do Hortencio e Santo Ignacio e os curatos de Santa 
Catharina e S. Vendelino; e do município de Monte Negro, 
comprehendendo as parochias de S. João Baptista do Monte 
Negro, s. Salvador e Bom Principio. 
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Art. 3. 0 O 2.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Cruz Alta e se comporá: do município do Arroio, consti
tuído pela paroehia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio; 
do município de S. Doming_os das Torres, constituído pela 
parochin de igual nome; do município de S. Francisco dQ 
Paula de Cima da · Serra, constituído pela parochia de 
S. Francisco de Paula de Cima dn Serra; do município de 
Santo Antonio da Patrulha, constituído pela parochia de igual 
nome; do município da Vaccaria, comprehendendo as pa
rochias de Nossa Senhora da Oliveira da Vaccaria e S. Paulo 
da Lagôa Vermelha e o curato do Bom Jesus do Bomfim: do 
município de Cruz Alta, constituído pela parochia do Espírito 
Santo da Cruz Alta; do município de Passo Fundo, com
prAhendendo as parochias de Nossa. Senhora da Conceição da 
Apparecida do Passo Fundo e Nossa Senhora da Luz ; do 
município da Palmeira, constituído pela parochia de Santo 
Antonio da Palmeira; e do município da Soledade, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora da Soledade. 

Art. 4. 0 O 3. o districto eleitoral terá por cabeça a cidade de 
Alegrete e se comporá: do município de S. Gabriel, com
prehendendo as parochiasde S. Gabriel e S. Vicente e o 
curato de Nossa Senhora do Bom Despacho; do município do 
Rosario, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosario 
do Passo do Alegrete; do município de Alegrete, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do 
Alegrete; do município de Santo Angelo, comprehendendo as 
parochias de Santo Angelo e S. Luiz das Missões ; do muhi
cipio de S. Borja, comprehendendo as parochias de S. Francisco 
de Borja e Sant'lago do Boqueirão ; do município de Itaqui, . 
comprehendendo as parochias de S. Patrício de Itaqui e 
S. Francisco de Assis; do município de Uruguayana, consti· 
tuido pela paroehia de Sailt'Anna de Uruguay; e do muni
cípio de Quarahim, constituído pela parochia de S. João 
Baptista de Quarahim. 

Art. 5.0 O ~.o districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Pelotas e se comporá : do município do ·Livramento, 
constituído pela parochia de Sant'Anna do Livramento ; do 
município de Dom Pedrito, constituído pela parochia . de 
Nossa Senhora do Patrocínio de Dom Pedrito ; do município 
de Bagé, constitui do pela parochia de S. Sebastião de Bagé; 
do município de Piratinim, comprehendendo a parochia de 
Nossa Senhora da Conceição de Piratinim e o curato de Nossa 
Senhora do Soccorro; do município de Cacimbinhas, consti
tuído pelá parochia de Nossa Senhora da Luz de Cacimbi· 
nhas ; do município de Pelotas, comprehendendo as paro
chias de S. Francisco de Paula de Pelotas, Santo Ailton~o da 
Boa Vista, Nossa Senhora da Consolação do Boquete, Nossa 
SenhOra da Conceição do Boqueirão e S. Lourenço; e do 
município de Cangussú, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição de Cangussú e Nossa Senhora 
do Rosario do Serrito de C~ngussú. 

Art. 6. 0 O 5. 0 districto( eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Rio Grande e se comporá: do município do Palmar, 
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constituído pela parochia de Santa Victoria do Palmar ; do 
município de Jaguarão, comprehendendo as parochias do 
EspirHo Santo de Jaguarão e Santa Isabel dos Canudos ; .do 
município de Arroio Grande, comprehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande e s. João 
Baptista do Herval ; do município do Rio Grande, compre
hendendo as parochias de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
Nossa Senhora das Necessidades do Povo Novo e Nossa 
Senhora da Conceição do Tahim ; do município de S. José 
do Norte, comprehendendo as parochias de S. José do Norte, 
Nossa Senhora da Conceição do Estreito e S. Luiz de Mostar
das e o curato de Nossa Senhora da Boa Viagem; do muni
cípio de S. João de Camaquam, constituído pela parochia de 
S. João Baptista de Camaquam; do município de Dôres de 
Camaquam, constituído pela parochia de Nossa Senhora das 
Dôres de Camaquarn; do município da Encruzilhada, com
prehendendo as parochias de Santa Barbara da Encruzilhada 
e S. José do Patrocínio; e do município de Caçapava, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção 
de Caçapava, Santo Antonio de Lavras e Sant'Anna da Boa 
Vista. 

Art. 7." O 6.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Rio Pardo e se comporá: do município de S. Jeronymo, 
comprehendendo a parochia de S. Jeronymo e o curato de 
Santa Thereza do Herval; do município do Triumpho, 
constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do Triumpho ; 
d~ município de Taquary, comprehendendo as parochias 
de S. José do Taquary, Santo Amaro e Santo Antonio da 
Estrella ; do município do f!.io Pardo, comprehendenào as 
parochias de Nossa Senhora do Rosario do Rio Pardo e Nossa 
Senhora da Candelaria c o curato de S. Feliciano; do muni
cípio de Santa Cruz, constituído pela parochia de S. João de 
Santa Cruz; do município dn Bocn do Monte, comprehen
dendo a parochia de Santa Maria da Boca do Monte e o cura to 
de S. Pedro; do município de S. l\Iartinho, constituído pela 
parochia de igual nome; do município de S. Sepé, consti
tuído peln parochia de Nossa Senhora da Conceição de 
S. Sepé; e do município de Cachoeira, cornprehendendo 
n parochia de Nossa Senhora da Conceição dn Cachoeira e os 
curatos de S. Carlos do Formigueiro e Santo Angelo. 

ArL. 8.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do 1\Ieu Conselho, l\Iinistro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Jmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio <le Janeiro em 
21 de l\faio de f88i, 60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o-Imperad,or. 

Barão Ilomern de 1Wello .. 
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DECRETO N. 81:1.7 - DE 21 DE MAIO DE i88L 

Divido a Província de Minas Geraes em vinte distrietos olcitoraos. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro. 
do corrente anno, Hei por bem Decretar: . 

Art. L o A Província de Minas Geraes forma vinte districtos 
eleitoraes. · 

Art. 2. 0 O L • districto eleitoral terá por cabeça a cidade de 
Ouro Preto e se comporá:· do município do mesmo nome, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar do · 
Ouro Preto, Nossa Senhora da Conéeição de Antonio Dias, 
S. Bartholomeu,. Nossa SenhOra da Conceição de Antonio 
Pereira, Santo Antonio da Casa Branca, Nossa Senhora da 
Conceição do Rio de Pedras, Nossa Senhora da Boa Viagem 
da llabira do Campo, Nossa Senhora ·de Nazareth da Cachoeira 
do Campo, Sarito Antonio do Ouro Branco, Nossa Senhora da 
Piedade do Paraopebà, Nossa .Senhora da Conceição de Congo
nhas do Campo e 'S. José do Paraopeba ; do municipio de. 
Entre-Rios, comprehendendo as parochias de Nossa Senho
ra das Grotas ··do Brumado de Suàssuhy, S. Braz de Suassu
hy e Nossa Senhora das Necessidades do Rio do Peixe; e do. 
munieípio dtl'Queluz, comprehendendo as parochias d.e Nos
sa Senhora da Conceição· de Uuelm:, Nossa Senhora das 
Dôres da Capella Nova, Santo Antonio de Itaverava, S. Go.n
çalo de Catas Altas de' Noruega, Espírito Santo do Lamim, 
Santo Amaro é Sant'Anna do Morro do Chapéo. . 

Art. 3. 0 O 2. 0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de l\Iariànna e se comporá : do município de igual nome, com-. 
prehendendd às parochias de Nossa Senhora da Assumpção da 
Sé dé l\larianna, Nossa Senhora da Conceição de Camargos, 
Nossa. Senhora de Na;zareth do Inficionado, Nossa Senhora 
do Rosario do Sumidouro, S. Caetano do Ribeirão Abaixo, 
Nossa Senhora da Cachoeira do úrumado , Senhor Hom 
Jesus do Furquim, Nossa Senhora da Saude, Nossa Senhora do 
Rosarió .d.e Paulo Moreira, S. José da narra Longa e S. Gonçalo 
d'Ubá : do município de Ponte Nova, comprehendendo aspa
rochias de S. Sebastião da Ponte Novn, Santa Cruz do Escãlva
do, Nossa Senhora da Conceição do Casca, Sant'Anna de Abre
Campo, Sant'Anna de Gequiry e S. José da Pedra Bonita; e 
do município de l\lanhilassú, cotnprehendendo 11s parochias 
de S. Lourenço de M.anhuassú, S. Simão, Santa Margarida, 
Sacramento,. Santa Helena e S .. Roque do Catatinga. . 

Art. !1." 0.3~0 districto eleitoral terá por cabeça a cida
de de Ital.)ira ·e se. comporá: dp município do mesmo nome, 
comprehendendo as parocP,ias de Nossa Senhora do Rosario 
de ltabira do Matto Dentro, Nossa Senhora do Carmo, Santa 
Maria, Sant',Arina dos Ferros, S. Sebastião do Parahyba do 
~latlo Dentro; Sete Cachoeiras, Nossa Senhora de Nazareth 
de Antonio Dias .Abaíio, 9~: José da Lagôa e Sant'Anna do 
Alfi,é; do municipio de

1
, ;:,anta Bárbar~, comprehe·ndendo 
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as parochias de Santo Antonio do Ribeirão de Santa Barbara, 
Rio de S. Francisco, S. Gonçalo do Rio Abaixo, S. João 
do Morro Grande, Brumado, Nossa Senhora do Rosario de Co
caes, S. Miguel do Piracicava, Nossa Senhora da Conceição 

. de Catas Altas do Matto Dentro, S. Domingos do Prata e Se
nhor Bom Jesus do Amparo do Rio de S. João ; do município 
da Conceição, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Conceição de Matto Dentro, S. Domingos do Rio do Peixe, 
Santo Antonio da Tapera, S. Francisco de Assis do Par:mna, 
Nossa Senhora do Porto de Guanhães, Nossa Senhora do Pilar 
do Morro de Gaspar Soares, Nossa Senhora da Oliveira de 
ltambé, Riacho Fundo, NóS'sâSenhora Apparecida de Corregos, 
Santo Antonio do Rio Abaixo e S. Sebastião do Rio Preto. 

Art. 5. • O r.,. o districto eleitoral terá iJ'Or cabeça a cidade 
de Sabará e se comporá: do município de igual nome, com
prebendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Sabará, Nossa Senhora da Lapa, Santa Quiteria, Nossa Se
nhora da Conceição de Rapozos, Nossa Senhora do Pilar de 
Congonhas de Sabará, Santo Antonio do Rio Acima, Nossa 
Senhora da Boa Viagem do Curral d'El-Rei, No;sa Senhora 
do Carmo do Betim, S. Gonçalo da Contagem e Nossa Se
nhora da Venda Nova; do município de Caetbé, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora do Bow Successo de 
Caethé, Nossa Senhora Madre de Deus de Roças Novas e San
tíssimo Sacramento de Taquarassú ; do município de Santa 
Luzia, comprehendendo as parochias de Santa Luzia, Nossa 
Senhora da Saude da Lagôa Santa, Senhor Bom Jesus ile 
Mattosinhos, Nossa Senhora da Conceição de Jaboticatubas e 
Pá o Grosso ; e do município de Sete Lagôas, comprehendendo 
as parochias de Santo Antonio de Sete Lagôas, Nossa Se
nhora do Carmo do Taboleiro Grande, Santíssimo Sacramen
to da Barra do Jequitibá e Burity;: 

Art. 6. 0 O 5.0 districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Pitanguy e se comporá: do município do mesmo nome, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar 
de Pitanguy, Sant'AnnadeMaravilhas,Sant'Anna do Onça do 
Rio S. João Acima, Senhor do Bom Despacho, Nossa Se
nhora da Conceição de Pompêo e Nossa Senhora da Abbadia ; 
do município de Abaeté, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora do Patrocínio da Marmelada, Nossa Senhora 
das Dôres do lndaiá, Nossa Senhora do Loreto da Morada 
Nova, Santo Antonio dos Tiros e S. Sebastião de Pouso 
Alegre; do município de Curvello, ·comprehendendo as paro· 
chias de Santo Antonio do Curvello, Nossa Senhora da Con
ceição do Morro da Garça, Nossa Senhora da Piedade do 
Bagre e Sant' Anna de Trahiras ; do município do Pará, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade do 
Pará, Santo Antonio do Morro de Matheus Leme, Nossa Se
nhora do Carmo de Cajurú, S. Gonçalo do Pará e Sant'Anna 
do Rio S. João Acima; e do município de Santo Antonio do 
Monte, comprehendendo as parochias de Santo Antonio do 
Monte, Nossa Senhora da Saude, Nessa Senhora da Luz do 
Aterrado e S. José do Corrego d' Anta. 
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Art. 7. • O 6.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de S. João d'El-Rei e se comporá: do município de igual nome, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar de 
S. João d'El-Rei, Santo Antonio do Rio das :Mortes, Nossa 
Senhora da Conceição da Barra, Nossa Senhora de Nazareth, 
S. Gonçalo do Ibituruna, S. 1\liguel do Cajurú e Santa Rita 
do Rio Abaixo; do município de S. José d'El-Rei, comprehén: 
dendo as parochias de Santo Antonio de. S. José d'El-Rei, 
Nossa Senhora da Conceição de Prados, Sant'Anna do Caran
dahy, Santo Antonio da Lagôa Dour3da e Nossa Senhora da 
Penha de França da Lage ; do município do Bom Successo, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Bom Sue
cesso, S. João Baptista e S. Thiago; do município da Oliveira, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Oliveira, 
S. Francisco de Paula,Nossa Senhora da Gloria do Passa Tempo, 
Nossa Senhora do Carmo do Japão, Santo Antonio do Amparo 
e Nossa Senhora Apparecida do Claudio ; e do município de 
Bomfim, comprehendendo as parochias do Senhor do Bom fim, 
S. Sebastião do Itatiaussú, Nossa Senhora das Dôres da Con
quista, Nossa Senhora da Piedade dos Geraes e S. Gonçalo 
da Ponte. 

Art. 8. • O 7.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Barbacena e se comporá: do município do mesmo nome, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade 
de Barbacena, Barroso, Nossa Senhora da Conceição da lbi
tipoca, Nossa Senhora das Dôres do Rio do Peixe, Santa Rita 
da Ibitipoca, Quilombo, S. Miguel e Almas de João Gomes, 
Nossa Senhora dos Remedios e Nossa Senhora do Desterro do 
Mello ; do município do Turvo, comprehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Conceição do Porto do Turvo, Senhor 
Bom Jesus do Bom Jardim, S. Vicente Ferrer, Nossa Senhora 
Madre de Deus e Nossa Senhora da Conceição de Carrancas; 
e do município de Piranga, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição do Piranga, Santo Antonio do 
Calambáo, Nossa Senhora da Oliveira, Nossa Senhora da Con
ceição do Turvo, S. Caetano do Chopotó, Nossa Senhora. da 
Piedade da Boa Esperança, Sant' Anna da Barra do Bacalháo, 
S. José do Chopoló, Nossa Senhora da Saude do Pinheiro~ 
Nossa Senhora do Porto Seguro e Santo Antonio do Ba
calháo. 

Art. 9.• O 8.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade de 
Ubá e se comporá: do município de Í"Ual nome, compre
hendendo as parochias de S. Januario de Ubá, S. João Ba
ptista do Presídio,. Sant'Anna do Sapé, Sant'Anna dos Bagres, 
S. José do Barroso e S. José de Tocantins ; do município do, 
Pomba, comprehendendo as par()chias de S. Manoel do Pomba, 
Espírito Santo, Nossa Senhora das Mercês, Porto de Santo 
Antonio, Senhor do Bomfim, Senhor Bom Jesus da Canna 
Verde e Nossa Senhora das Dôres do Turvo ; do município' 
da Viçosa, comprehendendo as parochias de Santa Rita do 
Turvo, S. Sebastião dos Affiictos, S. Miguel e Almas de Arri
piados, s: Sebastião de Coimbra, S. Miguel dG ,Anta e S. 
Sebastião da Pedra do AI\ta ; e do municipio de Carangola1 
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comprehendendo as parochias de Santa Luzia do Carangola, 
Nossa Senhora da Conceição dos Tombos do Carangola e S. 
Francisco do Gloria. 

Art. !0. 0.9.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade da 
Leopoldina e se comporá: do município de igml nome, com
prehendendo as parochias de S. Sebastião da Leopoldina, 
Nossa Senhora da Piedade,\.Nossa Senhora 1\Iadre de Deus 
do Angú, Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista, Senhor 
Bom Jesus do Rio Pardo e Sant'Anna do Pirapitinga ; do 
mnnicipio de Cataguazes, comprehendendo as parochias de 
Santa Rita do Meia Pataca, Nossa Senhora da Conceição do 
Laranjal, Espírito Santo do Empossado, S. Francisco de 
Assis do Capiv-ara e Santo Antonio do l\'Iuriahé; do município 
do Muriahé, comprehendendo as parochias rte S. Paulo de 
Muriahé, Nossa Senhora das Dõres da Victoria, S. Sebastião 
da Cachoeira Alegre, Nossa Senhora do Patrocínio, S. Sebas
tiãu da Matta, Nossa Senhora da Gloria e Nossa Senhora do 
Hosario da Limeira ; e do município do Mar de Hespanha, 
comprehendendo. as parochias de Santo Antonio do Mar de 
Hespanha, Espírito Santo, Santo Antonio do Aventureiro, 
Nossa Senhora das Dôres do Monte Alegre e S. José· do 
Parahyba. 

Art. H. O 10.• districto]eleitoral terá por cabeça a cidade 
do Juiz de Fóra e se compora: do município de igual nome, 
comprehendendo as parochias de Santo Antonio do Juiz de 
Fóra, Nossa Senhora da Assumpção do Ch:~péo d'Uvas, S. 
Francisco de Paula, S. José do Rio Preto e S. Pedro de AI can
tara;' do município do Rio Novo, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora da Conceição do Rio Novo, Espírito 
Santo do Piáu, Sant1ssima Trindade do Descoberto e S. João 
Nepomuceno; e do município do Rio Preto, comprehendendo 
as parochias do Senhor dos Passos do Rio Preto, Santa Barbara 
de Monte Verde, Santo Antonio da Olaria e Santa Rita da Ja
cutinga. 

Art. :12. O H.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Pouso Alto e se comporá: do município de igual nome, 
comprehendendo as parochias de Noss<:~ Senhora da Conceição 
de Pouso Alto, S. José do Picú, Santa Rita do Passa-Quatro, 
Sant'Anna de Capivary e Nossa Senhora da Conceição da Vir· 
ginia; do município de Il<1jubá, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora da Conceição de Itajubá, Nossa 
Senhora da Omceição de Pirangussú, S. Caetano da Var
gem-Grande, Nossa Senhora da Soledade de Itajubá e Santa 
Rita da Boa Vista; do município de S. José do Paraíso, 
comprehendendo as parochi11s de S. José do Pílraiso, S. João 
Baptista das Cachoeiras, Nossa Senhora da Consolí!ção de Ca
pivary e Santa Rita do Sapucahy-mirim; do município de 
Christina, comprehendendo as parochias do Espírito Santo da 
Christina, Nossa Senhora do Carmo do Pouso Alto, S. Sebastião 
de Capiluba e Santa Catharina; do município de Baepcndy, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição 
e do Montserrat deBaependy, Aguas de Caxambú, S.Sebastião 
da Encruzilhada, S. Thomé das Lettras e Nossa Senhora da 
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Conceição do Rio Verde; do município de Ayuruoca, com
prehendendo as paruchias de Nossa Senhora da Conceição de 
Ayuruoc:~, Nossa Senhora do Rosario da Alagôa, Nossa 
Senhora do Bom Conselho dos. Serranos, S. Domingos da 
Bocaina, Senhor Bom Jesus do Livramento e Santo Antonio 
do Passa·- vinte. · 

Art. !3. O !2.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Pouso Alegre e se comporá: do município rle igual 
nome, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus 
dos Mnrtyres de Pouso Alegre, .Ní1ssa Senhora Apparecirla da 
Estiva, Nossa Senhora do Carmo da Borda da Matta, S. Fran
eisro de Paula do Ouro Fino, Sanii> Antonio da Jacutinga e 
l\1cJtfl Si:io; do município de Jaguary, cornprt·hendendo as 
pnrochias de Nossa Senllora da Conceição de Jaguary, Santa 
Rita da Extrema, S, Jo~é du Toledo, Nussa Senhora do Carmo 
de Cambuhy e Senhor Bom Jesus do Campo Místico ; do 
mun:dpio de Caldas, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora do Patrocínio de Caldas, Santa Rita de Cassia, Nossa 
Senhora do Carmo do Campestre, S. Sebastião de Jaguary e 
Nossa Senhora da Saude dns A !luas de Caldas; do município 
de Mu.:ambinbo, •·omprehendendo as parochias de S. José 
da Boa Vista, Nossa Stmbora t!as Dôres de Gua:x:upé e Santa 
Barbara das Canô:is; do município de Cabo Verdl', compre· 
hendendo as parrwh:as de Nossa Senhora da Conceição de 
Cabo Verde, Sar ta Rita do Rio Claro e S. José dus Botelhos; 
do município de;:,. Sehastr<io do Paraíso, comprehendendo as 
parochias de S. Sebastião do Paraíso, S. Carlos de Jacuhy, 
Esp'rito S:tnto tia Prati nha e S. Francisco de Monte Santo; ·e 
do uJUnicipio de Passos, comprehendendo as parochias do 
Senhor Bum Jesus dos Passos, Nossa Senhora das Dôres do 
Aterrado e Santa Rita de Cassia. 

At't. H.. O !3." districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da Campanha e se comporá: do município de igu:.l nome, 
comprehendeudo as parochias de Santo Antonio do Valle da 
Piedade da C11mpanha, Nossa Senhora da Saude dlis Aguas. 
Virtu,.>as, Senhor Bom Jesus do LamiJary, Tres Corações 
de Jesus, Maria e José du Rio Verde, E~pirito Santo da 
Mutuca e S. João Baptista do Douradínho; do município 
de S. Gon~·alo de Savucahy, comprehendendo as paro
chias de S. Gonealo de Sapucahy, Sant'Anna de Sapucahy, 
Santa Isabel e Nussa Senhora da Piedade do Retiro; do mu
nicípio de Alfenas, comprehendendo as parochias de S. José 
e Nossa Senhora das Dõres de Alfenas, Santo Antonio da 
Sacra Família do Machado, S. Francisco de Paula do Ma
charlinho, Nossa Senhora do Carlllo da Escaramuça, S. Se
bastião do Areado, S. Joaquim da Serra Neg-ra, Nossa Senhora 
da Conceição da Boa Vista e S. Joã'J do Retiro do Barranco 
Alto; do município de Tres Pontas, comprehendendo as 
par"chias da Nossa Senhora d3 Ajuda de Tres Pontos, 
Sant'Anna da Vargem, Espirito Santo da Vargínha,. Nossa 
Senhora do Carl!lo de Campo Grande e Carrego do Ouro ; 
e do muníc'ipio de Lavras, comprehendendo as parochias de 
Sant' Anna de Lavras do F uni~~ Nossa Senhora do Ca:rmo das 
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Luminarias, Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira, S. João 
Nepomueeno, Senhor Bom Jesus dos Perdões e Senhor da 
Canr.a VPrde. 

Art. i5. O i~.o districto eleitoral terú por cabe~a a cidade 
da Formiga e ~e comporá : do municipio de ig-ual nome, 
comprehendendo as parochias de S. Vicente Ft·rrPr da For
mi~t·a, Nossa Senhora do Larmo dos Arcos, Snnt' Anna de Bam
buhy e Nossa Senhora da Ahbadia do Porto Real de S. Fran
cisco; do municiNçl de Tamanduá, comprehendendo as 
parochias de S. Bento de Tamanduá, No,sa Senhora do 
Desterro, Espirito Santo de Itapecerica e Na:-;;a Senhora 
das Candêas; do municipio de Campo Bello, constituido pela 
paro<·hia do Senhor Bom Jesus do Campo Bello; do mu
nicipio das Dôres da Boa E>perança, compreiJendendo as 
pnrochias de Nossa Senhora d<IS Dôres .dn Boa E~perança, 
Espirito Santo dos Coqueiros e S. Francisco d'Agua Pé; do 
muni~ipio do Carmo do R.io Claro, comprehtlndendo aspa
rochias de Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro, Nossa Se
nhora da ConcP.itão Apparecida e S. Seb<~stilío da Ventania; e 
do município do Piumhy; comprehendendo as pHochias de 
Nossa Senhora do Livramento do Piumhy, S. João Baptista 
do Gloria, S. Roque e Nossa Senhora do Rosario da Pimenta. 

Art. 16. O !5. 0 districto eleitoral terá por cnbt:ça a cidade 
de Ubernb:l e se comporá : do município de igual nome, 
comprehendendo a~ parorhias de Santo Antoni0 e S. Sf'has
ti~o de Uberaba, Nossa Senhora da Conceiçi.io das Alng-õas, 
Nossa Senhora do Carmo do Frutnl, Nos~a Senhora das Dôres 
do Campo Formoso e S. Pedro do Ubernbinha"; do municipio 
do Prata, romprehendendo ns parochias de Nossa Senhora do 
Carmo do Prata, S. José do Ti.iuco, S. Franc~isco de Salles e 
Nossa Senhora do Rosnrio da Boa-Vista do lUo Verde; do 
munidpio de Monte Alerrre, compr·ehendendo as parochias 
de 8. Francisco da;; Chagas de Monte Alegre, Santa Maria 
e Nossa Senhora da Abbadia do Bom Succe>so , do município 
do Sacram<'nto, comprehendendo as parochias do Santíssimo 
Sacramento, Nossa Senhora do De~terro do Desemboque e 
Espírito Snnto da Forquilha; do municipio de Araxú, com
prehendendo ns parochias do s~.ontissimo ·Sacramento de S. 
Domingos do Arnxú, Nossa Senhora das Dures de Santa 
Juliana e Santo Antonio da Pr<~tinba; e do município do 
Carmo do Paranahyba (Campo Grande), eomprehendendo as 
parochias de No~sa SPnhor;J do Carmo do Arraial Novo, S. 
Francisco das Chngns do Campo Granàe e Nossa Senhora da 
Conceiçiio do Areado. 

Art. i7. O 16.0 districto eleitorr.l terá por cabeça a cidnde 
de Paracatú e se comporá: do município d:l ig-ual nome, 
cornprehendendo as pnrochias de Santo Antonio da l\langa do 
Par<,catú, Snnt'Anna do Burity, Ri<' Prelo, Santo Antonio da 
Canna Brnva e Sant'Anna dos Alegres; do municipio da Ba
gagem, comprehendendo as J.wrochias de Nossa Senhora Mãe 
dos Homens da Bngagem, Nossa Senhora do Carmo. Nossa 
Senhora da Abbadia d'Ag-11a Suja,· Nos"u Senhora do Amparo 
do Brejo Alegre e Stmt'Anna do Rio das Velhas; do muni-
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cipio do Patrocinio, cornprehendendo as parochias dé Nossa 
Senhora do .. Patrvcinio; Nossa Senhora do Patrocínio de Co
romandel e s:~ Stlbastiiio da Serra do Salitrtl; e do município 
de P:1tos, comprehendendo as pnrochias de Sant~J· Antonio 
dos Patos e San t' Anna do Para na h yba da Barra do· Espirito 
~n~. . . 

Art. !8. O f.7.• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
da DiDmantina e se comporá : do município de igual nome, 
comprehendendo as pnrnchias de Santo Antonio da Sé da Dia
mantinll, S. João da Ch:lpAda, Nossa Senhora da Conceição 
do Rio M:mso, S. Gonçalo do Rio Preto, Nossa Senhora das 
Mercês do Mendanha, Nossa Sen1iora da Conceit-ão de Curi
matahy, Santo Antonio do Gouvêa, Espirito.Santõ de Datas e 
Nos~a Senhora da Gloria; do município de Montes Claros, 
cúmiJrehendendo as parochh1s de NQssa · $enhora e S. José de 
Montes Claros, Sant' Anna de Contendas, Santo Antonio da Boa 
Vista, Santíssimo Coraçãt• de Jesus e S. Gonçalo do Brejo das 
Alm"s; e do município de Gequitahy, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora da Conceição do Gequitah y, 
Seohnr do Bom fim, Sant'Anna dos Ulhos d'Agua, . e Nossa 
Senhora do Bom Successo e Alinas da Barra do Rio das 
Velhas. · · 

Art. i9. O !8.• districto eleitoral terá por ·cabeça a cidade 
do Serro e se comporá : do município de igual nome, 
comprehendendo as parochias de Nossá Senhora da Conceição 
do Serro, Santo AntoniO do Rio do Peixe, S. Seb<~stião de 
Correntes. Nossa Senhora :Mãe dos Homens do Turvo, Nossa 
Senhora da Penha do Rio Vermelho, Nossa Senhora dos 
Pr:•zeres do Milho Verde, S. Gonçalo do Rio das Pedras, Santo 
Antonio do ltambé e S. Jo>é dos Paulistas; do municivio de 
S. Miguel de Guanhiies, comprehendendo as parochias de 
S. Miguel e Almas de Guanhàes, Nossa Senhora do Patro~ 
cinio.c Nossa Senhora das Dôres da Capellinha de Guanhães; 
e do municipio do Rio Doce, comprehendendo as )Jarochias 
de Santo Antonio do Pecanha, S. José do Jacury e Nossa 
Senhora da Conceicão do Cuiethé. · 

Art. 20. O i9.• dlstricto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Minas Novas e se compm·á: do município de igual nome, 
comprehendendo as parochias de S. Pedro do Fanado de 
Minas Novas, Nossa Senhora d:t Graça da Capellinha. ·Nossa 
Senhora da Conceil;ão do Sucuriú, Nossa Senhora da Con
r.eiçiio d'Agu:~ Limpt1, Nossa Senhor:~ da Pied~de e Santa 
Cruz da Chapada; do. município de Philadelphia, com
prehenilendo as parochi;1~ de No~sa SPnhora da Conceirão 
rte Phih1delphin e Santa Rita de Malacat:heta; do município 
de S. Jotio Baptista, comprehendendn as parochias de S. 
João Baptista, Nossa Senhora da Penha de França, Sant:1 Maria 
de S. Felix, San tissimo Coraeão de Jesus d:1s Barreiras e 
Noss:1 Senhora das Mereês do Arassuahy; e do município de 
Arassuaby, comprehendendo as parochias de Santo Antonio 
do Arassuahy, Santr Antonio da llinga, S. Sebastià·-~~~~~~ 
Grande, S. 1\tiguel do Jequitinhonha e S ~jlf;as;; 4.q ;: • 'i' .. 
Arassuahy. \~ \\\ ~..u; u.., u.t.j,!l~~ 

r;~\,; ·~; 
Íi~ 
i< 

\~· :~_\)0~ 
'~s c;::?\JÍ~ 
~ 
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Art. 21. O 20.• districto eleitoral terá por eabe(.'a a cidade 
do Grão Mog"l e se comporá: do lllUnicipio de igual nome, 
compreheudendo as parochias de Santo AntoJnio do ~tacnm· 
birussú da Serra do Grào-Mugol, S. Jo~é!do Gorutuba, Santo 
Antonio de ltacami:Jira, Nossa Senl)l)ra dns Hiachos dos 
M:~chados e Santo Antonio do Gorutuba ; do município do 
Rio Pardo, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Conceiçiio do Rio Pardo, Santo Antonio de Salin:~s e 
Agua Vermelha; do município da Boa Vista, comprehend•·ndo 
as parochias de Nossa Senhora da Graça do Tremed;il e S. 
Seb:ostião dos Lençóes; do munic1pio de Januaria. compre
hendendo as paroehias dR No~S;1 Senhora das Oôres da Ja
nua ri~, Npssa Senho~ do Amparo do Brejo do Slllg:<do e Nossa 
Senhora da ConcP-k~o de Morrinhos; e do município de S. 
Francisco, comprehendendo as parochias de S. José da Pedra 
d,,s Angicos, Santo Ant•mio da Manga de S. Romào, Sant'Anna 
do Ca!JàO Redondo e Santo Antonio do Paredão. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em con~rario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Jmperio, assim o tenha 
entendido e faça executllr. Pal<1eio do I:Ho de Janeiro em 
21 de Maio de 1881, 60. 0 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de 1l!ello. 

DECRETO N. 8H8 - DE 2f DE MAIO DE i88L 

Divide a Provinda do Goyaz em dous d~t~ict~s elc.~oraos. 

Attendendo ás disposições da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
do corrente anuo, Hei por bem D~cretar: 

Art. i. • A Província de Goyaz forma dous districtos 
l)leitoraes .. 

Art. 2.• O :1..• districto eleitoral terá por cabeça a cidade 
de Goyaz e se comporá : do município de Goyaz, comrn·e
heudendo as parochius de Sant'Anna de Goyaz, Noss~ Senhora 
do Hosario de Goyaz, Nossa Senhora do Rosario da Barra, 
Santa Rita d' Antas, Nossa Senhora do Rosar·io do Rio Cla1·o, 
N•,ssa senhora do Pilar do Ouro Fino, S. José de Mossame
des, S. Francisco de Assis de Anicuns, S. Seba~tião do Al
lemão, Nossa Senhora da Abbudia do Curralinno, Santa Maria 
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do A!'aguaya e Santa Leopoldina ; do município de Meia 
Ponte, comprehendPndo ~s pnrochins de Nossa Senhora do 
R&sar:o de Meia Punte e s~nt'Anna d'Anta; do mnnicipio 
de Corumbá, con~titnido pPla parochia de Nossa Senhora 
da Penha de Corumbá; do município de Santa L•Izia, con
stituído pela paroehia de Santa Luzia; do município do 
Bomfim, comprehendendo as parorhi;ts do Senhor do Bomfim e 
Nossa SPnhor:J da Conc·eição de Cr.m;1inas; do município do 
Pouso Alto, con><titnirlo pela parot·hia de Nossa Senhora da 
Ai.badia do Pouso Alto; do município de Santa Cruz, com
prehendendo as parochias de NMsa Senhora da Conceição de 
Santa l~ruz e Nossa Senhora rio Desterro de C<~ldas Novas; do 
município de Villa BeiJa, comprPhendendo as parochias de 
N11ssa Senhora do Carmo de Villa Bella de Morrinhos e 
Santa Ritn do Paran:~hyba; do município do Cat:~lão, crnsti· 
tuido pela parochia de No;;sa Senhora M:1dre de Deus do Ca
talão; do município de Entre- Rios, constituído pela parochia 
do Dirino Espírito Santo do Vai·vem; do município do 
Rio Verde, comprehrndenrlo as parochias de Nossa Senhora 
das DDrPs do Rio Verde, Drvino Espírito Santo do Jatnhy e 
Nossa Senhoril da Abbadia do Par11n:,hyba; e do município 
ào Rio Bonito, t·omprehend··ndo as parochias do Divino Es· 
pirito Santo de Torres do Rio Bonito e Nossa Senhora das 
Dõres do Rio Coxim. 

Art. :3. o O 2. o districto eleitoral terá por cabeça a villa 
de Cavalcante e se comporá : do município d:~ Boa Vista, con
~tituido pela parorhi<1 de Nossa Senhor:1 da Consoh1çã,, da Boa 
Vhta do Tocantins; do munidpio do Porto Imperial, com
prehendendo n~ parochias de No,:.sa Senhora da~ Mercês do 
Porto Imperial, S. Pedro do TocHntins e Nossa Senhora do 
Carmo ; rio município da Natividade. comprehenriendo as pa
roch!ns de Nossa Senhora d" Natividade, S:mt'Ailna da Cha
pad;~ e S. MiguPI e Almas ; do municipio da Concei~·ão, com
prehenflendo as paroch,ns de No~sa Senhora da Conceic'ío 
do Norte e S. Josê do Duro ; do município da Palma, com
prehendPndo as parochias de S. João da Palma e Divino Es
pírito Santo do Peixe ; do município das Anaias, compre· 
hendendo· as parochias de Nossa Senhora ··dos ·Remedios das 
Arraias e Santo Antonio do Morro do Ch~péo; 110 município 
de Tap-uatinga, constituído pela p·•rochia de Santa Maria de 
Taguati,nga ; do municipio de S. Domingos, constituído pela 
parochia de S. Domi·ngos; do ·município da Posse, con~ti· 
tuido pela parochia de Sant' Anna da Posse ; do município de 
Cavnlcante, comprehendendo as parochias de Sa.nt'Anna de 
Cavalcan;e, S. Felix e S. Theodoro. de Nova Roma ; do muni,., 
cipio do Forte,. cornpr!'hendendo as parochias de.S. Seba,:.tião 
do l"orte, Nossa 'Senhora do Rosario de Flores e Santa Rosa; 
do município de. S. Jo~.tr, comprehendendo as parochia~ de 
S. José de Tocantins e Nossa Senhora dn c~onceição de Tra
hiras; du nrunicipio do Pibr, comprehendendo as parochi:1s 
de Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Conceição de 
Crixás e Santo Antonio do Amaro Leite ; do município de 
.Taragõiá, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
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Penha de Jaraguá; e do município da Formosa, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Formosa. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrnrio. 
O Barão Homem de :Mello, do l\leu Const·lho, :Ministro e 

Secretario de Estndo dos Negoeios do Imperio, assim o tenha 
entrndido e fuça executar. Palacio do Hio d11 Janeiro em 21 
de l\faio de 1881, 60;• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de ltello. 

DECRETO N. 8H9- DE 21 DE MAIO DE 1881. 

Divide a Provipcia de Mato Grosso em dons distrietos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei. n. 3029 de 9 de Janeiro 
do correute anno, Hei por bem Decrewr : 

Art. 1. • A Província de .\lato Grusso forma dous districtos 
ell'itnrat~~. · 

ArL 2. o O L• districto elritoral terá por cnbeça a cidade 
de Cuyabá e será. CO,JlStitúido · pelo municjpin de Cuyabú, 
cornprehendenpo as parochias do Senhor Bom. Jesus de 
Cuyabá, S. Gonçalo de Pedro 11, No~sa Senhora da Guia, 
Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Rio Abaixo, 
Sant'Anna do Sacriunento da Chapada e Nossa Senhora de 
Brotas. · 

. .A.rt. 3. • O 2° districto eleitoral terá por cabeçn a cidade 
de.Cor11mbá e se Cflmporá: do município do Dbmantino, 
constttpido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do 
Alto Paraguay Di:~mantino; do município do Rosnrio, .con
stitq.ido pela parochia de Nossa Senhora do Rosario do Rio 
Acima; do município de Miranda, comprehendendo as pn
rochias de Nossa Senhora do Carmo de Miranda e Santa Rita de 
Liv~rgeria ; do município de COI'Umbá, comprehendendo as 
parochias de Santa Cruz de Corumbá e S. José de Hercul:mia; 
do m.unicipio do Panmahyba, constituído pela p~rochia de 
Sant' Anna do Paranahyt1a; do muniqipio de Poconé, con
stituído pela parochia de Noss::t Senhora do Rosario de Po
coné; do município de S. J .. uiz de Caeeres, constituído pela 



,\r.TOS DO PODER EXECUTIVO 519 

parochia de S. Luiz de Caceres; e do município de Mato 
Grosso, constituido pei:J parochia da Santíssima Triudade de 
M11to Grosso. 

Art. lJ,.o Revogam·sens disposições em contrario. 
O Barão Home:n de i\1dlo, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretal'io de Est~do dog Ne~:"OCios do Imperio, asstm o 
ténha entenrlido e r~ç·a executar. Pala.~io do Rio de Janeiro 
em ;H de Maio de 1881, 60." da lndejJendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 8120 - DE 21 DE ~IAIO DE l88L 

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia·'""': ~st•·ada_ de ferro 
Príncipe do Grã<d.~.a(á, o autoriza-a a fiiriéeionar. · .. 
--~·-- -·-·---- . . .- ·---

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Estrada de 
ferro Príncipe do Grão- Pará, devidamente representad~t, e de 
conformidade com a Minha Immediata Resolução de 2, do 
corrente mez, tornada sobre p:irl!c•~r da Secção dos Ne!!ocios 
do lmperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 14 
de Abril ultimo, Hei por bem Approvar seus est~1tutos e au
torizai-a a funccionar com ns modifieaç@es que com este 
baixam, assigna•la,- por Manoel Buarque de Macedo, do Meu 
Con~elho, Ministro e Secretnrio de Estndo dos Neg-ocios da 
Agril'ultura, Cnmmercio e Obras Pu.bli•~~ts, que assim o tenha 
entrndido r fnca exrcutar. P«lacio do Rio de Janeiro em 21 
de Maio de :1881, 60." da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

Modificações a que se ret"ere o Decreto n. 81~0 
desta data. 

I 

O§ L• do art. 6.o fica assim:- Cada acção é indivisível· 
si, porém, seu V3lor pertencer a dous ou mais indivíduos' 
sórnente um delles poderú exercer direito em virtude della. ' 
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li 

Fica supprimido o art. 8. • 

III 

O. § 2. • do art. 25 fica a~sim redigido :- A poi:centagem 
de~tinada ao fundo de reserva será convertida em apolices da 
divida publica, fundada, em bilhetes do Thesouro ou em letras 
hypothecarias de estabelecimentos de credito real, garantidos 
pelo Estado, dando-se aos juros a mesma applicação. 

O fundo'de re&erva é exclusivamente destinaao para fazer 
face ás perdas do capital socinl ou para substituil-o .. 

Não se farão dividendos cmquanto o capita I desfalcado .em 
virtude de perdas não fôr integ-ralmente restabelecid.o. 

Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que 
lhes forem distribuídas. ,, · 

A perda de dous terços du capital dará Jogar á (jjssolução da 
companhia,'e a sua Jiquidaç~o se fara por meio de uma com
missão de tres . membros. ilCÇÍOnistaS OU e~tranhos, eleitos 
pela a~sembléa geral 4e&de que se vt>rifique qualquer das . 

. hypotheses do art. 295 do Codigo do Commercio. 
Palacio do Rio de Janeiro em 2f de Maio de i88i.-Manoel 

Buarque de Macedo. 

Estatutos da .Estrada ·de ferro-Príncipe do 
G~·ão-Pará- (Da raiz da Serra da Estrella 
a S. Jo~é ·do Rio Preto) 

CAPITULO I 

DA COJIIPANHIA 

Art. L • A sociedade anonyma org-anizada sob a denomi
nacão de Companhia da Estrada de ferro Príncipe do Grão
Pará tem por fim a constmcção, uso e gozo de uma estrada· 
de ferro da raiz da Serra da Estrt>lla á cid8de de Petropolis 
e á freguezia de S. J, sé do Rio Preto, por acquisição do 
privil .. gio eoncediilo a Miguel Calogeras, Pandia Calog-eras 
e Luiz Berriui, pelo Governo da Província do Rio de Janeiro. 
A companhia tomará a si o& contratos celebndos pelos refe~ 
ridos concessionarios a 28 de Fevereiro de :1.879 com o. Go
verno Provincial e a :1.7 de Junho de :1.879 com a Imperial 
Companhia de navegação a vapor e Estrada de ferro de Pe
tropolis. 
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Art. 2. 0 A duração da companhia 5erã a mesiQa do pri
vilegio da estrada de ferro, isto é, de 90 annos. 

Art. 3. o A séde da companhia será na cidade do Rio de 
Janeiro, podendo ser tran:;ferida parn Petropolis, si assim 
resolver a assembléa geral dos accionbtas. 

Art. ~-o A estrada será dividida em tres secções-a pri
meira da raiz da Serra á cidade de Pétropolis, il sE>gunda de 
Petropolis ao ponto que fõr escolhido nas immediações da 
confluencia dos rios Piabanha e Rio Prero; a terceira deste 
ponto ao que for êonsiderado mais conveniente na freguezia 
de S. José do Rio Pr~to. 

§ L• O capital para a primeira secção será de 1.100:000:$ 
dividido em 5.500 acçõe~ de 200.'; cada uma. 

§ 2. 0 O c:•pit:•l para as outras duas secções será posterior
mt-nle determinado por deliberação da assembléa geral ap
provada pdo Governo, á vista dos estudos que o mesmo 
Governo approvar. ' 

§ 3.• A companhia considerar-se-ha constituída desde que 
estiver subscripla a metade do capital fixado para a primeira 
secção. 

Art. 5. o As chamadas para entrada~ das acções serão feitas 
pela dir,ectoria, segundo as necessidades do serviço. Serão de 
iO ll 20 % do valor das 11cções. 

Entre um~ e outra chamada deverá mediar nm prazo nunca 
inferior a 30 dras. · 

DPverão ser annunciadas com antecedencia de 20 dias pelo 
menos. 

Art. 6.• As acçõrs não. poderão ser transferidas senão de
pois de realizado 50 % do .seu valor. As transferen•·ias só 
serãG válidas sendo ff'itas nos livros da corupanhia com 
as~ignatura do vendedor e comprador e de um dos di- · 
rectores. 

§ t.o Cada acçuo é indivisível. Não podem, portanto, dous 
ou mais inaivtduos exercer direito com o mesmo titulo. 

Art. 7. 0 O accionista que não entrar com a prestação cor
respondente a qualquer chamada, pérderá o direito ás acções 
de que não fizer a referida entrada, as quaes, salvo o caso 
de força maior justifieado perante a directoria no pr~zo de 30 
dias, poderão ·ser novamente erniUidas, revertendo em bene
ficio da companhia as entrad!is feitas. 

Fica, porém, entendido que o accionista é responsavel pelo 
valor das acções que lhe fore~ dis!ribuidas e que o com
Itlisso não livra da responsabilidade para com terceiros 'até ao 
valor d~ts me~mns ac~;ões. 

Art. 8. • Realizaria a mPtade (pelo meno~) do capital social 
poderá a companhia ll'vantar o re~tante·, do capital por meio 
de títulos de preferencia de debentures do juro e amortização 
que fór mar:cada. . . . 

Em tal caso n:lo se poderá proceder á distribuição de, di
videndos antes de achar-se solvido o estipulado com os de
ben!!lres, e pão se. _poderá f~zer novas chamadas sobre as 
acçoes senllo para amortização dos debentures. 
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CAPITULO 11 

DA ASSEM8LÉA GE;RA~ 

An. 9. o A a~sembléa geral compor-se· ha de todos .os ac-' 
cionistas possuidores d~> iO ou m.-,is accõ~s, e como taP-s in·
scriptos nos registros da companhia 60 dias antes da reuniiio 
par<~ que forem convocudos, exceptuando•se ·todavia a pri-: 
me ira si tiyer-logar a otes .daquelle pnlzo, contado a partir da 
installação da c~mp:mhia. . 

§ i. o O :~ccionista de. mP,nos de 10 acções poderá tomar parte: 
nos trabalhos tia assemlJiéa geral, mas não podHrá votar. 

Art. 10. F<'riio parte .d.a assembléa geral, exhibidos os do
cumeptos comprobatorios : 

t.o Os inventariante$ pelos espolias de· que façam parte 
ac~ões da companhia; , 

2. 0 Os p ·is, tutores e curadores por seus filhos, tutelados 
ou curatelados ; . 

3. o Os maridos por, suas mulheres; 
~-o Os representantes· (le q~lalquer corporação ou pessoa 

moral por ellas; 
5. 0 Os procuradores especiaes, comtanto que seja!ll ac-

cionistas, por seus mandantes; · . 
6." O socio autorizado a usar da firma social pela sociedade 

de que f;•ça .parte. · 
AI:t. ll. A assembléa geral ficará constitnida desde que 

pelos prt>sentes se ache representnJo um terço do capital 
renliz<~do. Si, porécl), houve e .a deliberill' sobre reforma dr, esta· 
tutos, m.udanç<~ de sr;de, augmento de capital ou-liquida\:ão da 
comp~nhia, deverão os presentes representar dous terços (pelo 
meno,;) do capitill realizado. 

Art. f2 Compete á a'sembléa geral : 
i. o .Nomear por acclama~ão ou rscrutinio o seu presi

dente e dous secretarias que hão de funccionar no respectivo 
anno soda! .. Da mesa da nssemhléa g-eral não poderão· 
fazer parte directore~ nem empregados da comp<~nhia ; 

2. 0 Eleger por maioria ab,;oluta de votos a dire0toria, a 
commissão de·que trata o art'. 12 tl qualquer outra cnmmissão 
especial de inquerito sobre us pontos que julgnr conveniente; 

3. o Resolver annualmente sobre os a c tos e escripturação 
da directoria, ouvida a competente commi~são ; 

4. o Ordenar alterações na marcha da administração e re
solver sobre qualquer provosta que interesse ao tim e objecto 
da companhia ; · 

5. o Resolver angmento do fundo social, reforma de esta
tutos, ali,~naçi\o da empreza ou ampliação de seus fins, com 
acquiescencia do Governo ; · · 

6·. 0 Decidir a dissolução da companhia por venda ou qual
quer circumstancia fortuita e inevitavel, e nesse caso pre
screver o modo da liquidaçiio, res:1eit3das · as disposições das 
leis vigentes. · 
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Art. 13. A aç;~emhléa geral reunir·,e·ha ordinariamente 
em qualquer dia do mez de Agosto de cada anno para 
lhe ser presl:'nte o relatorio da directoria, bem como o balanço 
e contns do :mno financeiro anterior, que serão submettidos 
ao ex:ame de uma C<lmmissão flntão eleita e composta de 
tres membros, possuidores de 20 ou mais act;ões cnd<l um·. 
Logo qne estn commiss1io tenha concluído os seus trabalhos~ 
será novnmente convocada a assemloléa ger:tl rm sessão ordi· 
naria para deliberar 'obre os rrwsmos, preencher as vagas 
que houver n~ directoria por expiração do mandato ou 'bu· 
tros motivos. 

§ L• Si ficar impedido algum dos membros da commissão, 
os restantes chamarão quem o substitua d'entre os accionistas 
de 20 ou m:1is aeeões. . 

Art. !4. A assembléa geral ex:traordinaria poderá ter Jogar 
sempre•que o julgar necessario a directoria ou accionistas 
que representem um decimo do capitnl social, m<lS poderá 
tratar unicamente do ohjecto da convocação e do preenchi-
mento de vaga arcidental da directoria. . 

Art. 15. A convocação, quer para assembléa ordinaria, 
quer para extraordinnria, será feita por annuncios nos jornaes 
de maior circulaç:'io repetidos pelo menos tres vezes, oito e 
tres dias antPs e no din da reunião. 

Art. :1.6. Dez acções dão jus a um voto, e o possuidor de 
maior numero tPrá tantos votos quantas vezt'S dez acções 
possuir, sem comtudo a me,m3 pessoa poder em seu ou 
albPiO nome ültrapassllr 20 Votos. 
Para~rapho unico. Não serão admittidos votos por pro

curnção quando se tratar da eleição de membros da di
rectorin. 

Art. :1.7. As votações que não se referirem a eleições sr.rão 
geralmente per capita, IÍIHS deverão ~er tomadns ou· recti
ficadns por .eséru~inio secreto e numero de acções, sempre 
que assim o requererem ciDco accionistas. 

Art. 18. Quando deixarem de reunir-se accionistas suf
ficitntes para uma a~~emhléa geral nrdinaria ou extrnor
dinaria, ser:i conv•lradn olitrn que eff ... ctuar-se·ha lO Jias 
d•·pois, preeedendo os 111esrnos <mnuncios do art. Hl, e func
c!orwrá qualquer que seja o numero qne se reunir. Esta 
c1rcumstancia será mencionada nos annuncios. 

CAPITULO III 

DA ADMiNISTRAÇÃO 

Art. :l9. A companhia será administrada pór uma directorin 
composta de cinco membros, eleitos de tres em tres annos 
peh1 a,;sembléa geral, e que d'entre si escolherão presidente 
secretario e tbesoureiro. ' 
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§ i. 0 A directoria incorporadora será composta dos Srs. 
Dr. J. M. da Silva Coutinho, Honorio de Araujo Maia, 
Commendador F. Tavares l3astns, A. U. Lerugruber e G. 
Morrilt, que servirão até á primeira reuni~o da assembléa 
geral, a qual eleg-erá a dirPctoria definitiva. . 

§ ll.o A assembléa geral poderá a qualquer tempo reduzir 
:1 tres o numero dos directores. 

Art. ~0. São condições essenciaes para poder ser votado 
para director: . . . ' 

i. o A posse de 50 acções na occasião da eleição ; 
2." A iuexistencia de qualquer e~pede d1~ interdicçiio. 
§ L 0 Os directorPs niio poderã,O ali<• na r ou onerar de 

qu:dquer l'órma as acções que devPm possuir para serem 
eleitos, devendo as mesmas ficar em deposito nns cofres da 
companhia até que sejam approyada;; pela assembléa geral as 
contas relativas ao teuqJo do mandato. . . 

§ 2.0 Nns casos de impedimento temporario ou absoluto de 
qualquer director, os rE>staútes cham<~rão um ar.cionista para 
sub<tituil-o, o qual fica dependente e sujeito ao que t-i·dispos
to nos precedentes paragr~pbos •. Esta substituição vaiPrá :1té 
â primeira r~unlào ordinaria ou extraordinaria da assembléa 
geral cuja as~emllléa preencherá a vaga. 

Art. 2i. A directoria é sol·dnria com plenos poderes 
geraes. de administração, de confurmidade com as resoluções 
da assem~Jéa geral. , . 

Art. 22. A directoria poderá dr.liberar legalmente esta~do 
presente a maioria de seus membros. 

·Art. 23. Nenhum dir•ector poderá contratar com a com
panhia por si nem a soc1edade de que raça parte ou seja 
empregado, snb pena de nullidade do contrato, salva auto-
riza1;ào previa dtt assembléa geral. · 

ArL 24. Compete á a~sefllbléa geral marcar a remuneração 
da directoria pela fórma que entender conveniente. i;ão 
gratuitos os cargos da directoria incorporadora. 

CAPITULO IV 

:00 FUNDO DE RESERVA, DIVIDENDOS, ETC. 

Art. 25. No fim de cnda semestre será averig-nndo o corres
pondPnle lucro liquido e st~rüo el<wados 7 °/0 do m1~smo á 
conta do fundo de reserva coutra dPteriurap~o do 111aterial. 

§ t.o Quando o fundo de reserva tiver attmg-ido ~O 0 /o doca
pital não se deduzirá m:ois quota alguma para o mesmo fundo. 

§ .2. o O em prego do fundo de reserva será de terminado 
pela assembléa geral. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 5~5 

Art. 26. Os divitlendos dos accioni~tas não poderão excPder 
de 9 "/o ernqu:~nto houver debentur1s Pm dreulaç:io, devendo 
o exce;;so dos lucro<, depois de pagos os juros e amorti
zação ordinaria da divid~, ser t:mpregado na amortização 
supplementar da mesma divida. 

DISPOSIÇÃO TJIANSITORIA 

A directoria incorpor:~dora (art. :19, § :l.•) fica autotiz~da 
a requerer ao Governo Impbrial :1 <~pprova~~ão dos presentes 
estatutos e :~rei ta r quae>q uer modificaçõrs que n'ío alterem as 
suas clausulas essenciaes. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8121 - DE 28 DE MAIO DE i88i. 

Promulga a doelaração entre o n'razil' e Po;tugal para a proteeção das mareas 
de .fabr,iea e de .:ol!J.mer_ejo. - -

Tendo-se concluído e assign::uio nesta Côrte aó~ 29 dias do 
mez de Outubro de 1879,. entre o Braz i! .e Portug-al, ·uma 
decl:traçiin para a protecç:io.das mar•:as d~ fabriCa e de com-. 
mercio, Hei por bem que essa declarl)çãó ~~ja observada' 
e cumprida tão inteiramente comó nel'la se con'tém.' · · 

Ped1 o Luiz Pereira de Souzn, do Meu Conselho, Ministró e 
Secreta do de Estado do!' NegOCIOs.Estraugeirus, assim, o tenha 
entendido e faea executar. Palacio do Rio de Janeiro em ~8 
de Maio de :l88Í, 60." da independencia e ~o Imperio. 

' . .. 
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Luiz Pereira de ·Souia. 

Declara~ão entre o Brazil e Portugal para a 
proteeção das JDarcas de f'abrica e de COID• 

JDercio. 

Tendo ó Gdvetno ·de Sua Magestnde o Imp~rador do Btazíl 
e o Governo de Súa Ma gesta de o Rei de Portugal e dos Algarves 
julg-ado conveniente asseg-11rar a protect;ão reciprocá das 
marcas de fahric<~ e de r.ommercio nos dous p:dzr.s, os ab;~ito 
as~igriados, devid3mente autm·izados para este fim; .concor.
daram nas séguintes disposi• ões : " ·. 

Os subditol! de cada: uma das , altas partes contratantes 
gozarão no' territor!o da ou,ra dos mesmos direitos de que 
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gozarem os nacionaes em tudo o que disser respeito :i pro
priedade ile marc~s de f~brica e de commercio. 

Fica entendido que as pessoas que desejarem obter a 
protecção a~sim estipulada deverão cumprir as formalidades 
e~igidas vela lei nos respectivos paizes. 

Em testemunho do que os abaixo assignados firmaram a 
presente decl<~ração e lhe puzeram os seus sellos. 

Feito em dup]4cata no Rio de Janeiro aos 29 dias do mez de 
Outubro de !879. 

(L. S.) A. Moreira de Barros. 
(L. S.) Visconde d~ BOI'ges de Castro. 

DECRETO N. 8122- DE 28 DE MAIO DE 1881. 

lJclcnuina quo a: c.al_ou_i_<t ___ ~_C_~\lllo •, na Pro.-ineia do Espirilo Santo, 
passe ao regimen corumum á~ Olllra~ povoações do, Jmpcrio. 

Hei por bem Determinar que a colonia c Castello •, na Pro· 
vincia do EsJJirito Santo, seja emancipada do regimen colo
nial, p rssando ao domínio da lettisluçào commum ás outras 
povoaçõréS do lmperio e cessando a administraç~o especial a 
que, até á presente data, se acha sujeita. 

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Est3do dos Negocias Estrangeiros e interino 
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em 28 de :Maio de f88Í, 60.• da Independencia e do Im.perio. 

Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Pedro Lw:z Pereira de Souza. 

DECRETO N. 8123·- DF. 28 DE MAIO DE :l881. 

Concedo g~!"!"l_f~~-.!!e. . .iuros do 7 "lo sobre o capit_al de 500:0ú08 á companhi" 
que Hondque Raffard organizar para o cslabclccimcnto .do um engenho 
central,'destinaJo ao fahl'ico de assucar de eanna, no município de~ 
J;JCapivary, Provinein do S. Paii!õ:'---· ·· 

Attendendo :Ío que Me rrqueren Henrique Raffard, Hei por 
bem. nos termos do art. 2. • da Lei n. 2687 de 6 de Novembro 
de :1875, Conceder á companhia que organizar a garantia de 
juros de 7 % ao anno sobre o capital de 500:000#, effectiva-
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mente empregados na construc~:ão de um engenho central 
e mais. d<'pendencins para o t'nbrico de assuc~r de canna, no 
munieipiu de S. João do Capiv:•ry, Província de S. Paulo, 
mediante o emprego de app:•relhos e processos modernos os 
mais :.perfeiçoados, nb•crvarlas as cl~usulas que ccn) este 
baixam, assigna as por Pedro Luiz Pereira de S?uza •. do Meu 
Conselho, Minislro e Secrl'tario de E~Lado mte~·mo dos' 
Negocias da Agl'icultura, · Co;umercio e Obras Publicas, que 
assim o tenba eu tendido e r~ca executar. Palario 110 Rio de 
Janeiro em 28 de Muio de !881, 60. 0 da Independencia e do 
lmperio. 

Cem a rubrica de Sua Magestp,de o Imperador .. 

Fedro !uiz Pereira de Souza. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 81~3 
desta datu. 

I. 

Fica concedida ú companhia que Henrique Rafi'nrd organizar 
para o estabelecimento de um engenho central., destinado 
ao fabrico de assucnr de cannn, no município de S. João do 
Ca~ivary, Província de S. Paulo, medinnte o emprego de appa
rclhos e proce~sos modernos os mais aperfeiçoados, a l!araPtia 
de juro5 de 7% ao anno sobre o capital ele iiOO:GOOJ, efft~ctiva
mente empregados na construcci•o do~ edilicios aproprindos 
para a fab1·icn e dPpendencias dest:J, tramway, seu material 
fixo e rodante, animnes e accessorios indispensaveis ao ser
vico dn mesma f"brica. 

II 

A companhia IJOderú ser organizada dentro ou fóra do 
Imp~rio, sendo no. primeiro caso pteferidos p~rlr accionii'tas, 
em igualdade de condições, os proprietarios agrícolas do refe
rido município. 

III 

Tendo a companhia a sua séde no exterior, nomearit um 
representnnte com tudos os poderes precisos para tr:ttnr e 
resolver no Jmperio, directamente com o Governo. todas as 
questões que provierem do contrato que fôr celebrado em 
virtude das presentes clausulas. 

IV 

A respomabilidade do Estado pela gar~ntia do juro só sertí 
effectiva depois que a comp:~nhia provar que o engenho 
central está nas condições de funccionar o durar' es- _ 
par;o de 20 annos, contados da data do coJitrat :\-r u := ;'. ~ 0, n 

~\I' n -"'" ., vJ 
f~~ 
t 
\.."' D . :..· --
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O respectivo pagamento será feito por semestres vencidos 
em prt·sença dos balimços de liquidação da receita e despeza, 
exhibidos pela companhia e devidamP.nte exawinados e au
thenticados pelo Agente fiscal do Governo, fazendo- se, no 
acto em «!Ue a ~mvreza estiver prompta. e em estado. de co
meçar SUN$ operações, .a conta do juro até então ver1cido, 
correspQAdente ao tempo e á som ma dt) ca !li tal elfectivamente 
empregadQ na cons•rucçào, !Jara ser' pago conj;.tnctamente 
com_ o juro do primeiro semestre posterior á inauguração da 
fabnca. , 
Re~ulará o. cambio de 27 dinheiros por 1/$ para todas as 

operaçõe.>_, si a companhia fór organizada' fóra do Imperio 
ou alli levantado o capital. 

v 

Além da garant\a do juro, ficam concedidos á companhia 
os seguintes favores: 

L • ben~;ào de direitos de importação sobre as machinas, 
instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao serviço 
da fabrica. ' 

Esta isepçiio _J;Jão ~erá elfPcti_va, emquanto_ a compnnhi:1 ~ão 
apresentar, no Thesouro Nac10f1al, a relaçao dos sobredt~os 
objectos, especificando <1 q'úant1dade e quolida•le, que aquella 
repartiÇão lixará lillnualrnente, conforme as instrucções do 
Minbterio da Fazenda. 
Cw~rá o·f:i~·or, licandú.a companhia sujeita á ,res~ituiçãq 

dos direitc;>s qqe teria UE) pag-ar e á multa do dobro desses 
direitos, i~posta pelo 1\Iint~teriq .tia Agricultura, Commercio 
e Obras Pilbljca~, ou, pelo da F<~zenrla, no caso t·m yue se prove 
ter alit·nado por qu;Jjquer titulo objecto imporlado, se111 pre
ceder licença daquelles Minisledos ou d<1 Preside!lda da pro· 
vincia e pagamento dos resp()Ctlv,os .direito>. 

2. o Preferencia . !'ara acq uisição dos terrenos devolu!Os 
existentes. :to munic1piu, etf,J•~tu:•ndo·se pelos preços mi
nimosda Lei n. 6tH de i8 de Setembro de i850, si a com· 
panhia distribuil-os por immigr~ntes que importar e 
e~t~belecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, devi
damente medido> e demarcados, por preço excedente ao que 
fôr autorizado pelo Governo. 

VI 

A companhia deverá estar organizada dentro do prazo de 
!8 mezes, contados da data do contrato, sendo dentro do. 
mesmo prazo submettidos á 3J)prov;lç:io do Governo os . 
respectivos estatutos, si o capit;~l lôr levantado no Imprlrio 
ou solicitada a necessaria autorizarão para que a companhia 
funccione no Brazil, si o fundo social fór subscrij>to no ex
terior. 
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VII 

A companhia submetterá á approva('ão do Governo, dentro 
de ~eis mezPs da approvação dos estatutos, o plano e orça
mento de todns. as obras projrctadas, (IS desenhos e appa
relhos, a descript,:iio dos processos emprega<1os no fabnco 
do assncar e os novos coatrato>< que se celebrarem com os 
proprietarios agricolas, plantadores e forn•~cedores de canna, 
afim de que o GoHrno possa ajuizar do ~ystema e preço das 
obras e quantidade de canna que poderá ser fornecida ao 
engenho central nos termos d11 condição tO.• 

A companhia é obrigada a aceitar as modificações que 
forem indict:dns pelo Governo nos trabalhos preliminares de 
que trata o (JPriodo anterior, c11ducando a concessão no caso 
de não repro>entarem os contratos celebrados com os pro
prietarios agrícolas, plantadores e fornecedores-a quantidade 
mínima de canrw especificada na citada clausula iO.• para 
moagem em iOO dias em cada anno. 

VIII 

A companhia começará as obras dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data d~ approvação de seus estatuto~, ou, 
si fôr estrangeira, da nutorização, para ella funccionar no 
Braúl, e as concluirá n mezes depois. 

IX 

Si a companhia deixar de organizar-se ou, depois de 
organizada, não se habilitar para exercer suas opernções 
dentro dos prazos fixado,;, e as respectiv~s obras não come
çarem ou, depois de começadas, não forem concluidas nos 
pr<1zos estipulados, o Governo poderá declar~r nulla a con
cessão, salvo causa de força maior devidamente comprovada, 
em que será concedido novo prazo para a realização .do 
servit;o que não tiver sido opportnnamente executado ; 
ficando de nenhum effeito a concessão si, esgotado o novo 
prazo concedido, não estiver concluído o serviço. 

X 

O engenho central que a companhia éstabelecer térá capa· 
cidade para moer, pelo me'Íws, diariaménte 2l!O.OOO kilo
gramm,,s de can'na e f:dlricar ahnual'mente, pelo menos, 
960.~00 kilogrammns de nssucar, sob pena de caducar a con· 
cessao. 

A' medida que fôr augmentando a producçlio da canna no 
município, será elevada a potencia dos machinismos, si 
não a tiver de modo a obt•·r, pelo menus, uma qU:an"Lidade 
de assucar na mesma propor~.:ão acima estabelecida.' . 

PODER EXECJ;TI..-0 1881 p , 34 



~30 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

XI 

A companhia, de accôrdo com o Governo,.introduzirá em 
seu estabelecimento os melhoramentos, que no futuro forem 
descobertos e interessarem especialmente ao fabrico de as· 
sucar. 

XII 

A companhia ligará, por meio !Je linhas ferre~s com a 
bitola de um metro, na extensão de i5 kflometros, o engenho 
central com as propriedades agrícolas do m•wid!JiO, estat>e
lecendo paradas onde possam ser entrt·gues pelo~ cultiva
dores as cannas destinadas á fabrica, empregando tracção 
animada ou a vapor para conducção da canna em wagons 
apropriados a este serviço. 

X~II 

Nos contratos celebrados com a companhia é livre aos pro
prietarios agrícolas, plantadores e foroe::.edores de canna 
estabelecer as condições do f•Jrnecimento e sua indemni- . 
zaçào; podendo esta ·ser ajustada em dinheiro,· pelo jJeso .e 
qualidade d~ canna, ou em certa propor'.'ão e qualidade do 
assucar fabncado. 

XIV 

Do ct~pital garantido pelo Estado destinará a companhia o 
valor de tO •J. para constituir um fundo especial que; sob 
sua responsabilidade, emprestará, a prazos convencionados 
e juros· até 8 •/o ao anno, aos plantadores e fornecedores 
de canna, como adiantamento para auxilio dos gastos de 
producção. ·· · . · · 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dous terço~ do valor presumível d:J sa rra _ · 
N~ falta de accôrdo o v!Jior presumível da safra será fixado 

por arbitros, tendo a companhia, por fi,apçu do reembolso~:· _ 
não só 'os fmctos · pendentes, como tamb!'lm certa e deterllli· ' 
nada colheita futura, instrnmcntos de lavoura e qualquer 
outro objecto isepfo de onus, todos os quaes dev(lrão ser 
especificados no contrato dé emprestimo, em que se expres· 
sará o modo de pa;.:amento e a prohibição de serem r~tirados 
do poder do devedor, durante o prazo do emprestimo, os 
objf!ctos da4os e~ fiança,' 

"xy 

O capit~l garantido pelo Estado compor-se-ba . das sommas . 
empregadas nos estudos e obras especificados nas clausulas 
1.• ,e 7.1 , isto é,;plano e orçament(,l d!!S obras, desenho .,das 
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machinas e descript~ão dos processos, construcrão·dos edificios 
àpropri .dos pt~ra a f:~IJric:t e derendencias desta, ·tramway, 
seu material fixo e rodante, atiimaP~, terrenos e acc!ssorios 
indispensil\eis ao serv·i'ço da· mesmn fabrica, e bem àssitll de 
outras despezas feitás bana fide, que forem approvadas pelo 
Governo. · · 

XVI 

, Nas despezas do custeio do en!:!enho central serão compre· 
.hendid~ssómente ~s.que ~e tlzerem com a·compra das can· 
na~ e do material de ;)Onsum" aHnunl da f:1bric3J trafego, 

. administração er~paros oruiuarios e occurrentcs. 

XV' li 

A substituiÇão geral ou parcial do h1aterial emprt>gado no 
eng-enho central, ns obras novas, im:lusive o aul!mento das 
contratadn,;, fOrr. riio por conta do 'fund" de rpservn, que 
a companhia ronst1tuirá por meio de uma·quota dedu.tida dos 
lucros líquidos da f:.~brlca. · · 

XVIII 

Logo que a companhia distribuir dividPndos ~uperiores a 
10 °/,, e'Omeçará n indémuizar o E"tado de qual4Uer auxilio 
pP'cunidrio que delle tenh~t re.cebido, como o juro de 7% 
sobre a importancia do mesmo auxilio. · 

XIX 

Re~liznfla que seja a indemhizaç1io feita ao Estado d'o au· 
:xilio recehido, a comp:mhia dividirá o excedente da renda 
de iO% em tr·e~ partes igm•es: unw, npplicnda a ·constituir o 
fundo de am;,rtizài;ilO; a OUI1'3 a imgmentar O de reservá, 
que será represe:-~ ta do, no mínimo, por um terço do capital, 
e a terceira a addir á quota dos dividendos.. , 

XX 

A companhia obrig-a-se a prestar os esclnrecimentos que 
forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da provlocia 
e pelo Ag-ente fiscaL a não empreg<•r. escravos, a entreg-ar 
semestralmente ao Agente fi5c:•l um relatorio rircumstanciado 
dos trabalhos e'operações e a contratar pessoal idoneo para os 
diversos misteres da fnbrica, sendo ess<l idoneidade compro
vada por titulos; documentos e attestados de pessoas pro-
fissionàes e competentes. · 
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:XXI 

O Governo nomel!rá pessoa idonea. para fiscali~ar as opera
ções da comf)anhiH, a execução do (}Cntrato com ella cele
brado e o cumprimento dos ajustes leitos com os proprieta
rios agrícolas, plantadores e fornecedores de. canna. 

XXII 

O Gonrno reserva-se a faculd!ldi! de suspender o paga
mento do juro garantido, si o engenho central deixar de 
funccionar por espaço de um anno, salvo caso de força maior, 
julgado pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's infracções do cont;ato a que não estiver comminnda 
pena espec~ial imporá o Governn' administrativnment~ a multa 
de t:ooon a 5:000ij e a do dobro na reincidencia, proce
dendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV 

Os casos de força maior serão justificados perante o Go· 
veruG lmJJerial, que julgará de sua proc·edencia, ouvida a 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV 

As questões entre o GoverNo Imperial e a companhia, entre 
esta e particulares, serão decidida~. quando dn competencia 
do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes do Jmperio, de 
ac:côrdo com a legislação brazileira. 

XXVI 

As questões que se derivarem do contrato celebrado entre 
o Governo Imperial e a companhia, serão resolvidas por 
arbitros, llí!meando cada parte o seu. No caso de empate, 
não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada parte de
signará um Conselheiro de Estado, decidindo enlre os dons 
a sorte. 

XXVII 

~· Incorrendo a companhia ·em qualquer caso de dissolução, 
proceder-se-ha á liquidação de conformidade com as leis em 
vigor. 

XXVIII 

Do exame e ajuste de contas da receitn e despeza para o 
pagamento do juro g11rantido será incumbida uma commissão 
composta do Agente fiscal, de um agente da companhia e 
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de mais um empregado designado pelo Governo ou pela 
Presidencia da provinda. 

A despeza que se fizer com a fiscalisa~ão do contrato correrá 
por conta do Estado durante o. prazo ·da garantia . 

. XXIX' 

O contrato que fôr celebrado em virtude destas claus'Uias . 
será revisto de cinco em cíneo <~nnos, podt·n~o ser modiUCado · 
nos pontos que a experiencia reputàr defeituosos, mediante 
accôrdo entre .os contratantes. 

XXX 

Si o Governo Imprrial entenrler conveniente expedir regu
lamento vara boa execução da Lei n. 2687 de 6 de Novembro 
de 1875, obrigam-se os concessionarios a cumprir ó mesm6 
regulàrnento no que lh~s fõr applicavel. 

.XXXI 

O contrato que tem de ser lavrado em ·virtude destas clau
suras: será asdgnado déntrodo prazo dé 60 dias, contados desta 
data, sob pena de caducidade da conces~ão. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de .Maio de :1881.- Pedro 
Luiz Pereira de Souza. 

DECRETO N. 8f2q, -DE ' 28 DE MAIO DE 188{. 

Concede garantia de i\lros de 7 % sobre o capital de 40Ó:o00h .i. éo111panhia 
que Franc•sêõ-TeTXõirã d,e Souza Alves organizar para o estabelecimento 
de um engenho central, destinado ao .fabrico de assucar do canoa, na 
freguezia dõêãiilpÕGrando, .llunicipio Noutro. . -

Attendendo ao que Me requereu Francis.co Teixeira de 
Souza Alves, Hei por bem; nos termos do art. 2.~ da Lei 
n. 2887 de 6 de Novembro de i~75, conceder á companhia· 
que organizar a g-aranti:~ de juros de 7% ao anno sobre o 
capital de (l,HO:OOO,$, dfectivamente empregados na con
strucção tle um en2enho central e mni~ dependenci<~s para o 
fabrico de assucar de c;~nna, .na freguezia do Cnmpo Grande, 
Mun ·cipio Neutro, mediante. o emprego de apparelhos e 
processos modernos os U}ais aperfeiçoados, observadas as 
clausulas que com este .Qaixam, assignadas por Pedro Luiz 
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Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
Estado interino dos Negocios da AgricuiLura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha enteudido e faça exewtar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Maio de :1.~81, 60,• da 
Independencia. e do Imp~rio. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imp<:rador. 

Pedro Luiz Pereira de Souza. 

Clausulas a que se ref"ere·o Decreto n. 81~4 
desta data. 

I 

Fica concedida. á compnnhia que Francisco Teixeira de 
Souza Alves org;mizar para o estabelecimento de um en~enho 
central, destinado ao f~brico di) assucar de (lanna, na freguezia 
do Campo Grande, municipio neutro, mediante o em!Jrego 
de apparelhos e processos modernos lfiais aperfeiçoados, a 
garantia de juros ~e 7 °/o ao anno sobre o carital de 
400: 000#, effectivamente empregados na construcção dos 
edificios apropriado~ para a fa)J;rica e dependencias desta, 
tramway, seu material fixo e rodaQte, animaes e accessorios 
indispensaveis ao serviço da mesma fabricá. 

li 

A companhia poderá ser organizada dentro ou fóra do 
Imperio sendo no primeiro caso preferidos para accionistas, 
em ig-ualdade de condições, os proprietarios agrkolas do 
referido município. No· segundo caso, si venrler ac~·ões no 
Brazil. dará sempre preferencia áquellcs proprietario$ agrí
colas. 

III 

Tendo a companhia a sua séde no exterior, nomeará um 
representante com todos os poderes precisos para tratar e 
resolver no Imperio, directamente com o Governo, todas as 
questões que provierem do contrato que fôr celebrado em 
virtude das presentes clausulas. 

IV 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só será 
effectiva depois que a compnnhia provar que o engenho 
central eslá nas condições de funccional', e durará por espaço 
de 20 :mnos, cont<•dos da data do contrato. 
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O respPclivo pagamento será fei.to por semestres vencidos 
em prr·sença dos b:,Janços de liquidação da receita e de•peza, 
exhibidos pela companhia e devidamente examinados e 
authentica·los pelo Agente fiscal do Governo, fazendo-se, no 
acto em que a em preza estiver prompta e em est11do de começar 
suas opera~ões, a conta do jnro até então vencido, corres
pondente ao tempo o á somma do capital effectivamente em
pregado no construcção, para ser pago conjunctamente com 
o juro do primeiro semostre posterior á inauguração da 
fabrica-
Re~ulará o cambio de 27 dinheiros por 1/$ para todas as 

operações, si a companhia fôr organizada fóra do lmperio 
ou alli levantado o capital. 

v 

Além da gar;mtia do juro, ficain concediaos á companhia 
os seguintes favores : 

§ L• Isenção de direitos de importação sobre as machinas, 
instrumentos, trilhos e mais objeetos destinados ao serviço 
da fabrica. 

Esta isenção não será effectiva, emquanto a companhia não 
apresentar, no Thesouro Nacional, a relação dos sobreditos 
objecto.; especificando a quantidade e qualidade, que aquella 
repartição fixará annualmente, conforme as instrucções do 
Ministl'rio da Fazenda. 

Ce;sará o favor, fic:mdo a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pai;-ar e á multa do dobro desses 
direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Ubras Publicas, ou pelo da Fazenda, no CllSO 
de que se prove ter alien<1do por qualquer titulo objecto 
importlldo, sem preceder licença daquelles Ministerios ou da 
Presidencia da província e pagamento dos respectivos direitos. 

§ 2.• Preferencia para acquisição dos terrenos devolutos 
exi~tentes no m unir·.ipio, effectuando-se pelos preços mini mos 
da Lei n. 60i de i8 de Setembro de 1850, si a companhia 
distribuil-os por immigrantes que importar e estabelecer. não 
podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente medidos e 
demarcados, por preço excedente ao que fôr. autorizado 
pelo Governo. 

VI 

A companhia deverá estar. organizada dentro do prazo dEJ · 
:1.8 meies, contados da data do contratt>, sendo dentro do 
mesmo prazo guiJmettidos á approvação do Governo os res-
pectivos estntuto>', si o capital fór levantado no lmperio ~-
solicitada a nece,saria autorização para que a c í1l.ar~ ~ -:. 
funcc.ione no Brazil si o rundo social fôr s . rJPf' \"((bUr\ IH L. 
ex tenor. ,' c-_\...\\l~ 

. /~ ,. <o 
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VII 

A companhia submetterá á approvação do Governo, dentro 
de seis meze:. da approvação dos estatutos, o plrno e orça
mento de todas as obras proje~t<tdas, os desenhos e appa
relhos, a descripçàó dds processos empregados no fnbrico 
do assucar, e os novos contrat,Js que se celebrarem com os 
proprietarios agrkolas, plantadores e fornecedores de canna, 
afim de qüeo Governo possa ajuizar do ~ystema e prero das 
obras e quaptidade ·de cannn que poderá ser fornecida ao 
engenho central, nos termos da condiç~o to.• · 

A eompnnhia é obrigada a aceitar as modificnções que 
f o rem indicadas pelo Governo nos tral:alhos prelimlDares de 
que trata o período anterior, caducmdo a concessão no caso 
de não represent:>rem os contratos ceiPbrados com os pro
priP-tarios agrirola.>, pl8ntadores e fornecedores-a quantidade 
mínima de canna especilicada na cilada clausula iO.• para 
moagem em ~00 dias em cada anno. 

VIII 

A companhia começará as obras dentro do prazo de seis 
mezes, contados da data da approv8çào de seus rstatutos, 
ou, si fôr estr<~l\geira, da autorização para ell<l. funccionar no 
Brazil, e as concluirá i:ta mezes depois. · · 

IX 

Si a e:1mpanhia deixar de orgamzar-se ou. aep01s ae orj\·a
nizada, não se ha)Jilitar para exercer suas operações, dentro 
dos prazos fixados, e as respectivas obras ni:ío começ:u'em ou, 
depois de começadas, não forem concluídas nos prazos estipu
lados, o Governp poderá dedarar nulla a concr,ssão, salvo 
caso de força maior devidau'Jentc ·comprovado, em que será 
concedido novo prazo para a realização do serviço que não 
tiver sido opportunamente executado ; ficando de nenhum 
effeito a concessào,·si, esgotado o novo prazo concedido, não 
estiver concluido o serviço. · · · 

X 

o engenho central que a compa~ ..... -··--v.vvv~ •v•u uapa

cidade para moer, pe!o menos, diariamente, 2/í.O. 000 kilo
gr;tmmas de canpa e fa~ricar annualment.e, pelo menos, 
9ê 1.000 kilogr:tmJ;llas de assucar, :;ob pena de· ca(l.ucar a 
concessão. · · · · · . 

A' medíd,a qUe fôr augmênta,OQO a producção da canna no 
municipió será elevada a potencia dos m~chinismos, si não 
a tiver, de modo a obter, p~lo menos,: uma quantidade de 
assucar na mesma: proporçãd acima .. estabelecida. . 
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XI 

A companhia, de accôrdo c···m o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos, que no futuro 
forem descobertos e ihteressa'rem especialmente ao f~brico 
de assucar. 

XII 

A compmhia lig-ará,. por rrieio ire linhas ferreas com a 
bitola de um metro, na exterisiio de lO kilornetros, o engenho. 
central com as propriedades ag-rícolas do município, estabe
lecendo paradas onde possam ser entregues pelos cultiva
dores as cannas destinadas á fabric<l, e empregando tracção 
animada ou a v:1por para cunducção da canna em wagons 
apropriados a este serviço. 

XIII 

Ngs contratos celebrados com a companhia é livre aos 
proprietarios ag-rícolas, plantadores e fornecedores de canna 
estahelecer as condições do fornecimento e sua indemnização; 
podendo esta ser aj u~tada em dinheiro, pelo pe;:o e qualidade 
da eanna, ou em certa proport;ão e qualidade do assucar 
fubricado. 

XIV 

Do capital garantido pelo Estado dest.inará a companhia o 
valor de iO •;. para constituir um fundo especial que, sob sua 
responsabilidnde, empre;;tará a prazos conv,.ncionados e juros 
até 8 % aJ anno, aos ;Jlantadores e fornecedore:> de ~;anna, 
como adiantarn~nto para auxilio dos gastos de prodücçào. 

A irnportant,ia do emprestirno não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. 

Na falla de 11ccôrdo, o valor presumível da safra serã 
fixado por arbitros, tendo a companhia, por fiança do reem
bolso, não só os fructos pendente;:, como tambem certa e 
determinada colheita ft:.tura, instrumenios de lavoura e 
qualquBr outro objecto isento de onus, todos os quaes deverão 
ser especiticados no contrato de emprestimo, em que se 
expressará o modo de pagamento e :1 prohiiJicão de serem 
retirados do poder do devedor, durante o prazo do empres- · 
timo, os objectos dados em fiança. 

XV 

O capital garantido pelo E!'tado compor-se·ba das sommas 
empregsdas nos estudos e obr• s especilic:•dos na;.: clausulas 
t..a e 7 .•, ü:to é, plano e orçamento das obras, desenho das 
machinas e descripção dos processos~ construcção dos edilicios 
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apropriados parn a fabrica e dPpendencias desta, tramway , 
seu material fixo e rodante, nnimaes, tPrrenos e accessorios 
indisvensaveis ao &erviço da mesma fabrica,. e bem assim. 
de outras despt)zas feitas bona {ide, que forem approvadas pelo 
Governo. · 

XVI 

Nas despezas do custeio do. engenho central serão compre
hendidas sómente ns que se fizerem com a compra das 

·canoas e. do material de consumo annual da fabrica, trafego, 
administração e reparos .ordinario.s ,e occurrentes. 

XVII 

A substituição gera] ou· parcial do material empregado no 
engenho central, as. obras novas, inclusive o augmento das 
contratadas, correrão por conta do fundo de reserva, que 
a com'panhia CO!tstituirá por meio de uma,quota deduzida dos 
lucros liquidos da fabrica .. 

XVUJ 

Logo que a companhia distribuir dividendos superiores a 
10 %~ começará a indemnizar o Estado tle qualquer auxilio 
pecuniario que delle tenha recebido, com o juro de 7 "lo' 
sob~:e a Íp!portancja do mesmo auxilio. 

XIX 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do 
auxilio recebido, a t•ompanhia dividirá o excedente da renda 
de iO % em tl'es partes 1guaes: uma, apvlicada a constituir 
o fundo de l.IU!Ortiz;,çãu, a outm a augmentar o de reserva, 
que será representado, no mínimo, por um terço do capital, 
e a terceira a addir á quota dos dividendos. 

XX 

A companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos que 
forem exigid.os pelo Governo, pP.Ia Presidencia dn província e 
pelo Agente fiscal, a não empregar escravos, a entregar 
semestralmente ao Agente fiscal umre lntorio circumstanciado 
dns trab<dhos e operações e a controlar pessoal idoneo para os 
diversos mister•·s da fabrica, sPndo essa .ido'leidade com
provada por títulos, doe.umentos e attestados de pessoas 
profissio.naes e competentes. · 
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XXI 

O Governo nomeará pessoa idonea pnra fisct~lisar as opera
ções da comp:mhia, a execução do contrato com ella celebrado 
e o cumprimento dos ajustes feitos com os proprietarios 
agrícolas, plantadores e fornecedores de c.anna. 

XXII 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o paga
ment" do juro garantido, si o engenho central deixar de 
funccionar por espaço de um anno, salvo caso de força mnior, 
julgado pelo mesmo Governo. 

XXIII 

A's infracções do contrato a que não estiver comminada 
pena especinl imporá 6 Governo administrativamente a multa 
de i:OOO,$ a 5:000~ e a do dobro na reincidencia, proce
dendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV 

Os casos de força maior serão justificados perante o Governo 
Imperial, que julgará de ~ua procedencia, ouvida a Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV 

As questões entre o Governo Imperial e a companhia, 
entre esta e particulares, serão decididas, quando da compe
tencia do Poder Judiciario, pelos Juize~ e Tr1bunaes do Imperio 
de accôrdo com a Legislação brazileira. 

XXVI 

As questões que se derivarem do contrato celebrado entre 
o Governo lm!Jerial e a companhia serão resolvidas por 
;•rbitros, nome;,ndo cad:J parte o seu. No caso de empate, não 
havendo accôrdo ~obre o terceiro arbitro, cada parte designará 
um Conselheiro de Estado, decidindo entre os dous a sorte. 

XXVII 

Incorrendo ~· companhia em qualquer caso de dissolução, 
proceder-se-ha á liquidação, de conformidade com as leis em 
vigor. 

XXVIII 

Do ex~me e ajnste de contas da receita e de~peza para 
o pagamento do juro garantido será i:JCumbida uma ~------
missiio r·nmpo!>ta do Agente tbca!, de um agente d ~ ~4 ..... 

, \\:.\ 11cu ·DA li. !,f4.' 
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e de mais um empregado designado pelo Governo ou pela 
Presidencia dn província. 

A drsprz<• que se tizer com a fiscal isaç~o rlo contrato correrá 
por conta do .b.stado durunte o prazo da g11rantia. 

XXIX 

Ocontrato que fôr ceiebrado em virtude destas clausulas 
seráreviHo de cinco em cinco ~unos, podeildo ser mod1fic;~do 
nos pontos que a experiencia reputar defeituosos, mediante 
accôrdo entre ós contratantes. • 

XXX 

Si o Governo Imperial entender conveniente expedir regu
lamento para bm1 execução da Lei n. 2687 de 6 de Novembro 
de 18i5, obrigam-se os C(lncessionarios a cumprir o mesmo 
regulamento no que lhes fôr applicavel. · 

XXXI 

O contrato que tem de ser lavrada em virtude destas clau
sulas. sera. assignado dentro do prozo de 60 dias, contados 
desta data, soi.J. pena de Cl!ducidade da concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 do} Maio de 1881.- Pedro 
Luiz Pereira de :'vuza. 

DECRETO N. 8125- DE 28 DE i.VJAIO DE 1881. 

Supprime as foibas de ·pagamento dos juros das'apoliecs da dívida intQrna 
c da providencia sob.rc a guarda o arranjo dos ·liv~Ós .. o documentos da 
Caixa de Amortização. 

Attendendo á conveniencia de simplificar e regularizar o 
serviço da Caixa de Amortização, Hei por bem Determinar o se
guinte: 

Art. L • Ficam supprimicas as folhas dr pagamento dos 
juros d:,s ~polic<>s da divida interna rund<~du, sendo ~ub
stituidas peh•s relações extrahidas àos livros de c.:mtas corren
tes, na fórma das Instrucções que forem expedidas pelo 
Ministerio da Fazenda. · · 
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Art. 2. o Um dos Aj nrlantes do Corretor d~ Caixa de Amor
tiz:H;i•o, que fôr designado pelo Insp!'l~tor, ter~ a SP.U c~rgo a 
guarda, comervaç~o e arranjo dos livros c documentos per
tencentes á reparti\_"âO, sendo por elles respomavel. 

José Antonio Saraiva, .. do :Mo·u Conselho, Senador do Im
perio, Presidentu do Cnmclho de Ministro~, Ministro e Secre
tario de Esta:lo dos Ne~rucios dà Fazenda e Presidente do 
Tribunal do 'l'lwsouro Nadonal. :1~sim o tenha entf'ndido e faea 
execuwr. Palacio do Rio drJ Janeiro em 28 de .Maio de io8i, 
liO. • da InJependencia c do Imverio. 

Com a ruhric:J de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

B.nstruc~~ões a que se ref'ere o Decreto sup=·a 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Ri0 de Janeiro em 6 
de Junho de ! 8Si. 

De conformidade com o art. i. o do Decreto n. 8i25 de 
28 de Maio ultimo, declaro n V. S. que, do exercício de 
:1.881- ili82 em diante, deverão ser observadas as seguintes 
i ns trucções : 

Art. i." Os juros vencidos no fim de cada semestre. seriio 
pagos em todos os dias u:eis dos mezes· de Janeiro e Julho, 
e os n~o reclamados, nos outros mezes, nns terça~, quintas
fdras e s<~bb:Jdos, ou no primeiro dia util que se seguir, nn 
caso de que algum dos indicados seja feriado ou de guarda, 
da~ iO hor:~s dn manhii ás 2 dn rm·de. 

Art. 2.0 O Corretor receberá antes de principiar o paga
mento uma relat;5o nlphauetica e numer~da, avprovada pela 
Junta e extrahida dos u, ros da contas correntes, e~criptu
rados sPgundo o disposto no art. t.o d:1s lnstrncrões de i3 
de Junho de 1870. contendo o nnme de todos os p;.ssuidores 
de apolices que tiverem de Teceber juros no semestre, com as 
quanth1s devid:1s a cada um, e uma qunntidade de cheques 
corre~pondente á relação com a designação do numero, 
quflntia e nome do possuidor, conforme o modelo adoptado. 

Art. 3. o Aberto o pag:~mento dos juros vencidos e á pro
porç~o que ~e forem apresentando os po,:suidores das apolices 
ou seus legítimos procuradores, reconhecidos pelo Corretor 
ou p .. Io empregado que fizer suas vezes, serão os cheques 
entregues aos referidos possuidores depois de assign3dos por 
ambos, o cheque e o talão, para o recebimento de sua im-
portancia. . · 

Art. (J..o Nos casos de duvida,. o .Corretor poderú exigir a 
apresentação das apolices e reconhecimento da identidade 
de pessoa, e tambem o exame dos livros competentes. 
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Art. 5. o Qwmdo fôr feito alg-um pag-amento á vista de do
cumento, o Corr-etor lnn~·aní nu mesmo docurnt·nto o numero 
do cht·q ue com declaração do semestre, e no talão a qualidade 
do d··cumento. 

Art. 6. 0 Quando se tenha de filZer mais de um pa\!'amento 
ao mesmo possuidor·, seja p~1r hnver divt·I·sas prncuraçõ•·s, ou 
por herança, ou ontra qualtJUer razã·•, o CnrretOt" deverá 
inutilisnr o eheque, fazr.ndo o' pag:amentos em chequPs avul
so;;, notando no ver'o do cheque inutilisvdo o numero dos 
cheques avulsos e as quantias )Ja~as. 

Art. 7." No fim do pag-amL•nto g·eral, fnrmar-se-ha uma re
laC"ão dos IJ"Sstlidores que deixar;:m ch~ reeeher os re.'JJPC
tivos juros durante os mezcs de Jan.·iro e Julho, sendo •·stes 
considerados niio rt>clamados, e pag.o,.; nos outros mezes 
em eheques iguaes de ~..:ór am<~rdla. E,;tes cheyw;s serão 
eseriplos e preparados á medida que ~e apresentarem os pos
suidores. 

Arl. 8. 0 De ires em tres annos organiz~r-~t'-ha uma folha 
de todos os possuidorf's que liverem jur•·S a recPbP.r, com o 
to.t:tl rlas qu:.nllas e det:h:raçiio tios s•·rhestres, e o paramento 
~erá feito com cheques iguaes de côr verde. 

Art. 9. 0 Os talões serão Hrchivados nu C~S:I !'orle do Corretor 
e por elles serão passadas as <ertidões cte pagamento de 
juros. 

Art. iO. A conta do Tile.;;ourPiro da Cnixa de Amortização 
será liquidada em presen<:a dos ch•·qur.s ·e do livro caixa 
do mesmo Thesoureiro, o qual ti.werá ter as formalidades 
ner.es~arias, corno ~ejom o termo de abertura e encerramento, 
numera•·ão e rubrica. 

No credito deste livro o Thesonreiro bnçará as quantias que 
receber. para o pagamPnto, e no debito :1s quantias a pagar 
com declaração do numero de cada cheque e sua impor
tancin. 

Parag-rapho unico. ·Este livro poderá ser dividido em duas 
partes, l11nçando·se n:~ L• os cheques de ns. i a 5.000 e na 
2.• os de ns. 5.000 em diante. 

Art. H. O pagamento dos juros do emprestimo nacional de 
1868 continuará a ser feito como até aqui, por meio de lan
çamento em folha, e o do emprestimo de 1879 á vista dos 
coupons, conforme as instrncções em vigor. 

Deus Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva.- Sr. Con
selheiro Inspector da Caixa de Amortização. 
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DECRETO N. 8125 A- DE 28 DE MAIO DE :1.881. 

Approva a innovação do cJ)lll.J:ato celebrado com a Ccmu>a.nh_ia ___ P.ernambuc;>na 
~navog~ção costeira a vapor. 

Hei por bem Approvar o .seguinte rontr:•to celebrado. entre 
o Director Geral dos Correios e a Companhia Pernambucana 
para o serviço du navegaçao co>teira da mesma companhia, 
ficando aquelle acto dependente da Assemblea Geral. 

Manoel Buarque de M:~cedo. do Meu Con~e•ho, Ministro 
e Secrdario de Estado dos N .. gocios r.a Agricullur<J, C0m
mereio e OI.Jras Pubi1c:•s, nssim u tenha entPndidn e f;u:a exe
cutar. Palac1o do Rio de Janl'iro em :f8 de Maio de 1881, 60.0 

da Independencia e. do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlanoel Buarque de Macedo. 

Contrato que celebram ent~e si o Director 
Geral dos Correios e a Companhia Pernambu
cana para a continuação do serviço da nave
ga,:ão costeira a vnpor, em virtude dn.)\. vi .. o do 
Minililterio da Agrlcultur·a,Commercio e Obras 
Publicas, n. ~9 de ~9 de Abril proximo pas• 
sado. 

I 

A Companhia Pernnmbucana obriga-se a continuar o ser· 
vi('o de navegat;ão costeira a V<•por a sim ·cargo, de con
formidade com as clausulas do presente contrato. 

II 

. N:a linha do norte, isto é, do porto do Recifl:l.· ao da For
tale~a. no Ceará,. haverá .duas ':iagen:; mensaes, tocando nos 
portos da Parahyba, Natal, Macao, Mossoró e Arocaty. 

Na linha do sul, do Recife ao Aracajú, em Sergipe, duas 
viagens mensaes, tocando nos, portos de Maceió e Penedo. 

Do Recife á ilha de Fernando de Noronha haverá uma 
viagem mensal. 

As escalas das linhas do norte e sul poderão ser alteradas 
pelo Gover~o Imperial de_accôrdo com a companhia, segundo 
a experiencia ar.onselhar. . 



IH 

A companhia emprf\gará no 'ervir:o que or~ contrata os va
pores que ;octu~lmt!nte possue; mas os que se inutilis:.trem 
ser~o substituiJos no mais curta pr;1zo possível, a juizo do 
Governo. por ·outros inleir:wwntr novos quP sati~faça;n as 
seguintes condições: aecomrnod:~~;ões para 40 pnssagci10s de 
ré, e 60 d~ próa. debaixo dll co,berta; cap:~cid;odfl para rece
brrein 200 tonrlarl<lS metricas de c;orga, e marcha nunca 
inferior a 1ti l'iil•nnetros pm· horn (nove miltws inglez;1s), 
tcnqo o (·alado neccssari<) para · twnspor as barras em que 
devem entrar, 

IV 

Os vapores serão nacional isaàos brazileiros, ficando a sua 
ncquisieão isent~ de qualquer imposto por transferencia de 
propriedade' OU matricula ; gozarão de todos OS pr;ViJf!gÍOS 
e isen\.·Ões de paquetes, e a respeito de suas tripolações se 
observar:i o mesmo que se pr;lt:ca com os navios de guerra 

· nacionaes, o que, porén1, não os isentará dos regulamentos 
polici~es e da Alrandega. 

v 

Os vapores deverão ter a bordo os sohresalentes, aprestos, 
material, combustível, objectos de serviço dos pns,azeiros, e 
numero de olliciae~. machinistas, fo'!ni,tas e indivíduos de 
equipagem que forem necessarios, a juizo do Governo. 

Os vnpores serão vislori~dos, sem prejuizo do que ares
peito est;obelecem as leis vig-entes, de qu:,tro f'm f!Uatro mezes, 
com a assistenc.ia do Inspector da naveg<~ção subvencionada. 
Nesta vistori~ deverão esia~ completamente descarregados. 

VI 

Os dbs de sabidas e chegndas dos vapores empreg;1dos nas 
linhas do norte, sul e illta de Fernando de Noronh:1, o ma· 
ximo pr:tzo de dura;~ão de c<Jda viag-em redonda e o tempo de 
demnra nos portos de es~;ala serão lixados em uma taiJella or
ganizada pela Presicleneia d:t província, de accõrdo com a 
companhia, dentt·o doJ tres mezes, contados desta data, e mb
mettida á approvaçi•o do Ministerio da Agricultura, Com
mcrcio e Obras Publicas. 

VII 

A tarifa dos preços de fretes e passagens será org-anizada 
dentro de tres mezes, contados da data d<•ste contrato, pela 
Presideu~;b da província de aecôrdo com a companhia, e sub
mettid::t tambem á approvação do Ministerio da Agricultura; 
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Commercio e Obras Publicas ; ficando entendido que as pas
sagens e fretes por conta do Estado gozarão de um abati-
mento de tO% do preço da tarifa. · . 

A tabella e tarifa a que se ,referem esta e a precedente 
clausula vigorarão dentro de 30 dias da data em que forem 
approvadas. 

VIH 

A companhia fará transportàr~gratuitamente nos seus va-
pores: · 

L• As malas do Correio, obrigando-se a fazel-as con
duzir de terra para bordo e vice-versa, ou a entregai-as aos 
agentes do Correio devidamente autorizados para recebei-as. 
Os com mandantes ou seus prepostos e immediatos passarão 
recibo das malas que lhes forem entregues, e os exigirão das. 
q~~n~rem. ·. . . 

2. • A dons passageiros de ré por ordem do Governo ou do 
Presidente"da província, em cada viagem, mas sem come
dorias. 

a. o Até :1.0 colonos, immigrantes ou retirantes, em cada 
viagem, quer para o norte, quer para o sul, pagando só· 
mente cornedorias, e dos que excederem áquelle numero só 
cobrará 50 %.do preço da tarifa. 

~.o Ao respectivo Inspector da navegação subvencionada, 
a ré e com comedorias, quando o mesmo funccionario fôr 
percorrer as linhas. . . . 

5. o Aos empregados do Correio incumbidos pelo Director 
Geral de Inspeccionar as adpJinistrações postaes das provín-
cias, tambem a ré e com comedorias. · 

6. ~ Ao empreg.ado do Correio que fôr encarregado das malas, 
a ré e com comedorias. 

Neste ultimo caso os commandantes dos vapores fornecerão 
escaler tripolado para o prompto desembarque e embarque 
das malas, que correrão sob a exclusiva responsabilidade do 
mesmo empregado. · 

IX 

A companhia fará transportar gratuitamente qu,aesquer 
sommas de dinheiros que as Thesour11rias de Fazenda qas 
províncias em qúe seus vapores tocarem remfltt~rem .. Estas 
remessas serão encaixotadas na fórma das Instrucções do 
Thesouro de 4. de Setembro de !865, e entregues os volumes 
que as contiverem aos commandantes dos vapores, sem 
obrigação de procederem elles á c~ntagem e confere~~:cia das 
mesmas sommas, assignados previamente os conhecimentoS' 
de embarque, segundo os estylos·commereiaes. · 

Fica entendido que a restituição dos volumes intactos, isto 
é, sem signal exterior de violação, isenta os eommaodantes de 
toda e qualquer responsabilidade. 
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X 

As repartições do Correio deverão ter as su~s malas sempre 
promptas a tempo de não retardarem a viagem dos vapores 
além da hora marcada para a snhida. 

XI 

Salvos os casos de sedição, rebellião ou qu~Jquet' parturbação 
grave da ordem publica, não poder~o as PrPsidencias das 
províncias tr3nsferir as sahidt1s dos vapores, nem demorai-os 
nos portos além do prnzQ marcr,do na télbella respeetiva. 

Si a demora ou transferencia fôr causada por motivo de força 
maior, devidamente provada perante a Presidencia da pro
víncia, será a companhia isenta da multa, ouvido o In-
spector da naveg:1ção wbvencionada. . 

Si a demora tiver lognr em algum pqrto de escala, . será 
ou.vida a respeito a Presidencia da província a que pertencer 
esse porto. 

Da decisão da Presidertc.ia da Província de Pernambuco, 
sobre o motivo ou motivos de força mnior, haverá recurso 
voluntario ou ex officio para o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. 

XII 

Si algum dos vapores da compnnhia se tornat· innave· 
gavel, poderá ella, precedendo autorização do 1\'linisterio 
d:~ Agricultura, Cummercio e Ohras Publicas, ou, no <:aso 
de urgencin, do Presidente da província, fretar outro v~por, 
comtanto que satisfaça as condições exigidas. neste <:ontrato, 
na mesma província ou nas mais proximas, para substituir 
provisoriamente o innavegavel. 

XIII 

· A interrupção do serviço por mais de um mez, em toda 
ou em parte de qualquer das linhas, sem ser por effeito de 
força maior, sujeitará a compa<lhia á indemnização de todas 
as despezas que o Governo fizer pnta a continuação do serviço 
interrompido, e mais á multa de 50 o;" das mesmas despezas. 

No caso de ahandono, além da caducidade do contraio, a 
companhia pag:1rá a multa de 50"/ .. da subvenção annual, 
entendendo-se por ubandono a interrupcão do serviço por 
mais de tres mezes, salvo caso de força· maior. · 

XIV 

O Governo Imperial poder:í lançnr mão dos vapores da 
companhia para o serviço do E~tildO em circumstancias im
periosas é impn:~vistas, mediante prévio accôrdo sobre o 
preço, quer do fretamento, 'quer tl~;~., compra. 



ACTOS JiO PODER EXECUTIVO M7 

Si fôr por compra, a corli'panhia ê obrigáda a subSiituir os 
vapores que ceder ao Estado por outros nas condições deste 
contrato; dentro . do prazo de um anno da data da· cessão. 

Nos casos de fol'Çíi maior, o Governo pOderá usar do direito 
que lhe confere a presente clausula, independentemente de 
prévio accôrdo, sendo. posteriormente regulada a inde
mnização que fõr devida á companhia. 

XV 

A companhia continuará a perceber, em retribuição dos 
:;erviços declarados no presente contrato, a subvenção annual 
de !55:600,, pa,~ra em prestações mensaes depois de ven
cida na Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, 
em vista · de attestações do Inspector respectivo da navegação 
subvencionada e do Administrador do Correio Geral. 

A importancia dos fretes e passagens de conta do Estado 
será tambem pagá á companhia na mesma Thesouraria. 

XVI 

As Aifaii.degas dos portos em que os vapores da companhia 
têm de tocar expedirão os despachos necessarios para se pro
ceder ao desembarque ou embarque da carga ou das encom
mendas que elles transportarem ou tiverem de transportar, 
com preferencia á c:1rga ou descarga de qualquer embarca~ão, 
e sem embargo de ser domingo, dia santificado ou feriado, 
&dmittindo por conseguinte a despachos anticipados a carga 
e as encommendas que porventura tenham de ser trans
portadas pelos vapnres da companhia. 

Os Presidentes das províncias, dentro de suas attribuições, 
e na fórma da lei, prestarão aos vapores toda a protecção e o 
auxilio de que por qualquer motivo necessilarem para a 
continuação de suas viagens, dentro do devido tempo, e em 
cumprimento do presente contrato, pagas pela companhia 
todas as despezas que tiverem sido indispensaveis. · 

XVII 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a com
panhia, na execução do pre~ente cont!·ato, inclusive as que 
se derem sol!re os preÇos do fre·tamento ou· compra dos va
pores, nos termas da clausula XV, serão resolvidas· por ar
bitras. Si as partes contratantes não accordarem em um 
mesmo arbitro; cada uma nomeará o seu, e estes começarão 
os seus trabalhos por designar um terceiro, cujo voto será 
definitivo. Si, porém; não houver accôrdo sobre o te .~.Qz.__ 
cada ar~it~o; escolherá um Conselheiro de ... ~~ €mtJ;e~'
estes decidira asort~. · 1\)\\\.: .. llh DA vAU-4 

~\ /,. ,v'" 

~ ~ , ,no"' 
'-<:•C$ D~?tõ;.-__::~..-
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XVIII 

No acto do pagamento da subvenção!'& que_ a companhia 
tenha direito, entrará ella para a Thesouraria de Fazenda de 
Pernambuco com a quantia equivalente a ~% da mesma 
subvenção, para pagamento do Inspector da navegação sub
vencionada na província. 

XIX 

A companhia fica su,ieita ás seguintes multas: 
l.• De quantia igual á subvtmção respectiva, si não effectuar 

alguma das viagens estipuladas, 
~. • De 1:0006 a 4:0001$, além da perda da subvenção re

spectiva, si a vi11gem, depois de encetada, fôr in Lerrompida, 
salvos os casos de força maior, em que a companhia receberá 
a parte da subvenção correspondente á distancia navegada e 
será isentl! da multa. ' 

3. • De ~506 por cada prazo de :1.2 horas, que exceder ao mar
cado, tanto para partida como para chegada dos vapores ao 
porto do Rec,fe, e de 6 horas nos por~os de escala, salvo caso 
de forca maior, julgada pelo Governo. 

4.• De i008 a 5001$, pela demora que houver na entrega 0u 
recebimento àas mulas do Correio, pelo extravio de uma ou 
mais malas ou pelo máo acondicionamento dellas a bordo. 

5.• De !006, por cada carta ou objecto postãl que fõr con
duzido sem estai' devidamente porteado e inutilisadJs os sellos 
pelo commandante do vapor ou por qualquer outro em
pregado de bordo. 

6. • De :1.006 a 5006, pela não observancia de qunlquer da§ 
clausulas deste contrato para as quaes não haja :vena especial. 

XX 

A companhia não tem direito de exigir do Governo Im· 
perial outros favores ou isenções além dos designados neste 
contrato. 

XXI 

A c6mpanhia fornecerá no fim de cad:J semestre ao In
spector respP.ctivo da navegação subveneionarla um quadro 
do numero e classe dos pas>ageiros, da qualidade e quanti
dade dos geMros e mercadol'ias transportados em seus va
pores no mesmo semestre. 

XXII 

Nos vaporP-s da companhia serão admittidos passageiros de 
prõa, pagando sómente a passagem, podendo levar sua ma
talotagem para a viagem. 
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XXIII 

O presente contrato durará por cinco annos contados do 
dia l!3 de Setembro de t883, em que findará o prazo do 
contrato anterior ; podendo todavia ser ainda prorogado por 
mais cinco annos, si ao terminar aquelle prazo, a juizo do 
Governo Imperial, n comp11nhia não se achar em circum· 
stancias de dispensar o auxilio da subvenção do Estado. 

XXIV 

Fica o presente contrato dependente da approvação do 
Governo Imperial; revogadas as disposições dos çontratos 
de U de Março de t87% e 2 de Agosto de !875. 

Directoria geral dos Correios em !8 de Maio" de 1881.-João 
Wilkens de Mattos.- Por procuração, o director da companhia 
F. F. Bor.IJtH.- Como te~temunhas. -José Ricardo de 
Andrade.- Paulino José de Souza. 

N. 3.-Pagou 7786000 de sello.- Recebedoria em !8 de 
Maio de iil8i .-Lima Nogueira.- Lemos . 

. DECRETO N. 81!6- DE ~ DE JUNHO DE !88!. 

Autoriza a substituição da escala de Porto de !\foz pela de Monte Alegre, na 
primeira das duas viagons mensaes que entre Belém e Manáos fazem os 
vapores da •Amason Steam Navigation Company, limited •. 

Attendendo ao que Me requereu a Am,.,snn Steam Navi_qa· 
tion Compan•J, lim;ted. Hei por bem Autorizar a substitui. 
çiio da e~cala de Porto de :Moz pela de Monte Alegre, na 
primeira das duas viagens mensaes que ent.re Belém e Ma
n~os fazem os vapores da dita companhia, observada em 
tudo o mais a clausula f. a do Decreto n. 6826 A de 29 de 
Dezembro de f.877. 

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino 
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça execular. Palacio do Rio de Janeiro 
em 4 de Junho de i88l, 60. 0 da Independencia e dolmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperader. 

Pedro Luiz Pereira de Souza. 
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DECRETO N. 8!27 -DE ~DE 1UNHO DE 1881. 

Approva o e,'!.!\.t.!'ato celebrado com a Companhia do nnogação a v~~o_r,)lo 
Maran.hão. 

Hei por b!lm Approvar ~ contrato que com· este bnixa, 
celebr11do entre p Direc~or Geral dos Correios e o represen
tante da Companhia de navegaçiio a vapor do Maranhãn, 
para o serviço da mesma Navegação. 

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Est;Jdo dos Negocios Estrangeiros e interino 
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em ~ de Junho. de 1881, 60.• da Independencia e do. Im
perio. 

Com á rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Pedro Luiz Pereira de Souza. 

Contrato que celebram entre 1!11 o Dlreetor 
Geral dos Correios ·e a Co~npanhla de nave
gação a vapor· d•• 'Maranhão, e1n virtude do 
Aviso do Mlnlsterlo da Agricultura, CoJDJDer• 
elo e Obras Publicas n. ~9 de ~9 de Abril pro
ximo passado. 

I 

A Companhia de navegação a vapor do Maranhão obriga-se 
a continuar o serviço de navegaçà() ~osteira a seu cargo, de 
conformidêl~e com as cl11usulas do presente contrato. 

11 

Na linha do norte h~verá uma viagem mensal entre o porto 
de S. Luiz do Maranhão e o da cidade de Belém, na Provín
cia do Pará, com escala pelos portos de Guimarães, Turyassú, 
Bragança e Vigia. 

Na do sul haverá duas viagens mensaes entre o mesmo 
porto de S. Luiz e o da cidade da Fortaleza, na Provincia do 
Ceará, com escalas em uma dessas viagens pelos portos da 
Amarração, Acaracú e Granja ; na outra pelos de 13arreiri
nhas e Amarração sómente, ficando entendido que a escala 
de Barreirin!las começará dentro do prazo maximo de seis 
mezes contado desta data. 

Estas escalas poderão ser alteradas pelo Governo sobre 
representação da companhia, como aconselhar a experiencia. 
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III 

A companhia empregará no ser.viço que ora contrata os 
npores que aetualmente possue; mas os qu~ .se inutilisarem 
ser<io substimiios no, mais curto prazo pus-ivel, 11 juizo do 
Governo, por ot1tros inteiram~nte novos, qne satisfaçam as 
seguintes condições: ;wcolllmodat;õ~s p:~ra 40 pas~ageiros de 

· ré e 60 de prôa'. debaixo (li coberta, ~Japacidadll.P<lra aOO tone
ladas metri•·as de carga~ m;1rcha nunca inferior a 16 kilo
metros por hora (nove milh~s ingl~>za>}, tendo o ll<ilado necos
sario para transpor as barras em que devem entrar. 

IV 

Os vapores adquiridos pela companhia para o serviço do 
presente c~mtr<llO ~erão nadonali~ados brnzilr.iros e ISentos 
de qual4uer imposto por transfr.rencia de propriedade ou 
matricula; golarào de ~odos os !Jrtvilegins e 1seuções de pa
quetes. e a respeito de suas tripolat:ões se observará o mesmo· 
que ~e pratica com os navios de guerra nacic.naes, o que, 
p 'rr:>m, n<io os isentará dos reJulamentos policiaes e da 
Alfandega. 

v 
Os vapores deverão ter a bordo os ·sobresalentPs, aprestos, 

mnterial, combustível, objectus de serviço dos passageiros e 
numero de olliciaes, maclünistas, Fo.guistas e indivíduos de 
quipagem que forem necessarios, a juizo do Governo. 

Os vapores serão vistoriados de quatro em quatro mezcs, 
com a assistencia do Inspeetor da navegação subvencionada. 

VI 

Os dias de sabidas e chegadas. dos vapores empregados nas 
linhas do norte e do sul, o maximo prazo de duração de 
cada viagem redonda e o tempo de demora nos portos de 
escala serão fixados em uma tabella organizada pela Presi
dencia da província, de accôrdo com a companhia, dentro 
de tres mezes, contados desta data, e submettid:~ á app1·ovação 
do Ministerio da Agricultura, Commercio e Ob,as Publicas. 

VIl 

A tarifa dos preços das passagens e fretes será organizada 
dentro de tres mezes, contados da data deste contrato, pela 
Presidencia da província, de accôrdo com a companhia, e 
submettida tambem á approvação do Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas; ficando entendido que as pas
sagens e os fretes por conta do Estado gozarão de um abati-
mento de 2U % dos preços da tarifa. , 

A tarifa a que se refere esta clausula vigorará dentro de 
30 dias, da data em que fôr approvada. 
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VIII 

A companhia fará transportar gratuitamente nós seus 
vapores: 

L• As malas do Correio, obrigando-se a f:1zel-as conduzir 
de terra para bordo e vice-versa, ou a entregai-as aos agentes 
do Correio devidamente autorizadrJS para as receber. 

O commandante ou seus prepostos e immedintos passarão · 
recibos das malas que lhes forem entregues e os exigirão das 
que entregarem. . 

2.• A dons passageiros de ré, por ordem do Governo ou do 
Presidente da província, em cada viagem, mas sem come-
darias. . 

3.• Até 20 colonos, immigrantes ou retirantes, em cada 
viagem, quer para o norte, quer para o sul, pagnndo só mente 
as comedorias ; e dos que excederem áquelle numero só 
cobrará 50 °/o do preço da tarifa: 

~.o Ao Inspector da navegação subvencionada, á ré e com 
comedorias, quando o 111esmo funccioilario fôr percorrer 
as linhas. 

5. o Aos emprPgados do Correio incumbidos pelo Director 
Geral de in~peccionar as administrações postaes nas províncias, 
tambem á ré e com comedorh1s. 

&.• Ao empreg-ado do Correio que fôr encarrêgado das 
mnlas, á ré e com comedorias. 

Neste ultimo caso os commandantes dos vapores fornecerão 
escaler tripolado para o prompto desembarque e embarque 
das malas, que correrão sob a exclusiva responsabilidade do 
mesmo empregado. 

IX 

A companhia fará transportnr gratuitamente quaesquer 
sommas de dinheiros que as Thesourarias de Fazenda das 
províncias, em que seus vapores tocarem, remetterem. Estas 
remessas serão encaixotadas, na fórma das Instrucções do 
Thesouro de~ de Setembro de !865, e entregues os volumes 
que as contiverem aos commandantes dos vapores, sem 
obrigação de procederem elles á contngem e conferencia das 
mesmas somm!li, assignados previamente os conhecimentos 
de embarque, segundo os estylos commerciaes. 

Fica entendido que a restituição dos volumes :intactos, 
isto é, sem signal exterior de viola~ão, isenta os comman
dantes de toda e qualquer responsabilidade. 

X 

As repartições do Correio deverão ter as suas malas 
sempre promptas a tempo de não iretardarem a viagem dús 
vapores além da hora marcada para a sabida. 
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XI 

Salvos os casos df} sedição, rebellião ou qualquer perturbação 
grave da ordem publica, nãô poderão os Presidentes das pro
víncias transferir as sabidas dos vapores; nem demorai-os 
nos portos além do prazo marcado na tabella respectiva. 

Si a demora ou transferenc1a fôr causada por motivo de 
força malo1· devidamente provada per::nte a Presidencia da 
província, será a cotnpanbia isenta da multa, ouvindo o In
spector da navegação subvencionada. Si a demora tiver 
Jogar em algum porto de e>cala será ouvida :l respeito a Pre
sidencia da província a que pertencer esse porto. 

Da decisão da Presideneia da Província do Maranhão, sobre 
o motivo ou motivos de força maior, haverá recurso vo
luntario ou ex o'ficio para o Ministerio da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas. 

xn 
Si algum dos vapores da companhia se tornar innavegavel, 

poderá ella, precedendo autorização do Ministerio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, ou, no caso de urgencia, 
do P.residente da província, fretar outro vapor, eomtanto que 
satisfaça as condições exigidas neste contrato, na mesma 
província ou nas mais proximas, para substituir proviso
riamente o innavegavel. 

XIII 

A interrupção do serviço .. por mais de um mez, em toda ou 
em parte de qualquer das linhas, sem ser por elfeito de força 
maior, sujeitará a companhia á indemnização de tuda;; as 
despezas que t) Governo fizer para a continuação do serviço 
interrompi•lo e mais á multa. de 50 • /o da~ .mP.smas despezas. 

No raso de ab~ndono, rlém da caducidade do contrato, a 
eompan h ia p~gará a multa de 50 •;. da subvenção annual, en
tendendo-se por abandono !I interrupção do serviço por mais 
de tres mezes, salvo caso de força maior. 

XIV 

O Governo Imperial poderá lançar mão dos vapores da 
companhia para o serviço do Estado em circumstaneias impe
riosas e imprevi~tas, mediante prévio accôrdo sobre o preço, 
quer do fretamento, quer da compra. 

Si fõr por compra, a companhia é obrigada a substituir os 
vapores que ceder ao Estado por outros nas condições deste 
contrato, dentro do prazo de um annp da data da cessão. 

Nos casos de força maior, o Governo poderá usar do direito 
que lhe confere a presente clausula, independentemente de 
prévio aceõrdo, sendo posteriormente regulada a indemnização 
que fôr devida á companhia. 
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XV 

A. companhia continuará a perceber em retribuição dos 
serviços deo·larados no presente contrato a subvenção annual 
de f9il:0006, paga em presta~ões men~ae~, depni~ de VPncidas, 
na Thesouraria de FHZ•·nda da Provinda do M:1ranh:io,. em 
vista de atte,;tnções do In<pect•Jr rtl~pectivo da navt~ga~·ão sub
vencionada e do Administrador do t:orreio Geral, a saber : 

Por via~em n~donda do porto de S. Luiz ao de Belf'm 
6:00015, ao da Fortalt\za, com as esc;1lns da Amarração, 
Aearacú e Granja, 6:000;?, e com a escala da Amarração 
sómente 4:uoonooo. 

XVI 

As Alfandegas dos portos em que os vapores da comp~nhia 
têm de tocar expedlriio os de~pachos necessarios p:1 r a se 
proceder ao desembarque ou emb,.rque da earga OL'. das 
encommendas que elles tJ;an~port~rem ou tiverem de trans
portar, com prererencia á c:1rga ou descarga de qualquer 
embarcação, e sem emhargo de ser domingo, .dia snntifieado 
ou fariado; admittindo por conseguinte a despnchos ante
cipados a carga e as encommendas que porventura tenham 
de ser transportadas pelos vapores da companhia. 

bs Presidentes das províncias, dentro de .suas attribuições 
e na fórma da lei, pre~tarão aos vapores toda .a protecção 
e o auxilio de que por qualquer motivo necessitarem para a' 
eontinuação de suas viagens, denti'O do devido tempo e ém 
cumprimento do presente contrato, pagas pela companhia 
todas as despezas que tiverem sido i!'ldispensaveis. 

XVII. 

As questões que se suscitarem entre o Governo e .a com
panhia, na execução do presente contrato; inclusive as que se 
derem sobre os preços do frntamento ou compra dos vapores, 
nos termos da clausula XV, serãu· resolvid:~s por arbitras. 

Si as partes contratantes não accorda1·em no me~mo arbitro, 
cada umn no~eará o seu, e estes comf'çarão os seus t~:abalhos 
por designar um terceiro, cujo voto será definitivo. 

Si, porém, não houver accúrdo snbre o terceiro, cada ar
bitro escolherá um Conselheiro de Estado, e entre estes 
decidirá a sorte. 

XVIII 

No acto do pagamento da subvenção a que a companhia 
tenha direito, entrará ella para a Thesouraria de Fazenda do 
Maranhão com a quantin equivalente a i/:2 % da mesma 
subvenção, para pngamento do Inspector da navegaçiio 
subvencionada na província. 
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XIX 

A companhia fica sujeita ás seguintes multas : 
L• Oa quantia equivalente á subvenção respectiva, si 

não effectuar alg-uma das viagen~ estipuladas. 
2.• De 1:000!$ a 3 000$, alt'm da perda da re~pectiva sub

venção na parte correspondente ao numero de kilometros não 
perrorridos, si a viagem começada fôr interrompida, s~;~lvos 
os casos de for1:a maior. . 

3 a De 250~ ·a 500~, por cada pram de i2 horas que 
exceder ao marcado, tanto para a partida como para a 
chegada dos vapores ao porto de S. Luiz, e de st.'is horas 
nos portos de escala, salvo caso de força maior, julgado 
pelo Governo. 

&..• Oe !00' a 500~,-pela demora que houver na entrega ou 
recebimento das malas do Correio, pelo extrnvio de uma ou 
mais malas ou pelo máo acondieion~mento dellas a bordo. 

5.• De iOOIS. por carta ou objecto postal que fàr con
duzido, sem estar devidamente porteado, e in utilisados os 
sPI!os pelo commandante do vapor ou por outro qualqu.er 
empregado de bordo. . · , 

6.• De tOO~ a tmon, pela não observancia de qualquer das 
clausulas ,deste contrato para as quaes não haja pena especial. 

XX 

A companhia não tem direito de exigir do Governo Imperial 
outros favores ou isenções além dos designados neste con-
trato. · 

XXI 

. A companhia fornecerá no fim de cada semestre, ao Inspector 
respectivo da navegação subvencionada, um quadro do nu
mero e classe dos passageiros, da qualidade e quantidade 
dos generos e mercadorias transportados em seus vapores no 
mesmo semestre. 

XXII 

Nos vapores da companhi:~ serão admittidos passageiros de 
prôa, pagando sómente a passagem, podendo kvar sua 
matalotagem para a viagem. 

XXIII 

O presente contrato durará por cinco ·annos, contados do dia 
9 de Setembro de t880, em que findou o prazo do contrato 
anterior ; podendo todavia ser ainda prorogado por mais 
cinco annos, si ao terminar aquelle prazo, a juizo do Go· 
verno Imperial, a companhia não se achar em circ~~---..... 
de dispensar o auxilio da subvenção do Estado~. -~::-.·u,- ~h D, n

4
-· -.... , 

(J\\) \ n-ul'\ 1\ t: lt/4. '' 
f! .. ~\; ' ' ~ 
(( ~ 
\ ~ 

~~~-cc.s J~?;...::;.._~ 



ACTOS DO PODEJt EXECUTIVO 

XXIV 

Fica o presente contrato depPndente da approvação do 
Governo Imperial, revogadas a's disposições do contrato a que 
se refere o Decreto n. 4592 de 9 Je Setembro de 1870, a 
substituição de que trata o Decreto n. ~643 de 23 de De
zembro do mesmo anno e quaes4uer outras clausulas não 
contempladas no presente. 

Directoria Geral dos Correios em 3 de Junho de t88l.- João 
Wilkens de Mattos.- P. P., Eu.1enio illarques de Hollanda.
Como testemunhas.- José Ricardo de Andrade.-Paulino 
José de Souza. 

N. 1..- 960/$000.- P11gou 9601$000. Recebédoria em 23 de 
Maio de !88!.-LimaNogueira.-Lemos. 

DECRETO N. 8128- DE H DE JUNHO DE i88i. 

Promulga a declaração entre· o Brazil e a Dinamarca .Para a proteeção das 
m~as de fabrica e de eommercío. 

Tendo-se concluído e assignado nesta Côrte aos 25 dias do 
mez de Abril de !881, entre o Brazil e a Dinamarc11, uma 
declaração para a protec!;àO das marcas de fabrica e de com· 
mercio, Hei por bem que essa declaração seja observada e 
cumprida tão inteiramente como nella se contém. 

Pedro Luiz Pereira de Souza. do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ne,~rocios Estrangeiros, assim 
o tenha entendido e faça exewtar. Palaeio do Rio de ~aneiro 
em H de Junho de 1881, 60.0 dá In~~pendencia e dó Imperio. 

Com a rubrica d~ Sua Magestade o Imperador. 

Pedro Luiz Pereira de Souza. 

Declaração entre ó Drazil e a Dinamarca para 
a protec~ão das IDarcas de f"abrica e de com
mercio 

Desejando o Governo de Sua Magestade o Imperador do 
Brazil e o Governo de Sua Ma gesta de. o Hei da Dinamarca 
assegurar completa e efficaz protecção á industria manufa
ctureira dos riacionaes dos dous Estados, os abaixo assignados, 
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respectivamente Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
Estrangeiros e Con~ul Geral, devidamente autorizados para 
este fim, convieram nas seguintes disposições : 

Os subditos de cada uma das altas partes contratantes 
gozarão nos territorios e possessões da outra dos mesmos 
direitos que os nacionaes em tudo quanto diz r~speito 
ás marcas de fabrica ou de commercio, de qualquer natureza 
que sejam. 

0> subditos de um dos dous paizes, que quizerem tornar 
segura no outro a propriedade de suas marcas de fabrica 
ou de commercio, deverão preencher as rormalidades pre
scriptas para este fim pela resptlctiva legislação dos dous 
paizes. 

Em fé do que, os abaixo assignados firmaram a presente 
declaracão e a sellaràm com o sello de suas armas. 

Feita em duplicata no RiQ .. de Janeiro em 25 de Abril 
de :1.881. 

(L. S.) Pedro Lui.z Pereira de Souza. 
(L. S.) Emilio. Nielsen. 

Senhor. -A Lei de Orçamento vigente n. 2910 de 3:1. de 
Outubro de :1.879 destinou no§ ~3 do arL 2. 0 o credito de 
800: 0001) á verba- Soccorros publicas e melhoramento do es
tado snnitario. 

Os serviços que correm por e~ta verba são por Sl}a natureza 
muito variaVt'lS, e a~si111 a necessidade urgente de tomar-se 
medidas para o melhoramento do estado sanit11rio desta Côrte 
e para internac;ãll de immigrantes, afim de preservai-os da 
epidt>mia da febre amarella. que ainda ultimam~nte grassou 
no porto desta cidade, e. finalmflnte, para a pre~tação de soe
carros á população desvaJi,Ja em varias províncias do Imperio, 
entre outras, na do llio de Janeiro, onde, nos municípios de 
Va~souras e PHahyba do Sul, se manifestaram epid1~micamente 
febres de máo caracter, elevaram as despez1s previstas da 
mesma verba. 

Os dispendios concernentes propriamente ao melhoramento 
do t•stndo snnitario, cujos ser·viços são na maior p:~rte perma
nentrs, e alguns executados em virtude de contr>~t.,s, subiram 
a 785:27i!n8o~ , pelo que, tio credito vot:1du, ficou apenas dis
ponivel a quantia de flJ,:7271)lJ6, para soMorros publicos. 

As despezas, porém, que até a presente data se têm feito 
com taes socr~on:os importam t>m 15i:i62,)l96, e calculam-se 
em 93:56~69&:0 ás que estão por pagar e as que ainda podem 
occorrer até 30 do presente mez. 
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Verificar-se-ha, portanto, no dito paragrapho o de{tcit ue 
230:00~8. conforme indica a demonstrn<;~ão annexa sob n. 1, 
proveniente de prest~ção de soccorros :J indigentes victimas 
de molestias · epidemicas. · · 

Nestas condições, usando da faculdade por lei confei"ida ao 
Governo Imperial de abrir credito supplementar para de~pezas 
da natureza das de que se trata. tenho a honra de apresentar á 
consideração e 'ilpprovaçào de Vossa Magestade Imperial o de
creto junto. · · 

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, de Vossa l\Jages
tade Imperial, subdito fiel c reverente.- Bariio Homem de 
illello. 

DECRETO N. 8!29- DE H DE JUNHO DE !88:1. 

Abro ao Ministerio dos Negocios do Imp._erio ·um credito supplement.ax de 
230:000~, á verba-Soeeorros pulJiieõs e melhorameoto.dÕesi:ãd~nitario 
-do exereieio de iSSO - l88i. 

Não sendo sufficiente o credito de 800:0001> votado no § ~3 
do art. 2.• da Lei n. 2940 de 3i de Outubro de :1.879 para des
pezas da verba-Sc,ccorros publicos e melhoramento do est:1do 
samtario- do exerci cio de !880-1881, Hei por hem, Ouvido 
o Meu C·msel.ho de Ministros, Autorizar, na conformidade do 
~ 2.• do art. 4.• da Lei n. 589 de 9 de Setembro de 1850, com
binado com o § L • do art. 25 da Lei n. 279~ de 20 de Ou
tubro de :1.877 e tlrt. :1.7 da Lei n. 2940 acima citada, a aber
tura de um credito supplementar de 230:.000$, afim de cobrir. 
o excesso de despeza já verificado com ~ prest:1ção de soccor
ros a indigentes victimas de molestias epidemicas em varias 
províncias, do Imperio. e occorrer aos. dispendios da mesma 
natureza. que ainda tenham úe ser feitos até 30 de Junho 
corrente. 

O Barfio Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario ·àe Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em H 
de Junho de i88i, 60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 
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Detnonstração do estado do cr•edito da verba 
- Soccorros publicos e n~elhoranaento do es
tado sanitario -do exercício de 1.880 - J.88I 

Credito da lei. ......•................ ; ... 

Despezas com serviços tendentes ao melho-
ramento do estado sanita rio (:1.) ......... . 

Já realizadas até á presente data ........... . 
Já autorizadas até 30 de Junho proximo fu-

turo ................................. . 

Quantia que ficou disponível para presta
ção de soccorros á população desvalida .... 

Despezas effectuadas com taes soccorros até 
a presente data em varias provinc:as, 
entre outras na do Rio de Janeiro, nos 
munici!Jius de Vassouras e P<•rahyba do 
Sul, onde gr<•ssam epidemicamente febres 
de má o caracter ....................... . 

Deficit ne5ta data ....................... . 

Para occorrer ás despezns da mesma natureza 
até 30 de Junho proximo futuro ...... 

Credito supplementar preciso •............. 

800:000/)000 

{j 

661:696#910 

i23:57589M 

785:272#864: 

!4::7276136 

. 93: 564:8940 

230:000#000 

Terceira Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impei·io em 25 de M11io de !881:-N. Midosi. . . · · 

(i) Nas referidas despezas se comprehendem as da limpeza 
e irrigarão da cid<~de, da limpeza das praias e da logôa de 
Rodrigo de Freitas, que se fazem mediante contrato e só com 
as quae_s se despenderam D58:03ti6000. . 
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DECRETO N. 8130- DE H DE JUNHO DE 1881. 

Approva com ·modificações os estatutos da Co_m.J!anhia estrada de ferro do 
Juiz de Fóra a Piau e aatoriza·a a fun~~i~;:fr;::="''- -· - ,---:::: 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia estrada de 
ferro do Juiz de Fóra e Piau, devid:~mente represen•ada, e 
de conformidade com a Minha Immediata Resolução de t, do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negados 
do Imperio do Conselho . .de Estado; exarado em Consulta de 
9 de Março .. ultimo, Hei por bem Approvar os seus esta· 
tutos e Autorizai-a a funccionar, com as modifirações que 
com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de Macedo, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em H de Junho de 1881, 60.• da Independencia e 
do lmperio. · 

Com a rubrica de Sua Ma gesta de o Imperador. 

iffanoel Buarque de .'f[acedo. 

Modificações a que &e ref'ere o Decretou. 8130 
desta data 

Art. 2.• Fica assim redigido: 
Como está o§ :I..•- e acrescentando-se no fim-do qual 

perderão o direito sómente quando o capital nominal tl.a 
companhia estiver realizado. . 

11 

No art. 20-em vez de-art. 35, § 8.• -leia-se- art. 
34,, § 7. 0 

111 

Ao art. 22, § n, acrescPnte-se- ficando estes (os venci" 
mentos) dependentes de approvação definitiva da assembléa 
geral. 

IV 

Arti 25. Supprima~se. 
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v 
Ao art. 30, período ultimo, acrescente-se- augmento ou 

diminuição tle capital, e liY.uidaçào volunLaria.da companhia. 

VI 

No art. 33, em vez de- art. 35- diga-se- 3~. 

VII 

Ao art. 3q,, § ~-o acrescente-se- corntnnlo que a somma de 
taes emprestimos não exceda o capital autorizado, incluídas 
as 8Cções sub;•·riptas no seu valor iutegral; e ao§ 5. o- fi· 
cando, poré11;, d•·pendente de approvaçoio prévia do Governo 
qualqutlr delibaravao a este respeito. 

VIII 

Art. 36 O numero de votos a que tem direito o accionista, 
qualquer que ,eja o numero de acções que po~;suir, fica redu
zido a 10 - e faça-se a mesma alteração no art. 36. 

IX 

No art. 38 supprimarn-se as palavras- e depositado;_ e as 
palavras finaes desde- e depois com antecedencia, etc. 

X 

Art. 39. Pica supprimido. 

XI 

Ao art. q,6 acrescente-se- não- antes de- fizer. 

XII 

Art. q,g, Supprimido. 

XIII 

No· art. ~9, em vez de - por qualquer modo válido em 
direito - diga-se- por termo lavra<lo nos livros da com
panhia. 

PODER E:UCUTITO. 1881 36 
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XIV 

O art. 50 fica supprimido. 

XV 

No art. 52 eliminem-se as palavras - de taxas e outras
e acrescente-se no fim- a beneficio da comp:mhia. 

XVI 

Ao art. 56 acrescente-se - os curadores por seus curate
lados. 

XVII 

No art. ~O substituam-se as palavras- entrará em partilha 
até o fim pelas seguintes- receberá o que tiver sido com 
elle convencionado. 

xvm 

Supprima-se o art. 61. 

XIX 

No art. 63 supprima-se a palavra - amortização. 
A segunda parte deste artigo fica substituída pelo seguinte: 
O fundo de reserva é especialmente destinndo a fazer face 

ás perdas do capital social ou a substituil-o, não se podendo 
fazer dividendos emquanto este não fôr integralmente res· 
tabelecido. 

A porcentagem destinada a este fundo será convertida em 
apolices da divida publica geral ou provincial, quando estas 
a-ozarem dos mesmos privileg-ios dos daquellas, em bilhetes 
do Thesouro ou em letras hypothecarias de estabelecimentos 
de credito real, que tenham garantia do Estado, dando-se aos 
juros a mesma applicaçiio. 

E'-lhe,porém, facultado empreg-ar os dinheiros leYados ao 
fundo de amortização em acções da propria companhia ou em 
qua~squer outros títulos que a companhia entender mais con
vemente. 

XX 

No art. 6~ supprimam-se as palavras- reserva, e .. , 
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XXI 

No art. 72 acrescente-se- e sempre dê accôrdo com os 
estatutos. 

XXII 

Ao art. 74 acrescente-se- precedendo em ambos os casos 
approviição do Governo. 

XXIII 

Ao 11rt. 75 acrescente-se- mediante' approvação do· Go· 
verno. . . 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Junho de i88l.-ManoeL 
Buarque de Macedo. · ·· 

Estatutos da Companhia de estrada de ferro 
Juiz de Fóra e Piau 

De accôrdo com o contrato de i de Setembro de i880, 
celebrado entre o Exm. Presidente de Minas e os Srs. Capitão 
José Manoel Pacheco e Francisco Antonio Brandi. 

CAPITULO I 

DA COMPANHIA E SUA ORGANIZAÇÃO 

.Art. t..• Fica creada uma companhia ou sociedade anony
ma, que se denominará- Estrada de ferro Juiz de Fó
ra e Piau - que terá por fim construir e gozar de uma 
estrada de ferro entre a eidadc de Juiz de Fóra e um ponto 
no distr:iclo do P1au, munidpio do Rio Novo, que fôr julga
do conveniente depois de estudos delinitivos e ·de conformi
dade com a plantil que fôr approvada pelo Governo e com 
os presentes est<~tutos. . 

Art. 2.• A companhia poderá prolongar. n linha ferrea 
que se propõe construir e ex[Jiorur, até onde lhe.convier, 
mediante novu autorização do Governo Provincial e por deli
beração da assembléa geral dos accionistas. 

Art. 3.0 

. §L • Para cumprir os seus fins, a com~:m_hia )Qm» a 
SI, COm todas as SuaS clausulas, favores, di a'!l~\l.S~-

\\\\n\:..~~ DA (},4,;.· 
~\; ' ' '.; 

r• "<) 

~os 
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obri~rações, o privilegio cnncedido por acto do Exm. Presi
dente da Província de Mina~, .,m d·tta de 1 de Setembro de 
1880, ao Capitão JosA Manoel Pach,!CO e Franci-ro Antonio 
Brandi, concedido, •·orno ind~mniza,;iin da~ d··sp••za~ feitas e 
por fazer até á approvaçãu dos IJf<'SAntes e,;tatutos, 250 acções 
benellciari:Js, que far;io p~rte do c:•pital da companhia 
como rer1resentando quantia-; effectivamente dPspe,tdidas. 
Ca~o. porém, a e111preza se não re.dize, continuarão os con
cessionarios na posse de seu privil•·gio. 

§ 2.• O accôrdo entre a compa·llJi<t e os conce~sionarios só 
será perfeito E~ obriga to rio, quando as indemnizoções estijJu
ladas estivPrern satisfeita.; ou garanthlos. 

Art. 4..• A séde da •·ompanhia e ôUa direcção geral estarão 
n:~ cidade de Juiz de Fóra. 

Art. 5." A companhia terá existencia de direito na datn em 
que houver sido ~u<1~cripta a metade de seu capital e tive
r~m sido appruvadc~s os seus estatutos pelo Goveruo lmpJ
ri:•I. 

Art. 6 • A duraçiío d11 companhia SPr~ dP 90 annos. 
§ L• Findo o prazo do privile:.do a assernbléa geral dos 

accioni-tas terá deliberado o que julgar conveniente sobre 
a prorogação do mesmo, mediante nuvaconcessào do Governo. 

CAPITULO li 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 7 .• Os ne.zocios da companhia serão teg-idos por uma 
directoria composta de cinco utembros, quP. se denomina-
rão- directores, dos quaes um será o pre·ddente. . 

Art. 8. • Os cinco directores serüo eleitos pela as~ernbléa 
geral dos accionistas. D'entre os directores ~erá presidente o 
que fôr eleito pelos cinco membros da directoria. 

Art. 9.• A eleição para director só poderá recahir em 
accionistas que tenham pelo menos 25 acções registradas, seis 
mezes antes da eleição, no escriptorio da companhia. 

Art. 10. As 25 acções de que se trata no artigo anteceden
te tornam-se inalienaveis e serão depositadas durante o 
exercício da directoria. 

Art. H. Não poderão exercer conjunctamente os cargos 
de presidente e directores os nccionistas, que furem sogro ou 
genro, cunhados durante o cunhadio, e parentes por con· 
sanguinidade até ao segundo gr2o e socios de firmas sociaes. 

Art. 12. Não poderá ser director aqueiie que exercer em
pregQ de confiança da companhia ou tenha quer directa ou 
indirectamente interesse em algum contrato com ella. 

A superveniencia de qualquer destes factos importa a per-
dn do logar de 1lirector. · 
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Art. i3. Os directores e os que s'dbstitnirem a estes não 
poderão ser rePieitos dentro do primeiro anno contado do 
dia da substituição. dP conformid;•de com o § t.3 do art. 2. o 
da Lei deU de A~o~to de 18t.i0, Oecret•l n. f083. ' 

Art. i4. A assembléa geral dos acdonistas fará de quatro 
em qu<.tro annos a eleição da sua directoria e annualmente 
a substituição de um de seus membros, Não fica sujeita a 
est<1 disposição a primeira directoria · que se eleger, que 

- funecionará sem alteração alguma dun•nte a construcçào da 
estrada e dos seus prolongamentos ou ramnes que forem vo~ 
tados e autorizados dentro do prazo de duração da construcção 
da linha entre o Juiz de Fóra e·o districto do Piau. 

Art. t.5. Para as substituições de que se trata no artigo 
antecedente regulará a antiguidade, devendo ser substitui
do o diret:tor mais antigo no cargo. Em caso de igual 
antiguidade sahirá da directoria aquelle que a sorte de
signar. 

Art. 16. Para que possa a directoria funccionar é essen-
cial a presença de tres directores pelo menos. · 

Art. 17. Serão considerados supplentes dos directores os 
cinco accionistas mais votados por occasião da eleição da 
directoria e que tiverem ·os requisitos dos arts. 9, tO, H e 
!2 destes estatutos. · · · 

Art. :18. PQr falta de tres directores ás reuniões da directo
ria, o presidente designará o supplente mais votado para 
substituir um dos directores ausentes e assim po~er funccio
nar a dir.ectoria com tres membros. 

Art. 19. A directoria reúnir-se-ha ordinariamente de mez 
em mez e extr~tordinariamente todas as vezes que assim o exi
jam os interesses da companhia. 

Art. 20. Fallecendo ou demittindo-se algnm dos directores, 
será chamado para substituil-o provisoriamente o l'Upplente 
mais votado, até que se cumpra o disposto no art. 35, § 8. 0 , 

destes estatutos. 
Art. 21. A directoria decide todos os negocios da com

panhia, que não estejam :1ffectos ás deliberações da assembléa 
geral dos accionistas pelos presentes estatutos. · 

Art. 22. A' directoria compete : 
§ i." Est«belecer regulamento para reger os empregados 

da I'Ornpanhia. 
§ :L o Os regulamentos especiaes a cada repartição serão 

confeccionados pelo respectivo chefe e approvados pela di-
rectoria. . 

§ 3. o Fazer com os Governos Geral e Provincial, com outras 
CGJrnpanhia~ ou. com terceiras pessoas, todos os contratos ne-
cessarios para a boa marcha da empreza. . 

§ 4. • Fner todos os c:mtratos geraPs ou parciaes neces
sario~ pnra :1 ronstrucção e custeio da estrada e p~ra forne
cimell to 11e materin1~,. 

§ 5. 9 R•·solyer si a execução das pbras deve ser feita 
por administração ou nào, ou por empreitadiis, q~er ger~es 
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quer especiaes, com tab~lla de prer;os, precedendo para todas 
as propostas concurrencia publica. 

§ 6. o Fazer acquisição de todos os bens moveis ou immo
veis e de tudo quanto preciso fOr á empreza, podendo igual
mente alheiar aquelles que se tornarem d<)snecessarios. 

§ 7. o Convocar a assembléa geral dos accionistas nas épo
cas marcadas e todas as vezes que fôr preciso uma convocacão 
extraordinaria. · 

§ 8. o Organizar o balanço e relatorios semestrnes, que 
devem ser apresentados á assembléa geral dos accionistas. 

§ 9. 0 Assignar os c-ontratos que forem celebrados com os 
Governos Geral e Provincial. . 

§ tO. Assignur os títulos. e cautelas das acções e emittir 
acções nos casos previst.os nestes estatutos. 

§ H. Arre~;adar os fundos da companhia e escolher o de
posito mais conveniente para os mesmos. 

§ 12. Annunciar ::;s chamadas das acções, de accôrdo com 
os presentes estatutos. 

§ i3. Formular e dirigir o plano da escripturação da com
panhia. 

§ U. Nomear e demittir livremente seus empregados e 
diminuir o numero destes, quando convier, marcar-lhes 
categorias e vencimentos. 

§ :1.5. Não poderá ser encarregado de dirigir como Enge
nheiro chefe ou Jnspector geral do ira rego quaesquer traba
lhos c]u companhia, senão um protissiunal ou pessoa com
petentemente habilitada. 

§ :1.6. Fica livre á directoria conservar sob a direcção de 
nm só individuo o trafego e a comtrncção, podendo dividir 
em duas secções esses serviços e nomear para cadn uma che
fes de igual categoria. 

§ :1.7. Todos os empregados subalternos ao Engenhlliro che
fe e Inspector geral do trafego serão, de sua livre escolha e 
approvaçiio da directoria. . 

~ 18. Não ficam comprehendidos nó paragrapho ):lrecedenle 
os empregados de vencimento di:trio, que serão nomeados e 
demittidos livremente pelo Engenheiro chefe ou Inspcctor ge
ral do trafego, e cujo numero sómente será fixado pela di
rectoria, de accôrdo e por propostp do Engenheiro chefe ou 
Inspector geral do trafego. 

§ i9. Fazer a distribuição do rHvidendo de seis em seis 
mezes quando elle se puder effectuar. 

Art. 23. O presidente é o executor das deliberuções e reso
luções da directoria. 

Art. 2!1 Ao presidente compete : 
§ i. o Assignar todos os contrt~tos celebrados pela directoria 

com terceiros, excepto os contratos feitos com o GoveriJO Ge
ral e Provincial, os quaes serão assignados por todu a dire
ctoria. 

§ 2. o Fiscalisar todos os trabalhos da companhia, compre
hendendo a construcção, o tr[tfego e a contabilidade .;reral, 
sem intervenção directa, entendendo-se unicumente com os 
empregados, seus subalternos immediatos. 
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~ 3.0 Respeitar e fazer respeitar todos os regulamentos em 
vigor. 
~~.o Examinar pessoalmente, pelo menos uma vez por 

rnez, a escripturação geral da companhia, a qual nunca 
poderá ter mais de oito dias de atrazo, excepto nos livros 
que por seus destinos especiaes deverem ser escripturados 
diariamente. 

Art. 25. As funcções da directoria são gratuitas. 
Art. 26. As decisões à a directoria serão tomadas por maio

ria d~:~ votos. No caso de empate, o presidente, além de seu 
voto como director, terá o voto de qualidade. 

Art. 27. Na falta do presidente fará suas vezes o director 
mais votado. 

Art. ::!8. O mesmo se praticará para com os supplentes de 
directores. 

CAPITULO III 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 29. A assembléa geral é a reunião dos accionistas pos
suidores de duas ou mais acções inscriptas nos registros da 
companhia, tres mezes pelo menos antes da reunião para 
que forem convocados. Esta restricção não será, porém, ap
plicavel á primeira assemblén geral, si a mesma se effectuar 
antes de decorrer esse prazo depois da instaUação da compa-
~~- . 

4\,rt. 30. A assembléa geral poderá funccionar ·achando~!le 
repre.sentnda pela quarta par.te do capital realizado. 

Não se verificando esta condição na primeira reunião, con
vocnr-se-ha outra, por annuncios nos jornaes mais lidos 
desta cidade e da Côrte, para i5dias depois; neUa poder-se-ha 
deliberar, qualquer que seja o numero de acções ·repre
sentadas. Quando, porém, se tratar da reforma ou modifi
cação de qualquer di~posição destes estatutos, não se poderá 
tomar deliberação alguma sem que se achem representa
das acções no valor de mais de metade do capital emittido. 

Art. 3i. Haverá convocação de assembléa geral extraor
dinaria pela directoria, sempre que fôr isso requerido, para 
um !lm determinado, por aécionistas representando pelo 
menos uma decima parte do capital realizado. 

Art. 32. A assembléa geral regularmente convocada e con
stituida representa a totalidade dos accionistas e suas decisões 
são obrigatorias. 

Art. 33. As decisões em assembléa geral serão tomadas 
por maioria de votos representados; as que se referirem, 
porém, aos§§ ~-·, 5.0 , 6.•, 9. 0 e t.O do art. 35 só poderão 
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ser tornadas em assembléa geral expressamente convo
cada para tal fim e por dous terço~, pelo menos, dos votos 
representados. As decisões de ordem seri10 tomadas por maio
ria relativa de accioni2.tas pre;:entes, não se contando os 
votos pela fórrna determinada no artigo. 

No caso de empate dessas decisões, proceder-se-ha a se
gunda votação. Continuando o empate, o presidente da as
sembléa decidirá. 

Art. 34.. A' assernbléa geral compele : 
§ i.0 Eleger os directores. 
§ 2.'' Deliberar e resolver sobre quaesquer propostas da 

directoria, otl dos accionistas, guardadas as prescripçõés 
destes estatutos. · 

§ 3.0 Mandar proceder a exames nos netos da administra
ção sem limitação àlgurna, nomeando delegados especiaes 
para esse fi rn. 

§ 4. 0 Autorizar a directoria a contrahir empre11tirnos; mar-
cando-lhe o modo e condições. . 

§ 5. o Autorizar e determinar o augrnento do capital e o 
modo de o levantar. 

§ 6. o Deliberar sobre a garantia de juros por parte -:o Go-
verno Provincial. '-1 · 

§ 7. o Eleger director para substi!liuir o que houver fallecido 
ou se tiver demittido. .. 

§ 8. 0 Resolver sobre a venda da. estrada, dissolução da 
companhia ou sua incorporação a outra companhia .. 

§ 9." Resolver a modificação dos presentes estatutos, fi
cando qualquer modificação dependente da approvação do G9· 
verno Imperial. . 

§ iO. Demittir o dirrctor que, accusado de prevaricação no 
exercício de suas runcções, fôr condemnado por urua maioria 
de duas terças partes pelo menus do capital réaliiado e por 
vota-ç'ão, segundc as prescripções dos arts. 37, :38, 39 e 40. · 

Art. 35. Decretar :ís gratificações annnaes que julgar con
venientes a cada um dos membros dà directoria ou só ao 
presidente como remuneração dos serviços de. administração 
ou gerencia, nunca excedendo es~a gratificaç~o :í quantia de 
4:000~, devendo e~ta ser proposta p>~r accionistas que re
presentem uma decima parte do capital realiz~do ll appro-. 
vado em assernblén gE'ral a que con'lp:.rer.a m accionistas re-
present:.ntes da metade do capital subs<'ripto. . 

Art. 36. Os votos dos accionistas serão recebidos na razão 
seguinte: . . · 

Cada accionista de duas a dez acções dará um voto: d'ahi 
em diante· terá o accionist:~. um voto por cada cinco acções 
até 20, maximo de votos que poderá po>suir. 

Par~grapho uniro. Não serão adtnittidos votos por pro-
cura(;ão nn eleiç5o de directores. . 

Art. 37. Nà<J poderá . ser ronstituido proe::rador, pPssoa 
que niio S!'ja arcionista, salvo as hypotheses do art. 57, :1ssim 
como nenhum Pfocurudor poderá reunir mais de :20 vo,tos,. 
além dos seus como accionista. · ' 
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Art. 38. Para o accionista poder votar em qualquer re
uniao exige-se que não tenha incorrido na penulidade do 
art. ~6 destes e~tatutos ; que tenha registrado P depositado 
sons acções no escriptoriu da ct>mp<mhia, fazendo-se o re
gistro com antecedencia de 60 dias, e o deposito com an-
tecedencia de !5, em rel3ção no dia da reun:ão. · 

Art. 39. Para votar na eleição .-te directores, exige-se que 
o accionista registre e deposite .suas <tcções no escri p,torio 
d:J companhia 90 dias antes da eleição. Deste deposito e 
do menci.onado no artigo antecedente dar-se-ha uma cautela 
ao :~ecjon.ista. . . 

Art. ~0. Em cada sessão ordinaria a directoria apresentará 
á assembléa geral o balanço das contas e o relatorio. O ba
lanço trará a demonstração minuciosa do estado da com
panhia; deverá apontar o capital ~ocial, referindo-se a tudo, 
quanto representa o debito e credito da companhia, a demon
stração da conta de ganhos e perdas, e conterá finaJmenle 
todas as explicacões para esclarecimento dos accionistns. 

Art. M. Apre~entado o bnlanço e o relatorio, a assembléa 
geral elegerá uma commi~são de cinco membros, dos . quaes 
o mais votado será o rel;~tor, par:J dar parecer a respeito. 
O parecer da commis,ão, aeompanhndo das peças sobre que 
Yersar, será sujeito á discussiio e approvaçiio dos accionistas 
em as:;embléa geral especi<1lmente convoeada para esse fim e 
que ~e reunirá 10 dias depois de publicado e distribuído por 
todos os nccionistas o parecer da dita commiss~o. 

Art. ~2. Todo o <:ceionista terá o direito de ex:1minar pes
soalmentr, o balanço, os livros da companhia e quaesquer 
papeis ou documentos de !la. 

Esta facilidade, porém, será limitada a um dia por mez, 
o qual será designado pela directoria. 

CAPITULO IV 

DO CAPITAL SOCIAL, DOS DIREITOS E DEVERES D03 ACCIONISTAS 

Art. ~3. O capital da Companhia est:-ada de ferro Juiz 
de Fóra e Piau, . será de L200:000p, div~didos em 6.000 
acções de 2006 c~ da uma. 

Art. ML As acções 'ão realizaveis em prestações nos prazos 
marcados pela directorin, de accôrdo com os presentes es
tatutos. 

Art. li5. As chamadas ser1io feita~ seg-undo as necessidades 
dn c~ .. :npan:lia. e st•r3:"' m:r·unci:!das com o p:·no de 30 dias 
pt·lo I:IC:!C s. ,150 poclf'nclo n:m··:• e\t·•·dt•r dt> 10'. por ~c·(·i:o. 

I'-' t. 4,(). O :weionistn qu<' fiz•·r a t'ntrada lindo o pr:·zo da 
ch:lllwda. fica sttrPitu á :nulla de lO~ .. sobre o valor della 
até :10 dias ; de ·i::!% até 60 dias, e terminando este ultimo 
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prazo cahirão ·as acções em commis~o. revertendo em bene
ficio da companhia as entradas :mt!'riormente feitas. 

Art. 47. A directoria tem o direito de declarar em com
missa ns acções sobre que occorra a impontualidade, de
vendo publicar que ficam nullns, elf~ctuando a emissão de 
outra;: que as sutJstituam, fiado o prazo do art. 46. 

Art: 48. As ncções serão ao portador; poder:í, por•lm, a 
dire·ctoria declarar no verso o nome do possuidor que· assim 
o exija. 

Art. 49. il. transferencia das acções realizar-se·ha por 
qualquer modo válido êm direito. Não póde, porém, essa 
trnnsferencia realizar-se por modn 'algum, senão dépois de 
realizada uma quarta parte ele seu valor, cumo preceitua o 
art. 2. 0 , § 5. 0 , da citada Lei de 22de,Agosto de 1860 . 

. Art. 50. Por endosso só é pvrmittida a transferencia depois 
que se houver recolhido o cnpitnl integral das acções emittidas. 

Art. 5:1. No escriptorio da com v: nhia haverá um registro 
especial dos nomes de todos ns accionistas. As transferencias 
serão averbaJas por acto !ançado em livro competente. 

Art. 52. As despezas de taxa~ e outras com a transferencia 
de cada acção, não poderão exceder a quantia de 1i>OOO. 

Art. 53. No caso di} perda ou extravio de uma ou mais 
acções da companhia, a directoria substituirá· os titulos per
didos por outro,;, que serão entregues a quem de direito per
tencerem, depois de feitos os competJntcs annuncios, e adoptar 
todas as ne~.;ess:.rias cautelas de modo a inutilizar comple
tamente os titulos perdidos. 

Art. 5~. Cad~ acção é indivi'Si'f'el perante a companhia e 
deve ser representada por uma unrca pessoa, quaesquer que 
sejam os contratos de que haja sido objecto. 

Art. 55. Os eredorcs ou !lerdeiro3 Jo accionista não pode
rão arrestar sob qualque1· pretexto a propriedade de qu~lquer 
objecto da companhia, salvos ~s direitos que lhes compitam 
sobre os títulos e aq;ões de seus devedores. 

Art. 56. Serão edmittidos em :~.ssembléa geral e poderão 
deliberar como si fossem aceionistn~, exhibindo préviamente 
docun:entos comprotwtorios de seu direito é salva a disposição 
do art. 37 : 

§ L o Os ~utoies por seus pupillos~ 
~ 2. o Os maridos por ,;uas mui he!'es. 
~ 3." Os prepostos de qualquer lirma ou corporação. 
Art. 57. A assemblén ger<ll ordinaria reuni~-se-ha em 

qualquer dia dos mezes de Fevercire e Agosto. 
Paragrapho unico. As reuniões da asscmblén geral serão 

presididas pelo accionistn presente que dispuzer de maior 
numero de acções, decidindo a· sorte :po caso. de empate, salvo 
o direito de ,~seus a. · · 

O presidente da as,embléa geral escolherá dous secretaries 
d'entre os accionista;; em caàa reunião. 
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CAPITULO V 

DOS JUROS, DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESERVA E 

AMORTIZAÇÃO 

Art. 58. Só serão distribuídos dividendos aos nccionistas 
quando as rendas da estrada o permittirem. 

§ 1. • A companhia prescindirá de garantia de juros si esta 
lhe fôr concedida com onus taes que prejudiquem a seus 
interesses presentes ou futuros. 

§ 2. • A redizar-se a garantia de juros por parte do Governo, 
compete á assembléa geral decidir a distribuição dos dividen· 
dos, durante a construcção; esses dividendos, porém, nunca 
poderão, durante a construcção da linha, ser superiores á 
garantia do Gov~rno. · · 

Art. .f$9. Depois de aberta a linha ao trafego, em totalidade 
ou em parte, todos os semestres, em vista das contas e 
doqunentos, a directoria propotá á assembléa geral dos 
accionistas o pagamento · dp um dividendo., que esteja 
calculado, e a assembléa geral resolverá si deve ser pago 
ou não. 

Art. 60. Dado o caso de garantia de juros de 7% por parte 
do Governo, lo~o que os lucros liquid9s excedam a iO %, o 
Governo, que tiver feito a gnrantia, entrará em partilha igual 
com a companhia no excesso dos iO •/ •• 

Art. 61. Esta partilha, que será uma compensação dos 
7 •;. garantidos pela província ou pelo Estado, se efl"ectuará 
só até o embolso da qu:mtia que tiver sido despendida por 

. um on outro poder. 
Art. 62. No caso de não se realizar garantia de juros por 

parte do Governo, os dividendos da companhia não terão 
limitação alguma. 

Art. 63. A directoria deduzirá annunlmente dos lucros 
líquidos uma quantia correspondente a i •;. ou mais para 
formar o seu fundo de reserva e nmortização. 

Esta quantia poderá ~er empregada em apolices da divida 
publicn, em acções da mesma companhia ou naqui!lo que 
mais .convenien1e julgar a directoria, com approvação dn 
assembléa geral dos accionistas, 

Art. M. O fundo de reserva e amortizacfío é destinado a 
reproduzir no fim do prazo de dnração da culupanhia o capital 
com que se constitue e. a acudir ás necessidades extraor
dinarias provenientes de força maior. ~uncn, porém, será 
npplicado ao pagamento das multas em que incorra a 
companhia. 
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CAPITULO VI 

DA DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA E SUA LIQUIDAÇÃO 

Art. 65. A companhia sPrá di~solvida: 
§ 1. o Expirando o prazo marcado para sua duração, si a 

assembléa geral dos acdonistas, com autorização do Governo, 
não resolver o contrario. · 

§ 2." Pel<1 ven,Ja ou cessão da estrada a outra companhia 
ou pela sua in~orporação a uma empreza diversa. 

§ 3. o Pela perda de dons terços de seu capital. 
§ q,_o Ficando provado perante a assembléa geral dos ac

cionistas que a companhia não pórJe preencher os seus fins. 
§ 5. 0 Por tod0s os outros meios em direito estabelecidos a 

respeito de sociedarle anonymas e companhias. 
Art. 66. Dissolvida a companhia, entrará ella em Iiqui· 

dação. 
Art. 67. A liqnidar,ão será feita, segundo as leis do paiz, 

elegendo a assembléa geral tres liquidantes, d'entre os accio
nistas, e, no caso de garantia de juros pelo Governo, aceitando 
o trabalho de liquidação prombcua com seus delegados e 
dons dos Governos Geral ou Provincial. 

Art. 68. Feita a liquidação e a proposta de partilhas, serão 
esses trahalhos apresentados á director'ia, que convocará a 
assembléa geral extraordinaria especial para delles tomar 
conhecimento e deliberar. 

CAPITULO VII 

DA FISCALTSAÇÀO POR PARTE DO GOVERNO DA PROVINCIA 

Art. 69. O Governo de Minas Geraes tem o direito de fi se a
lisar todos os trabalhos e operações da companhia, de accôrdo 
com a> disposições do contrato de 1 de Setembro de 1880, que 
serve de base para a organizal,'ão desta companhia. 

Art. 70. Para esse fiou ser.Jhe-ha lícito o ex11rne da escriptu
raç~o d)S livros da companhia e d" tPdos os docnmentos 
pertenc1mtes á me~ma. A directoria lh'os franqueará mediante 
requisição otficial. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 7f. O contr:~to de 1 rlr- Se1<'rn'wn de 1880, r~lebr:l.do 
entre o Ex;n. Pre~id,·n:e da província e os ron•"P>'SionarJnS. 
C3J,Jitiio José lll)nuel P:1checo e Fr<~nd,co .\.ntonio Braudi, fará 
parte integrante dos presentes estatutos, e tanto um como 
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outros Pntender-se-hão aceitos e approvados por todos aquelles 
qu•· snbserever•••n ae<;0es da companhia ou em quiilqueJ' tempo 
forem dt'llas po-suidun"S. 

Art 7'2. A companhia poderá ter 11g-encias em diver~as 
Io~alidadHs da 1wovincia, dt>ntr·o ou fóra do Imperio. Eslas 
ag-en ias kr<io os pode:'t'S que lhes conferir a du ectoria, 
com approvação da asstHn!Jir;" g<!ral dos acl'ionistas. 

Art. 73. A comp11nhia poderá ve11der a estrada e seu pri
viiP-gio, uma ~·ez conrluid•• ,.iJa ou mesmo durante a sua con
stru.cção, por clelibt·r;•,·ão da a-senrbJ.-a geral dos accioni:;tas 
e de accôrdo com o Governo Pmyiucial. 

Art. H. Si tornar-se n~cessa'ri.) o v!lgmento de capital para 
a construcção da linha eontrat .. da, a ••s-embléa geral dos 
acc.ioni,tas. podArá autorrzt r Ul'!la nova erniss;io de ac~·ões ou 
d>'trrnlimrr qne a companh·a lev;mte um enrpre~tirno, o qual 
nunca pod•·rá exced··r '' um tr•rço do <·apitai re;diz<•do. 

Art. 75. No easo de vir· a ser (!esfalr·.;Jdo o capit;d da com
panhia em q11antia e 1uiv1ilt•nte a 20 '·~de sua total impor
tar111in, a 11'~cmblf'~ geral dos accif~nistas p<;derá ••utoriznr a 
emissã11 snpplernPntar de <lf'ÇÕes t•U levautarnént11 de l'rnpres· 
timo, salva sempr<l a responsai.Jilidade da directoria, m: · 
fórma da lei. 

Art. 76. Logo que tiver de ser inau!!'ur~da toda ou parte 
da estrada, seràu fix<.:das <•S t;,xas de transito, de 111:côrdo com 
o Gnverno Provincial. 

Ar't. 77. Não se p:•g~rào dividendos aos accionistas, em
quanto o capital soeial, d~sfah~;1do em virtu•le de perdas, não 
m·r integralmente rPslabeleciclo, na f,·,rmn .do art. 5. 0 , n. ~. 
§ti, do Decreto n. ::l7H de 19 de Dezembro de :1.1i80. 

Art. i8. Os ac1~ionista.; só serão re-ponsa\'eis · pelo valor 
das acções que lhe,; forem distriiJnidas e aceitas. 

Art.. 79. Us abaixo assig·na•lo&, subscriptores de acções, 
represP-ntando mais de metade do capital da projeetada 
Estn1da de ferro de Juiz •le Fóra e Pian, declarain aceiLar 
estes estatutos em todos os seus artigos e autorizam a dire
ctoria ora .eleita para r~querer ao Governo llllperi~l a sua 
approvaçào e para aceitar as alterações oue o mesmo Governo 
lhes fizer. -

Os directores da companhia : 

Jcão Baptista de Castro, presidente. 
José Manoel Pacheco. 
Valerio Col"'·êa Netto. 
Manoel Gonç,rlves Fil,queiras. 
Manoel Vidal Barbosa Lage. 
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DECRETO N. 8131 - DE H DE JUNHO DE i88L 

ColH'~cde priYiJegio a Emmanucl Liais para o mclhorameuto Uo sysloma ti 
ng! ... f!ç_aç.s, de sua invon-:ão. 

Attendendo ao que Me requereu Emmanuel Liais, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Co
rôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe 
privilegio, por iO anno>;, para o melhoramento introduzido no 
~ystema de mancaes, de su~ invenç<io. já privilegiado pelo 
Governo da Republica Franceza em 1873, com a clausula de 
que sem o exame prévio do referido systema não será elfe
ctivo o privilegio, cessando a patente nos casos previstos no 
art. iO da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e fnça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em H de Junho de i881, 60.0 

da lndependencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8132 - DE H DE JUNHO DE i88f.l 

Concedo privilegio a Julio Ccsar Ribeiro do Souza para o novo systema do 
- ilavcga!/fíO aét:ea o submarina,' de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requm:eu Julio Cesar Ribeiro de Sou
za, e de conformid~de com o parecer do Conselheiro Procu·
rador da Corôa, Soberania e Fazenda N<1cional, Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio, por iO annos, para o novo systema 
de navegarão aérea c submarina, de sua invençüo, com a 
clausula de que sem o exame prévio do referido systema não 
sei'á elfectivo o privilegio, cessando a patente nos casos pre
vistos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

Manoel Buarque de Macerio, do Meu Conselho, Ministro e 
Secret:Jrio de Estado dos Negocias da Agricultura, Commer
cio e Obras Public8s, assim o lenha entendido c f:-tt;a exe
cutar. Pnlacio do Hio de Janeiro em H de Junho de 1881, 
liQ o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador . 

• ~Imwel Buarque de Jlfacedo. 
wVVV'~ 
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DECRETO :N. 8133 -DE H DE JUNHO DE :1.881. 

Concedo pri!!!~gio a André Louis Dolouche, pa;·a os mclboramcnlo; da 
machina denominada- ~!:'J~o-

Attendendo DO que Me requereu A:c:Iré LouisDelouche, e de 
conformtdade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio por tO annos, para os melhoramentos que 
introduziu na machina de sua invencão denominada-Motor· 
sem fogo-segundo a descripção e pianta que depositou no 
Archivo Publico, com a clausula de que sem o exame prévio 
dos mesmos melhoramentos não será effectivo o privilegio, 
cessando a patente nos casos previstos no art. iO da Lei 
de 28 de Agosto de i830. 

Manoel Bua-rque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em H de Junho de 188i, 60.• da 
Independencia e do Imperio~ 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo . 

. DECRETO~N. 2134 - DE u 11E JUNHO DE 1881. 

Concede p~hile.zio a Francisco Fcrrcil·a do Moraes para o systcma do carros 
de ~ua invenr.ão. -

Attendendo ao que Me requereu Francisco Ferreira de 
Moraes, e de conformidade cüm o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, So!Jerania e Fazenda Nacional, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio por 10 tmnos para o systema 
de carros de sua invenção, destinados ao transporte de pas
sageiros e cargas, se_gundo a descripçiio e desenho que apre
sentou e ficam archtvados. 

Manoel Butlrque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negodos da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicn~, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do H.io de Janeiro em H de Junho de i88i, 
60. • da Independenciü e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

~"" ~\~1\i=·JA DA C, 
Sfan~el Buarque dct?Mace . -·--·-·-----.:-

~~ 
\l 
._~~Doe 

~:E?:..:_,.;,:: 
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DECRETO N. 8135- DE H DE JUNHO DE i88i. 

Approva e manda executar o orçamo !:lo da receita e despeza da Illma. Ca· 
mara ~:iji;i-"ii"ãêa o e~e. dcio de i8Si. 

Hei por hPm, de confnrmid:~d'' com o disposto no nrt. 23 
da Lei n. 108 de 2,i d.~ Maio de 18í0, Approvar e Mnndar que 
:;e execute, peln maneira ;,!Jaixo d~cl<~rada, o orçamento da 
lima. Camara Muuicipwl pora o exer-:icio de i88i. 

RECEITA 

Art. L o E' orç~da a receita na quantia ' 
de ..................•....... , ....• 

A saber: 
§ L o Irn posto dP- b~bioas espirituosas ... , .. 
~ :2. 0 Id ·m de noiHa ..................... . 
$ 3. 0 Idem •le ~ê'g,~s e ca1·ros ............. . 
~ ~-o Fór"s de tPrrenos da Cau,wra ....... . 
-~o. o [J,_tos de mannhas emangq~s .......•. 
~ ~. 0 O!lo~ de nrm,zens ...•....••........ 
~ '·"Ditos de tavt·rrws ....... , .......... . 
~ 8. o 1Jit11S d:' earro~,;ns ................. .. 
~ 9. o Ditos d:! cari'O:; de boi~ ............. . 
$ 10. Laud<'mios de t ·rrenos da C<>tnara .. 
§ H. Dit"s de marinl1as e mangues ........ 
~ 1:2. R~>ndime:1to do MatndourG ..•....... 

· § 13. Di lo da Pra1::~ do ~,Icrcado ........ . 
§ H. Alvarás de licenras, t"rillos, f~tc •.... 
§ i5. Remlime11to da af••ri~·ão e carimbo ... 
§ :I ti. Premios de deposito ....•.......•... 
§ li. T:1xa ria venda de peixe pela~idade .. 
§ _18. M_ult:1s. impo~Las pela Can~nra ..•....... 
§ :1.9. D1tas Impostas pda ~ohc1a. e JUdt· 

ciaes ..............•.•.•......•.... 
§ 20. Licenças para festividades ...•• ~ •.... 
§ 2L Dtn~ a mascates .................. .. 
§ :22. Dilas a despachantes .. , ........... . 
§ 2:L Renda dos proprios municipaes ..... . 
~ 2~. Locação de terrep.os ............... . 
§ 25. Arr~ndamento de terrenos de ma· 

r in h as .• ~ .•.•....... , .•.......... 
§ 26. Investiduras ..•••....••.... , .•..... 
§ 27. Arruações ........................ . 
~ 28. Restituições ....................... : 
§ 29. Cobrança dá divida activa ........•. 
§ 30. Juros de apolices .................. . 
~ 3i. Producto de generos vendidos ..... . 
§ 32. Multas a empreiteiros ....•.•........ 

i. i66: 230;)1>66 

. 78:0 í 7679ll 
20: :.:lti!l~O:W 

105:1100-'000 
20. oov.ooo 
7 ::-:::J:l,SliOO 
5: 36 ·~.:;;côo 
. 302:)080 
3:71i8,)~00 

f',tiS'm3 
7.0:00íl,SOOO 
:1.7: n;:J,s:-su8 

i30:00!l;)Oil0 
HIO: ouo.:;;ooo 
12:5:3 ·: ·:68;;7 
H9: 9G!:Ic~080 

!)198'•83 
40:l,):l33 

i7:5!)7~M3 

' 6:228$089. 
. i : 233,5:333 
16: 684;)000 

6!:68666' 
9:388$442 
3:364*646 

!8:~346382 
25015914 

6:9676901 
64:439:5012 
:1.:356/)HO 
3:80.í6000 

3:36:3:J3 
1:6758330 
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§ 33. Joias de terrenos aforados .•........ 
~ ~~- Donativos au necroterio ............ . 
§ 35. Ditos á~ escolas ................... .. 
§ 36. Ditos á bibliotheca ................ . 
~ 37. Ditos no Paço Munieipal. ........... , 
§ 38. Imposto de mercador de aguardente 

por grosso ...•.•.....•.......•..•.. 
§ 39. Dito de ernprez:uio .de bilhar ..... .. 
~ l!O. Dito .de botes de vender comida .... . 
§ 41. Dito de botequins .................. .. 
§ 42. Dito de ca>:as de pnsto ............. . 
~ 43. Dito .de fabric<l de ePrveja ..•...... 
§ 4!;,. D1to de mercador de dita .•......... 
§ ~5. Dito de confeit:1ria ............... .. 
§ 45. Dito de fabrica de distillação ..•••..• 
§ 47. Dito de hospedaria ................. . 
§ 48. Dit11 de kio~ques ........ , .......... .. 
~ 49. Dito de mercador de lit'ores .•...... 
§ 50. Dito dP líquidos e ('Omestiveis ..•..... 
§ 5i. Ditodefabricadevinhos ............ . 
§ 52. Dito do taverna com comida na ci· 

da de .. ' .........• :~ ..... , ......... . 
§ 53. Imposto de taverna srm com ida .... . 
§ 54. Dito de mercador dé vinho por 

grosso ...........••.. , ......•..•... 

DESPEZA. 

Art. _2.• E' fixadà a despeza ·na quan-
tra de .....•........... .- .......•... 

A saber: 
§ L• Secretaria ....... : ................ .. 
~ 2.• Contadoria ......................... . 
~ 3.• Thesouraria ......... : . ..•.•...••... 
§ 4.• Contencioso ........................ . 
§ 5.• Dircctori<• de obras ................ . 
§ 6.° Fiscnes e guardas ................. .. 
~ 7.• Mat<tdouro ......................... . 
§ 8.• Pessoal da aferição e carimbo (por-

c~ntagem de !6 %) e !6~00 para q 
prntor ....................•....... 

§ 9.• Necroterio ........................ . 
~ lO. Empregatlos aposentados ........ : •.. 
~ H. BibliotheetJ ........ · .............. .. 
§ 12. Pessoal das escolas, restabelecido o 

Jogar de professor de musicn das de 
S.· Sebastião e S. José com o ven
cjmento de :l:liOO;} que percebia .... 

§ i3. Fóros de terrenos occuvados pela Ca-
mara •••........•.••..••.•.••..••• 
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~:7635000 
u5a7.l3 
26i~7íi6 

2:260~ti66 

8 ' 
!:6801$000 
!:877;)666 

80:2~666 
10:284~000 
14:26861~3 
2:09:J6000 

i47!5:J:33 
2:2686000 
2:255~:JOO 
f:704;SUOO 
2:Wt-,SOOO 

227,333 
:1.5:959~333 
!:4!9,5666 

U:98iB333 
7:l:089D333 

IJ 

:1.. :l66: 2306566 

31i:800SOOO 
2i: 000;$000 
i0:600!)000 
!2:000;)000 
35.800~000 
70:9001)000 
i2:Hi21$000 

20:395;5052 
li:8001)000 

!3:24015~40 
:l0:1i00,5000 

50:400;5000 

i:l0i6040 
37 
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§ Hl. Conservação de calçamentos c e~-
tradas ............................ . 

§ 1.5. Idem de jardins e praças ........... . 
~ i6. Despezas j udiciaes e custas ......... . 
~ 17. Expediente e publicações ........... . 
~ i8. Eleições ....•....•..•............... 
~ i9. Aluguel do Paço Municipal .•....... 
~ 20. Restituições e reposições ............ . 

tlJ.O:OOOc$000 
1.2:000)000 
20:000~000 
3í):000~000 
2:0006000 
3:428;)000 
8:000~000 

§ 2!. Porcentagem á Alfandega e Recebe-
daria............................. 3:0006000 

§ 22. Amortização e juros do emprestimo. 170:0001)1)00 
~ 23. Divida passiva..................... :1.82:5711;0:1.4. 
~ 24. Obras novas c tombamento........ 285:0008000 
§ 25. Maternidade municipal............. :í: 000;5000 
~ 26. Eventuaes..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 7: 643~120 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de janeiro 
em H de Junho de iS8f, 60. 0 da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o ImpcradrJr. 

Bf~i·ão llomem de illello. 

DECRETO N. 81.36- DE :1.8 DE JUNHO DE i88L 

Concede permissão a Paulo T~vcs para explorar ouro o outros mincracs rí~ 
Província de l\1inas Gcracs. -

Altendendo ao que Me requereu Paulo Taves, Hei por hem 
Conceder-lhe permissiio para explorar ouro e outros mine
raes, na serra do Ouro Branco, na cidade de Queluz, e nos 
arraiaes de Itaverava e de Congonhas do Campo, na Província 
de Minas Geraes, mediante as clausulas que com este baixam 
assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultor:>, 
Comrnercio e Obras Publicas, que asgim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em f8 de Junho de 
:l88! , 60. • da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica àe Sua Magestade o Imperador. 

lllmwel Bucwque d~ Macedo. 
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Clausulas a <1ue se ref"ere o Decreto n. 8136 
desta data. 

I 

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta dala, 
a Paulo Taves, para, sem prejuiza .de terceiro, explorar ouro 
e outros mincraes na serra · do Ouro Branco, ·arraial ·de 
Jtaverava e Congonhas do Cíimpo,· da Província de Minas 
Gcraes. 

As explorações poderiio ser feitas por 'qualquer dos ~odos 
recommendados pela sciencia. As que se tiver~m 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 proprietarios. · 

Si esta, porém, lhes fôr ne~ada, poderá ser supprida pela 
Presidencia da província, mediante ~ança prestada pelo coi:J.
cessionario, que responderá pela indemnização de todos os 
prejuízos, perdas e damnos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento o Presidente 
da província mandará, por ediLaes, intimar os proprietarios 
para, dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem 
os motiV?S de sua ~PJ?Osiç~o c requererem o que julgarem 
necessano a seu direJto. 

III 

O Presidente da província conceder~ ou negará o suppri· 
menta requerido, á vista das rnzões expandidas pelos proprie
tarios, ou á revelia destes, declarando os fundamtmtos de 
sua decisão, do qual poderão os interessados recorrer para 
o Ministeriu da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito de-
volutivo. · 

DelilJernda a concessií(> do supprimento da licenç.a, pro
ceder-se· h a immediatamente :i 3Valiação da fiança de que trata 
n clausula ~-·,ou da indemnização dos prejuízos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitros, que ~erão nQmea
dos, dous. pelos concessionarios e dous pelos proprietarios. 

Si houver empate, será decidido por um quinto arbitro; 
nomeado pelo Presidente da província. 

Si os terrenos pertencerem ao Estado o 5.0 arbitro será 
nomeado pelo Juiz de Direito. 
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Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effe
ctuar, no prazo de oito dias, o deposito da finnça, ou paga
mento da imporlancia em que fôr arbitrada a indemnização, 
sem o que não lhe será concedido o supprimento da licença. 

v 
A indemnização de que trata· a cl:lumla antecedente será 

dl'lvida, ainda quando as explon1ções forem feitas Fm terrenos 
de propriedade do conr.ession .. rio ou do Estado, urna vez que 
della possa provir damno ou prejuízo aos propriebrios con
frontantes. 

VI 

Ser:í igualmente obrigado a restabelecer, á sua custa, o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito pela 
necessidadP. dos trabalhos da exploração. Si o desvio d~>ssas 
~guas prejudicar a terceiro, não o poderá sem licença drste, 
que poderá ser supprida mediante indemnização, na fórma 
estabelecida na clausula (l..a 

VII 

Si dos trabalhos da exploração resultar 3 formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a 
saude dos moradores da circurnvizinhança, o conce>sionario 
será obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os 
a seu antigo estado. -

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cnvas, poços e galerias no 
territorio desta concessão não terão Jogar : 

L 0 Sob os edificios e a :15 metros de sua cirr.uniferenriá, 
salvo na ultima hypothese, sómente com consentimento ex(Jres
so e por escripto do respectivo proprietario. Este consenti· 
mento não poderá ser supprido pelo Presidente da provineiá; 

l!. u Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros de 
cada Indo delles ; 

3.o Nas povoações. 

IX 

O concessionario fará levantar plantas geologica e topugra
phica dos terrenos explorados com perlis que demonstrem, 
quanto permittirem os tr:1balhos que tiver feito, a superposi
ção das camadas mineraes, e remetterá as ditas plantas, por 
intermedio da Presidencia da provincia, á Secretaria de Estado 
dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
acompanhndas : . · 

. L o, de amostras dos mesmos mineraes e das variedades das 
camadas de terras ; · 
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l!. o, de uma descripção minuciosa da possança das minas, 
dos terrenos de domínio publico e particular, nece~sarios á 
miner:~ção, com designação dos proprietarios das edificaeões 
nelles existentes e do u~o ou emprego a que são destinados. 

Outrosim, indicarão qu:tl o meio mais apropriade para o 
transporte dos productos da mineração, e qual a distancia en
tre cada unia das minas e o~ povoados mais proximos. 

X 

Satisfeitas as clausulas deste decreto ser-lhe-ha concedida 
autoriz<•ção para lavrar as minas que descobrir nos Joga
res por elle indicados, si provar ter a faculdade precisa 
para. por si ou por meio de companhia que organi1.ar, manter 
os trabalhos de mineração no estado exigido pela possança 
das minas. ' ,. · 

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas, 
como descobridor destas, terá direito a um. premio fixado pelo 
Governo, segundo a irrwortancia das minas, e. que lhe será. 
pago por aqQelj~ a QUI'm forem ellas CODCeolidas, . . , 

No acto da concessão da lavra S!lJ::ãO estabellic'idas as con4l· 
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer 
da mineração em geral, quer do Estado ou dos particulares. 

Palno~io do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1'881.-Ma
noel Buarque de Mat;tJdo. 

DECRETO N. 8137- DE 18 DE JUNHO DB 1881. 

Concede privilegio a Samuel Beaven para a maehina de sua invenção, denC)• 
·· .--- minada-Li~a~~rd~--~~~é B!laven. 

Attendendo ao que Me requereu Samuel Beaven, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe privilegio, por tO annos, para a mJLChitla de sua . .inven· · 
ção, destinada a separar ~erra, pedras, folhas ~_cbco (l_e ~nos 
cafesaes ou terreiro< denominil<ta.:.:.Liriípador de café Beaven 
-conforme a descripção e desenho, que ficam archivados. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu\ Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Public1os, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 1_8 de Junho de i88t, 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel· Buarque de Macedo. 
~ 
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DECRETO N. 8138- DE Hi DE JUNHO DE 1881. 

Cooeede privilegio a Francisco José Ferrcir:t Alegria para a machina dono· 
minada- ~~!S~_c_a. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco José Ferreira 
Alegria, e de conformidade com o parer·er do Conselheiro 
Procurador da Coroa, Soberania e Fnzenda Nucional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio, por tO ::mnos, para os melho· 
ramentos introduzidos na nwchma- Ceres-cujo systema, 
sob a denominação de machina- Georgica, é destinado. a 
descascar, ventilar e brunir cãfé, s1•gnndo n descrípçiíi> e de-: 
Sênno-·qüe deposilou no Arc!Hvo Publico, e com a clausula 
de que ~em o exame prévio da dita mactlina não será effe
ctivoo privilegio, cessando a patente nos casos previstos no 
art. iO da Lei de 28 de Agosto de i830. 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro ·em. i8 de Junho de !881, 
60.·•·da Independencia. e do ·Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

M'.-noel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8139 - DZ i8 DE JUNHO DE 1881. 

Cor.ccdo p~iyJ_l_ó_gio a Charlós Di,hol para o apparclho dcstinadó a rodar 
tubos arrebentados d~s ealdoiras a rapor. 

Attendendo ao que Me requereu Chnrlc~ Bihcl, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberarii:a c Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, por lO ::tnnos, para o apparelho que 
inventou para vedar instantane:~mente os tubos arrebentados 
das caldeiras a vapor, segundo a descripçiio c desenho que 
apresentou e ficam archivados. 

Manoel Buarque de Maçedo, do Meu Conselho. Ministro 
e Secretario de.Estado dos Negocias da Agricultura, (~om
mercio e Obtas Publicas, assim o tenha entendido e taça 
executar. Pala~io do Rio de Jarléiro em .18 de Junho de :1.88:1., 
60. 0 da Jndependencia e do Imperio. · · 

Com a rubrica de Soa l\Iagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macrdo. 

~ 
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DECRETO N. 8UO - DE :1.8 DE JUNHO DE 188:1.. 

Coneodc privilcgi.(l a Charles Bihol pa'a o apparelho do sua invenção par:~ 
Jos do caldeiras a vapar. 

Attendendo ao que Me requereu Charles Bihel, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Co;pc~
der· ;he privileg-io, por dez annos, para o apparelho de sua 
invenção para o~ tubos das caldeiras a vapor- systema 
Bihel,- segundo a descripção e desenho q:Ie apresentou c 
ficam archivados. · 

~J;1noel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, l\linistm 
e Secretario de ~stado dus Negocios da Agricultura, Com
mefciO e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 de Junho de i88t, 
60. o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8141 - DE :1.8 j)E JUNHO DE 1881. 

Concede priYilegio ao Dr. Francisco de Assis Foreira do Andrade para :~ 

mãcl!r;;a. de sua Invcn~iio destinada a beneficiar café. 

Attendendo no que Me requereu o Dr. Francisco de Assis 
Pereira de Andrude, e de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôu, Soberania e Fazenda 
Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por iO annos, 
para a machina de sua invenção destinada a beneficiar càfé, 
segundo a descripçiio e desenho que apresentou e fienm ar-
chivados. · 

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado do;; Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obrns Publkas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de .Janeiro em i8 de Junho de f88f, 
60. • da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lf.fanoel Buarque de Mli_Ç~=·:~~ 
~ \~\\\i_v• uA C;. 

<Af"d'\P~ f.''-~\; v 

·~ 
~S DEPUT;.t 
~-
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DECRETO N. 8:1.~2 - DE :1.8 DE JUNHO DE :1.881. 

Concede privilegio a Possidonio Henrique Vianna para um motor de sua 
invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Possidonio Henrique 
Vianna, e Tendo ouvido o Comelheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe 
privileg-io, por :1.0 annos. para um motor de sua invenção 
destinado a servir em pequenas embarca1~ões proprias á. na
vegnção nos portos do Imperio, segundo a descripção e 
desenho que apresentou e ficam archivados. 

Manoel Bu<1rque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario rle Est<Jdo dos Neg-ocios da Ag-ricultur<~, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em :1.8 de Junho de :1.881, 
60. 0 da Independencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8H3 - DE i8 DE JUNHO DE :1.88:1.. 

t.;oncode permissão a Luiz F.Qrtes de Bustamantc Sá para explorar ouro e outros 
minerao.s no m~nicipio de Paraty, Província do Rio de J an~. 

Attendendo ao que Me requereu Luiz Fortes de Bustam:mte 
Sá, Hei por bem Conceder~ lhe permissão para expi.Jrar ouro e 
outro~ mineraes no município 'de Paraty, ero\·irtcia dó Rio de 
Janeiro, mediante as clausulas que com r,ste baixa:n, assig-nadas 
por Manoel Buarque do MacPdo, do Meu Conse!ho, Ministro e 
Secretario de· Estado dos Negocios da Agricultura, Cominercio 
e Obras Publir.as, que assim o tenha entendido e far.a executar. 
Palncio do Rio de Janeiro em i8 de Junho de :1.881, 60.• da 
Independencia e do Imperio. 

Cóm a rubric~ de S~a Maglistade o Imp~rador~ 

Manoel Buarque de Macedo. 
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Clausulas a que se ret"ere o Decreto n. 8143 
desta data. 

I 

E' concedido o prazo de dons annos, contado desta data, a 
Luiz Fortes de Bustamante Sá para, sem prejuízo de direitos 
de terceiro, explorar jnzidas de ouro e outros mineraes .no 
município de Paraty, Província do Rio de Janeiro. 

11 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. As que se tiverem de fazer em 
terrenos possuídos, por meio de sondagens, cavas, poços, 
galerias subterrnneas ou a céo aberto, não poderão ser exe
cutadas sem autorização escripta dos proprietarios. Si esta, 
porém, lhe fôr negada, poderá ser supprida pela Prel'idencia 
da província, mediante liança prestada pelo concessionario, 
que résponderá pela indemnização de todos os prejuízos, 
perdns e damnos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante snpprimento, o Presidente da 
provincü .. mandará, por editaes, intimar os proprietarios para, 
dentro de prazo razoavel que marcar, apresentarem os mo
tivos de sua opposição e requererem o que julgarem neces
sario a seu direito. 

m 
O Presidente da província concederá ou negará o suppri

mento requerido, á vista das razões expandidas pelos proprie
t~rios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual poderão os interes~ados recorrer para o Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Este recurso, porém, sómente será recebido no effeito de
volutivo. 

IV 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, proce
der·se·ha immediatamente á avaliação da finnçn, de que 
trata a clausula 2.•, ou da indemniza~ão dos prejuízos alle
gadcs pelos proprietarius, por meic de arbitros, que serão 
nomeados dons pelo concessionario, e dons pelos proprietarios. 
Si houver empate, será decidido por um quinto arbitro, 
nomPado pelo Presidente da província. Si os terrenos perten
cerem ao Estado, o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz de 
Direito. 

Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a effe
ctuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento 
da importancia em que fór arbitrada a indemnização, sem o 
que não lhe será concedido o supprimento da licença. 
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A indemnizaçiio de que trnla a clausula antecedente será 
devida, ainda qu:mdo as explorações forem feitas em ter
renos de propridade do concessionario o•t do Estado, uma 
vez que della possa provir dnmno ou prejuízo aos proprie
tarios confrontantes. 

VI 

Será igualmente obrigndo a restnbelecer á sun custa o 
'curso natural das agua~ qne tiver de desviar Lle seu leito 
pela neces~idade dos trabalhos da explornçiit~; si o desvio 
dm:sns a~mas prej udic:•r a terceiro, niio o poderá fnzer sem 
licença dest~), •1ne poderá ser supprid<t mediante indemni
zação, na fórm;J est<•belecida na clausula ~- • 

VII 

Si dos trabalhos da explor11ção resultar a formação de 
panLanos ou estagnação de ag-uas que possam prejudicar a 
saude dos. moradores dn circumvizinhnnça, o concessiona
rio será obrigado a deseccar os terrenos alagndos, restiiuin
tlo-os a seu antigo estado. 

VIII 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias 
no territorio desta concessão não terão logar : :l. 0 Sob os 
edificios e a 15 metros de sun eircumferencin, salvo na ul
tinb hypoth.~sc, sómente com conseutimonto expres;;o e por 
escripto do respectivo proprietario. Este consentimento não 
poderá ser supprido pela Prcsidenci:l dn província ; 

2. 0 Nos caminhos e r!'t.rada$ pnblien~ ca 10 metros de 
càda 13do delles; 

;J. o Nas povon(,'ões. 

IX 

O concessionario fará levantar plnntas geologica e topogra
phicn dos terrenos explorados com perfis que demonstrem, 
tanto quanto _permittirem os trabalhos que tiver feito, a 
superposição das camadas mineraes, e remetterá as ditas pl:m
tas, por intermedio da Presidenda da província, á Secretaria 
de Estudo dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e obras 
Publicas acompanhados: i 0 , de nmostras dos mesmos mi
neraes e das variedades das camadas de terras ; 2°, de uma 
descripçã.o minuciosa da possnnçn das minas, dos terrenos de 
domínio publico e particulnr, necessarios á minernçiio, com 
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designação dos proprietarios das edificarões nelles existen
tes e do uso oa emprego a qile são destinados. Outro~im 
indicará qual o meio mais apropri:~do para o transporte dos 
pro dueto~ da mineração, e qual a distancia entre cada um~1 
das minns e os povoados mais proximos. 

·x 

Satisfeitns as clausulas ueste decreto sor-lhe-ha concedida 
autorização pnra lavrar ns minas que descobrir nus logafes 
por elle indicados si provar ter a r~r:uldnde prcci,:a para, por si 
ou por meio de companhia, que organizar, m:mter os traba
lhos da mineração no estado exigido pela possança das minas. 

Na hyp:lthese de nfio ser-lhe coneedida a lnvra das minas, 
como descobridor destas ten\ direito á um premio lixado 
pelo Governo, segundo a importancia das minas, e que lhe 
será pago por aquelle a quem forem el1:1s concedidas. 

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
dições que o Go_verno entender convenientes no ínteres~e, 
quer da mineração em geral, quer do Estado ou dos particu
lares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 188"1.-Ma~wel 
]3ltarque de 1llacedo. 

DECRETO N. 8i44.-m: 25 DE m:;no DE' t88i. 

Reforma· o plano das loterias do Estudo. 

Tendo a experiencia uemomtrado os inconvenientPs do 
segundo pl<mo mandado ~doptar pelo Decreto n. 7906 de 20 
de .Novembro do anno passado; convindo harmonisar os planos 
!las lotPfias geraes com os uns provincines do Rio de .Janeiro, 
de conformidade com o nccôrdo celeb~ado em 2 do corrente 
mez pelo 1\linisterio da Fazenda e n Presirlencia da dita pro
víncia; e Attendendo ú representação do thesoureiro das lo
teri3s da Corte, Hei por hem D3cretnr que d'ora em diante 
seja observajo, na venda e extracçüo dns loterias do Estado, 
o plano que a este acompanha. 

José Antonio Saraiva, do 1\Ieu Conselho, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros e do Tribunal 
do Thesonro Nacional, Ministro c Secretario de Estudo do<> 
:Xegocios da Fazenda, nssim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junho de 1881, 60." da 
Ind11pcndencia e do Imperio. 

Com :1 rubrfc:1 dr. Sua Magesiade o Imper3dor. 

Jnsé Antflnin Sarr:iva. 
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PLANO PARA UMA LOTERIA DE i00:0\l0#000 

Preinios: 

i de ......•..•.•..••.••.•..• 
:1 de ......•......•••.....••• 
i de .....•..........••.....••• 
i de ....................... .. 
2 de ...••...•.•....•.•....•• 
2 de ....•.......•••••••.•••• · 

i O de ••......... : •..•.•••••.• 
22 de; •.....•...•..•...•.•••• 
60 de •.........•............. 

L600 de ........................ . 

L700 prsmios ................... . 

Impostos: 

Imposto de 25 •;, so-

i:OOO~QOO 

5008000 
2008000' 
1oonooo 
20~000 

!08000 

bre o total..................... 25:0008000 
Beneficio ....••.....••....••..••• ii:iOOI$000 
Se li o . . • . . • . . • • . • • • . . • . . . . . . . . . • • i : 5001$000 
Porcentagem ao the

soureiro, i 1/2 •;. 1:5001$000 

20:000800!1 
10:0008000 

4:0008000 
2:0008000 
2:0008000 
!:000~000 

2:0008000 
2:2008000 
!:2008000 

:1.6:0008000 

60:~oonooo 

Quota de i/2 o;. per
tencente ao Estado: 5001$000 39:6008000 

10.000 bilhetes a i OI$ 100:0008000 

Os bilhetes poderão ser divididos em inteiros, meios ou 
decimos. 

Rio de Janeiro em 25 de Junho de i88i.- José Antonio 
Saraiva. 
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DECRETO N. 8U:5 - DE 25 DE JUNHO DE i88i. 

Approva os novos estatutos da Sociedade- Providencia. --------··----
Attendendo ao que representou a Sociedade-Previdencia, e 

Conformando- Me com o parecer da Secção dos Neg('cios do 
Imperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 7 de 
Fevereiro do corrente anno, Hei por bem Approvar os 
novos e~tatutos da mesma sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos 
não poderão ser postas em vigor sem prévia approvação 
do Governo Imperial. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e f~ça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 25 de Junho de 1881, 60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

Estatutos da Associaf;ão- Previdencia 

CAPITULO I 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS 

Art. i.• A Previdencia, fundada em i6 de Janeiro de i87ã 
e com sua séde na cidade do Rio de Janeiro, tem por fim, 
nos termos dos presentes estatutos, g;~rantir pensões: 

t.• Por molestia, defeito physico e velhice de seus associados. 
2.• Por her·aoça ou doação, de prazos fixos, de gozo imme

diato ou vitalicias. 
Art. 2." O primeiro fim constitue a secção de invalidez, o 

outro a de monte-pio. 

CAPITULO 11 

DA FÓRl\IA DE INSCRIPÇÃO, DA CONTRIBUIÇÃO E PAGAI\IENTO 

Art. 3.• A proposta para inscripção, na secção de invalidez, 
ou na de monte-pio, devendo ser firmada pelo proponente e 
endereçada ao presidente da associação, deverá indie -_-. ---.---~=--

!.• A pensão a instituir, quer em uma, quer em o ~;;f.\ DA r.4 
\'0'"-"' - . 

I ~\; 
r' r:-?:; 
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~-o Categoria da iuscripçãu. 
::.1. 0 O modo de pag-amento. 
4.0 O nome do candidato, sua idade, comprovada por certi

dão ou documento equivalente, nnturalidade, liliação, sendo 
possível, profissiio e residcncin. 

Paragrapho unico. Na falta de certidão de idade ou docu
mento equivalente, o candidato só será aceito eom a idade que 
lhe arbitrar a comrnissão sanitaria, salvo os casos dos §~ 1.0

, 

2. o, fJ,. o e 6. o do art. 24. _ 
Art. ~-o Si o cnndid:1to fôr menor, a proposta conlcr<i, sendo 

possível, alem do exigido no artigo precedente, o nome, 
nacionalidade e residencia de seus pnis, com a declara0~o, 
sendo orphão, si o é de pai ou de mãi. 

Art. 5. • E' exig-ido o exame de snnidadc, no a c to da admis
são do candidato ou de augmento de pcnsi'ío em qualquer das 
secções, salvo as restricções destes estatutos. 
· Art. 6. 0 Submettida na primeira reuniiío <Jdministrati\'a 

e approvada pelo conselho a propostn, de accôrdo com o pare
cer da commissão sanitaria, fica o socio obrigado a satisfazer 
dentro de ::.10 dias, a titu!o de expediente, 6;$ p;•rn diploma c 
assentamento, e mais o valor equivalente a 5 ~; soiJre a pensão 
annual respeciÍ\'a. 

Art. 7 ,o O soei o está lambem obr·igado sendo remido, ;i 
contribuição proporcional ú p.~nsi'ío que instituir segunuo a 
tabella A, calculada para pensões de 20~ mensacs; sendo con
tribuinte, á mens;llidade equivulente a nove centesimos da 
pen~>ão mensal. 

Art. 8. o O:; soei os remidos podem fDzer este pagamento de 
uma só vez, dentro de ::.10 dias apó~ a sua admissão, ou em 2í. 
pres!a!:ões mensaes e conse<~utivas até ao dia iO de .cada mez 
seguinte. 
· Paragrapho unico. Os remidos em prestacões ficam sujei

tos pela móra, ao pagamento de mais tres "ceutesimos de suu 
pensão mensal, feito nns mesmas condições. 

Art. 9. 0 Os socios contribuintes são obrigados ao pag-amento 
adiantado de suas mensalid:Jdes :Jté · v.o dia 15 do mez 
respectivo. 

CAPITULO Ili 

DOS SOCIOS, SEU5 DEVERES E DIREITOS 

Art. 10. Qualquer individuo, seja qual fór a sua profissão, 
estado, sexo, idade, nacionalidade e domicilio, poderá ser 
proposto e admittido como socio, si estiver, no acto de .s~r 
examinado, em bom estado dfl saude e apto para o exerciCJa 
da profisEão indicada na proposta. 
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Pa('agrapho unico. Os menores de 2:1. annos, uiío emancipa
dos, serão representados por seus pais, tutores, curadores ou 
protectores, e sómente poderão instituir pensão para gozo 
proprio em qualquer das secções. 

Art. H. Poderil tambem ser soei o quem jú tiver defeito 
physico, si provar ter occupação decente, da qual tire os 
meios de subsisteucia. 

Paragrapho unico. Este defeito e suas consequencias 
provadas, jámais poderá o socio allcgar para ter direito á 
pensão. 

Art. 12. Hnverá quatro categorias de instituidores, remi· 
dos ou contribuintes: 

1. a Instituidores simples : os que se inscreverem com 
pensão de invalidez, de velhice, ou ~mbas conjuncttlmente, 
instituída por si ou por outrem. 

2.• Instituiuores beneficiados: aquelles para quem for feira 
a pens~o de monte- pio, sendo soei os. 

~-· Instituidores benencentes : os que instituírem pensõe:; 
do monte-pio em beueficio de outrem. 

q,_. Instituidores mixtos: os que, por si ou por outrem, 
tiverem instituído peasõcs em ambas as secçõas. 

Art. 13. São deveres dos sacies : 
§ L" Cumprir o que dispoem os e,stai utos e seus regula

mentos e observnr 11s decisões do conselho, com recurso para 
as assembléas geracs. 

§ 2.0 Participar por escri[Jto, si for menor, a occupação, 
ofiicio ou profissão que escolher depois de complet~n· a idade 
de 15 annos. 

~ 3." Communicar a mudança de sua rcsidencia. 
~ 4. o Satbfazer os pagamentos devidos á associação, de 

aeeórdo com as tabellas em vigor, na proporção da pensão 
instituída, c o respectivo expediente. 

Art. H. Siio direitos <los socios: 
g l. o Concorrer ás ussembléas ger~es, votar e ser vetado, 

menos os menores c pensionistas. 
§ 2. o Requerer o gozo de sua pensão e exigir o paga

mento quando for coneedidu pela administi·ação. 
~ 3. o F\1zer proposta para admissão de novos socios. 

CAPITULO IV 

DA SEC_ÇÃO DE INVALIDEZ 

Art. 15. As pensões da secção de invalidez, coniorme a 
t<ibella A, não ~eriio menores de 20$ memaes, e sempre com 
augmento de iOJ, não excederão de 300# para gozo de cada 
institui do. 

Art. 16. As pdnsões instituídas podem ser elevadas ou 
reduzidas denti'O do limite do artigo precedente, si o institui
dor estiver quite de suas prestações vencidas. 
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Art. 17. Na reducção de pensões por falta de pagamento 
das prestar~ões, e na que fõr proposta pelo socio, as quantias 
entradas, excluídos o expediente. juro pago e as sobras que 
o calculo determinar, serão levadas em conta da nova 
inseri pção. 

Art. 18. O socio remido qne invalidar antes do pagamento 
integr<Jl de q nalquer d~s :t!~ pt esta(~Ões só terá direito á 
pensão reduzida, na fúrma do artigo anterior, e ;:egundo o 
calculo feito entre a idnde que elle então tiver e as quantias 
pag2s. 

Paragrapho unico. Si a quantia com que houver entrado 
o socio não der para estabelecer pensão remida maior de 20!';1 
mensaes in~lusive, será eliminado e sem direito a qualquer 
indemnizaçâo .. 

Art. 19. As inscripções nesta secção poderão ser feitas 
sob trt·s fôrmas : 

t.• De mensalidade, para só ter direito á pensão por 
invalidez. 

2.• De contribuição unica, para só ter direito á pensõo 
por velhice aos 60 annos. 

3." De contribuição mixta, para ter direito á pensão por 
velhice na mesma idade, e por invalidez em qualquer tPmpo. 

§ :l. o As pemões maiores de .i20S mensaes e as que forem 
creada$ em favor de menores dtid5 annos só poderão ser 
instituídas na terceira fórma deste artigo. 

§ 2. o Para o instituidor inseri pto com mais de 40 annos, a 
idade de velhice será 20 annos depois de sua admissão. 

CAPITULO V . 

DA SECÇÃO DE MONTE·PIO 

Art. 20. Só o instituidor da secção de invalidez, que estiver 
em boas condições de saude; terá direito a fazer monte-pio 
para si, em favor de sua família e em beneficio de qualquer 
pessoa previamente designada. . 

Art. 21. A pessoa que não puder ser admittida na secção 
de invalidaz, em consequencü, de seu máo estado de saude, 
e o socio invalido poderão tambem, como excepção, estabelecer 
pensão em favor de SUíl familia, mas s.ómente de prazo fixo. 

Puagrapho unico. No caso de haver herdeiro com, vida 
média su!Jerior a 30 annos, será esse o tempo e não 30 annos 
para gozo da pensão~ , . . · . 

Al"t. 22. Os instituidores desta secção, em qualquer das 
fórmas, não poderão crear pensão maior de 600$ mensaes. 

Paragrapho unico. Si o gozo destas pensões aproveitar a 
um unico pensionista o limHe será de 300~000. 

Art. 23. A contribuição a pagar, além do expediente, em 
un;ta ou em 26. prestações mensaes e eonseculivas, será 
calculada pela tabella 1:1. 
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§ L o O expediente destns inscripções será de 8 % sobre o 
valor da con tribuiç;io rf'spectiva. 

§ ::l. o As contribuições feitas em 2~ presta~ões ficarão 
sujeitas ao aug.uento de mais lO% sobre o seu valor. 

§ 3. o O prazo para estes pagamentos é o mesmo conce
dido nos arts. 6." e 8. o 

§ ~.o A contribuit;ão determinada pela tabella B soffrerá 
uma reducção de porcentagem fixada e publicada annual
mente pelo conselho. 

Art. ::l~. As pensões desta secção só poderão ser institui
das, medhtnte a contribuição referida no artigo precedente, 
e na fórmn SPguinte: 
- § i." Pensão vit8licia de /!OZO immrdiato para determinada 
pes~o~,-a unidaJe de contribuiçiio é a que corresponder aos 
annos de vida mé.~ia do in,;timido. 

§ 2. 0 Pen~~o vit!ilic,a par·a o i;tstituido gozar de certa 
idade em diante,-o telllpo de gow da pens:io é a vida média 
do mesmo inst'tuirlo. correspondente á época dett'rminada 
para ser considerado peusio•H,;ta, e a contribukão será 
rel;1tiva á vith méd 1a e ao numl:'ro de annr:s a deeorrer até 
á idade em qut~ comerará 11 gu•••r da p.-.nsão. 

§ .j. o P.·ns~o vitalícia para gozo do institnido após o falleci
mento do instituidor ,-as c::mdilões são as mrc>m:1s do 
parag-raplio precetlente, salvo a éi)oc& para ser con~iderado 
pensiouista, que lieará sendo a que representar a metade 
da vida média do instituidor. 

§ ~.o Pen,ão temporaria, de prazo a prazo, para gozo de 
instHuido designado,-o tempo para considerai-o pemlionista 
e o que decorrer até lá, será fixado na occasiào. 

§ 5. o Pen~ão vitalícia p~ra ser dividida por varios institui
dos, após o Lllecimento do instituidor,-o tP-mpo para gozo 
será fix~dn m,·d!amente em 30 annos ; o m<~is r.omo no~ 3. o 

§ 6. 0 Pensão vitaiicia para ser dividida por varios instituídos 
àe C··rta data em d iante,-condições, as mesmas do para
grapho precedente, salvo o tempo para gozo, que será fixado 
na conformidade do § 2. o 

Art. 2õ. Ao instituidor remhlo em 2'1, prestações serão 
applicaveis, mutatis mutandis, as disposições dos arts. i7, 61 
e 62. 

Paragrapho unico. Si o instituidor desta categoria fallecer 
antes do pag~1mento intrgral de qualquer dessas prestações, 
os seus instituídos sujeitar-se· hão á providencia indicada nos 
arts. 17 e i8, paragrapho unico, e art. 62, paragrapho unico. 

Art. 26. A pensão, na fôrma do § L o do art. 24, será 
constituída por meio de contribuição unica. 

Art. 27. Medi:mte contrihui~.:ão especial calculada segundo 
a tabella B, e c ou forme os §~ 5." e 6. u do art. 21, poderão ser 
instituídas e augml:!ntadas pensões por herança ou doação. 

Para!;"rapho unico. As pen,;ões vital,cias para gozo depois 
do fallecimento do imtituidor, recahem no caso destas. 

Art. 28. São herdeiros e dunatarios de ptmsões desta seccão: 
L o A vi uva, emquanto se conservar nesse estado; • 
2.o O viuvo, si fôr invalido; 
PCIDllll EXECUTI'Vtl f88t 38 
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3. • Os filhos menores e filhas solteiras ou vi uvas; 
tl. • Os pais valetudin~rios; 
5. • As irmãs solteir;~s ou vim'as , em quanto o forem; 
6. 0 Os irmãos invaltdo,; . 
Art. 29. Sendo herde iros a vi uva e filhos, á vi uva cabe a 

metade da pensão legada, e ~os filhos a outra metade, igu:tl
mente repartid:1. 

PHag-rapho unico. Nos outros casos a pensão legada será 
ig-ualmente repartida pelos herdeiros de segunda e terceira 
classe; na falta destes aos de quarta, e n:~ fil lta destes aos de 
quinta e sexta. 

Art. 30. Não havendo filh os, a viuva ou viuvo é unico 
herdei ro da pens;i o legada. 

ParagraJ.Jho unir.o. Nos outros casos ó uni co herdeiro a filha 
ou tilho , o pai sobrevivente, a irmii ou irm5o, na ordem de 
precedeneia das classes anteriores. 

Art. 3:1.. As pensões a que se refere o ar t. 24, podem ser 
instituídas: . 

i . • De prazo fixo ou de prazo a prnzo. 
2.• Vitalícias. · 
Parngrnpho uuico. As vitalidas di videm-se: 
L• De certa idade até o f:illeoimento . 
2. • Da data do fallecimento . do instituidor até á do pen

sionista. 

CAPITL'LO VI 

DAS PE NSÕES 

Art. 32 . Só após 60 dias de stw admissão é que o socio 
poderá requerer a pensão "por invalidez, cumprindo-lhe 
neste caso: 

§ t.o Communicnr á directoria por escripto que se acha 
enfermo,. apresentando attestado do medico assistente. 

§ 2.• Sujeitar-se ao exame de sanid1]de, que será feito em 
seguida á sua communicação c successiv~mente todos os 
mezes emquanto perdurar a invalidez. 

Art. 33. Para gowr da pensão por invalidez, é preciso: 
i. • Que a moi estia sub>istn por espaço nunca menor 

de 30 dias, contado da data do primeiro exame. 
2.• Que a moleslia prive o socio do exercício de sua 

pràfissno. · · 
§ L • Si o socio invalido fôr . opera rio e sem recursos, a 

pensão lhe será concedida independente do prazo de 30 dias, 
mas sobre parecer de dous membros syndicantes nomeados 
pelo presidente. 

§ 2. o O menor de Ui annos n<io terá direito a requerer 
pensão por invalidez. 

·Art. 34,. Para gozo da pensão por velhice ou das do 
monte-pio, dão direito o proprio estado de velhice do socio, 
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e o vencimento dos prazos e satisfação das condições 
inheren tes. 

Paragrapho unico. Desde que o socio tiver direito ao gozo 
da pensão por velhice, cessa a que estiver percebendo por 
invalidez. 

Art. 35 . Para o socio que invalidar fóra do município 
rieutro, o exame a que se refere o § 2.• do art. 32 será 
feito por qualquer medico da localidade em que residir o 
socio. 

Paragrapho unico. A firma do medico qne attestar o exame 
deverá ser reconhecida por t.abellião, e os attestados lega
lisados pelo Consulado brazileiro, si o socio estiver residindo 
fóra do ImpP-rio. 

Art. 36. Concedida a pensão, de accôrdo com os pareceres 
da commissão snnitaria ou dos attestados a que se refere 
o par;.grapho unico do artigo precedente, será a mesma 
paga por mez vencido, a começar da data do primeiro exame 
de sanidade até quando subsistir a enfermidade. 

Art. 37. Haverá dous casos de invalidez: temporaria e 
permanente. 

§ 1." No caso de invalidez permanente ficará dispensado 
o exnme mensal exigido no§ 2. o do art . 32, mas ú pensio
nista apresentará mensalmente attestado de vida passado 
pelo Parocho, sendo a firma deste reconhecida. 

§ 2.• Si a invalidez, considerada permanente, fôr mais tarde 
julgada curavel , passará para o caso de temporaria. 

Art. 38. Toda e qualquer pensão ou quota de pensão em 
qualquer das secções, cessa com o restabelecimento ou 
faliecimento do pensionista : 

Paragrapho unico. As pensões vencidas e não pagas ao 
pensionista antes de seu fallecimento poderão ser reclamadas 
por seus hQrdeirqs. 

CAPITULO VII 

DAS REUNIÕES 

Art. 39. As reuniões soc iacs, a que sú poderão concorrei" os 
socios quites de suas obrigações Yencidas, ~erão divididas : 

1. o Em assembléas ge raes ordinarias. 
2. o Em assembléas geraes extraordinarias. 
~ 1. • As ordinari<IS: para ser apresentado o relato rio du 

administraç1io, elciçJo da commi~são de contas, discuss~o u 
votação do respectivo p;1reccr e cleiç1io dos membros do con· 
selho e da directod:~. 

§ 2. • As extrnordinarias : para se tratar de assumptos 
importantes, sempre oue o conselho resclver ou quando 
for em rcquerid~s por 30 socios remidos e quites de suas 
o bri ga{'ões. 

• 
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Art. 40. As convocações serão feit~s por annuncios 
insertos no jornal de tm.ior circul <lção da Corte, por tres vezes 
e no espaço de oito dia~. 

Art. M .. Para se eonstituirem rst~s reuniões é obrigatoria 
a presença nunca menor de t10 ~ oe i os nas d:1 prim eira c~: nvo
cação, e nas da segunda ella:; se constituirão com qualquer 
numero de socios presentes. 

Art. 42. Estas reuniões serão pres ididas pelo socio 
acclamado para ess!l fim, a quem cumpre nomear os outros 
membros da me~ a. 

Paragrapho unico. Os membros da ailrrinistrar.ão e da 
commissào de comas não poderr10 ser nomea dos para nenhum 
daquelles logares. 

A'"t. 43. As vutnções serão nominaes ou symbolicas 
dependendo de mawria de votos a approvaç1io de qualquer 
ma teria. 

P:t ragrapto unico. Havendo empate na votação, decidirá 
o voto de qu~Ii •lade, o qual compete ao presiJente. 

Art. 44. Os memi.Jrcs que devem rnzer p.Hte da directoria 
e do con~elho serão eleitos por maioria de votos. 

§L" Havendo empate na eleição dos candidatos proce
der-se·ha á nova v~t"ção. 

§ ~.· Esta~ eleições serão feitas por cedulas, as quaes 
serão entregues á mesa pelos socios presentes nas assem
bléas gera e.;. 

Art. M.i. Haverá reuniões administrativas que sPrão cele-
bradas pelo menos um~ vez pu r mez. A e! las concorrerão : 

L• 0:; membros do conselho. 
2.• Os fundadores da ~SSJciacão. 
3. • O; m~ ·muros da directoriã, no exerci cio de seus respe

ctivos cargos. 
4. • Os me!llbros da com missão sanit~ria. 
Art. 46. Estas r1•uniões não se poderão constituir com 

numero rnrnor de oito membros. 
Paragra11ho unico. Estas sessões serão presididas pelo pre

sidente da directoria e na sua falta pelo vice-presidente ou 
pelos secretarias, na ordem e~tabele·cida. 

CAPITULO VIII 

·DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 47. A associação será administrada por um conselho 
e uma directoria, eleitos annu;dffi llnte. 

Paragraoho unico. O membro da ::odmini~tração que tor
nar-se pensionista, ficará ipsa facto exonerado do respectivo 
cargo. 

Art. 48. O conselho se co:nporá de 20 membros eleitos, 
dos fundadores da associ~ção e dos membros da commis~1io 
sanitaria, que não vencerem honorarios. 
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§ L o Os 20 membros eleitos do cons·~ Jhn escol~erã_o, 
d'entre as pe~>ons que de direito entnrem na orgamzaçao 
do mesmo, seus pre -: iden l.e. vire· pre~rde n t ll e seer .. t~rios. 

§ 2." Os membros da commissào sa rrilaria não terão voto 
sobre os pureceres de que forem signat;•rios. . 

Art. 49. A diret:to ria se comporá de um presidente, um 
vice-presidente, dous secrr. taritJs e um thr1soureiro . 

Art. 50. São atlríbuír;ões do conselho: 
§ t.o Tomar conhedme11to dos actos da directoria, das 

nom .. açõe~ e dtmissõe=- t! e empregados. 
§ 2.• Marcar o numero, fun r·ções e vencimentos desses 

mesmos em ~~regados, sujeitando os seus a c tos á approvação 
definitiva da as>embléa geral. 

~ 3. 0 Del ibP rar S•·bre o que lhe propuzer a directoria. 
§ 4:. o Resol ver e no ca ~n necessario propor á assembléa 

geral o que couvier á associa!iâO. 
§ 5. 0 OiJservar e f,,zer executar o que dispoem os presentes 

estatuto!\ e ré>gulumentos internos. 
§ ti.• Prover as v;~ gas por impedimento, renuncia ou 

fallecimento de qualquer mem hro da administração, até 
que a assp,miJléa geral eleja o substituto. 

§ 7. 0 Admitl.ir so,·io-: e conceder pensões, sempre de 
ac~ ôrdo com as di~posições em VÍ I!O r. 

§ 8 .0 ~ornear trirnensal11wnte uma rommissão de tres 
de seus membros para examinar os balancetes da thesou
raria , na proporção que forem sendo apre~entarlos, cujo 
p~rect'f será dh•culido e votado na reunião su!Jsequente. 

§ \:1.° C•mvncar as ren níões adrnin istrntivas e as de a~sembléas 
geraes, por intermedio do secretario. 

Art. 51. A directoria tem por dever : 
§ L" Cumprir fi elmente o que dispoem os estatutos e 

reo-ulamentos internos. 
~ 2. o R ... ger a associação e ordenar em nome della. 
§ 3. o Nomear e demitlir e O> pregados, E: Xcepto o fiel do 

the,;ourei ro, que será :1dmittido por este, quando fõr 
neces~ario, sob sua immediata responsabilid;~de. 

§ ~-" Dt·rnandnr e ser demandada, com plenos poderes, 
em prol da assot:r açiio. 

§ 5. o Re prese ntar a assoda ção em ~uas relações externas 
e para com qu~ llJUt'r sorio em particular. 

§ 6. o Dar conhecimento ao conselho de todas as suas 
deliberações e propor as medidas que lhe parecerem 
convenientes . 

§ 7. o Orl.(anizar e apresentar á assembléa geral, no mez 
de Abril de cada annn, o relatorio dos actos realizados 
durante o período administr:1tívo, e ao conselho, no fim de 
cada trimes tre, o br, JDn ct·te dn thesour~ria. · 

§ 8. 0 Ni10 conservar em cofre. se nt vencer juros, mais do 
que o neces~ario para as obriga,·ões occurrt·ntes. 

§ 9.• Autorizar os exames de sanidade requeridos pelos 
socios ou candidatos e nomear qualquer membro <lo co0 seHlo 
para presidil -os. 
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Art. 52. As funcções exercidns pelo~ membros da 
administr~ç :io siio gratuibs, ma~ cabr.-lhe a faculdadt~ de ter, 
com remuneração peeuni :1 ria : !:Ommi,;são sanita ria, fiel do 
thesoureiro e mais empregados necessa ri os . 

CAPITULO IX 

DOS FUNDOS SOCIAES 

Art. ii3. A receita da associação se compõe : 
:1.. 0 Das mensa lidades e con tribuições dos socios. 
2. o Do producto das verbas: expeuicnte, porcentagem, 

multas, juros, etc., etc. 
3. o De quaesquer concessões ou doações que lhe forem 

feitas. 
Art. 54. As quantias pertencentes á associação serão 

recolhidas a um est~belecimento bancaria e conTertidas 
em titulas da divida pulllica, quando a operação fôr 
vantajosa. 

Art. 55. O thesoureiro é o uni co responsavel pelos valores 
da associação, e como tal responderá por qualquer extravio. 

Art. 56. Todos os pagnmentos que a ns>oc iação tiver de 
fazer serão precedidos t:e informação da secretaria e autori
zação do presiden te. 

Paragrapho unico. Nenhum pagamento será autorizado 
sem estarem legalizados os respectivos documentos. 

CAPITULO X 

D.A. COM!liSS.:i:O SANITARIA 

Art. 57. A comihissão sauit~ria se comporá de tres medicos, 
ou mais, si fôr necessario, nomeados pela administração , 
responsaveis pelos pareceres que fôrnecerem e rem'uneradcis 
pelos cofres sociaes. 

Paragrapho uni co. Emquanto os medicas fundadores da 
associação e os que fizerem parte do cansei h o prestarem -se 
gratuitamente :10 desempenho dessas funcções, niio terá Jo-
gar a. r~muneração pecuniaria. . . 

Art. 58. São attribuições da commissão sanitarid : 
§ :1. 0 Proceder a todos os exames de sanidade, a convite 

do secretario, e arl!itrar a· idade do examinando quando I h e 
fôr determinado. 

§ 2.• Formular e ápresentar com brevidade á directoria os 
pareceres dos exames a que tiver procedido e sobre · os 
atte~tados quQ lhe forem apresentados (art. 35). 
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~ 3." Precisar nesses mesmos pareceres o estado do socio 
qu"ando retlamar f.iensão ou se prupuzer a formar monte-pio e 
do~ candidatos quando propostos ou que pretendam augmen
tar a pensão inst&tuida. 

§ lJ,. o Determinar, nos pareceres relntivos aos socios enfer
mos, si a moles tia constitue estndo de invalidez, e si esta 
os priva do exercício de sua profissão. 

§ 5. o Observar todas as instrucções da directoria. 
Art. 5\J. Os exames serão feitos no escriptorio da associação 

ou na residencia do socio, quando enfermo. 
Paragrapho unico. Para sei· válido o exame, é necessario 

que SPja feito em commum por dous membros da 
commi~são s:mitaria, na presença do membro do conselho 
que a directoria tiver designado. 

CAPITULO XI 

DAS 1-"ALT.\S E PErUS 

Art. 60. O socio pensionista, que por qualquer circum
stancia receber pensiio a que não tenha direito, será obrigado 
a restituir tudo quanto tiver recebido indevidamente e 
suspenso dos direitos de associado até que se justifique 
perante o conselho. 

§ L o Si justificilr·se, continuará a pertencer á associação, 
indemnizando·a dos prejuízos que houver causado. 

§ 2.• Si, porém, verificar-se que houve dólo, má fé ou 
uso de documento fal so, será obrigado ao pagamento de 
toda a quantia indevidamente recebida e eliminado do qua
dro social. 

Art. 61. O instituidor remido que tivllr optado pelo 
pagamPnto de uma só vez (art. 8."), e não o satisfizer dentro 
do prazo estatuído no mesmo artigo, perderá o direito á 
inscripção, e para ser readmittido terá o candidato de 
sujeitar-se a todos os o nus de pensão nova. 

Art. 62. Em igual penn incorrerá o instituidor remido 
que se obrigou ás ~!.&. prestações mensaes, si não cffectuar a 
primeira ou qualquer das seis seguintes, de conformidade 
com o art. 8. • e paragrapho. Si, porém, houver realizado 
estas e atrazar-se nas subsequenles, terá o socio de pagar: 

f. o As prestações em atrazo, s; exceder a cinco, e mais 
meia de multa; 

2. o Si forem seis prestações mais uma ; 
3. • Si forem sete prestações, mais uma e meia ; 
4.• Si forem oito prestações, mais duas . 
Paragrapho unieo. Atrazando·se o instituidor em mais 

de oito prestações, perderá c direito á pensão inscripta 
e s? perceberá a que lhe couber pelo art. i8 e paragrapho 
UU!Cü. 
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Art. 63. O instituidor não remido que não satisfizer as 
men~alirlades, na conformidade do art. 9. 0 , inco!"rerá na 
multa de: 

L • Metade da mensalidade para o atrazo de um a dous 
mezes. 

2:o Uma mensalidade para ,o atrazo de trés a quatro 
mezes. 

3. o Duas mensalidades para o atrazo de cinco a seis inezes. 
Paragrapho unico. Si o ntrazo fôr maior de seis mezes, 

o in8tituidor perderá o direito á pe~são instituída. 

CAPITULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 64. As bnFes da associação ~ó poderão ser a Iteradas 
por deliberação da assem bi Pa g-eral. preccrlendo proposta 
da administração ou da terça· .parte · dos soeios prl'sentes 
nesta Cõrte. ,. 

P~ragr~pho unico. Quae~C!Uer alterações offerecidas a rstes 
e<: tatutns só terão vigor depois de approvadas ~e lo Governo 
Imperial. 

Art. 65. A associação fica sujeita ás leis que regem a 
materianeste Imprrio. . 

Art. 66. A tabella.· B é inalteravel ; a tabella A será 
reforçada · na. raz:'lo do decresdmen to dos juros dos tit,Jios, 
quer em consequencia dás oscillações do mercado monetario, 
quer porque seja , diminui da a .taxa do governo. 

À tabella C será renovada em vista dos obituarios do 
Imperio . 

Art. 67. Si por qualquer eventualidade os rendimentos · 
da associação não derem para satisfazer integralmente os : 
compromi::so,: . referentes ás pensões in s tituída~, o conselho 
reclamnrá desde logo da assem!Jlea geral as providencias ·que 
o caso aconselhar. 

Art. 68. A assernbléa geral deliberará sobre a materia 
proposta pelo conselho, e as medida~ que se tomarem serão 
no sentido de eq uilibrar os rendimentos da associação, 
por meio de elevação de contribuição, sem cerce<lr as 
pensões, emquanto aquella elevação não exceder a :lO 0/ 0 sobre 
as quotas dos socios. 

Art. 69. Si, ao contrario, n assembl<ia geral verificar ser 
imprescindível o cerceamento das pensões, se rá então con
voc:tda uma reuni:io extn1ordinaria, com antecedencia de 
30 dias, por annuncios repetidos nos jornaes da Côrte de 
maior circulação, indicando-se os motivos especiaes dessa 
eonvocação. 
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Art. 70. Na mesma assembiPa geral em que fôr apre
sentado o relatorio aanual, srrá eleita uma commi-são de 
tr~s membros para examina r as contas snci~es e dar parecer, 
que será apresentado na rP.uniào seguinte. 
· Paragrapho uuico. Os membros dest:l commissão não 

poderão ser tirados d'entre os da administração que tiverem 
cone! ui do o seu mandato. 

Art. 71. F1cam g;1rantidos os direitos dos actuaes socios 
e dos que forem admittidos até á approvação dos presentes 
estatutos. 
· Art. 72. Fica creada a classe de socios benemeritos. 
Art. 73. Para ser proposto á benemerencia é preciso que 

o socio tenha exercido por espaço de tres annos consecu
tivos qualquer cargo na administração ou servido gratuita
mente, é durante o mesmo período, na commissão sanitaria, _ 
e que esses serviços sejam considerados relevantes por 
maioria absoluta do conselho. , ~ 

Paragrapho unicó .. Este titulo só ser_á ~onferido pela 
assembléa geral por. proposta da admi.ra,ção. 

Art. 7lJ.. Quando íôr opportuno; ·crear-se:hão delegácias ·nas 
provindas, sujeitas a regulamentó especial formulado pela 
administ ração e appro·•ado pela assemu!P.a gorai. · 

Art. · 75 . Dl' P.Ois ·da aopróvação de~ t'es · estatutos _pelo 
Go ve rno Imperial, a :administração formulará um regula
mento interno , .de accõrdo com o s mesmos estatutos, ·que 
terá força de lei, depois de approvado pela assembléa geral. 

.' -· CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

p · 

Art. :7G. A ~ssembléa geral . ~oncede plenos poderes á 
act~al dt_reclorJa para re4uerer ao Governo Imperial a 
ap).JrOV:JÇ;JO dos pr-esentes estatutos, aceitar . as n!lera \,'Ões 
prilpostas e finalmente pôl-os em : execução depob de appro-
vados. · 

Rio de Ianeiro em 30 de Abril de !880. (Seguem-se 
as assignaturas.) 
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TABELLA A.- Tabella proporcional das mensalidades, contri
buições unicas e contribuições mixtas par::. as diversas 
pensões mensaes de 20;;000 até 300$000 calculada para a 
pensão mensal de 20$000 

I dados 

Até... . . 5 annos ..•. 
Do 5 a 7 • 

,. 7 a 9 ~ 
• 9 a H • 
• H a n • 
• !3 a i5 • ) • t5 a 1.7 • • . 

· • 1.7 a i9 • 
• i9 a 21 • 
, 2! a 2:1 • 
,. 23a25 -
• 25a27 • 
• 27a29 • \i • 29 a 3{ • 
• 31. a 33 • 
• 33 a 3'i • 
• 35 a 37 • 
• 37 a 39 • 
• 39 a 41 • I 

!,5800 

• 41 em diante . •.. .. .•.. •......••. 

40$000 
42,SOOO 
46B000 
52)000 
605000 
68,5000 
76J OOO 
8\ ,5010 
925000 

!00,)000 
H0500~ 
!20~000 
H6,\000 
f708000 
196,5000 
226,\000 
2605000 
2805000 
~OOEOOO 
300,3000 

PENSÃO ANNUAL ;:40.}000 

OBSERVAÇÃO 

sosooo 
90b0ú0 

UO,)OOO 
no,;ooo 
ts~,sooo 
!70,)000 
!815000 
200,)000 -
2165000 
236,)000 
2?>0,)000 
260.0<10 
230.:-ooo 
:J008000 
320,)000 
310,$000 
360~000 
380Jt:OO 
4005000 
400~000 

Os menores de i5 annos não podem inscrol'or-so como contribuintes . . 
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TABELLA. c.-Equita.vel. 

" o ~ " ·;; 
c ~ ~ '"' ~ ·~ ::;! 

. ., 
Ida do 3 

E 

~ õ 
" 3 

.., 
..::> 3 ~ 
o ~ ~ Ú) ""' 

o !0 .000 i .539 !5.390 39.85 
l. 8.45! 682 8.06{ 45.43 
2 7.779 50J 6.492 48.37 
3 7.274 276 3. 79~ 50.69 
4 6.998 201. ~.8i2 51.67 
5 6.797 t2t 1 .780 52.19 
6 6.676 82 !.228 52.13 
7 6.59-l 58 0.880 5l. 77 
8 6.536 43 0.658 51.22 
9 6.493 33 0 .508 50.56 

l.O 6.460 2ã 0.387 49.81. 
1.1 6.435 26 0 .404 49.00 
1.2 6.4!J9 28 0.437 48.20 
l.3 6.381 30 0.470 47 .4! 
1.4 6.351 3{ 0.488 46.63 
l.:J 6.32.0 32 0 .506 45.86 
l. ; 6.288 33 0.525 45.09 
l.7 6.2:;5 34 0 .544 44.32 
1.8 6.221 35 0.563 ,.3.56 
l.9 6.186 36 0.582 42 81 
20 6.150 37 0.61)2 42.06 
.21 6.H3 38 0.62"3 4L3l 
22 6.075 40 0.658 40 .56 
.23 6.035 42 0.696 39 .83 
24 5.993 44 0.734 39.10 

. 25 5 .949 46 0.773 38.39 
.26 5.903 48 0 .813 37.68 
.27 5.855 50 0.854 36.99 
.28 5.805 ;jf 0.879 36.30 
29 5.7.34 52 0.904 35.57 
30 5.702 53 0 .929 34.94 
31 5.549 5~ 0.956 34 .26 
3~ 5. 595 5~ 0.983 '33.59 
33 5e5&.0 57 L029 32.9~ 
34 5.483 r.i9 !.076 32 .26 
35 5.4~4 60 1.1.06 3!.60 
36 5.364. 61 Li37 30.95 
37 5.303 5:! !.169 30.30 
38 5.2H 62 l.i83 29.65 
39 5.!70 63 Ult6 29.00 
40 5.117 62 !.21.2 28.34 
41 5.055 62 i.227 27.59 
42 4.993 62 !.242 27.02 
43 4 .931 62 !.257 26.36 
44 4.869 63 !.294 25.59 
45 '•.806 . 64 1.332 25.02 
46 4.742 67 !.413 24.34 
47 IL6i5 70 !..497 23.59 
48 4.ü05 73 !.583 :!3.0~ 
49 4.532 77 !.699 fl.4l 
50 4.4ii5 80 1 .796 21.78 
51 4 .37:; 82 !.Si~ 21.!7 
52 4.293 s:; !.980 20.57 
~3 4.208 88 ~.091. !9.!17 
54 4. 120 90 2.l8~ 19.39 
5:i t,,(l30 93 2 .308 !8,81 
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·~ o ~ '" " 
., 

~ :a 
o " ·o 

Idades 
,.. 3 c ·S ·;; 3 ~ o « 
l:i ~ "" o ;; o :;;; P< 
U) 

56 3.937 96 :t .438 l.~ .24 
57 3.84l 98 2 .55t 17.69 
58 3.743 too 2 .672 17 .!4 
59 3.643 iOl 2 .772 !6.59 
60 3.542 lO~ 2. 880 !6.05 
61. 3.440 103 2.994 t 5. 5l. 
62 3.337 t03 3.187 ! 4. 98 
63 3.234 104 3 .2!6 14.44 
64 3.!:!0 l06 3.387 13.90 
65 3.024 fOG 3. 5~5 !3.37 
66 2.9tll t07 3.667 !2 .84 
67 2.~H l07 3.806 l.2. 3t 
651 2.7d4 108 3.994 H .78 
6 9 2.596 l09 4.!99 U.24 
70 2. 487 t09 4.383 tO . 72 
71 2.378 109 4.583 tO.lS 
72 ::!.269 HO 4.848 9.65 
7 3 2.t59 uo 5.095 9.!~ 
7l 2.049 UI 5.4!7 1> .58 
75 !.938 tU 5.;!8 8.03 
76 !.827 H2 6.130 1't 77 Líl.5 H'i 6 .706 
7 S i.WO l.l9 1,437 6.42 
79 i.48t {25 8. 373 5.90 
so !.. 357 {38 {0.170 5. 39 
81 Ult9 t ::o {2.10:; 4.94 
S2 !..069 {&6 t 3 .ro8 4.57 
S.J 923 ! 50 !5.1>i8 4 .21 
s..a, 783 t:l2 !6.858 3.87 
8:S 651 .~, 19 .048 3.56 
86 527 U4 21..632 3.28 
87 413 98 23.729 3.0! 
8S 315 80 25 396 2.83 
89 235 65 27 .660 2 .63 
90 170 50 29.4tl! 2.44 
91 t20 36 30 .000 2.25 
92 84 28 33 333 2.00 
9' 56 2t 37.500 !.75 
94 35 t5 42 .857 i. 51 
95 20 lO 50.000 t .25 
9'> tO 6 60 .000 LOO 
9 7 4 3 75.000 0 .75 
951 i i {00.000 0.50 
99 o 0.00 

: -~:- .. 
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ART. 24 § f. o - Pensão vitalicia de gozo immediato para. 
determinada pessoa : a unidade de contribuição é a que 
corresponde aos annos de vida média do instituido, com a 
reducção de 40 °/0 • 

PENSÃO i;000$000 

lda1es figuradas 

tO annos ............................... . 

20 annos .............................. . 

30 annos ................................ . 

35 annos .............................. . 

40 annos .............................. . 

Vida média 
Tabella _C Contribuição 

equitavel Tabell•-B. N. i 

42 

35 

32 

t6.70S 
60 

Rs. 1.0 02L800 

16.138 
60 

Rs. 9.682.800 

15.368 
60 

Rs. 9.220.800 

!4.929 
60 

Rs. 8. 957.400 

l4.2H 
60 

Rs. 8.526. 600 
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ART. 24 § 2.•- Pensão vitalicia para um instituido gozar de 
certa idade em diante : o tempo de gozo da pensão é a vida 
média do pensionista correspondente à época em que deve 
entrar no gozo da pensão; e a contribuição é relativa a essa 
vida média e ao numero de annos a decorrer até entrar na 
idade do gozo da pensão. 

A reducção tambem é de 40 °fo· 

PENSÃO 1:000$000 

Idades figuradas 

:10 armos para gozar dos 30 em diante ••••.• 35 

l.5 idem idem 40 idem .•••.....••.•... ." •.•. 28 

20 idem idem 1,5 idem •...••.•............•. 

25 idem idem 50 idem .................... . 22 

Contribuição 
Tabella B N. :1 

4.79:; 
tiO 

Rs. .. 2.877.000 

3.311 
60 

Rs •.. ...-;.600 

3,:157 
60 

-Ii~s94.200 I 
2.974 

60 

Rs... 1.784.400 
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.A.RT. 24 § 3. 0 - Pensão vita.licia. para um institui do gozar 
após o fallecimento do instituidor: as condições são as 
mesmas do§ 2. 0 com a differença unica de que o tempo, no 
fim do qual se suppõe que deve entrar no gozo da pensão, 
ó a metade da vida média do instituidor. 

PENSÃO 1:000$000 

IJadc> figuradas 

Para o pensionista iO annos............ 50 
Para o instituidor 40 annos............ 28 .H 

Para o pen~i01!ista :1º aunos............ 45 
Para o lDStltU!dor a~ annos. ••• • • . ... • • 32 :16 

Para o pon~ionista 20 annos............. 42 
Para o instituidor 4:; anno>........ ..... 2ã i3 

Para o pensionista 30 an~os............ 35 
Para o instituidor 48 annos............ 23 :12 

Contribuição 

7.38~ 
tiO 

Rs. ~.430.400 

6~.54 
60 

-·----
Rs. 3.872.400 
-----

7.568 
60 -----

Rs. 4.540.800 -----
7.638 

60 -----
Rs. ~.583.800 
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ART. 24 § 4.o- Pensão temporaria de prazo a prazo para 
gozo de instituído designado : o tempo de gozo da pensão é 
fixado, e assim ta.mbem o tempo que decorrerá até que entre 
no gózo della. A reducção será de 40 °/o· 

PENSÃO i; 000$000 

o o ... 
'"' o o ,. o ""'" "' '"' ~~ ~~ <)o 

Idades figuradas c-O "O o ·; 
s: o "" ..0 -"'" "='o ... ol: s""' o 
"""= o 
"'"' " ;z .t 

lO annos .•..•••..•••...••. , ...••. 50 annos 10 annos 0.757 

i 
60 

(Differença 40 annos) ------
I 

Rs .•. 454.200 
I ------
; 

!.6 annos .••..•..•.••.••....•••••. 45 annos !5 annos 1.907 

I 
60 

(Differença 29 annos) ------
Ri. !.tU.200 ------

!.9 annos ......................... 48 annos 20 annos 2.3!49 

i 60 
(Difrerença l!9 annos) ------

I Rs. !.349.400 ------
25 annos .••.•.•.••.••.•.....•.••. 52 annos s annos 1.362 

60. 
(Differença 27 annos) I ~81.7.2001 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 609 

ART. 24 § 5.0 - Pensão vitalicia ·a dividir-se. por varios 
instituidos, após o fallecimento do instituidor: o tempo 
de gozo da pensão fixa-se mediamente em 30 annos. 

O mais como no § 3.o 

Pli:NSÃO 1 :000$000 

.. o o .. o '::l ... ·-"' .. "' .,._ ., .. o; ..,= "' Idade do institnidor e; .. "" ... 
õ d 't: 

~.5 ::;;! "' -::; 
:>o s • o C-' ... o 

35 annos ................ 32 annos t6annos 30annos 5.749 
6() 

Rs. 3.449.400 ------
38 annos ................ 30annos t5annos 30annos 6.084 

60 

Rs. 3.650.400 --------
45 annos ................ :il5 annos t3annos 30annos 6.843 . 60 

Rs. 4.105.800 ------
50 annos ............... Hannos Uannos 30annos 7.689 

60 

Rs. 4.613.400 

60 annos ................ 16 annos Sannos 30annos 9.140 
60 

Rs. 5.489.400 

PODER EXECUTIVO, f88l 39· 
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ART. 24 §6.0 - Pensão vitalícia a dividir-se por varios insti
tuídos de certa data em diante : o mesmo que o § 5.0 , com a 
dilferença de que o tempo que decorre até ao gozo da pensão 
é fixo como no§ 2.o 

PENSÃO 1 : 000$000 

Tempo do gozo da pensão 30 annos 

Pra:~o a decorrer ate entrarem no gozo da pensão 

17 annos .............................................. .. 5.4U 
60 

10 annos ............................................... . 

U annos .. ......••••..•.••..••............... ~ .......... . 

:15 annos .............................................. .. 

29 annos ............................................... . 

Rs. 3.247.800 

4.552 
60 

Rs. 2.731.200 

4.056 
60 

Rs. 2.433.600 

3.401 
60 

2.699 
60 

Rs. l.6i9. 400 

32 annos .............................................. .. 2.262 
60 

36 annos ................. , ............................ .. 

40 annos ............................................... . 

45 annos ....• , ....••.... , ...... , ............ , ....•....•......• 

50 annos •••.. .• , •... ••• ................................. . 

Rs. !.357.200 

L795 
60 ---Rs. L077 .000 ---{.4!5 
89 

Rs. 840.000 

1.0&5 
60 

Rs. 630.000 

0.788 
60 

Rs. 47!.800 
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:10 
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:1~ 
:1:J 
:1<.l 
15 
i O 
17 
18 
:10 
~o 
21 
22 
~,. 

~'.l 
25 
~o 
~7 
2S 
.21U 
ao 
31 
3~ 
3:& 
3'1 
35 
ao 
37 
3 ... 
3!l 
40 
41 
42 
4:• 
4'1 
4~ 
40 
47 
48 
40 
50 
ru. 
!'52 
53 
54 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
01 

TABELLA B N 1. - Unidade de contribuição para instituir• pensão que dure tlc 1 até 61 aunos e em cujo gozo se entre desde logo ou depois de 1, 2, 3 .... 29, 30 até 6i annos 

:u 1 "" ~-~T~ ,- ~~-lj a-,~-~ ~;;'~rsc;~T :sq I :w--~-;;- j -u j 42 

=-·=:=::-c=l----·-··-· 
0.161 o.n; o.u6 o.I1RI o.13o o.e3 o.ll6 o.IO!l 0.101 o.o97 o.091 o.087 
0,31\1 u.:llll 0.2SI 0.2 ;R 0.~-d O 1:19 0.~2j 0,212 0.200 0,181 0.179 0.169 
O.HJ:i 0./d.ll 0.414 0.3tJI o;J,i,..; 0.:1~8 0 .. 129 0.30U 0,2!1:! 0.~7ii O.':.l61 0.2$6 
o.6o2 o.am o.5ui o.:io7 u H7 0.~:1~ o:~tr. u.wo o.:ns o.Jü6 0.338 0.3t9 
0,7:12 0.6'1! 0.6'2 0.616 0.5HU 11.519 o.:,IS 0.4R7 O.ltiO 0.43:1 0.411 0.388 
O S'irí O.flQ,'i U.itH 0.71{1 0,tj77 O.GH 0.00~ 0.5ôk O.ã37 0.501 0.,79 Q,t,.l)3 
o: no o.ut; o.Hii4 o.sto o 7ti9 o. as o.6ti7 o.fHo o.6WJ 0.574 o.tH4 o.5t5 
t.U7~1 t.OZO 0.9.H O.!JOS U.S:itl 0).:0(1 U. 76:1 0.717 0,678 0.63!J 0.60.J 0.573 
t.t8J· 1.1l7 t.OJ3 H.!l\11. 0.\1.17 O.R87 O.S:Jii 0,786 0.74:1 0.6U9 0.663 0.627 
1.2soj 1.2:10 t.l:m 1.1177 1.011 0.960 ll.\10:; O.R5f! 0.801 o.757 0.718 0.679 
1.371 1,2,16 1.22:1 !.WI 1.087 1.1128 0.!170 O.Ull 0.81;{ O 811 0.769 0.727 
1.11;;• 1.377 l.i:l7 !.226 1.1:;5 1.01:1 1.031 O.UüU 0.915 O,H6l 0.818 0.773 
1.5'191 !.IH !.370 I 29:\ 1.2!0 l.liil l.tJS8 1.1121 0.%6 0.910 0.863 0.816 
1 üOJ 1.527 1.43~ 1.:wo 1.2H1 1.212 l.t43 1.074 1.01.1 o.956 o.oo6 o.857 
1.68~~ l.o96 I 503 1.421 1.3"18 I 261; I.IUI 1.121 1.060 0.99~ 0.947 0.896 
t.757 t.H6o t.561 1.478 1.3~2 1.:117 t.24t t.I6H 1.10:1 t.o:m o.985 o.933 
!.8!1 1.;21 1.621 t.5:n 1.144 1.3J6 1.28~ 1.210 I.IH 1.077 1.022 0.966 
1.882 1.779 1.676 1.1;81 1,192 1.4U 1.331 1.251 1.1s2 1.111 l.o:;u 0998 
1.940 -t.R31 1.727 t.6.12 uns 1.455 1.372 1. 290 1.21s 1.119 1.088 t.o29 
1.994 1."84 !.77r> 1.678 J.:\80 1.49:; 1.4111 1.:125 I 252 1.179 I.U8 1.058 
2.015 1.93:1 !.R21 1.7il l.ü21 1,;;34 1.416 1.3'9 1.284 1.207 I.H7 1.085 tm .. tg;~ U&': ug~ u~~ ugi u~~ ::m ::m u~~ ~·~~t ::m 
2.181 2.01;2 1.912 1.836 1.730 1.636 1.~13 1.450 1.370 1,290 1.22\ 1.157 
2.222 2.100 1.978 1.8;o 1.761 1.667 1.572 1.1>77 1.3'16 1.:114 1.211 t.l79 
i.2r.O 2.1:u; Vll2 t.!l02 1.791 1.69:> t.:m9 1.5~ 1.120 1,3j7 t.268 1.199 
2.2071 2.170 2.04'. 1.!13~ I.H~U 1.72> 1.62\ 1.H26 1.412 1.3~8 1.288 1.~18 
i.:l311 ~.~0:1 :!.07ri 1.!191 1.817 1.748 I.G\8 1.519 1.46\ 1.378 1.307 1.236 
~.3tõ2' 2.233 !.103 j.\I.<X 1.873 1.772 1.671 1.570 1.184 1,397 1.325 1.255 
~.:.9.1i ~.26:1 ~.I:JU 2.013 I,S97 t.79J "1.69!,1.590 1.503 1.415 1.312 1.26!1 
2.419i 2.28H 2.156 2.037 1,919 !.816 1.71:1 1.609 1.5~1 1.132 1.358 1.28\ 
2,1\R, 2.314 2.180 2,060 1.\1\1 1.836 1.73il 1.627 1.5:18 1.418 1.373 1.299 
2.,7i~ i.3:JR 2.2(r.ll 2.081 f.!lGI I.R!J:i 1.750 t.6H l.5.l~ L163 t.388 t.3l2 
2.~usl :~.361· 2.:!2:~ 2.102 t.!!8n 1.873 1.1o1 !.660 t.s69 1.177 t.4ol t.325 
2.5211 !1.3h2 :!.214 ~.121 1.998 I.R91J 1.783 1.673 l.fi8.1 1.491 1.414 1.337 
2.54~1 2.40"2 2.26:1 2 1:1!1 2.015 !.90J !. 798 1.689 1.596 l.õ03 1.426 1.348 
2.õ62 il.l21 :!.281 ~.136 11.031 1.921 I.RU 1.703 1.609 1.515 1.137 1.359 
2.581 !1.439 2.iiJ8 2.112 2.046 1·9:1n 1,825 1.715 t.621 1.526 1.147 1.369 
2.5!19 2.4r>6 2.313 2.1R7 2.060 1.\M 1.838 1.7:17 1.6:1:1 1.53i 1.458 1.380 
2.616 2.472 2.328 2.2111 :!.073 1.962 1.850 1.738 I.H\3 1.~17 1.467 1.387 
2.631 2.187 2.317 2.1111 2.086 1.974 1.8ül 1.749 1.6:n 1.556 1.476 1.396 
't.M7 ~.ãOI 2.356 2,jj7 2.098 t.985 f.R7:! Li59 t.662 t.ãti5 L~85 1.~04 
2.661 '1.515 2.:16~ ~.:110 2.109 1.996 1.882 1.768 1.671 1.574 1.493 1.411 
2.m4 2.m 2.381 2.2oo 2.120 2.006 1.891 1.777 1.680 !.5M2 1.~00 1.419 
2.687 2.539 2.392 2.261 2.130 2.01:> 1,900 1.786 1•687 1,589 1.607 1.425 
i!.699 :!.551 2.40i! 2.211 ~.139 2.021 1.909 1.794 1.693 {.596 1.513 U32 
2.710 2.361 2.412 2.~~0 2.148 2.1!32 1.917 1.801 1.702 1.603 1.520 !.437 
2.12~ 2.571 2.1u 2.289 2.156 2 010 1.921 1.808 1.7oo 1.609 1.5'16 t.m 
2. 7:11 i!.:i81 !.l:lt 2.298 2.161 i!.OIR 1,931 1.815 1.715 t.615 1.53'1 1.448 
2.740 2.590 2.439 2.31161 1.172 2.0J5 1,938 1.821 1.721 1.621 1.537 1.453 
2.749 2.598 2,417 2.:113 2.179 2.0 ;, 1,9H 1.827 1.72ü 1.~26 1.5\i 1.458 
2.757 2.606 2.453 2.319 2.186 2 OôH 1,9:;0 1.833 1.7H 1.631 1.547 1.461 
:1.763 2.613 2.462 2.327 2.1!1<1 2.074 1.956 1.838 1.737 t,ti35 1.351 1.461 
2.773 2.620 2.168 2.3:t:l 2.198 2.080 1.961 1.8\3 1.741 1.610 1.555 1.471 
:!.780 2.621 J.\75 11,339 2.203 2.08J 1.966 1.847 1.746 1.644 1.559 1.174 
2.786 2.631 2.481 2.345 2 209 2.090 1.9711 1.8»2 1.75011.618 1.563 1.478 
2-793 2.639 2.4110 2,3!10 2.21\ 2.094 1.975 1.856 1.7M 1.652 1.567 1.481 
2.799 !.M5 :1.491 U55 2.218 2.0!l9 1.979 1.860 1.758 I.H55 1.570 1.483 
2·1101 :!.650 iU96 :1,:160 2.2:13 2.103 1.983 1.864 1.761 1.659 1.573 1.488 
2.8()!) 2.655 2.501 2.36\ 2,2!6 2.107 1.987 '1.867 1.761 1.662 1.576 1.~90 
2.811 2.660 2.51H :!.368 2.231 Ulll 1.9J 1.870 1.767 1.665 1.579 1.493 

Dol'r. n. 8H5 

,.:J I ·• l I 'l:> ·Hl I 
0.082 
o.t:m 
0.232 
0.301 
0.366 
0.417 
o.,sa 
O,!i,O 
O.!i9t 
O.Gi.O 
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'l'ABELLA B N. f. - Unidade de éontribuição para instituir pensão que dm•e de 1 até 61 annos c em ClUO gozo se entee desde logo ou depois de 1, 2, 3 .... 29, 30 até 61 annol'l 
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DECRETO N. 8U6 - DE 25 DE JUNHO DE :1.881. 

Approva 011 novos estatutos da S~~~d~de-Bencfieencia Minei_ra. 

Attendendo ao que representou a Sociedade-Beneficencla 
Mineira-e Conformando-Me com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imper:o do Conselho de Estado, exarado em Con· 
sulta de 8 de Outubro de 1880, Hei por bem Approvar os 
novos estatutos da rnesma sociedade. 

Quaesquer alteraçõlls que se fizerem nos ditos estntutos não 
poderão ser postas em vigor sem prévia approvação do Go-
verno ImperiaL . 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro a 
Secretario de b:stadu dos Neg-ocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça execut;•r. Pulado do Rio de Janeiro em 25 
de Junho de l_l:l8,1, 60. 0 da Independencia e do lmperio. 

C<lm a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 

Estatutos da Sociedade-Beneficencia Mineira 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS 

Art. L 0 A sociednde denominad:1-Beneficencia Mineira
installada na c:Jpital do Imperio 3 iO de Outubro de 1869, re
::rida a1é 30 de Abril de 18íi pelos estatutos de i9 de Sett>mbro 
de 1869, e desta data em diante pelos estatutos reformados de 
30 de Abril de l87i e approvados pelo Decreto n. ~789 de 
:1.2 de Setembro do mesmo anuo, conti núa sob n mesma 
denominação, regendo-se d'ora em dinnte pelos presentes 
estatutos. 

Art. 2.• A sociedade tem por fim auxiliar os filhos d~a~......,_ __ _ 
vincia de Minas Geraes que, por f<Jila de meios jD~~ ----=--.....;:_~ 
não possam continuar seus estudos. ~ \~\ ::!J,~ DA C4A! 

Art. 3.• A sociedade só poderá realizãro d" '~-~\.rto art.2. • ·-,I, 
quando tiver um fundo nunca inferior a a:,, ~0'0. 

{\ 
\\ "' 
~ Dn -vos 
~~-DEP~ 
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CAPITULO li 

DOS SOCIOS 

Art. 4. • Os socios, cujo numero é indeterminado, 'divi
dem-se nas seguintes classes : effectivos e bonorarios. 

Art. 5.• Só podem ser socios effectivos os filhos da Pro
víncia de Minas Geraes, que como taes forem;admittidos; 
os socios effectivos dividem-se em fundadores, contribuintes, 
remidos e benemeritos. 

§ i.• Fundadores são todos aquelles que como taes já este
jam re-~onhecidos. 

§ 2.• Contribuintes são aquPI!es que concorrem com a 
mensalidade de i{$ e a joia de 81$, a qual póde ser paga em 
dU<IS prestações: a primeira no acto de sua admbsào e a 
segunda um mez depois. 

~ 3. • Remidos siio os que concorrem com a quantia de 501$ 
no acto de sua admissão, incluindo-se nessa somma 81~ de 
joia. 

§ li.• Benemeritos são os socios já reconhecidos como taes; 
os que merecerem este titulo por serviros prestados á sccie
dade, e por esta reconhecidos relevantes; e as pesso~s que 
contribuírem com quantia nunca inftJrior a :1.00# para os 
cofres da sociedade. 

Art. 6.• Os socios contribuintes poderão remir-se mediante 
o pagamento de GO{$, levando-se-lhes em conta nessa quantia 
a joià por inteiro e metade de. suas mensalidades pagas até 
á época em que pretenderem remir-se. 

Par<~grapbo unico. Tamhem poderão ser considerados re
midos os socios I'Ontribuintes que apresentarl'm á sodedude 
tres socios benemeritos ou dez remidos ou honorarios, ou 
vinte contribuintes, comtanto que os contribumtes hajnm 
satisfeito as joias, e os das outras categorias as respectivas 
contribuições. 

Art. 7 .• São soeios honorarios as pessoas de qualquer na
cionalidade que prestarem á socied;1de serviços relevantes ou 
se distinguirem por artos que mereç;1m ser-lhes conferülo 
este t1Lulo ou fizerem á sociedade donativos nuuca inferiores 
:l 501$000. 

Art. 8.• São direitos dos socios: 
§ L • Apresentar benefici:mdos á sociedade. 
~ 2.• Propor e adrnittir sodos. 
§ 3. • Prerereneia, em igualdade de circumstancias, aos 

beneficios da sociedade. 
§ li. • A~sistir ás sessões e tomar parte nas discussões. 
§ 5.• Votar e ser votado. 
§ 6. • Requerer ao presidente a convocação de sessões ex

traordinarias ou de assembléa ger·al, devendo a requisição 
ser feita por escripto, com declaração dos mot1vos dessas ses
sões e apoiada por mais nove socios, além do requerente. 
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Art. 9. o São deveres dos socios: 
§ L o Observar fielmente as disposições dos estatutos em 

tudo qu:rn to elles ordenam. 
§ 2.o Não divulgar os beneficios que a sociedade fizer. 
§ 3. o Enviar au i. o :lecretario e ao tbesoureiro as propostas 

do socio ou socios que apre,entar e admiltir, declarando o 
nome, naturalidade e resideneia do proposto. 

§ 4. o Comparecer ás sessões, nas quaes guardarão boa 
ordem. 

§ 5. o Aceitar e exercer zelosamente os cargos ou commis
sões para qufl forem eleitos ou nomeados. 

§ 6. 0 Pagar as juias, men~alidades ou contribuições, se
gundo as categorias a que pertencerem. 

Art. iO. Os socios benemeritos não são obrig-ados ao que 
determinam os§§ 5.• e 6.• do art. 9.0 , tendo comtudo todos 
os direitos cono;edidos pelo art. S.o o 

Art. H. o~ socios honorarios, que não forem mineiros, 
não terão direito de voto de especie alguma nas delibera~:ões 
ou eleições d'l socieJ~de, nem os concPdidos no art. 8.•, 
excepto os dos§§ i 0

, 2. 0 , 3.ó e 4. 0 , estando $Ómente sujeitos 
aos deveres impostos pelos §§ L o, 2. o e 3. o do art. 9. • o 

CAPITULO III 

D.\ ADMISSÃO E ELIMINAÇÃO DOS SOCIOS 

Art. 12. Nenhuma pessoa será admittida a fazer parte da 
sociedade, sem que seja previamente proposta por algum 
socio. 

Art. 13. As propostns para a admissão de socjos serão 
dirigidas ao i. o secretario e :~o thesoureiro, e dt>verào declarar 
o nome, naturnlidade e residenci:~ do apresentado. 

Art H. Desde que forem recebidas as propostas, o thesou
reiro lançDrá o nome do socio proposto nos livros respectivos, 
e o L" secretario passará e expedirá immediatamente o 
diploma, ficando desde então o proposto considerado socio. 

Art. ia. Será consiilerado eliminado da sociedade todo o 
socio contribuinte que deixar de pagar a~ suas mensalidades o 

por e~paço de um anuo sem motivo justificado. 
Art. 16. Todo socio eliminado, segundo o disposto no art. 

:15, podr>r:í ~er de novo aceito tendo solvido o seu debito e 
pagando nova joia. 

Art. 17. Será considerado definitiva e perpfltuamente eli
minado da sociedade todo socio que abusar da confiança nelle 
depositada, reconhecido o .abuso pela sociedade. 
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CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. f.8. A admini>trRção da socied11de constará de um 
presidente, um vice-presidente, um L" e um 2." secrelarios, 
um thesoureiro, tres pr"cura•tores e uma commi,s:io de 
syndicancia, composta de tres mrmhros, send:> todos estes 
funccionarios eleitos annualmente pela sociedade em assem
bléa geral. 

CAPITULO V 

DO PRESIDENTE 

Art.19. O presidente é o chefe da sociedade e compete-lhe : 
§ L• PrPsidir a todas as ses,ões da socied<~de. 
§ 2.• Convocar as ~e,;,qes ordin:.rias e de assembléa geral 

e determinar a crdem do dia dessas sPssões. 
§ 3.° Convo('ar <~S ses,õe' cxtraordinarias ou de a~sembléas 

gerars extraordinari<~s, quando julg-ar com·eniente ou fõr-lhe 
requerido por f.O soeios•e!l'ectivos ou honorarios que estejam 
no gozo de todos os direitos conferidos no art. 8.• 

§ 4. • Dirigir e manter a ordem dos trabalhos, esrlarecer 
a materia d<~s discus:<ões e vota~ões, suspender ou adhr as 
sessões desde que se altera r a ordem e não furem attendidas as 
suas observ;~ções a tal respeito. 

§ fJ. • Rubricar todos ·os livros da sociedade depois de terem 
sido numer;~dos e competPBtemente auertos e encerrados por 
meio de termos lavrados e assignados pelo i. • secretario. 

§ 6.• Ex;Hninar os tralwlhos da secrt'taria e theso.,raria, 
providenciando, de accõrdo com os respectivos funcciuna
rios, sobre as faltas ou irregularidades que encontr<~r. 

§ 7 .o Fi~calis<w a execução dos estatutos e deliberações da 
sociedade. 

§ 8. • Autorizar o thesoureiro a fazer as àe~pezas que forrm 
urgentes e não excederem a 30!5, por meio de uma portaria 
lavrada e assignada pelo t. o secretnrio, devendo dar conta 
á sociedade, em sua primeira ~essão, c justificar essa autori
zadio. 

§ 9.• Autori1.ar com o seu- cumpra-se- todas as r>ortarias 
de despez:•s, lavradas e as<ignadas !Jelfl t.• secretario. 

§ :1.0. Assignar com o L • secretario e o !hesoureiro o 
diploma dos sodos. 

§ H. F:lZer e a!Jresentar annualmente á socied:~de em sua 
assembléa geral, a que se refere o art. 3J, um relatorio 
circumslanciado do estado da sociedade, das occurrencias 
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havidas durante o anno social findo, acompanhado do balanço 
geral da thesouraria, e indic~ndo as medidas que entender 
convenientes ao progresso da sociedade. 

§ t2. Nomear, n9 impedimento temporario de algum 
membro da ilirectorin ou de. alguma com missão, quem o 
substitua, nos casos não previ~tos nestes estatutos. 

§ 13. Nom.e~r tod~s as commis,õei necessarias, excepto 
a de que tr:•ta o 31't. 30 e aquellas que a Sóciedade deter
minar que sejam eleitas. 

§ tq,. \ utorizar o thesoureiro a comprar ilpolices para 
a sociedade, vender :•s que ella possuir, transferil-as e aver
bai-as, conforme !l dispo~to nestes estatutos. 

CAPITULO VI 

DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 20. Ao vice-presidente compete: 
Parag-r~pho unico. Substituir o pre~idente em suas faltas 

ou impedimentos, cabendo-lhe nesse exercício as attribuições 
conferidas pelo art. 19. 

CAPITULO VII 

DO i. 0 SECRETARIO 

Art. 2i. O L • secretario é o chefe da secretaria e com
pete-lhe : 

§ t. • Substituir o vice- presidente em suas faltas ou impe
dimentos. e nesse raso tem todas as attribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 20. 

§ 2. • Ler o expediente das sessõe5, redigir e assignar todas 
as correspondencias da sociedade e dar-lhes o destino conve-
niente. · 

§ 3. o Passar e assignar com o presidente e o tbesoureiro 
os diplomas dos socios, logó· que receber as propostas de 
admissão. 

§ l1• Fazer a matricula geral dos socios ·pela ordem cbro
nolog-ica de suas entradas para a sociedade, declarando a 
data da admissão; o nome, naturalidade e residencia de 
cada um, o nome do proponente, e fazendo todas as· obser-
vacões que forem necessarias. · 

§ 5." Ler o nome dos socios admittidos na primeira sessão 
que houver dPpois de sua admissão. •. 

§ 6. • Lavrnr e assignar os termos de abertu:ra e encerra
mento ile todos os livros da sociedade, depois de rubrica~os 
pelo presidente, e cóm · as suas folhas numeradas. · 
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§ 7. o Escrever e assignar todas as ordens de despeza, 
entregando-as ao thesoureiro para os fins convenientes, da
pois de havei-as registrado em livro competente. 

§ 8. o Archivar todos os papeis e documentos da sociedade, 
inventariai-os e guardai-os, ficandn responsavel por elles. 

§ !1. o Ter sempre em dia a escripturação e prestar todas 
as informações que lhe forem pedidas, quer em sessão, quer 
particularmente, sobre os negocios referentes á secrPtaria. 

Art. 22. Quando o :1.. o secretario tomar posse da secretaria, 
deverá, em presença do seu antecessor e do presidente eleito, 
examinar todos os objectos que tiver de receber, bem como o 
archivu da sociedade, nota:::J.do todas as faltas que houver, e 
de tudo lavrará um termo, que deverá ser assignado por am
bos e pelo presidente e do qual se extrahirá uma cópia 
fiel, que será entregue ao 1. o secretario demissionario. 

CAPITULO VIII 

DO 2. 0 SECRETARIO 

Art. 23. Ao 2. 0 secretario compe,e: 
§ i. o Substituir o L o secr~:~tario em suas faltas ou im · 

pedimentos, excepto no que se refere ao § :1.. o do art. 21. 
§ 2. o Redigir e ler as actas das sessões, e registral-as, 

depois de approvadas, mencionando todas as alterações 
que tiverem so:tfrido. 

§ 3. 0 Annunciur o dia, hora e logar das sessões em 
algum jornal diario de maior circulação nesta cidade. 

§ 4. o Escripturar com methodo e clareza o livro dos be· 
neticiados, de sorte que delle conste tuao o que se referir 
aos mesmos. 

§ 5. • Colleecionar em um livro competente as deliberações 
da sociedade que merecerem grande importancia. 

CAPITULO IX 

DO THESOUREIRO 

Art. 2~. O thesoureiro é o chefe da thesouraria e o depo· 
sitario responsavel de todos os dinheiros, títulos e e:tfeitos 
que pertençam á socied:Jde, e compete-lhe: 

~ i.• Passar recibos das joias, men~alidades e .c~ntribuições 
dos socios e entregai-os aos procuradores, exrgmdo destes 
um dôcumento que os 1orue responsaveis. 

§ 2. o Re~olher a algum estabelec!me~to banc~rio ou 
caixa garantrd:J pelo Governo todo o dwhe1ro que for rece
bendo, devendo conservar, porém, em seu poder as quantias 
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necessarias para as despez:~s ordinarias da sociedade, sendo
lhe expressamente prohibido emprestar qualquer quantia a 
particulares. 

§ 3.• Em1-1regar em apolices da divida publica todas as 
quanti:•s destinadas para o augmento do patrimonio da 
sociedade. . 

§ ~. • Transferir e averbar as apolices que a sociedade 
possuir, mediante autorização do presidente, dada de :~c
côrdo com o art. 53, e receber os respectivos juros. 

§ 5.• Apresentar nas sessões ordinarias um resumo do mo
vimento da caixa, relativo ao mez anterior, o qual, depois 
de lido, ·deverá ser visto e assignado peln mesa e guardado 
na thesouraria. 

§ 6. • Apresentar de seis em seis mezes um balancete do
cumentado da receita e despeza da sociedade, e no flm do 
anno social o balanço geral, que deve acompanhar o relatorio. 

§ 7.• Escripturar com clareza os livros de conta corrente., 
dos socios, o de conta corrente dos procuradores, o livro 
caixa e os mais que forem necessarios. · · 

§ 8.° Fazer as despezas necessarias e legalmente autori
zadas, em virtude sempre de uma portaria passada pelo !.; 0 

secretario e com o-cumpra-se-do presidente. 
§ 9. o Apresentar annualmente, em sessão, uwa lista dos 

socios que se acharem incursos nas disposições do art. f5. 
§ !O. Prestar todas as informações que lhe forem pedidas 

pelos· socios, quer em ses~ão, quer particularmente, sobre 
os negocios rererentes a seu cargo. 

Art. :!5. O thesoureiro eleito, quando tiver de tomar posse 
do cargo, procederá, em presença do presidente e 1. o se
cretario eleitos e do thesoureiro demissionario, ao exame de 
todos os livros da thesouraria, inventariando todos os va
lores que encontr~tr, e de tudo o i.• secretario lavrará um 
termo, que será assignado por elle, pelo pres•dente, pelo the
soureiro eleito e pelo thesoureiro demissionario, e do qual se 
extrahirá uma cópia, que será entregue ao thesoureiro de
missionario. 

CAPITULO X 

DOS PROCURADORES 

Art. 26. Aos procuradores compete: 
§ f.. • Arrecadar as joias, mensalidades e quaesquer con

tribuições dos socios. 
§ 2. • Entregar ao thesoureiro todo o dinheiro, á proporção 

que o forem recebendo, rlo que este lbes p~ssará recibo. 
§ 3.• Apresentar annu:olmente ao thesour·eiro uma lista 

dos socios comprehendidos no disposto no art. Hí. 
Arl. 27. Os procuradores são responsaveis á so::;ci~e~~~'!::::::::::::~~ 

todas as quantias que receberem, bem como ,1\~Kl~S .• 
não cobrados até restituil-os ao thesoureiro. \\)\ n cUA DA G4,1t 
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CAPITULO XI 

DA COMMISSÃO DE SYNDICANCIA 

Art. 28. A com missão de syndicancia compor-se-ha de tres 
membros e a ella ,·ompele : 

§ L 0 Examinar os attestados e mais papeis que os bene
ficiandos apresentarem. 

§ 2. 0 D;Jr p11recer por escripto si os beneficiandos estão 
ou não nas condições de receber os a uxilios da sociedade : no 
caso amrmativo, qual a quantia necessaria, ouvindo para 
isso previamente o thesoureiro. 

§ 3. 0 Propor o augmento, diminuição ou suppressão do 
beneficio, quando julgar conveniente. 

§ ~- 0 Informar a soctedade sobre o comportamento e apro
veitamento dos ben.,ficiados, ele tres em tres mezes, e todas as 
mais vezes que julgar conveniente, bem como propor todas as 
medidas que jul,;ar necessarias a respeito dos mesmos bene
fici;;dos. 

§ 5 o Ernittir parecer sobre todas as questões referentes 
aos beneficiados, afim de que a sociedade possa então deli
berar. 

§ 6.• Permittir, em caso urgente, que o beneficiado se au
sente, por temp1 nunca excedente a um mez, do collegio ou 
academia que frequentar, dando conta do occorrido á socie
dade na L a sessão e apresentando as razões justificativas do 
seu procedimento. 

CAPITULO XII 

DAS SESSÕES 

Art. 29. As·sessõrs ordinarias da sociedade serão ~onvoca
das mensalmente pelo presidente e annunci.,das pelo 2.0 

secretario, segundo o disposto nos §§ 2. o do art. 19 e 3. o do 
art. 2:~, e se etfectuariio, sempre que tôr poss!vel, ~a primeira 
dominga de cada mez; nellas o 2." secretariO lera a a c ta da 
sessão anterior. e o the~oureiro lerá o remmo do movimento da 
caix.a, a que se refere o § 5. o do art. 2~, e tratar-~e-hll de todas 
as questões relativas á sociedade, excepto daquellas de que 
tratam og p11r~gr~phos do art. il5. 

Art. 30. Nas s"ssões ordinarias, em que o thesoureiro 
apresentar o alancete semestral, elpger-se-ha, segundo~ d~
posto nos pnragrapho.; dos arts. ~1 e 42, uma. ~omm1ssao 
de eontas, composta de tl'es membros, para a ~ei'I>ao do ba
lancete, da qual não poderá fazer parte somo algum que 
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pertença á directoria ou a ella pertencesse no tempo a que 
tapg contas ~e referirem. A dita com missão, depois de exa
minar o b:d:moete e todos os documPntos comprobatorios da 
receita e despeza, d;~rá um circumstanciado parecer que, de
pois de discutido, será submettido á approvação da assembléa 
geral. 

Art. 31. Além dess:1s sessões orõinnrias, haverá se~'ões 
ext~aordinarias convorndas p.·lo presidente, quantlo este j ulgnr 
con"enien1e, ou qur.nclo rôr requ .. rido por 10 sucios elfedivos 
ou honorarios que estejam no g-ozo de todos os direitos 
conferidos no art. 8.": nessas se,sões tratar·st·-ba sómente dos 
assumptos que delerminaram a sua convocação. 

Art. 3:2. As sps,ões a que se referem os arts. 29 e 3:1. Só 
poderão funr.cionar qu:mdo se acharem presentes ao menos 
i2 socios effectivos ou honurarios que se achem nú gozo de 
todos os direitos do art. 8. 0 

Art. 33. A :•sseml!léa g-eral se reunirá annualmente na 
J..a domingn do mez de Julho e só poderá funcrionar, quando, 
se a~h::~rem presentes, pelo menos. 20 soei os effectivos ou ho-' 
norarios que es!iverem no gozo dos direitos con1·edidos pelo 
art. 8. 0 , dtwendo ser ronvncacla pe!G presidente e previ:~mênte· 
annn nciada pelo 2. ". secretario, conforme dispõe o § 3.0 do 
art. 23. 

Parag-rapho uni co. Si, feita a primei r:~ convocação, não 
se rt>unir no dia, hor;~ e Jogar annunciados numero legal 
de socios, far-se-ha nova convocnçiio pnra oito dias depcis, 
podendo·nt>;;ta segunda reunião runccionar com o· numero 
de socios elfectivos ou honorario:> que se aeharem presentes, 
com1anto que esse numero nunca seja inferior a :1.2 e estej~m 
tooos os socios na posse dos direitos declarados no supradito 
art. 8. 0 

Art. 34. Na ses~ão. de assembléa geral, a que se refere 
o art. 33, o pr9sidente far~ a leitura do relatorio e do ba
lanço geral a elle annexo, e em seguida proreder-se·ha ás elei
ções dos soei os que, têm de servir os differentes cargos da 
sociedal!e. . 

Art. a·;. Além dessa sessfio de assembléa geral,.de que 
tratam os artigo;; precedentes, a soeiedade ainda se reunira eril 
assemb!éa ger11l extraordinHria nos seguintes cnsos : . 

§ i. o El••iç~o p;; r a algum dos cargos da directoria v a <TO 
por qualquer motivo. o 

§ 2. o Conhecrr da necessidade da reforma total ou parcial 
dos estatutos, . mnrcar os pontos em que devem ser reforma
dos e as b<~sf's de~sas reformas. 

§ 3. o Delii.Jerar a respeito da venda das apolices que a socie-
dade possuir. . 

§ !1. o Nos casos em que o presidente julgar convenienté 
ou lhe fôr requerida a convocação, segundo o disposto no 
§6. 11 dO:Jrt. 8 o 

Art. 36. As i'essões ordinari;;s poderão ser convertid:~~ em 
sess~o de ~ssemhléa geral •:xtrao~dinar1a, uma vez q_ue esteja 
pre,ente o numero de socws efled1vo., ou h&norarlos, exi
gido pelo art. 33, e que se pronuncie a favor a maio1ia delles. 
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Art. 37. Todas as resoluções e deliberações serão tornadas 
por maioria de votos, sendo vedado tomar parte nessas e nas 
demais votações aos socios bonorarios que nào·estiverem com
prehendidos nas disposições do art. 8.• 

CAPITULO XIII 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 38. No dia em que se reunir a assembléa geral, a que 
se refere o art. 33, proceder-se-ba ás eleições que determinarão 
os socios que têm dt~ compor a nova directoria. 

Art. 39. A eleição se fará em du11s votações por escrutínio 
secreto: na primeira se elt>gerão o presidente, o viee-pre~i
dente, o L • e 2 o secreta rios e o thesuureiro, na segunda os 
procuradores e a commissào de syndicancia. 

Art. 40. ~erá considerado eleito o que obtiver maioria 
absoluta de votos; no caso, porém, de não se d~r essa maioria 

. no primeiro escrutínio, prl1ceder-se-ha a nova t'leição entre os 
dous rnais votarlos. ficando eleito o que obtiver maioria. 

Art. qf. No caso de dar-se empate entre os mais votados 
no primeiro escrutínio, proceder-se-ha a nova eleição entre 
elles, e, verillcando-se ainda o empate, decidirá a sorte qual 
deve exercer o cargo. 

CAPITULO XIV 

DOS BENEFICIANDOS E BENEFICIADOS 

Art. 42. Só poderão receber os auxílios da sociedade os 
estudantes na~cidos na Província de :Minas Geraes. 

Art. 43. Aquelles que pretenderem esses auxílios deverão 
provar, por meio de certidões e attestados de pes~oas im
portantes do Jogar, onrle residem, a sua naturalidade, de
ficiencia de meios pecuniarios para continuarem os seus es
tudos, bom procedimen1o e apiJlicação. 

Art. 44. Os beneficianuos deverão proceder bem, mostrar 
applicação e progr!'sso em st>us estudos. 

Art. MS. Os benetieiandos não poderão interromper os seus 
estudos, salvo em occa~iâo de féri:ts, sem assentimento da 
commis~iio de syndicancia, e isso me~mo só t.os C<1sos ur
gt>ntes, quando ;1 intPrrupção não ex•~eder de um m ·z, con
forme rlisiJÕe o § 6. o do art. 28, podendo neste caso perceber 
o benefkio. 

Art 46. No caso da interrupção exceder de um ffif'Z, a 
sociedade resolverá a respeito, ouvindo a commissão de syn
dicancia. 
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Art. 47. Si os beneficiados não cumprirem o disposto nos 
arts. 44, 6,5 e 46, ou não necessitarem mais de todo o auxilio 
ou parte delle, a sociedade poderá diminuil-o ousupprimil-o, 
ouvindo previamente a commissão de syndicancia. 

CAPITULO XV 

DA RECEITA, DESPEZA E CAPITAL DA SOCIEDADE 

Art. 48. A receita da sociPdade compõr-se-ha: 
§ L" De todas as importancias que os -socios pagarem, 

provenientes de suas joia~, mensalidades ·e contribui~·ões. 
§ 2.• D"s juros das apoliees, dos dinbeirus recolhidos em 

caixas ou est<obelecimentos bancarias, conforme o art. 24 § 2.• 
§ 3. 0 , Do!!,donntivos, legados e beneficios de qu11lquer na-

tureza f e i tos á sociedade. . 
Art. !19. As despezas ordinarias dn scc!edade constam: 
Pllr~grapho unico. Das quantias destinadas aos benefi

ciados. 
Art. 50. As despezns extraordinarias constam : 
Paragrllpho unico. Das quantias destinada~ pelo pre~idente 

ou pela ~ocied~de, conforme está determinado nestes estatutos, 
para outros Iins tendentes ao progresso e boa marcha da 
associação. 

Art. 5t. São quantias destinadas rara occorrer ás despezas: 
§ L • Os ~ai dos ou qu~nti11s pertPncentPS á snciedade e exis

tentes actualmAnte na Caixa Economicn e em mãos particulares. 
§ 2. 0 Osjuros das apolices edequalquer quantia reco-

lhida a cuixr.s ou estabelecimentos banc~rios. 
§ 3.• As mensali~ades, rem1s~õ"s e conlribuir,ões dos socios, 
Art. 52. O patrimonio da sociedade ron>t~rá : 
Parag-rapho uni!·o. Das apolices que ella possue, e das que 

no futuro puder possuir, dos moveis da secretaria e the
souraria. 

Art. 53. São quantias de~tinadasao augmento do patrimonio: 
§ 1. o As joias das entradas d••s socios. · 
§ 2. o Os ~aldos que a socied~ode destinar para esse fim, 

sem prejuizo das despezas ordinarias. ·· · 
Art. 54. E't"s ~ommas serão convertidas . em apolices da 

divida pulllica, lnl!"o que forem sufficiPntes. 
Art. 55. As ;JpolrcPS ou sommas destinadas ao augmento 

do patrimonio só poderão se~ alienadas com o lim de soccorrer 
os beneliciados, nos ultimos casos, . e depois de se haver 
feito um rateio proporcional entre as verbas de despeza, 
sendo preciso para isso prévia autoriznção da- assembléa ge
ral, que se pronunciará por votação nominal. 

Art. 56. Em caso algum poderão ser transferidas as apoli
ces que constituem o fundo de 3:000~, a que se refere o 
art. 3. o 
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CAPITULO XVI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art, 57. A sociedade não poderá fazer juncção com qual~ 
quer outra, uma vez que tenha de perder o seu n.:.me e 
autonomia, e mesmo conser·vando-os só o poderá fazer por 
deliber·aç·io da as,;eml>IPa gt\ral. 

Art. 5~. Poderão ser cre:rdas na Província de Minas Geraes 
sociedades filiaes a esta e que se rejam pelos mesmos 
estatutos. , 

Par;~grapho unico. No caso de se crParem tar.s sociedades 
filiaes, estas nomr~ar:io uma com:niss,.ro que, de accôrdo com 
outra da Benetit'encia ~lineira, confeecione nos limites destes 
estatuto,; um regimento que regule as relaçõe.; entre as duas, 
bem como as questões referentes ao fundo de ambas, aos 
socios e quaesqur.r outras questõe~, o qual, depois de discu
tido, será sub•nettido á approvação nas duas a,;sociar.·ões. 

Art. 59. Poderá ser concedido o titulo de presidente ho
norario a qualquer socio que a sociedade entender que, pelos 
seus serviços, tem merecido e,;te titulo. 

Art. 60. Si u•n presidente honorario estiver prPsente em 
algt1ma das ses,;ões solemn'"s da ~ociedade, poderá elle, a con
vite do presidente elfecrivo, tornar a direcç~o dos trabalhos. 

Parngrapho· unico. No caso de se acharem presentes mais 
de um presidente houorario, o presidente effectivo convidará 
o mais antig-o_ 

Art. 61. No caso de indigencia ou necessidade provaltá de 
qualquer socio, a socieda,Je poderá auxiliai-o com uma 
somma mensal, cornpativel com os seus recursos, sempre-
juízo das despez·1s ordinarias. · 

Paragra pho uni co. P<~ra recept;ão de taes auxilios são 
necessarias provas, por meio de ;1ttestados, que serão exa
minados pela commissão de syndicancia, que sobre elles 
d11rá parP.cer. 

Art. 6t Todos os beneficiados pela sociedaile, depois de 
concluir os seus est!ldos, deverão CO'lílerar para o engran
decimento da mesma, na qualidJde de socios remidos ou 
contribuintes. 

Art. 63. Para execucão destes estatutos e boa direcção 
da sociedade, fiea o prn.;idJnte autorizado a nomear uma 
comrniss~o r.ncarre!.radn de confeccionar urn regul<nn•mto. 

Art. 6~. Os pr.•sentes estatut,,s vigorarão p"r t•~mpo inde
terminad•> até que a sua refo1·rna snja exig,da p,Jr doas terços 
dos sot:ios effedivos ou honor'arios, qu~~ eslejarn no gozo ·~e 
todos os direitos con:·eridos pr•lo art. 8. 0 , quer em assembléa 
geral, quer por meio de re•1ueri:nento, mio se podendo em 
caso algum alterar o nome e o fim da sociedade. 
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Art. 65. A sociedade só poderá ser di~solvida quàndo a 
favor da dissolução se pronuncinrem em sessão da assembléa 
geral· quatro quintos de socios effeclivos e honorarios que 
estejam comprehendidos erh todas as disposições do art. 8.0 

Art. 66. No caso de dissolução d:~ soci~dade o seu fundo 
será dividido igualmente por tres d'entre os hospitaes da 
Provinc a de Minas Geraes, tirados á sorte. 

Art. 67. Ficam revogadas flS disposições em contrario. 
Rio dil Janeiro em ~7 de Junho de iSSO. (Seguem-se as 

assignaturas.) 

DECRETO N. 8U.7 7 DE 25 DE JUNHO DE. :1.88:1.. 

Concede autoriz~~ão a Francisco Couto da Silva para organizar duas compa· 
nhias, uma em Corumbá o outra em S. Luiz de Caceros, na Prorincia de 
Mato Grosso, afim de estabelecer fabricas de ferro • 

. · . 

Attendendo ao que Me requereu .Francisco Couto da Silva, 
e de conformidade com a Minha lmmediata Resolução de t8 do· 
co·rrente mez, toruada sobre parecer da Secr;ào dos Negocios 
do Imperio du Conselho de Estado, exar<rdo em Con:mlla de 
H de Maio proxi111o lindo, Hei por bem Conr·eder·lhe auto
rização para organizar duas companhia~, um~ em Corumbá e 
outra em S. Luiz de Cnceres, na Província de .~lato Grosso, 
com o fim de est<Jbelecer fabricas de ferro, mediante as .bases 
que com este baix.am, assignadas por Manoel Buarque de 
Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em 25 de Junho de 18.-H, 60.• da Independencia e 
do lmperio. . . 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Impérador; 

. Manoel B uarque de. Macedo. 

Bases a que se retere o Decreto n. ·8J4'J' desta 
data 

I 
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O capital de cada uma das referidas companhias será de 
30:0008000, divididos em acções de 50!$000; e o prazo de du- · 
ração das mesmas será de 50 annos. 

Ili 

Cada uma das ditas companhias receb'lrá nas suas fabricas 
20 ingenuos ou indigentes, aos quaes, além da indispensavel 
instrueção primaria, fará ensinar os officios de serralheiro, 
ferreiro, fundidor, caldeireiro, e bem assim todos quantos 
constituem o trafego das respedivas fal!ricas. 

P;dacio do Rio de Janeiro em 2a de Junho de :1881.-lllanoel 
Buarque de Macedo. 

DECRETO N. 8!~8 -DE 25 DE JUNHO DE 1881. 

Concede p~o a Vcrissimo Barbosa de Souza o Guilherme Telles Ribeiro 
para o ~r por meio da pressão do ar, de sua inrenção. 

Attendenrlo ao que Me requereram Verissimo Bnrbosa de 
Souza e Guilherme Telles Ribeiro, e de eunforn1idade com o 
parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e 
Fazenda N~cional. Hei por bem Conceder-lhes privilegio, 
por lO annos, para o motor por meio da pressão do ar, de 
que se dizem inventores, e cuja planta depositaram no Ar· 
chivo Publir.o; com a clausula de que sem o exame prévio 
do dito motor não será effectivo o privilegio, ce~sando a 
patente nos casos previstos no art. lO da Lei de 28 de Agosto 
de i8JO. · 

Manoel Buarque. de Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos N~?gocios da Agricultura, Com
mareio e Obr:•s Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executa r. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junho de :l88l, 
60.• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de Macedo. 
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DECRETO N. 8149- DE 25 DE JUNHO DE :1.881. 
. ',i . ., 

Approva, eom modificações, a reforma dos estatutos da Companhia_Fe.~ry. 

Attendenilo ao que l\le requereu a Companhia FArry, 
devida:nente rrpresr,nt:•da, e de cunf11rrnidade com a. Minha 
Immedinta Reso:uç:1o de i8 d·• corrPnt:· mez, to~ada,l!obre 
p.1recer da Sec~~âo d11s. Nr>g-odos do Irnpetio do C(•ii.SI'Iho de 
E~tHdo, exilra.do em Consulta de 6 dtl Maio proxirno passado, 
Hei por hem Approvar a rtJ-.;rma de stms estaturos cum as 
modificações que cum e~te biiiX<Jlll, r•s~hrnadas por Manoet 
Buarqt~é de Macedo, do Meu Consdhó, Ministro e Seçretario 
de Estado àos Negoeios lla A~ricultura, Comrnercio e Obras 
P11bhcas, que a><~im o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio tio Rio de Janeiro em ~5 de Jun·no de 1881, 60. • da 
Indcpendeneta e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Buarque de _l~facedo. 

Modifica{,<Ões a que se •·et'ere o Decret;o n. 8148 
desbt. dat;a. 

I 

Conlinú:1 em vigor o art. 8. •. do capitulo H dos· estatutos 
vigentes. 

11 

O art. 9.• dos estatutos vigentes fica :~ssim redigido: 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções que 

lhes f<>rem di~tribuirlas, e não poderão transferil·as senão de
pob de realizado o m .. ·,mo v:~lur. 

As trans:'erencias far-se-háo em livro proprio e por termo 
assignado por ambas as partes e rubricado pelo presidente da 
companhia. 

III 

o :lft. u, §(),O ficn sub,tituido pelo seguinte: 1 
A emittir obri!!ações (debent11res), ou .a rPalizar quaesquer 

opE'rações de credito que julgar neces~Hrins, podendo offerec~r 
em 1rarantia o· material ria companhia, comtanto que nao 
exceda o capital autorizado no art. 5.• do capitulo !. • dos 
Estatutos. 

IV 
Continún em vigar o§ 7 .• do citado art. U. 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junho de !881.

. Manoel Boarque de Macedo. 
POIID IUIUrtVI 188:1 -'1.0 
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Reforma de a1guns m;tigos dos estatutos da Com .. 
panhia Ferry de navegacão a vapor na bahia 
do Rio de Janeit'o e Nictherov. 

,; 

Fica eliminado o art. 8.• do Cap. 2.• 
Art. 5.° Cap. 2. 0 substitua-se pelo seguinte: 
O capital da companhi11 poderá ser elevado- o mais como 

está. 
Art. 9.o Mesmo capitulo. Os accionistas silo i"esponsaveis 

pelo valor das novas acções- o mais como se segue. 
Art. :U.§ 5." Cap. 3. 0

- A erniltir debentu,es ou realizar 
quaesqw~r OiJerações de credito que julgar necessarins, po
dendo offerecer em garantia o material da Companhia. 

Art. 7. o do mesmo capitulo. Fazer n distribuição das acções 
de conformidade com os arts. 6. o e 7." 

6. 0 Elimine-se os arts. 38 e 39 das disposições transito
rias. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. Sl50- DE 25 DE JU.lniO DE iBBL 

Proroga por seis mezes o prazo fixado na clausula 6.a das que baixaram com 
o Decreto n. 7ii5 de l.:i do i\iaio do iSSO. 

Attendendo ao que Me requereram Joaquim Antonio Lobato 
de Vasconcellos e teon Var:1guin de Villepin, Hei por bem 
Prorogar por seis mezes o prazo fixado na clnusula 6.• das 
que baixaram com o Decreto n. 7715 rle !5 Je !!aio de 1880, 
para organizarem companhia com o fim de estnbelecer um 
. engenho central para o fab':ico de :1ssucar _de· '&anna na 
faí)enda de S<1nto Antonio, a margem tlo no Ital!apoana, 
fre~uezia de S, Luiz· GunZ"Ir<• da Limeira, munidpio de S. 
João da Burra, Proviueia du Rio de Janeiro. 

Manoel Buarque de Mac()do, uo l\Ieu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado do,; Negocios da Agritmltura, Com
mercio e Obras Publicas. assim o tenha entendido e ft1ça 
executar. Pt1laeio do Rio de Janeiro em 2:> de Junho de i88i, 
60. 0 da Independeneia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

Manoel Buarque de ,lfacedo. 
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DECRETO N 8Hii -DE 25 DE JUNHO DE i88i. 

Approva o regulamento e iarifas de transportes e seniço do telegrapho 
electrico da Estrâdá. ~o ferro do Santos a Júndiahy • 

.. - .. ' - -

Attendendo ao que ·representou a Companhia da Estrada 
de ferro de Santos a Jundiahy, nà Província de S. Paulo. 
Hei por bem Approvar o regulamento e tarifas de transportes 
t> serviço do telegrapho electrico da mesma estrada, que com 
e5te baixam as~iguados por Manoel Buarque de Macedo, do 
Meu Congelho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendi lo e faça executar. Palacio do . Rio de Janeiro 
em 25 de Junho de 1881, 60.0 da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel B-uarque de Macedo. 

Tarifas e instruccões regulamentares a fjUC se refere o 
Decreto n. 8151 de 25 de Junho de 1881 

Art. 1. 0 

Art. 2. 0 

Art. 3. 0 

Art-. 4. 0 

Art. 5. 0 

PASSAGEIROS 

Os passageiros pagarão os preços da tabella 
n. !, correspondente á classe de suas passagens. 

A venda dos bilhetes nas estações começa 30 
minutos e cessa 5 minutos antes da parHda dos 
trens. 

Nllnhum passageiro poderá viajar na estrada de 
ferro sem bilhete ou passe, dado por um agente 
da administração. 

Os p::~sses concPdidos em serviço do Governo ou 
da e~trada de ferro não são tr~nsferiveis, e os 
seus portadores não podem vlajar em c~rro de 
cl:-~sse superior á nelles desigiHJda, ainda mesmo 
pngando a differença correspondente. 

A companhia potlt>rá conceder aos viajantPs. 
entre pontos t'ertos. bilhetes de ida e volta com 
valor por 8 dias, abatendo ::!5°/o da importancia 
total da~ sua~ passagens. . 

§ t.o Os bilhetes de viagem são válidos unica
mente no dia e trem para «tUe forem comprados: 
e os de ida e volta em qualquer tr~m ordinario d~ 
1Jassageiro!'1, durante 8 dias. · · · 
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Art. 6.• 

Art. 7.• 

Art. 8.• 

Art. 9.• 

Art. :lO. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

§ 2.• Os passageiros corri bilhetes singelos 
poderão pnrar áquPm da estnção designada no seu 
bilhete, porém sómente.no dia em que fôr vendido 
Q bilhete, não teJldO o mesmo valor algum no dia 
seguinte. · 

Os bilhetes de ida e volta terão valor por 8 dias 
em qualquer trem ordin3riú de pnss:~geiros durante 
o prazo concedido, podendo o p~ssageiro parar nas 
estações intermedi~rias, e d'ahi seguir ao termo de 
sua viagem em qualtjUer outro trem dentro do 
prazo concedido. 

A companhia poderá emittir bilhete:; de assigna
tur:~ para ida e. volta diariumente, entre pontos 
certos, nos trt>ns or:dinarios de pas~ageiros, com 
as seguintes deducções sobre a tarifa ger.al: 

Para um mez........ 30 •/o 
• tres mezes....... 40 •/o 
• seis mezes.:..... 50 •;.,· 

Este~ bilhetes poderão comprehender ou não os 
domingos. e dias santos á vontadP. do a~sigJlante, 
e são intrànsl'eriveis, excepto os de 2 .• classe para 
criados de uma mesma pessoa, inscrevendo esta 
no bilhete e no arto da assignatura os nomes dos 
que delles se servirão. 

A companhia tem o direito de tomar qmolquer 
dos bilhetes ou passes de que tratam os arts. 4.• 
e 6.• quando não forem apresentados pelas pessoas 
ás qu:tes foram concedidos, cobrando o duplo da 
passagem; nos casos de reinCidencia, os bilhetes 
ou passes serão considerados de nenhum valor, e 
os assignantes nenhum direito terão a indem-
nização. · 

§ i.• O viaj~nte que recusar-se a exhibir o bilhete 
ou passe, quando exigido pelos Pmpreg-ados da 
estrada, é considerado euobarcado sem bilhete e 
como tal sujeito ás determinações do art. 10. 

A f:~milia ou pessoas que se reunirem para com
prar ou occupar um compartimento de qualquer 
cla~se,. poderão levar com,igo Cât:!S gratuitamente. 

A companhia poderá recusar trem especial. 
Si o conceder, porém, eobrará a taxa corres

pondente á lotação completa de dons carros de 
primeira classe e um de segunda ; e mais a taxa 
corre~pondente á re~pectiva lotação, com desconto 
de 20 "/o, por cada carro que fôr preciso além 
daquelle numero. 
. Os passagdro~ sem bilhetes, portadores de h i
lhetes não carimbados pela administração, ou que 
tenham carimllo de outro dia ou trem, s::olvo os 
casos previstos, pag-arão Q preço de sua viagem, 
contada do ponto d•' partida do trem, si pelo seu 
eonheeimento de baiagem não estinr provad.a a 



Art. H. 

Art. 12. 

Art. 13. 

Art. f~. 

Art. 15. 

Art. i6. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

est~ção de sua procedencia. Os que excederem o 
trajecto a que tiverem direito, ou viajarem em 
cJa,~e superior á indicada no seu bilhete, pagarão 
a differrrira de sua passagem, e ile~se caso o chefe 
da estação é obrhwdo a dar um bilhete supple
mentnr, que inrlique a somma perc~>brda. 

As companhil•s lyric:Js, dramaticas ou~eques
tres, collegios. b11ndas ou ~ociedades de mu
sic:~, quando viajarem incorporados em nume
ro superior a dez pessoas, g-oz:~rão do abatimento 
de tiO% em seus bilhetes; e de igual abatimento no 
fr~te da tabella n. ~ pelo transporte da respectiva 
bagagem; quando não e~ijam que chegue a seu 
dt•stino dentro de ::!~ horas, contadas da en
trega. 

AS ~rianc:rs menores de 3 annos, sendo condu
zidas ao collo, terão pas~a em gratis. As de 3 até 
12 :mnos pngarào meia passagem e terão direito' a 
um Jog-ar separado : mas em um mesmo compar
timento, dous menores não poderão or.cupar senão 

.o Jogar de um adulto, salvo si um delles houver 
pago p~ssagem inteira. · 

Os doentes que via_jarem deitados e os alienados 
devem ser acompnnhados por pPssoas que os vi
giem, e só poderão ser transportados em compar
timento separarlo, p:.~rando a lowção respectiva 
com o abatimento de ~5 %. 

E' expre!lsamente prohibido a qualquer passa
geiro : 

L o Passar de um carro para outro estando o 
trem em movimento. 

2. o Viajar nas varandas dos carros ou debru
çar-se para fóra. 

3. o V1ajar nus carros de primeira classe, estnn · 
do descnlt;os. 

~.o Entrar ou sahir dos carros estando o trem 
<'m movimento. 

5. o Entrar ou sahir por outro logar que não 
seja a plataforma dá estação e. porta para esse fim 
de~ignadH. 

6. o Entrar ou sal·ir, sem ser pela portinhola 
que o gu~trda designar. 

7. u F uma r nas salas de espera, emquanto abi 
permanecPrem Senhoras. 

A entrada dos trens é interdicta : 
i. o A's pessoas embriagadas e indecentemente 

vestidas. ' 
2. o Aos portadores de armas carrii.gadas, mate

rias intlammaveis, ou objeeto cujo odõr .P!>Ssa in· 
comm"dar aos pa<sageiro~. . 

Ning-uem poderá transportar comsigo nos car· 
ros mais do que uma arma de fogo, a qual deve 
ser apresentada ao chefe da estação _para verificar 
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si está carrAgada. Esta disposição não compre
bende os agentrs dll força publira que viajarem 
em sPrviço do Governo acompanhando presos 011 
recrut~s. 

Art. i7. O pit~ageiro 'que infrin~ir ·as presentes· in-
strucções e, depois de :1dverti<lo pelos empregados 
da estrada de ferro, persistir na infracç<IO,. será 
postq (óra da estrção, restituindo,se-lhe o valor do 
·bilhete que houver comprado, si, não tiver come
cacto a via~em. 

Art. 18. 

Art. i9. 

Art. 20. 

Art. 21. 

Art. 22. 

~ Si a· infracção fôr commet~ida durante a viagem 
o passagt;'iro incorrerá na multa de vinte a cin
coenta mil réis, e no caso de recusar-se a pagai-a, 
ou si dPpois desta satisfi.'ita não corrigir-se, o con
ductor o entregará ao rh~fe da estaç<lo mais pro
l:ima para remettel·o á au~nridade policial, a qual 
procederá como fôr de direito. 

BAGAGEM 

As encommendas e bagagens excedentes ás per
mittidas gratis, e os objectos cujo peso não exce
der a iOO kilugrammas ou 2 metros cubicos de 
YOlume, e que forem trnnsportados pelos trens de 
pa~sagPiros, pagariio pela tabella n. 2, sendo seus 
fretes· satisfeitos no acto da inscripção. 

Os passageiros não poderão levar comsigo, nos 
carros em que viajarem, senão pequenos volumes 
que não in•·ómmodem aos demais viaj~ntes a juizo 
do chefe da estação ou da pessoa encarregada da 
policia do trem. Es~es volumes não serão ·consi
derados como bag-agem. 

Cada passagt'iro têm direito ao transporte n-ratis 
como bag-agem: para i.• classe até o peso de 50 ki
logrammas, niio excedendo o volume a :1.00 deci
metros cubicos; para 2. a classe até o peso de 30 
kilogrammas, não excedendo o volume a 50 deci
metros cubicos. Pelo excedente destt<s pesos ou 
volumes a companhia cobrará os respectivos fretes. 
Esta condição não se estende aos objectos preciosos, 
que pagarão {!2% ad valor.:m. 

Os mt'nores que pagarem meia P!l~sngem terão. 
dil"eito <tO transporte gratis de sua bagagem até 
inetnde do que ··~orresponde a uma passagem in-
teira. . 

A bagagem que exceder á que se concede trans· 
porte gratis, deve ser reg-i~trada e licará sujeita á 
tarifa n. 2, devendo ser entregue no respectivo 
escriptorio, pelo menos 15 minutos antes da par
tida do trem que tiver d~ conduzil-a. 



Art. 23. 

Art. 24. 

Art. 25. 

Art. 26. 

Art. 27. 
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Os volumes de bagagem ou encommend~s pode
rão se1· recusados nos trens de passagP.iros desde 
qqe o seu peso exceda a f.OO kilogrammas ou o seu 
volume de 2 metros cubicos. 

A bagag-em registrada, conduzida pelo trem de 
passageiros, deve ser retirada no dia d 1 sua chega
da á estação destin<~taria. A que não fôr reclamada 
naquelle dia ficnrá na estação, pag-ando de armaze
nagem fOO réis por dia, por :1.0 kilogrammas ou 
fr~cção de f.O kilogrammas. A companhia não se 
responsabilisa pelns riscos provenieutes da natureza 
ou especie dos objectos contidos nos volumes de 
bag<~gem. 

Em caso de perda ou damno de um ou mnis vo
lumes de ba!lagP.m, o passageiro tem direito de re
clamar rl;~ administr:~ção a summa eorre~pondente 
ao peso dos objectos p!'rdidns ou damnitica.to~ na 
razão de :l8 por kilogramma. Si a indemnização 
tiver Jogar por damno ou avaria na r:,zão da som
ma fixada n•> pre~ente artigo, a bagagem ficará 
pertencendo á companhia. 

Estas dispos!<:ões não comprehendem os objectos 
preciosos, cujos valores forem dedarados, ou com 
os volumes cujo conteúdo fôr conhecido, os quaes 
serão. pagos, aquclles pelos respectivos valores e 
estes por arbitramentos. 

Para o despacho de ·pequenos volumPs de encom
menda fica est:•bele.-ido o peso de :1. kilogramma 
para pagamento de frrte de :lOO réis; quando po
rém tiver de tr"nsiwr por mais de uma linba, será 
cobrado mais 200 réis para cada COffiJtaU bi:l. 

Deve constar nas encommendas o nome do con
signatario e o da e~taçào destiuataria. 

· A bag-ag-em remettida pelos trens mixtos pagará 
pela tabella n. 2. 

MERCADORIAS 

Art. 28. As mercadorias depositadas nas estações para se-
rem despachadas, deverão ser acompanhadas dr
uma nota as~ignada pelo remettente, na qual este
jam declaradas n data da entreg~. a natureza da 
mercadoria, o numero, ~parca e o acon.dicipna
mento dos volumes, e o~ nomes e endereços do re
mettente e consignatario. 

§ l. o Os agentes da c::ompanhia não despacharão 
mercadoria alguma sem ter v.erificado a exactidiío 
desta nota. . 

§ 2. • Os volumes devem trazer m(ljar~~ce~~~~-
reço bem legível, e.além distoo t~lfl~ n 
do destino (ficando isentoso~ g ~~\. ~ó's~ u4fr" 
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Art. 29. 

Art. 30. 

Art. 3L 

Art. 32. 

Art. 33. 

Art. 34.. 

Art. 35. 
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em jacás quando em quantidade superior a dez vo
lumes) e ser liCondicionarlos de modo a poderem 
resistir aos choques ordinarios inherentes ao 
transito por e~trada de ferro. · 

As merc:~dorias que, misturadas com outras, pos
sam damnific:~l·as, serão trans!Jortadas em vagão 
especial. . 

A companhia poderá recusar a expedição de 
qualquer carga nos seg-uintes ca~os: 

i. • Si o genero estiver tà1J mal acondicionado, 
'{Ue h11j3 probabilidade de não chegar ao seu des
two sem perd<~ ou aV11ria. 

2. • Si reconnecer-se no acto da entrega que já 
está deteriorado. 

3.• Si verificar-se que o pe~o é inferior ao indica
do na nota, ou que a marca e numero são. in
exacto::. 

4.. 0 Si f:1ltarem alguns volumes. 
Entret~nto o remettwte poderá reparar os 

defeitos da c11rga. e nPste caso a comp."nhia f11rá a 
remessa, substituindo-se pur outra a nota apresen
tadn, si fór necessa rio. 

Emquanto a car~a não fôr reparada, ou retirada, 
si o remettente não quizer mais en vial·a, poderá 
demorar-~e :24. horas na e~tnçào sem responsabili
~ade por parte da comp<mhia, sujeitando-se depois 
a arm ·zeMgP.m. 

A co,npanhia poderá igualmente expedir a carga 
no t>Stado em que fôr entregue, dando o remettPnte 
ao agente da estat:ão uma noia assignada, na qual 
det·lare os defl'itos da 111esma carga, e allivie a : 
companhin da res{.>ons~bilidade das avarias. 

As mercadorias sust·eptivds de se deteriorarem 
em pouco tempo e os generos cujo·'valor importar 
em menos do que o· resvedivo·frete, serão despa
chados d~pois de pago o frete, e a Companhia não· 
será rt>;;ponsavel pt•lo estado l'rn que chegarem ao 
seu destino os de facil deterioração. 

A companhia não se respon5atiilisa pelas av11rias 
inherentes á n:1tureza das mt·rcadorias, taes como, 
a d' terioração de fruta~. etc., diminuirão ordi
naria de peso, rombu,;t:Jo espontanea, efl't<rves
cen,·ia, evaporação ou esgoto de liquidps. etc. 
Igualmt·nte não será respon;;avcl por avarias de 
ôutra qualquer naturp,za, dP,de que não forem 
authenticarllls pelo cl1efe da estaçAo antes da en
trega do" objt>ctos. e n~o houv, r estrag-o conhecido 
nos envolueros procedentes de negligencia de seus 
empreg11dos. 

Os PXpeditores devrm de'clarar si as suas mer
cRdorias são trageis, ou si de1 em ser preserv<•das 
de humid:,de : em f<dta do que a çompanhia não 
responde por avarias desta especie. 



Art. 36. 

Art. 37. 

Art. 38. 

Art. 39. 

Art. 40. 
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Pela armazenagem das cargas que ficarem nas 
estaçõe~. por não wrern sido retirad:'s pelos Sf'US 
re~pectivos consignatarios no pr11zo de f.l8 horas 
depoi~ de avi~ado~, qu,ndo t.Onhecidos, da chegada 
dtts mesm.•s cargas, cobrará a companhia os se
guintPs direitos : · 

t,S5:JO por tonelada metrica por dia, tios pri
meiros dez dias tmmediatns ao pr<~zo acima mar
cado ; 31)000 por tonelada por dia, nos dias se-
guintes. . 

Nenhuma despeza de nrmazenagem poderá a 
companhia cobrar pela demora d:1s c11rgas em suas 
estações antes de serem expedtdas, ~alvo ~i e~sa 
demora fôr motivada pPio reml'tlente ou consigna
tario. Ne~te c:,so perceberá a comp:~nhia ft$500 
por tonP.Inda metrica e p11r rada dia que derot-rer 
entre aquelle em que d'everia ter sido etrectuado o 
emtwrq ue e aq uelle em que l'ôr. · 
,,.As :nassa~ indivisas, que pP~àrem mais de 2.000 
atê 3.000 kilogr11mn1as, ou cujo volume fôr supe· 
rior de 2 attl 3 metros cuhicos, 'eri•o sujeitas a 
uma taxa art'dicional d,. Hs;,noo por volu111e: as que 
pesarem m11b de 3.0u0 até 5 000 kil<•grammas, ou 
cujo volume fôr superior d~ 3 até 5 •netros cubicos, 

. serãu sujf'itas a uma taxa addieiunal de ~OJ)OOO por 
volume. Qu;mdo os ohj,·ctos. forem de.o:;tinados para 
as e~t··ções de com[~<'nbins e~t•·anb:,s, esta taxa 
addiciohal set á a dupla da acima indicada. 

O transportP dl' mas;;ás indivisas de peso exce
dente a 5 toneh•das metricas: ou de volume supe
rior a 5 metros cubico~, au que necessitem de 
empr2go de material especial,não é obrigatorio.
porém, quando aceitas .. os preços e condicões 
de traDS!JOrte serão reg-ulados por mutuo aceôrdo 
entre a com~wnhia e o remettente. 

\J trans11orte daS m;,terias intlammaveis ou ex
plosívas se fará ~óniénte em trens exclusivamente 
de mercarlorias e em dias tletermin;•dos. 

As merendarias taxndas segundo os preços das 
tabellas ns. 1:2, i::l e H, devem ser annunciadas no 
dia antelior ao do de~par.ho. . 

A carga será feita pP.Jos remettentrs, e a des
carga pelos con~i!!n:~tarios, ou :í cu~ta destes 
pP!a companhia, gj dentro d .. 24 .horas depois de 
avisados, não a Ec"tfectu;,r~>m elles. 

Pela descarga que neste caso se fizer, cobrará a 
companhia :2,5000 por carro. E~sas mercado1·ias 
não seri1o recolbdas rlehaixo de cobf\rta. 

P. r torlos os materiaes ou objectos, qualquer 
que s .. ja ;;ua natur.·z:J,. que forem desrarregndos 
nos 1•ateos das estaçõe~, a administração niio 
cohrat·á por elles armazenagem_algu111a de11tro do 
prazo de 5 '!lias : si porém .findo este prazo não 
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Art. 4:1.. 

Art. 42. 

Art. 44. 

Art. .15. 

Art. 46. 

Art. 47. 

Art .. !J8. 

ACTOS DO PODER EXECl:TIVO 

forem retirados da estacão, pagarão a taxa diaria 
de 2~000 por tonelada. • 

Os animaes e madeiras tax~das segundo os 
prer;os das tabAIJas 10, H, 12 e i3, serão trans
portados sem 4~cnnra qu~odo completarem a .Jo-

. taç~o dos carros . proprios para este transporte, 
ou quando~ n:)o completando, pagar o remPttente 
o valor da lotação dos mesmos carros. No caso 
contrario os ani111nes o madeiras poderão ser 

· demvrados até que haja lot~çào. 
A companhia poderá reL·usar, por affiuencia de 

mercadorias taxadas a pe~o, as carg~ts suje1tas ao 
preço de tr<.~nsporte das tabellas ns. iO, 1.1, U, !3 
o 14. 

Toda a inscripção de mercadori~s. bagagem, 
dinheiro, joia3, animaes e cast·os vasius, é f Pita 
dando-se OJO expeditor um conher.imento «JUe será 
. CXigidu no acto da entrega dos ObJt!CtOS 

As mercadorias de qu11h1 uer natureza, remet-
. tid3S para . as e~tuções afim de serem expeàidns 
pelos trens de carga, e que não fo~rem vagos os des
p;lcbos dentro de 12 horas, ficam sujeitas ás 
;~rmazen~gens previstas, a menos que tenha de 
ser pago o frete na esta(;ãO destina ta ria. 

Os artigos sujeitos a se dAteriorarem poderão 
ser vendido~ no fim de 8 dias, ou antes ~endo 
isto indispensavel, e no C8SO de serem recusados 

·pelos d"stinatados ou serPm e~tes de,;conhecidos 
pela comr''a!lhia, recolhendo-se qualquer exce
dente ao deposito publico. 

Em caso de perda ou d;!m!lQ das mercadorias 
·(salvo os casos do :~rt. 3"') a comp~nhia não se 
responsabilisa· senuo pPlo v:~lor real e immediato 
dos volumes extraviados, e não pelos lucros que de 
sua entrega eram esperados ; e isto mesmo sómenle 
quando, na fórma destr~ regulamento e leis em vi
gor, tiver o expeditor direito a esta indemnização. 

Al'Wil\IAES 

Os animaes serão transportados pelos trens de 
cargns e mixtos, e pagarão pelas tabellas res-
pectivas. · 

Os animaes de sella ou para viagem, os de carro, 
os ciies amordaçados, poderiio ser transportados 
pelos trens de vhj;lnt>'s, pagando taxa dupla da 
indicada nns mesmas talJeilas. 

Os animaes mencionados no art. (iS não poderão 
ser embarcados ou desem!Jarcados senão nas tres 
OS.! ações principaes SANT<;lS, S. PAULO, E JUNDIAHY. 
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Art. 50. Os animaes deverão ser apresentados a des-
pacho pelo menos 30 minutos anles da pnrtida 
do trem de passageiros, e ~O minutos antes da 
hora indicada para a partida dos trens de mer
cadorias. 

Art. 51. Os animaes deverão ser recebidos á chegada 
dos trens por seus donos ou consignatarios ; 
caso o não sejam, seriio remettidos pnra Jogar 
conveniente para gerem tratados por conta e risco 
de, quem pertencerem. 

Art. 52. O expeditor que desPjar etfectuar o transporte 
de ~rrande numero de animaes, deverá prevenir 
a administração com antecedencia de 2~ horas 
pelo menos. 

Art. 53. Os nmmaes perigosos serão ig-ualmente sujPitos 
a uma tnxn convencional entre a comp~nhia e o 
remettente, assim como aquelle" cujos valores de
clárados forem scperiores a 500;)000. · 

Art. 54:. As cnpoeiras de gallinhas, e os pequenos ani-
maes, ou nves em gaiolas, ou caixões engradados, 
estão sujeitos :ís mesrrias condições de despacho e 
recebimento de animaes, e pagarão pelas tabollas 
em que estão classificadas, sendo transportadas 
pelos trens de cnrga ou mixtos e pelo duplo nos 
trens de passageiros. · 

As aves designadas na tabella n. 9 serão taxndas 
por peso. 

Art. 55. Os anirr.acs de cangalhas, bois, porcos, cabras, 
cameiros, etc., serão transportados ,nos trens de 
mercadorias. 

Art. ü6. Os animaes não classificados serão taxados se-
gundo as tabellns feilas para os animaes com os 
quaes tiverem mais analogia. 

DISPOSIÇÕES GERA.ES 

Art. 57. O systema metrico admittido no Imperio pela 
Lei n. f.i57 de 26 de Junho de i862, será exclusi
v-amente adoptado na estrada de ferro. 

A tonelada metrica, cujo pe~o é de i.OOO kilo
grnmmas, corresponcle a 6~ arrobas. 2 libr.as, 
6 onças, 3 oitav:as e U,!t: grãos do antigo systema 
de pesos e medtdas. . · 

O kilogramooa corresponde a 2 libras, 2 onças, 
6 oitavas e 60, t3 griios. . ., . . 

O metro cu bico corresponde a 9~ palmos cubicos 
approximadamente. 

O metro linear corresponde a 'l palmos e &,36 
pollegadas. · 
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Art. 58. 

Árt. .19. 

Art. 60. 

Art. 61. 

Art. 62. 

Art. 63. 

Art. 64. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Tanto nos trens de viajantes, como nos de mer
cadorias, as fracções de peso serão contadas por 
centesimos da tonelada ou por t.O kilog-rammas. 
A,;sim todo o pt:so comprehendidu entr~ O e tO 
kilogramma~, será taxado como si fo~se t.O kilo
gramma~. entre w· e 20 kiiPgràmmas como si 
fosse 20 kilograinma~, etc., etc., do m~'~mo modo 
as fracções .de vuluwes serão c·ontadas pOr crnte
simos de metro cubieo ou por fO drcimetros 
cubicos, a~sim como as fracções menores de 20 réis, 
serão contadas como 20 reis, quando não houver 
duas ou mais' parcell11s para sómm·ar; em caso 
contrario, a disposição dt>ste artigo "erá ap,Plicada 
sómentH á somma e não a cada parcrlla. 

E' ~::xpress:1mente pruhiuido á eompanhia fazer 
ajustes particulares com o fim de conceder a um 
ou a outros remettentes quaesquer reducções das 
tarifas approv:odas. · ' ·. 

A comp:mhia é obrigada a effectuar com cuidado, 
exactidão e presteza, e ~em favorecer a um m ·is 
que a outro individuo, ·todos os ·transportes 

. de qualquPr natureza que lhe forem contiarlos ; 
salvas .as excepçõ··s declaradas nestas in~trucções. 
o~ .volumes,animaes ou outras quaesquer cargas, 

entregues á estr;oda de ferro, serão inscriptos na 
estação· de partida e na estaçiio de chegaria, . em 
registros especiaf-'s à· onedida que forem recebi rios, 
mencionando-se a eslação do destino, nome dos re
metteutes e dos consignatarios, marcas qualidade 
dos volumes, especie de mercadorias, frete p~go 
ou por pag:tr. · 

As remessas serão feitas pela ordem da inscripção 
no registro da estaçiio de partida, salvo os casos 
de pre:erencia por otJjecto de serviço publico. 

A companhia não poderá fazer directa ou 
indireetarnen!e ·· çom em preza de transporte de 
viajantes ou de mercadorin~ por terra op. por 
agua, sob denuminação ou fórma alg-uma, arran
jos ou convenções qliaesquer, 11qur não autori~a
dos, salvo si fnr para esse fim autorizada pelo 
Governo Imperial. · , 

Haverá sempre a mais completa igualdade entre 
as diversas emprezas de' transporte em suas rela
cões com a estrada de ferro. · 
• A companhia n:io poderá exigir em nenhum caso 
taxa algurua addicional por carregar ou descarre
g:~r os vagões, ou por armazemgem, além da que 
fic11 e~tipularla· nas prPsentes instrue•:Ões. 

Desde que um expeditor necessitar de um vagão 
para cnrga completa da sua .mercadoria, deve 
requisital-o com ant.'cedencia de 24. horas, e de 
48 horlls si o pedido fôr para dous ou mais. 
vagõ~s. 
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O expeditor fica sujeito á multa de 58000 por 
vagão si a mercadoria não fõr remettida á estação 
no dia ronv'lncionado. A importancia dest:l multa 
é depositada no acto da requisição. A administra
ção, no dia immedi .. to ao fixado para a expedição, 
poderá dispôr dos vagões. 

O chefe da esração deve prevenir com antece
dencia ao expeditor'do dia e hora em que os vagões 
ficarão á sua dbposição 

Nas estações intermedias os v;Jgões serão carre
gados pelos trílbalh:1dores do expeditor dentro do 
pr<lZO tJUe lhe fôr fixado; e quando o expeditor ou 
consign••tario prr negligencia não o teuha feito 
dentro do referido prazo, este serviço poderá ser 
effectuado pela admini~traçào, cobrando esla, neste 
ca~o, a'ém do frete, 2~000 por carga de vagão, e 
igual som ma pela descarga. 

Art. 65. NPnhum expeditor de um ou mais vagões de 
mercadorias poderá exc.·der, sob qualquer pre
texto, a lotação dos mesmos vagões. 

o expeditor é respon~avel por qualquer avaria 
causada por seus agentes nos vehicuios da estra
da de ferro, na carga ou descarga das merca
dorias. 

Art. 66. Nas esta('ões intermedias, as mercadorias só se-
rão recebidas para serr.m tran:portadas nos trens 
que ali i pararem. Os dias e horas das passagens 
do~ trens serão affixados nas ditas estações. 

Art. 67. O transporte de objectos que exigirem o em-
prego de um material especial não é obriga
torio. 

Art. 68. O transporte de materias inflnmmaveis, taes como 
pbo~phoros, líquidos alcoholicos, agua-raz, vitriolo, 
essencias e outr:~s substancias perigosas ou de vo
lumes cujo envolucro possa occasionar incendio, 
não póde ter log-ar pelos trens de passageiros. 
Estes obje~tos devem ser acondicionados em bar
ris ou caixões de madeira competentemente fecha
dos, e são expedidos pelos trens de mercadorias 
em dias deterlllinados pela companhia. 

Art. 69. 0& saccos vasios que tenham servido e sejam 
destinados ao trnnsp<:~rte pela e~trada de ferro, de 
generos produzido< no paiz, o que em caso de du
vida será attestado pelo chefe da est:1çiio, são con
duzidos gratuitamente, sem responsabilidade da 
companhia. Si, porém, estes objectos niio forem 
retirados dentro do prazo de qg horas depois da 
che~ada á e~tação, pag;11·ão os <~onsignatarios ou 
destinat.1rios a seguinte armazenagem por unidade 
ou fracção de 10 kilogrammas e por dia : 

. Pelos primeiros 30 dias iOO réis 
De 30 a 90 dias....... ~00 • 
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Art. 70. 

Art. 7L 

Art. 72. 

Art. 73. 

Art. 74. 

Art. 715. 

Art. 76. 

Art. 77. 

Art. 78. 

ACTOS DO PODF.R EXECI.JTIYO 

Os objectos que no fim de noventa dias não forem 
retirados das estações, ou armazens da estrada de 
ferro, ser~o vendidos pela administração em hasta 
publica, por conta, e risco de quem pcntent~erem, 
para pagnmentodas despezas a que estiverem sujei
to~, recolhendo-se qualqtter excedente ao deposito 

·publico. 
A administraçiio tem o direito de abrir os volu

mes todas as vo·zes que se faz uma f<dsa drclaração 
do S<'U conteúdo. Em taes casos cobrar-se-ha o 
frete duplo dos volumes uão manifestados. Si, po
rém, esses objectos forem inflammaveis ou de 
grande responsabilidade, o expeditor pagará a 
multa de 100~ a ~OoJ>uoo. 

Si a remessa da bagagem ou mercadoria se 
compuzer de varios v oi umes o frete será contado 
11or um só, como o peso de todos os outros. Esta 
concess~o só terá logar, si os volumes se acharem 
reunidos em um só envolucro debaixo do nome de 
um só destinalario. · 

A responsabilidade da companhia só cessa com 
a entrega dos objectos ao~ destina ta rios , ou .$eus 
delegados, salvo os <~asos esp~cificados nas pr•'sentes 
instruct;ões, e para as quaes esta respons~bilidade 
está definida. 

Toda a reclamação tendo por fim a restituição de 
uma taxa indevidamente pa:::a .ou indemniz:1ç·•o de 
perda e av:Jria, qevc ser immediatamente dirigida 
ao chefe d:1 estàcão. Da decisão do dito chefe 
poderá o recl!lmailte dentro do prazo de tres dias 
appellar para a adtninistração, findo o qual 'não 
serú n1ais · attendido. 

A ;.dministração poderü deter os volumes per· 
tencenles aos expeditores que por falsas declarações 
estiverem sujeitos ús multas impost:1s por este 
Reg-ulamento. Si no pr:1zo de quinze dias não 
forem pagas as m·ultas devidas, a administração 
proceder:í á venda dos objectos detidos, de confor·
midade c0m o art. 70. Si o producto da venda 
não fôr sutnciente p:•ra o pagamento das referidas 
mullas, n administração cobrará o restante exe
cutivumente. 

Os empregados da estrada de ferro devem 
ministrar aos expeditores todas as informnções 
necessal'ias para a intelligencia e cumprimento das 
pre,entPs instrucções. 

Os agentes da Estrada de Ferro não podem exigir 
outros fretes ou retribuições de qualquer natureza, 
que não se achem especificados neste Regulamento 
e de accôrdo com as tarifas annexas. 

Os generos e outros objectos não designados nas 
tarifas, serão taxados segundo as tabellas feitas 
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para aquelles com os quaes ti verem mais a na
logia. 

Art. 79. Os perú>, ganços, patos, marrecos, ga:linhas, 
pavões, araras, p11pagaios, e quaesquer outras 11ves 
çlome~ticas ou ~ilvestres, gatos, leitões, coelhos, 
poJ'cos da India, macacos, kágados, pacas, tatús, 
coatys, etc., e quaPsquer outros anim:1es pequenos, 
só serão transportados eSL(lndo acondicionados 
den1ro de g-<~iolas, ee~tn>:, capoeiras, barricas ou 
caixões fechndos, e pagurão por peso. 

Art. 80. Os cadwteres só serão transportados em carros 
cobenos em compartimento separado e pelo res
pectivo pre~o da lotação dos compartimentos com 
oabatimento de 25°/0 • 

Art. 81. Nas estncõe~ deverão ser descai'regados os va-
gões de cargas que compuzerem os ti-cns segundo 
a ordem das suas cheg-adas, devendo !'er. recolhidas 
aos ar111azens aquellas mercadorias que devam ser 
abrigadas, e em caso algum poderão demorar-se 
os vag-ões carregados, ;,inda mesmo a pedido dos 
consignatarios ou destinatarios. 

Art. 82. Os volumes despach11dos para as estações desta 
linha ou para a-: das linhas eatranhas, cujo frete 
não atting-ir a :16000.pagariio esta importancia,sendo 
livre ao expeditor fazer o despacho por trem de 
pa:<sageiros. 

Art. 8:3. Pelos recibos em substituição de conhecimentos 
niin apresentados, cobrará a companhia a taxa de 
~00 rs. por cnda um. 

Art. 84.. Tanto as presentes instrucções e tarifas, como 
os artigos do Hegularnento :mnexo ao Decreto 
n. !930 de 26 de Abril de 1857, e a :1.2.~, :1.3.a, :1.4.~ 
c lti.~ das condi. ões que baixaram com o Decreto 
n. 1759 de 26 de Abril de :1.856. deverão ser im
pressos e colligidos em folheto, do qunl serão 
distribuídos exemplares por todas as estnções ~~omo 
determina o art. 3ti do rélerido· regulame11to. 

Art. 85. Todos os em pregndos das estatões e dos trens e 
os I!Uardas dos portões e das pa~sagens de nivel, 
usarão de um uniforme aproprü1do ao serviço 
da est:·ada de ferTo, devendo cada classe ter um 
dislinctivo e,;pe1·iaL 

Fic:lln isentos desta obrigação os machinistas, 
foguistas c serventes. 

Art. 86. Por infracção de qualquer das disposições aci-
. ma menciunadas relativas :JO serviço de passa
-geiros ou de mercadorias, serão os emprt!,gados 
da companhia sujeitos á mult..'l de ~0~000 a 50/$000, 
ou demiltidos conforme a gravidade do c:;a~s~o:::. ===~~ 

.~\\Ec~ DA cA4~ 
f:.<i;"\u' . 
(i~ 
\~, * . ,, ç/ 

"'--'----Dos .~ = ::- ...,.. ;\o ; 
~~ .... 
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Art. 87. 

Art. 88. 

Art. 89. 

Art. 90. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

TELEGRA.PHO ELECTIUCO 

A companhia fica autorizada a cobrar pelo ser
viço que o telegra!Jh•l electrico, por ella estabele
cido, prestnr aos particulares as seguintes taxas: 

Pela transmissão de um lele:.trammn de i ·a Ui 
palnvras para qualquer das estações da estrada de 
ferro-f.l)!iOO. 

Quando o telegr:Jmma tiwr mais de 15 palavras, 
as tax11s serão augme1ttada.< de um quiuto por cada 
serie de cinco paluvras ou fracçào de serie exce
dente. 

§ J..o O communicante poderá pagar de antemão 
a resposta !lo telegr11mma une apresentar, fixando 
o numero de palanas. No•sté CHSO a minuta do te· 
legramm11 deverá ter a declaração: 

• Re~posta pnga para .... palavras,• antes da assi
gnatura do cummunicnnte. 

§ 2. 0 Si a res!Josta tiver menor numero de pa· 
lavras do que o indicado no tdPgramma, não se 
fará restituição da taxa; no caso contr2rio, será o 
excesso pago pela pessoa que apresentar a res
posta. 

§ 3.0 A resposta para ser transmittida deverá 
ser apresentada dentro das &.8 hor:~s que se se· 
guirem á da entrega do teft·gramma primitivo 
do d• stinatario. A re~po.'ta apre~entada, depois de 
findo este prazo, fica SUJeita ao pagamento ria taxa. 

Os despachos, tanto do Governo cumo da Presi· 
dencia da Província de S. Paulo. e os das autori
dades policiaes, serão sujeitos a uma taxa Íi~U11l á 
quinta parte da que t••riam de pagar o~ particula
res nas mesmas cireums1ancias. Todavia si esses 
del'pa.-hos forem tr;~mmittido~ e recebidos em VIr· 
tu de da cnnd ição 10.• do contrato da 13 de Outu
bro de :1.873 er1tre o Governo e a comp~nhia, não 
cobrará esta taxa alguma. 

Para o endereço do d 'SP~1chn são concedidas 
de :f. a :1.2 !Jalavra>, que não serão contadas na co-
br:1nça da taxa. · 

As palavras excedentes de 12 serão contadas e 
taxad~s com o conteúdo do desp::cho. O Jogar de 
partida e a datn ser:·ro transmittidos ex ojficio. 

0~ traços de união e OS Signaes de ponlU3('ãO 
não serão contados , m11s os outros si~naes 
serão taxados coofor·me o numero de palavras ne· 
cessarias para tr•,duzil-as. 

Os numeros de f. a 5 algarismos se1·ão con
tados por uma palavra ; cada algarismo excedente 
será contado por uma palavra. 
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Art. 9L O porte dos despachos ao domicilio dos destina-
tarios é gratuito ; mas, quando quem expedir 
um telegramma quizer que se remettam cópias 
do despacho a niUitos domicílios em um mesmo 
logar de estação, pagará 500 réis de porte por 
cada cópia menos uma. 

Até uma distancia de 2 kilometros da esta~ 
ção os despachos serão levados á casa do des
tinatario por expresso ; além daquelle limite 
serão expedidos pelo Correio. 

Art. 92. Quem expedir um telegramma poderá exigtr, 
pagando taxa dupla, que seja repetido , para 
verillcação pelo escriptorio do destino. · 

Si quizer sómente aviso de recepção do des
pacho pagará mais iO "lo da taxa. 

Art. 93. Si a repetição do telegramma mostrar que hou~ 
ve viciamento na tl'ansmissão, não terá Jogar o 
pagamento da taxa dupla. · 

Art. 9~. O agente da estação poderá exigir, si julgar 
conveniente, que a pessoa que quizer expedir 
um telegramma prove a sua identidade pelo tes
temunho de pessoas conhecidas ou pela apre
sentação de passaportes ou quaesquer outros do
cumentos sullicientes. 

Art. 95. Os agentes das estações deverão recusar a ex~ 
pedição ou a entrega dos despachos prejudiciaes á 
.:>rdem pub!ica ou offensivos á moral e bons cos
tumes. No caso de duvida deverão dirigir-se ás 
autoridades policiaes do Jogar, que decidirão si o 
telegramma poderá ou não ser enviado. 

Art. 96. O despacho expedido simultaneamente a mais 
de uma astação será sujeito a uma taxa simples, 
e por cada uma das outras mais metade da mesma 
taxa. 

Art. 97. A todo o despacho levado ao domicilio do des-
tinatariodeve ir junto um recibo para ser assigna
do pela pessoa, a quem o despaeho fôr dirigi
do, ou por algum membro de sua familia, ou por 
qualquer empregado seu. Si nenhuma dessas 
pessoas fôr encontrada, far-se-ha menção disso 
no despacho, que voHará ao escriptorio de des
tino. 

Art. 98. Si o telegramma fõr retirado depois de começada 
a transmissão, não se restituirá a taxa. 

Art. 99. A restituição da taxa será feita quando: 
L • O despacho fôr entregue ao destinatario com 

demora de mais de hora e meia depois da recepção, 
sendo levado por expresso, ou não fôr enviado 
pelo primeiro Correio depois da recepção; 

2.• O despacho fôr entregue tão alterado que não 
preencha o fim para que foi expedido ; 

3.• A autoridade do logar de destino prohibir a 
entrega do despacho ; 

PODEI\ EXECUTIVO l88i ~~ 
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Art. 100. 

Art. :1.01. 

Art. :102. 

Art. :103. 

Art. :1.04. 

Art. :1.05. 

Art. :1.06. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

4.• Fõr necessario retardar a tninsmissão do 
despacho, salvo si a parte sujeitar-se á demora ine
vitavel. 

Os despachos devem ser feitos com tinta, em lin
guagem ordinaria e intelligival, sem abreviação 
alguma de palavras, datados e assignados. Os que 
forem dados de viva voz não serão transmittidos. 

Todos os despachos transmittidos e recebidos serão 
transcriptos integralmente em um livro de registro, 
com menção da hora, do principio e do fim da 
transmissão, e da taxa cobrada, da qual se passará 
recibo a quem expedir o telegramma. · 

A minuta do despacho será numerada, e em uma 
das margens se marcorá a hora da entrPga no es
criptorio de transmissão, e a hora de chegada ao 
destino ou á agencia do Correio. 

Estas minutas serào atchiV11das. 
Os despachos serão transmittidos segundo a ordem 

da numeração, salvos os casos de preferencia esta
belecidos no art. :1.05. 
Todavia, os despachos de mais de cem palavras 

poderão ser recusados, ou demorados para cederem 
a prioridade a outros mais breves, posto que en
tregues posteriormente. 

Os agentes da companhia deverão guardar fiel
mente o segredo dos despachos. 

As precedencias pata a expedição dos despachos 
serão reguladas do modo seguinte : 

Em i. o Jogar o serviço da companhia nos casos 
urgentes em que qualquer demora poderia com
prometter a segurança dos trens; 

Em 2." Jogar o Governo Geral; . 
Em 3. 0 Jogar o Governo Provincial; 
Em 4.• Jogar o serviço ordinario da compnnhia; 
Em 5.• Jogar o servi(:o das auteridades ; 
l<.:m 6. o Jogar os particulares. 
Por infracção de qualquer das disposições acima 

reJ.ativas ao serviço do telegrap h o electrico serão 
os empregados da companhia demittidos ou sujeitos 
á multa de 306000 a 506000, conforme a gravidade 
do caso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junho de :1.88i.-
1Uanoel Buarque de Jlfacedo. 
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TARIFAS 

Tabellas 

t Passageiros das duas classes. 

2 Encommendas · e bagagens ex- t8(l00 pór tonelada· 
cedentes. ás permittidas graUs, e por kilometro. 
os objeçtos ou mercadorias cujo 
transporte tiver logar pelos trens 
de viajantes. 

Gelo, peixe fresco, ostras, caça, 250 rs. por tonelada; 
verduras, frutas, carne fresca, por kilometro. 
pão, leite, f' ovos terão um aba--
timento de 75%, f:lrém, nenhum 
volume será rece ido por menos 
de 200 rs.-por tonelada. 

3 Generos destinados principal- ~ rs. por tonelada 
mente a ex-portação; como café, por kilometr~. 
assucar, fumo, couros seccos e 
outros semelhantes, comprehen-
dendo tambem os generos !abri-
cados no paiz, nã;o classificados 
nas outras tabellas ...;. por tone-
Iada. · 

~ Generos alimentícios de pri- !00 rs. por toncla4a 
me1ra necessidade, como sal, fa- por kilometro. 
rinba, arroz, feijão, milho, le-
gumes e raizes alimentícias-
p9r tonelada. 

Generos alimenticios de pri- 50 rs. por tonela4a 
meira necessidade produzidos na por kilolDetro. 
Província de S. Paulo, com ex-
cep~ão de ccTOUCINHOo, pagarão 
5() •. menos da actual tarifa. 

5 Cobre, chumbo, ferro não tra- t40 rs. por tonelada 
balbado, trilhos para estradas de por kilometro. 
ferro, tubos de ferro e outros me-
taes e ferragens em geral des-
tinadas a construcção; e bem 
assim as machinas e utensilios 
para a agricultura e industria; 
couros salgados, generos da ta-
beiJa n. !4 em quantidade menor 
de uma tonelada- p~r tonelada. 

6 Generos de importação não 300 rs. p'or tonclad<> 
mencionados nas outras tabellas, por kilometro. 
louça tanto el)1 gigos como em 
caixões, e os vidros ordinarios, 
petroleo, agua-raz e outros es-
piritos, si forem de import~ção 
e não estiverem classificado. 
n'ou tras tabellas- por toneladas 



Tabellas 
7 

8 

9 

!O 

u 

12 

12 A 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Objectos de grande volume e 
pouco peso, como mobilias, cai
xões com chapéos e outros se
melhantes, quer sejaJp de expor• 
tação ou importação, e osobjectos 
frageis de grande responsabili
dade, como pianos, espelhos, vi
dros, etc., e todos os mais nesta 
tabella classificados -por tone
lada. 

600 rs. por tonelada 
por kilomotro. 

Polvora e outras substan
cias inflammaveis ou explosivas, 
como phosphoros, vitriolo, e fo
gos de artificio- por tonelada. 

Perús, ganços, patos,; marre
cos, gallinhas, faisões, araras, 
papagaios e quaesquer , outras 
aves domesticas ou sHvestres, 
macacos, kágados, paccas, tatús, 
coatys, etc., e quaesquer outros 
animaes pequenos ....;. por tone
lada. 

As capoeiras de gallinhas e os 
pequenos animaes, ou aves em 
gaiolas ou caixões engradados, 
transportados em trem de passa- · 
geiros pagarão taxa dupla. 

Bezerros, carneiros, cabritos, 
cães amordaçados e ·outros qua
drupedes semelhantes -por ca
beça. 

Bois, vaccas, touros, cavallos, 
bestas e jumentos ~por ca-
beça. · 

Animaes de sella ou para via
gem, os de carro,. os cães amor
daçados, transportados pelos 
trens de passageiros pagarão taxa 
dupla. 

Madeiras serradas, lavradas ou 
brutas, não comprehendidas nas 
outras tabellas - por vagão. 
(Vide nota no fim da pauta.) 

Madeiras serradas e lavradas 
já apparelhadas para . construc
ção. 

800 rs. por tonelada 
por kilomotro. 

38:) rs. por tonelada 
por kilomotro. 

iO rs. por cabeça 
por kilomotro. 

55 rs. por cabeça 
por kilomolro. 

240 rs. por carro 
por kilometro. 

360 rs. por carro 
por kilometro. 
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Tabellas 

13 Caibros e varas até nove me- 330 rs. por!! carros 
tros de comprim·ento-por dous unidos 
carros. Madeiras serradas, lavra- por kilomctro. 
das ou brutas cujo comprimen-
to demande transporte em dous 
vagões unidos, pagarão mais 50 % 
quando fõr preciso annexar mais 
um vagão. (Vide nota no fim 
da pauta.) 

n Cal, carvão vegetal ou mineral, tSO rs. por_ carro 
telhas, tijolos, tubos de barro, por kilometro. 
betumes, pedras de construcção 
e peças de madeira pequenas de 
menos de 4"',50 de comprimento, 
como ripas, moirões e achas de 
lenha, capim, estrumes, e outras 
substancias ULeis a lavoura e 
industria e de valor insigni-
ficanle em relação ao volume-
por carro. Poderá a companhia 
transportar as materias e sub-
stancias de utilidade á lavoura 
e industria com abatimento de 
50 % da tarifa quando a expe-
dição fõr de cinco ou mais 
vagões. (Vide nota abaixo.) 

15 Carro ou carroca ordinaria de t30 rs. por carro 
qualquer especiê, por cada um por kilomotro. 
e mais 50 °/0 para as de quatro 
rodas. · 

16 Carros rebocados para estradas t20 rs. cada um 
de ferro. por kilometro. 

17 Locomotivàs e tenders rebo- 800 rs. cada um 
cados. por kilometro. 

N. B. O frete mini mo pe despacho por tabellas 12 e U, será 
de 3j)OOO por v.agão de cinco toneladas. 

O frete mínimo de despacho por tabella 13 será de 61$000 por 
dous vagões unidos. 
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Generos alimenticios de primeira necessidade, 
constontes da tabella 4,,que quando de PRODUC
ÇÃO DA PROVINCIA, têm reduccão de 50 °/o do 
í'rete da respectiva tabella. , 

Agua 
Araruta 
Arroz 
Café rnoido 
Carne fresca 
Centeio 
Farinha de milho ou man

dioca 
Feijão. 

Frutas frescas 
HortalicP. fresca 
Leite fresco 
Milho 
Ovos frescos 
Pão 
Peixe fresco 
Raizes alimentícias • 
Verduras 
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PA.UTA 

A 

Abanas de pennas ou 
ventarolas. ..• . . . • . • . 7 

Ditos de palha........ 6 
Abelhas pelo trern de 

passagPiros.......... 2 
Aboboras... •...• ....... 4. 
Alosintho.. •.• .. ... ... 6 
Açafates e semelhantes. 7 
Acafl'ão.............. .• 6 
Aécessorios de trilhos. . 5 
Achas de lenha........ t4 
Acidos mineraes....... 7 
Aço.................... 6 
Dito bruto.. . . • . .... .. 5 
Dito em obra.......... 6 
Acordeons............. 7 
Aduellas...... .... .. •.• 5 
Agua para beber...... 4 
Dita de colonia e flôr 

de laranja........... 6 
Ditas medicinaes ou 

mineraes estrangei-
ras.................. 6 

Ditas ditas do paiz..... :3 
A!!:ua-raz.. ....... ...... 6 
Agua_rden te nacional.. 3 
O• ta Importada........ 6 
Agulhas............... 6 
Alabastro em bruto... 6 
Dito em obra.......... 7 
Alcool nacional....... 3 
Uito importado........ 6 
Alambique e pertences. 5 
Alavancas de ferro.... 5 
Akatifas....... ... .... 6 
Alcatrão............... 5 
AIP-tria................ 4 
Alfafa .................. 14 
Alfazema.............. 6 
Altlnetes.. ....... ... .. • .6 
Algodão em rama...... 3 
Alho.................. 4-
Almofadas. .•. • .. • .. .. • 7 
Almofarizes........... 6 
Alpiste................. 6 
Alvaiade.............. 6 
Amendoas. ........... : 6 
Amendoim .•.•• ,...... 3 

A 

Amido................. 4 
Ancoras e ancorotes 

vasios............... 6 
Angico (resina)........ 3 
Anil... • .•• .. ... . •• ... 6. 
Aniagem.............. 3 
Animaes empalhados 

ou embalsamados... 7 
Anirnaes pequenos ou 

passaros em gaiola. • 2 ou 9 
A n i ma e s ferozes.-

Taxa convencional. 
Animaesde sella (o do-

bro no trem de pas
sageiro!<)............. H 

Aniz ................ ;.. 6 
Anzóes.. .. .•.••.•.• .• . 6 
Aparadores finos....... 7 
Ditos ... ·............... ô 
Ditos ordinarios .• ~.... 3 
Apparelhos para gaz... 6 
Ditos telegraphicos.... 6 
Ditos· scientificos....... 6 
Arado................. 5 
Arame................. 5 
Araras................. 9 
Araruta .............. 4 
Arbusto............... 7 
Ditos pelo trem de pas-

sageiros............. 2 
Archotes............... 6 
Arcos de ferro ou ma-

deira................ 5 
Arções para sellins.... 6 
Ardozia, areia, argilla. :14 
Argollas de metal. . • • . 6 
Armas de fogo .• :...... 6 
Armações para cha-

péos de sol.......... 6 
Ditas para igrejas...... 7 
Ditas para lojas::...... 7 
Arrnamentos........... 6 
Armarias finos ..... ~.. 7 
Ditos ord inarios sem 

vidro............... 3 
Ditos desmontados..... 6 
Arreios................ 6 
Arroz.................. 4 
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A 

Artigos de folha de 
Flandres não classi
ficados............... 3 

Artigos inllammaveis 
nãn classificados.. . . 8 

Ditos de armarinho.... 6 
ui tos de desenho...... 6 
Ditos de escriptorio.... 6 
Ditos de confeitaria.... 6 
JJitos dr pacotilha não 

classificados......... 6 
Ditos de luxo não clas

sificados............. 7 
Arvores............... 7 
Ditas pelo trem de pas-

sageiros............. 2 
Asphalto...... . .. . . . . . i4 
Assucar.. .. . . • .. • • . • . • 3 
Assucareiros de metal. 6 
Assucareiros de folha 

de Flandres......... 3 
Aveia................. <i 
Avelãs................ 6 
Aves engaioladas ...... 2ou9 
Ditas erupalhadas...... 7 
Azarcão.... ... ........ 6 
Azeite doce............ 6 
Azeite de mamona, 

peixe e outros ... :... 6 
Azeitonas.. . . . .. .. • .. . • 6 
Azulejo................ 6 

B 

Ba.beiras .............. . 
Bacalháo ............. . 
Bacias "de metal .••.... 
Bacias de folha de Flau-

dres ou de barro do 
paiz ............... .. 

Baeta ................. . 
Bagagem pelo trem de 

passageiros ......... . 
Ditas pelo trem de 

cargas ............. .. 
Bagas de mamona .... . 
Ditas de zimbro ...... .. 
Ballús vasios .......••. 
Baga te lias ............ . 
BalaiCls ............... . 
Balanças ..•..•...•....• 
Balas de chumbo ou de 

ferro .............. .. 
Baldes ................ . 
Balões ................ . 
Banrbinellas ..•••..••.. 
Baillbús ............... . 
Bananas .............. . 
Dita~ em trem de pas

sageiros com abati
mento de 75% . • : . .•• 

Bancos envernizados .. . 
Ditos ditos finos ...... . 
Ditos ordinarios. · .•.... 
Ditos de ferro ou ma-

deira ordinaria ..... . 
Bandeira de estofo .... . 
Ditas de portas ....... .. 
IJitas finas imbutidas 

ou com lavor ••••.... 
Ditas finas ............ . 
Ditas ordinarias .....•• 
Bandejas de prata-li% 

ad valorem. 
Ditas diversas ........ . 
Bangu és .............. . 
Banha para cabello •... 
Banha de porco ....... . 
Banheiras •..••...••... 
Barbante ............. . 
Barbatanas de baleia ••• 
Ditas de aço .......... . 
Barracas desarmadas .. . 
Barricas e barris vasios 
Barrilha .•......•.•••• : 
Barro ............... .. 

I 

..!:'! 
-.; ... 
~ 

6 
/l, 
6 

3 
6 

2 

6 
u 
!4 
7 
7 
7 
6 

5 
6 
7 
6 

13 
4 

2 
6 
7 
3 

6 
6 
7 

7 
6 
3 

6 
15 
6 
4 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

i4 
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B 

Barrotes... . • .. . .. • . . . . !i 
Batatas................ 4 
Baunilhas............. 6 
Baionetas .. • .. . .. . . • . . 6 
Bebidas espirituosas .. 

não classificadas ... ;. 6 
Bejús ... ~.............. 4· 
Bengalas............... 7 
Beujoin ...... , .... ~ ~... 6 
Be~ços ........... ,....... 7 
Brstas e burros . . . . . . . H 
Bezerro~ ............ ; .. iO 
Bigornas .............. ; 5 
13ilhares ou bagatellas.. 7 
Rilros....... ... .. ...... 6 
Biscoutos.............. 4 
Bitume ................ !i 
Boiões vasios ......... , 6 
Bois ••......•......••.. U 
Bolacha................ /i, 
Bo.lças de viagem, va-

sias.................. 6 
Bolas de bilhar ou ba-

gatellas.............. 6 
Bonecos................ 7 
Bombas................ 6 
Bonets................. 6 
Borracha ..... ; .. • .. .. .. 6 
Borra de vinho, azeite 

ou vinagre.......... 6 
Botijas vasias. . . . . • . . . . 3 
Botões de ouro ou de 
prata-~ Y. aà valo· 
rem. 

Botões diversos........ 6 
Breu.................. 5 
Bridas................. 6 
Brinquedos............. 7 
Broacas................ 6 
Brochas para pintar ou 

caiar................. 6 
Bronze em obra de arte. 7 
Di tu em obra......... . 6 
Oito em bruto.......... 5 
Bules qe metal......... 6 
Burnidores de café..... 5 
Burras de ferro........ 6 
Bustos................. 7 

c 

Cabeçadas............. 6 
Cabeções para animaes. 6 
Cabellos...... ......... 6 
Dito em obra ........ " 7 
Cabides envernizados.. 7 
Ditos de ferro ou de 

madeira............. 6 
Cabos de canhamo, 

linho, etc........... 6 
Ditos de arame........ 5 
Ditos de madeira....... 5 
Cabrioléts............. !5 
Cabritos....... . .. . .. .. !O 
Caça em trem de pas-

sageiros com abati-
mento de 75 %. .. .. • i · 

Cachimbos............. 6 
Cacáo ........... ·...... 3 
Cadavt>res (vide arti-

go 80}. · 
Cadeados.............. 6 
Cadeiras............... 7 
Ditas ordinarias....... 5 
Ditas desmontadas..... 6 
Cadernaes ....... ·...... 5 
Cadinhos.............. 5 
Cães amordaçados.. . . . iO 
Café em grão.......... 3 
Uito moido...... ... ... 4 
Caibros ........... ; .. • . l3 
Caixas de rapé de ouro 

ou de prata-~ % ad 
valorem. 

Ditas ordinarias. ...... 6 
Ditas (de guerra)....... 7 
Ditas vasias de madei-

ra, folha ou papelão. 7 
Caixão de defunto, va-

sio .............. ~.... 7 
Dito com defunto (vi-

de artigo 80}. 
Caixões vasios... .... .. 7 
Caixilhos com vidros.. 7 
Ditos sem vidros...... 5 
Cal.................... !/i, 
Calçado................ 6 
Caldeiras e seus per-

tences...... ........ 5 
Camas envernizadas... 6 
Ditas ordinarias,,_ !u~sa~-::::t==;r=ll:::::::,--

das......... .. H IH.~ ---~ 
Ditas de fe_ • '\'~~f\·: UPOD. G4 }.,. ' 

\. \~ J/,/,~ 
(' ?-,'\.- r~ 
;···/~ .... · .. 
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c 

Camas de lona ••. ~ .••.• 
Camphora ........... , . 
Campainha .......... .. 
Campanas de vidro ..•. 
Canna da India ..•.•.. 
Dita de assucar ....... . 
Candieiros ........... .. 
Canivetes ............. . 
Canella .............. . 
Canetas de ouro ou 

prata-* % ad valo
reln. 

Canetas de madrepe
rola, marfim ou ou-
tras ................ . 

çang~lhas ............ . 
cangJCa ............. . 
Canhamo bruto .•.•.•• 
Canôa - em um ou 

dois vagões ........ .. 
Canos de cobre, chum-

3 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 

6 
5 

"' 5 
!2ou 

:1.3 

bo, ferro ou zinco... 5 
Ditos de barro........ . H 
Caoutchou em obra.... 6 
Capachos.............. 6 
Capoeiras vashts....... 5 
Capotes................ 6 
Capim ................. 14. 
Carborina....... •• . . . . 7 
Cardas. ......... .. •. . . 5 
Carnaúba.............. 6 
Carne secca ou salgada. 4 
Carne fresca........... 4· 
Dita pelo trem àe pas-

sageiros com abati-
mento de 75 % ...... . 

Carnaúba em palha ... . 
2. 
3 
6 
5 

Dita em cera .•..••..•. 
Carrinhos de mão ..... 
Carros, carroças e car-

rocinhas de mão..... 15 
Ditos de 4. rodas mais 

50% ................. :1.5 
Carneiros.............. :lO 
Carrinhos de crianças 

(pelo trem de passa-
geiros) ............. . 2 

Ditos pelo trem de car-
ga................... 7 

Caroços de algodão.... 14. 
Carros para estrada de 

ferro desmontados. 5 

c 

Carros rebocados •.••.• 
Carroças desmontadas. 
Cartas para jogar .•••.• 
Carteiras ............ .. 
Carvão ............... . 
Cascalho ............. . 
Cascas de arvore para 

cortume ............ . 
Cascas de côco ....•••. 
Cassa rolas ........... . 
Castanhas ............ . 
Castiçaes de oufo ou 

pl'ata-%% ad valo
rem. 

Ditos de metal, ma
deira ou vidro ••••.. 

Cavallos ..... 
Ditos em trem de pas-

sageiros o dobro .... 
Cebolas e cebolinhas .• 
Centeio ............. .. 
Cera em bruto ...... .. 
Dita em velas ........ . 
Dita em obra ........ .. 
Cerveja •••.....•...•.. 
Dita nacional •..•...••. 
Cestas vasias •.••..•... 
Cevada .•........•...•• 
Cevadinha •..........• 
Chá nacional ......... . 
Oito importado ....... . 
Chales .••............. 
Chaleiras ............ . 
Champanha .......... . 
Chapas de ferro, zinco 

para cobrir casa •..•• 
Ditas para fogão ....... 
Chapéos .........•...•. 
Chapéos de sol •••..•.. 
Chapelaria (artigos não 

classificados) . ••.••••• 
Chapeleiras .......... . 
Charruas ...•••.•.••.•. 
Charutos ............. . 
Chifre em bruto ...... . 
Dito em obra ........ . 
Chocolate ............ . 
Chouriços ............ . 
Chumbo em bruto ... .. 
Dito de munição ou em 

obras não classifi-
cadas .............. . 

16 
5 
6 
6 

14 
14 

i4 
14. 
6 
6 

6 
u 
H 

"' 4 
3 
6 
7 
6 
3 
6 

"' 
"' 3 
6 
6 
6 
6 

5 
5 
7 
6 

6 
7 
5 
6 
3 
6 ! 

~ li 

' 11 
6 L 
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c 

Cigarros-............... 6 
Di tos. nacionaes...... .. 3 
Cilhas .. ~....... ... .. ••. .6 
Cilhões ........ ....... 6 
Cimento.............. U. 
Coatys ... . . . . . .. ...... 9 
Cobertores . . .. . . .. .. .. & 
Cobre velho, em bruto 

ou ern folha......... 5 
Dito em obra não clas-

sificado ........... ~ . 6 
Côcos ........... ...... 3 
Dito para tirar agua... 6 
Cochonilhos........... 6 
·Cochonilha..... •• . • . • • 6 
Coelhos............... g 
Cofres de ferro ou ma-

deira................ 6 
.cognac........ .• . .. .•. 6 
Coke .................. u. 
Colxas... .... ••.•. .... 6 
Colxetes • , .. • .. .. .. . .. 6 
Colchão e pertences. • • 7 
Coldres. .... .......... 6 
Colheres de ouro ou 

prata-%% ad valo
rem. 

Colheres de metal..... 6 
Ditas de madeira...... 3 
Colla ................. 6 
Colmeias.............. 6 
Colza em grão......... a 
Dita em oleo.......... 6 
Cominhos............. 6 
Conchas............... 6 
Confeitos .. .. • • .. • .. .. 6 
Conservas nacionaes 

em latas............ 3 
Conservas! testrangei-

ras em latas......... 6 
Consolos.............. 7 
Copos de vidro ordi-

nario ............... 3 
Ditos de dito fino com 

lavor................ 7 
Dito;;de dito sem la-

vor ................. 6 
Ditos de~crystal lisos 
. ou com lavor....... 7 
Ditos de folha ou ma-

deira............... 3 
Coral em bruto......... ti , 

c 

Cordas de instrumen-
tos ................ .. 

Di tas de embira e ou
tras do paiz ........ 

Ditas de canhamo, li· 
nhn ................ . 

Córrêaroe para tropa .. 
Correntes de ferro ou 

metal ............. .. 
Cortiça ............... . 
Couçoeiras e ou Iras se-

melhantes ......... . 
Couros seccos •...••••. 
Ditos salgados ...•...•. 
Ditos trabalhados ...... 
C<)U ves pelo trem de 

carga ............. .. 
Ditas pelo trem de pas

sageiros com abati-
mento de 75 % ..... .. 

Coxins .............. .. 
Cravos de ferraduras •• 
Creosote ••••• : •.... • .• 
Crê ................... . 
Crina ................ . 
Crinolina ............ . 
Crystal bruto. 
Cubos, pi)'las e raios 

para roa as ........ .. 
Ditos para distillagão •. 
Crystal em obra ...... . 
Dito bruto ............ . 
Cuias ................. . 
Cutilaria (artigos não 

classificados) .. ••••.••• 
Cylindros de ferro ou 

metal. ............ . 
Cravos da In dia ...... .. 
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6 
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6 
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D 

Debulhadores de mi-
lho................... 5 

Dados.................. 6 
Dedaes de ouro ou 

prata-l1> 0
/ 0 ad va

lorem. 
Ditos ordinarios... ... • 6 
Dentes artificiaes. ... . . 6 
Defuntos lvid. art. 80). 
Descaroçadores de café, 

arroz, algodão, etc,. 5 
Despolpadores de café.. 5 
Dominós ... , • .. . .. . .. • 6 
Diamantes e outras pe-

dras preciosas-l4 °/o 
ad valorem. 

Oinheiro-l4 °/0 ad va-
lorcm. 

Dobradil:as............ 5 
Doces estrangeiros..... 6 
Ditos do paiz....... ... 3 
Dormentes de madeira·. U 
Ditos de ferro .... ::-::-:-. 5 
Dragonas.. ..... .• .. ... 7 
Drogas................ 6 

E 

Eixos ........ ; ....... .. 
Elasticos .............. . 
Encerados . . .. .. • ... •. 
Embira ....... · ....... . 
Encerados para mesas, 

assoalhos, eté ....... . 
Diros para vagões, bar-

racas, etc .......... .. 
Enchadas .•...•.••.... 
Encom111endas ;,. ...... 
Engenhos para estabe-

lecimentos agrícolas. 
Enxergas para anirnaes. 
Enxergões ............ . 
Enxofre .............. . 
Equipamento militar 

não classificado .•.•. 
Ervilhas em latas .... . 
Ditas do paiz ........ .. 
Escada de mão ...... .. 
Escaleres-em um ou 

dous ·vagões ..•••...• 
Escarradeiras ........ . 
Escoria·s de metal ...••• 
Escovas ........ , ..... . 
Esmeril .............. . 
Espadas ............... . 
Espanadores .......... .. 
Espartilhos ........... . 
EspPciarias não élassi-

ticadas .............. . 
Espelhos ............ .. 
Espermacete ••.•....•. 
Espetos de ferro para 

cozinhas .......... .. 
Espingardas ......•..•. 
Espíritos não classifi-

cados, importados .. . 
Espoletas ............. . 
Esquife ............... . 
Esponjas ............. .. 
Esporas de ouro ou 

prata- )ji 0 /o ad va
torem. 

Esporas de metal ••.•.. 
Escumadeiras ......... . 
Essencias não classi-

ficadas .............. . 
Estacas .............. .. 
Estampas •...•.•.•.•.•• 
Ditas em molduras ... , 
Estanho em bruto .... . 

5 
6 
6 
3 

6 

5 
5 
2 

5 
6 
7 
6 

6 
6 
4 
5 

i2ou 
13 
6 

l.4 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
7 
6 

6 
6 

6 
7 
7 
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6 
5 

6 
u 
6 
7 
5 
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E 

Estanho em obra...... 6 
Estantes . ... . . . • .. • . . .• 7 
Ditas de ferro . . . . . .. • 5 
Ditas de madeira na-

r.ional.... ... . . • . . . .• 5 
Ditas importadas...... 7 
Esta tuas finas......... 6 
Ditas em obra de arte. 7 
Esteiras da India... •. . 6 
Ditas do paiz.......... 3 
Estojos e instrumentos 

cirurgicos, e ma-
thematicos. .• . • . . • . . 7 

Estopa................ 6 
Estopim............... 6 
Estrados para vagões.. 5 
Ditos para camas...... 6 
Estribos de ouro ou 
prata-~ o;o aà va
Iarem. 

Ditos de metal......... 6 
Estrume ..........•.... 14 
Extractos não classi-

ficados............... 6 

F 

Facas.................. 6 
Facões.................. 6 
Faxinas ..•......•.••..• :14 
Farelo................. 5 
Farinha de trigo, mi-

lho ou mandioca..... 4 
Dita não classificada... 6 
Favas.................. 4 
Fazendas diversas não 

classificadas.......... 6 
Feculas... •. . . . • . . . . . .. 4 
Fechaduras............ 5 
Feltro.................. 6 
Ferrolhos.............. 5 
Feijão.................. 4 
Filtro.................. 5 
Feno .........•..••...•. 14 
Ferro bruto para fun-

dição .•......•.•.•... :14 
Dito em barra batido.. 5 
Dito velho ..• ·.... . • • . . . :14 
Ferragens ordinarias 

não classificadas..... 5 
Ferraduras............. 5 
Ferro não classificado.. 5 
Ferramenta de artes e 

officios. .• . . • . . . . . • . . . 5 
Ferro de engommar.... 6 
Fibra vegetal para cor

doaria............... :l4 
Figos seccos..... . . . . . . • 6 
Ditos frescos em trem 

de passageiros com 
abatimento de 75 %.. • 2 

Ditos em trem de c:.rga. 4 
Fios de algodão, linho, 

lã ou seda............ 6 
Ditos telegraphicos..... 5 
Fitas................... 6 
Flôres artificiaes....... 7 
Ditas naturaes......... 2 
Flôr de canna e outras 

para enchimento..... 7 
Fogareiros............. 6 
Fogos artificiaes....... 8 
Fogões de ferro........ 6 
Folhas medicinaes..... 6 
Ditas de cobre, chum-

bo, estanho, etc. . . . • 5 
Folles.......... .. . . .... 5 
Forjas portateis........ 5 4 
Fôrmas para. assucar... 5 
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F I ~ l G ~ 
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I 
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I 

Fôrmas diversas .....•• ·1 6 Gaiolas vasfàs ...•.•... 7 I Formicidas ........••••. 6 Ga I hetei ros ...•.•...... 6 
Fornalhas e fornos de Gallinhas .............. 9 

I ferro ................. 

1 

5 Ganços .....•••......•. 9 
Oi tas de engenllo ...... 5 Gamellas ...•..• ·., .•.. 3 
Forragens não classi- Gallos ................. !) 

I ficadas ............... fi Garrafas de crystal ou 
Fouces .•......•...•.... 5 vidros finos ......... 7 I Frangos ................ 9 Ditas ordinariàs ....... 6 I 
Frascos ...•..•.•..••.•.. 7 Gaiolas com passar i- I 
Freios .................. 6 nhos ................ 2 I 
Frigideiras .......... , .. 6 Garrafões vasios ....... 7 

li 

Frutas enfeitadas., •. ,. 6 Geléas ................. 6 
Ditas seccas ............ 6 Garfos de metal. ...... 6 
Ditas frescas em trem llitos de ouro ou prata 

de passageiros com l~ % ad valorem. 
abatimento de 75% •• 2 Gatos de ferro ......... 5 ·:1 

Ditas frescas em trem Dito (animal) .......... 9 rj 
de carga ............. 4 Gelo em trem de pas- :i Flecha ................. 7 sageiros corh abati- ' Fubá .......... · .....••.. 4 rnento de 75 % ...... 2 i Fumo do paiz ......... 3 Genebra ............... 6 

Dito estrangeiro .••. , .• 6 Generos de iniportação 
não classlllcados ..•.. 6 

Ditos de exportacão 
não classificados: .... 3 

Ditos alimentícios de ' 
primeira necessidade 4 

Gesso em pó ........... 6 

I 
Dito em pedra ........ l4 
Dito em obra ......... 7 

li 
Gelatina ............... 6 
GengiBre .............. 6 
Gaz-globo .............. () 

•:I Gazolina ............... 6 ''·; Gigos (cascos vasios) ... 7 li Giradores para estra-
~I das de ferro ......... 5. 
~I --- Giz .................... 6 
~i Globos de vidro ou 
li louça ................ 7 
!i. Ditos geographicos .... 6 

li Goiabada .............. 3 
! Gomma arabica .e ou-

~I tras não classificadas. 6 
Gomma de mandioca li e outras do paí2;.· .... 3 

çi Grades para a lavoura. 5 
~i 

I 
Ditas de ferro ou ma-

~f deira ................ 5 

' 
Granadas .............. 6 
Granad eiras ........... 6 



' 
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G 

I 
Graxa para calçado... 6 
l>ita animal........... 5 
Grelhas de ferro....... 5 
Guano ..•.....•..••.... 14 
Guarda-roupa......... 7 
Guaritas............... 6 
Guinchos.............. 5 
Guindastes.... • . • .• . • 5 
Guaraná............... 6 
Guitarras.............. 7 

- . 

I ,, 
I 
í 
! 

l 

I 

I 

H 

Harpas ............... . 
Herva doce ..•.•••..••• 
Herva mate .......... . 
Hervas medicinaes e 

outras não cl:issifi-
cadas .............. . 

Horta I ices em conserva. 
Ditas frescas em trem 

de passageiros com 
abatimento de 75% .• 

Hortalices fresr:as em 
trem de carga ...... . 

655 

I 'I 
!• 

~ I 
I "' I "" 
I 
~ : 

7 ,, 
6 •1 

3 ~ 
ll I. 

•' 
6 
6 'l 

:~ 
~ 

4 



656 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

I J 

Inflammaveisnão elas- Jacás vasios .....••.... ;, 
si ficados ...••••••..•. 8 Joias-l/2 o/o ad valorem. 

Imagens ...•..•.•••••.• 7 Jardineiras ............ 6 
Iman .................. 6 Jarras e jarros de por-
Impressos .............. 6 celana ou louca fina .. 7 
Incenso ............... 6 Ditas ordinarias ....•.. 6 
Inhame e outras raizes ~~~g~;ie.dãillã~ilü·~~i~ó, ·j 7 

semelhantes ......... 4 
Instrumentos de cirur- xadrez e outros ..... • 6 

gia,engenharia,opti- Jumentos .............. u 
ca, musica e outros Junco da India ........ 3 
semelhantes ...•.•..• 7 Dito do paiz para es-

Instrumentos uteis á 1 teiras ................ 5 
lavoura ............. 5 Jaboty ................. 9 

Isoladores de tel_egra- I pho ................. 5 

--
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K ~ L ~ 

~ ~ 
""' ""' !::S ~ """ 

Kágado ...•....••••.•.. 9 Lã em bruto ••.••.•..• 3 
Kaleidoscopio .•••.....• 7 Dita em obra não elas-
Kerosene .•••.•....•••• '6 siticada .••.•.•.•••... 6 

I Ki'"'·· ............... 6 Lacre •.•••••.•.•..•..• 6 
Ladrilhos de barro, 

louça, marmore ou 
H pedra ............... 

Lages em bruto ....... li 

I 
Ditas preparadas ...... 5 
Lambazes .•..•.•••...• 6 
Lambrequins de ma-

dei ra ou metal. .••. I) 

Lamparinas ..........• 6 
Lampeões sem vidros. 6 
Ditos com ditos .•.•••. 7 
Lanchas de madeira ou 

de ferro desmancha-
das ••...•.•..•....•.• 5 

Lanternas sem vidro .. 6 
Ditas com dito ........ 7 
Ditas magicas.... . ... 7 
Lapides para sepultu-

l 
ras .................. 6 

Lapis ..•.•..•..••..•.. 6 
Latas de folha, zin-

co, etc .............. 6 
I -- Latão em obra não 

classi !içado •..•.•.••. 6 
Dito em bruto ou 

velho .•.•..•........ 5 
Lavatorios ........•.•. 7 
Ditos de ferro ou ma· 

deira, ordinarios .••. 3 
Legumes em conserva. 
Ditos frescos em trem 

6 

de passageiros com 
abatimento de 75 %. 2 

Ditos frescos em trem 
de carga ...•.....••. 4, 

Lebres •.....•. _ ........ 9 
Leite em conserva .... 6 
Dito fresco em trem 

de passageiros com 
abatimento de 75 %. 2 

Dito em trem de car-
gas com abatimento 
de 50 % •.••••.••.••• 4, 

Leitões ....•••.•..•..•. 9 
Lenha .•.••••..••...•.. u 
Lentilha .............. 6 
Leques ................ 7 

I Licôres ................ 6 
PODER EXECUTIVO !.88!. 
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L .;;; }}I ~ o; "' "" "" ~ ~ 

Limalha de ferro •••.. H, Macaco de ferro •••..•• 5 
Limas de aço .. ' .•..•.. 5 Dito (animal) ••..•••.•• 9 
Línguas seccas ou sal- Macarrão e outras mas-
gadas .•....•••..•... · 4 sas alimenticias ..•.. 4 

Ditas frescas em trem Machados •..•.....•.... 5 
de passageiros com i\lachinas de copiar 
abatimento de 75 % •• 2 carta ................ G 

Ditas em trem de carga. 4 Ditas de costura ..•... 7 
Linguiças ............. 4 Ditas desmontadas .... 6 
Linha para costura ... 6 Ditas photographicas .• 7 
Linhaça ............... 6 Ditas de imprimir .... 6 
Linho bruto .......... 6 Ditas de tecidos ....... 5 
Li te iras •..•.....•..... !5 Uitas para lavoura .... 5 
Livros ................. 6 Ditas de descaroçar a!-
Lixa .................. 5 godão ............... 5 
Locomoveis ............ 5 Ditas de fazer farinha. 5 
Lombo de porco sal- Ditas de fazer tijolos .• 5 
gado ................. 4, Ditas não classificadas. 6 

Lona .................. 6 Ditas para industria 
Lóros .................. 6 I ou ~gricultura ..••.. 5 
Louça de luxo .•....•• 7 Madeira lavrada, ser-~ 

I 
Dita commum ......... 6 rada ou bruta ..••.• 12 
Dita do paiz ........... 3 Ditas curtas até quatro 
Louza preparada •••.•. 6 metros ..•......••.•• ll! 
Dita para escrever ..... 6 Dita para tinturaria. 6 

ll 
Lupu!o ............... 6 Maisene ................ 4 
Lustres ................ 7 ~!alas de viagens, va-
Luvas ................. 7 sias .................. 7 
Locomotivas rebocadas. 17 Mallws para ferreiro ... 5 

I 

Ditas desmontadas .... ,. Mamona em baga ...••• :1.4, 
" Mangas de vidro ...... 7 

Mangueiras para bom-
5 bas de incendio ...•. 

Mandioca ............. " 1\lanometro •.........•. 7 I 
Manteiga .............. 4 l Manteigueiras de me-

tal, louca ou vidro. 6 I lllappas ou· manuscri-
7 I ptos ................. I Madre perolas ....•..... 7 

l\lat·fim ................. 6 
l\lariscos .............. 2ou4, 
Illarmore em bruto .... ti 
Dito trabalhado .....•. 6 
Dito em obras de arte. 7 
l\larrecos .............. · 9 
Marroquim .•.••. ; ·;J ''·. 6 
1\lartellm: .......... · .... 

,. 
I " i\lassas alimentícias di-
) versas ............... 4 

I :\late .•..•.....•..•••. , 3 
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M :â1 M ~ ., 
"" "" e:: ~ 

- ·---- -

Materiaes de construc- ~Iusicas ................. 6 
ção não classificados. s 

Ma terias explosivas .•• 8 
Mascaras ..•..•••••••.. 7 
Medicamentos não elas-

sificados ...•.•••..••• 6 
Medidas diversas •.•••• 6 
1\lelaço •••.••..•• • ••..• 3 
Mel de abelha .••••.•.. 6 
Mel de canna •••.••..•• 3 
Dito do paiz .•...•..•.. 3 
Dito de fumo .•.•.•.•• 3 
l\lerciarias não classi-

ficadas ••••..•...•..•• 6 
l\lercurio .••••.•.•..... 6 
Metaes brutos não elas-

si ficados ••••.•.••.•.. s 
Ditos em obra não elas-

sificados ........•.••• 6 
1\Iesas de ferro .•••••.• 6 
Ditas envernizadas ••.• 7 
Ditas ordinarias ••••.•• 3 
1\filho ...••••••••.•.•.. (1, 
Mineraes não denomi-

nados .•••...••.••.•• s 
l'tlinereos de cobre, 6 -chumbo, zinco e ou-

tros •.••.•.•.•••••••• u 
1\Iissanga ..••.••••.•.•• 
Mochos envernizados 

6 

superiores •...•...••• 7 
Ditos de madeira ou 

ferro finos .•.•.•.•.. 6 
Ditos ordinarios •....•• 3 
Mobilias finas, de luxo. 7 
Ditas desmontadas •••• 6 
Dita fina, usada ..•..• r• ,, 
Dita ordinaria ou em 

má o estado ......... 3 
Modelos .....•.•....... 6 

i ! i\loldcr. ................ ;') I 
! Moendas para engenho. fj 

I ! I Moinhos para café . I : ~rroz, cevada cscme~ I i 
~~ lhantes ........••.... r; I 
' Ditos para a J~voura .• rj i! i Moirões ............... H 
! Molas ................. ã I Molduras •..•........•. 7 

Moitões •..•........•.• 5 I Morin<:ucs tle barro ... 6 
: lllós ................... 5 
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N 

Navalhas.............. 6 
Naphtalina............ ~ 
Nozes ................. . 
Noras................. 5 
Naphta................ 6 
Niekel bruto.......... 5 
Dito em obra.......... 6 
Noz moseada...... .... 6 
Nitratos...... .... • ... 6 
Novilhos .............. H 

o 

Objectos preciosos de 
arte - J~ % ad valo· 
rem. 

Objectos d'arte de luxo 
ou metal............ 7 

Ditos de grande res-
ponsabilidade....... 7 

Ditos manufacturados 
não classificados.... 6 

Objectos de carpin-
teiro, desmontados.. 6 

Ditos de marmore tra
balhado para tu-
mulos .............. 6 

Obreias.... .. ......... 6 
Obras de cabelleireiro.. 7 
Ocre. ... . . . . • • ... . • .. •• 6 
Oleados............... 6 
Oleos de qualquer qua

lidade não classifi-
cados............... 6 

Opio .................. 6 
Oratorios.............. 7 
Orgãos......... ....... 7 
Origones.. .•..• •.. .• •. 6 
Or_namentos para igre-

Jas.................. 7 
Ditos de ferro, bronze 

ou outros metaes.... 6 
Ossos............. .... ~~ 
Ditos em obra......... 6 
Ostras em conserva. . . • 6 
Ditas frescas em trem 

de passageiros com 
abatimento de 75 %.. ~ 

Ditas em trem de car-
gas.................. 4 

ouro - lf% ad mlorern. 
Ovas frescas em trem 

de passageiros com 
abatimento de 75 %.. 2 

Ditas seccas ou salga-
das................. 4 

Ovos em trem de pas
sageiros com abati-· 
mento de 75 % ••• • .... " 2 

Ditos em trem de car-· 
ga.................. 4 
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p 

Padiola............... 7 
Paios nacionaes....... 3 
Ditos importados...... 6 
Pai na de seda......... 6 
Dita nacional.. . • . . . . . 3 
Painço. .. . .• .. . •. . . • . . 6 
Palha de coqueiro e 

palmeira............ 3 
Ditas de Chile e seme

lhantes............. 6 
Pane lias de metal . . . . • 6 
Dita$ de barro ou gra-

nito................. 6 
Par.cas.. .•. .. . . . .•. ••. 9 
Pala> para bonets...... 6 
Palanques.... ... • . . . . 7 
Pão em trem de passa-

geiros com abati
mento de 75%....... 2 

Dito pelo trem de car-
ga.................. 4. 

Páos preparados para 
tamancos........... 3 

Ditos para tinturaria.. 5 
Palha de trigo, canna 

e outras............ 14. 
Paliteiros de ouro ou 
prata-~% ad valo
rem. 

Paliteiros diversos.... 6 
Palitos.......... . .• • . 6 
Panacús..... ......... 3 
Pane lias de barro • • . . • 3 
Ditas de ferro ou cobre. 6 
Ditas de ferro a gra-

nel (sem responsabi
lidade da compa-
nbia) .•...•.•.•... •. 5 

Pandeiros............. 7 
Panno de qualquer 

qualidade........... 6 
Papel de qualquer qua-

lidade............... 6 
Papel pintado......... 6 
Papelão............... 6 
Parafuzos............. 5 
P~rallelipipedos....... H 
Pas ..•.....•.........• 5 

I 
~;~~!~õ~ · e~p~ihãtiõ;: · ~ 
Ditos vi vos ..•...••.• : 9 
Ditos engaiolados...... 9 

p 

Pa•tas de papel ou pa-
pelão................ 6 

Patronas.............. 6 
Pavios................ 6 
Pavões................ 9 
Pato~.................. 9 
Pedras de afiar ou amo-

lar.................. 5 
Peanha ...• ..• .•. . . . . . 6 
Peças de artilharia.... 6 
Ditas de engenho de 

assucar .•. . . . .• . ••• 5 
Ditas de machinismo.. 5 
Pedras calcareas de 

cantaria e outras 
para caiçamentos.... U 

Ditas açorianas........ 5 
Ditas lithograpllicas. .• 6 
Ditas de filtrar....... • 6 
Pedra hume........... 6 
Dita porne.. •• . •. •• .• . • 6 
Peixe fresco em trem 

de passageiros com 
abatimento· de 75 %.. 2 

Dito em salmoura, sal
gado, secco ou em 
conserva............ 6 

Pelles em bruto....... 3 
Ditas preparadas...... 6 
Pellica................ 6 
Peneiras de arame, ca-

be li o ou seda....... 6 
Peneiras de palha do 

paiz...... ... •. • . • • .• 3 
Pendulas para relogios. 6 
Pennas para escrever.. 6 
Dita,; para enchimento. 6 
Pentes................ 6 
Paramentos ecclesias-

ticos.. ... . ....... .• . 7 
Perfumarias . . . . • . . . . • 7 
Perolas - li % ad valo-

rem. 
Perús. •• . . . . • . . • . •• • • • 9 
Pesos para balança.... 5 
Petrechos de caça..... 6 
D! tos bellic~s~~· ...••• ...L.~~"'!IF==!F~-,.,. 
Dttosexplos1vos ...•• -\Ir ,,A r, n 
Petroleo.. . . . . . . .,. ~ ) \ liJ .... '11 ,],. 1.• 
Pez.......... ·-:}..,~'-'· 5 
Phosphoros.. ~···· 8 
Pianos ...••. 1f......... 7 
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Piassava •..••.••..••••• 3 Productos chimicos e 
Picaretas .••••••....•.. 5 preparações phar-
Pichoá .••.•••.••...••• 3 maceu ticas ..•..•.... 6 

. Pilhas electricas ••••... 6 Puxadores para ga-
Pimenta da In dia •.•... 6 vetas ••••••..•...•••. 6 
Dita do paiz •••••.••.•. 3 Punhaes ...•...••.••..• 6 I 

Pinceis ....••..•...... 6 
Pinno para rodas ...•.. 3 
Pinhão •••..•...•...••. 3 
Pipas vasias •.•••...•.. 6 
Pixe ..•••••••••.•.•••. 6 

li Pistolas ••.........••..• 6 
Plantas medicinaes •• ,. 6 
Ditas vivas ............ 7 lo 

Platina-l~ % ad va-

I lorem. 
Plumas •.••.••••••••.•. 7 
Poltronas ..•••••..••.. 7 
Polvilho ............... 3 I 

Polvora .••..••.•.•••••. 8 
Polvorinho •.•• , •••..•• 6 I Porcellana ............. 7 
Porcos ................. iO 

/I 
Porphiro bruto ....•••. 5 
Dito em obra .......... 7 
Pomadas para cabe li o. '1 I Pombos •.•...•••.....•• 9 -Portas, portões, por-

tadas finas .......... 7 
Ditas ordinarias •.••••. 5 
Porteiras de madeira 

ou ferro ............. 5 
Pós de sapatos •••.••..• 6 
Postes telegraphicos ••. 5 
Ditos de madeira •••..• !i 
Potassa ................ 6 
Potes de barro diversos. 6 
Prancbõcs (um ou dous !2ou 

vagões) ............... !3 
Prata-% %ad valorem. 
Prateleiras enverni-

zadas ...•....•....•.. 7 
Ditas ordinarias ..••••. 3 
Pregos ................. 5 
Prensas para algodão e 

outras não classi- ., 

ficadas ...••••.•.•••.• 5 
Ditas para escriptorio .. 
Pratos de folha ou 

6 

chumbo ............. 3 
Presuntos ............. 6 
Prelos ................. 6 
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Q 
~· R ~ ~ 

"" "" ~ 
<::! .... 

Quadros ............... 7 R a becas e rabecões •••• 7 
Queijos .••.••.••....•.• 6o Raios, pinas e cubos 
Ditos estrangeiros •.... 6 pararodas ........... 3 
Quinquilharias ••••••.. 6 Raizes alimentícias ..•. 4. 
Quilhas de jogo ........ 7 Ui tas medicinaes ••.•.• 6 
Quina •......••..•.•.•. 6 Di tas para tinturaria .• 6 
Quinina ................ 6 Raladores de mandioca. 5 

Rapaduras ............ 6o 
Ratoeiras .............. 6 
Realejos ............... 7 
Rapé .................. 6 
Raspa de ponta de 

veado ................ 6 
Rebolos de pedra •.••.. 5 
Redes .................. 6 
Redomas de vidro .•..• 7 
Reguas ................ 6 
Relogios ............... 7 
Ditos de ouro ou prata 
-~% ad valorem. 

Remos ................ li 
Rendas ................ 6 
Resinas não classi-

ficadas ............... 6 
Reserva to rios para -- agua ................ 5 
Retortas ............... 6 
Ditas para gaz ......... u. 
Retretes ............... 5 
Retratos ............... 7 
Rícino (oleo) ........ · •• 6 
Ripas •. ~ .............. !4. 
Rodas para carros ou 

carroças •..•.••.•••.• 5 
Rolhas ................. 7 
Rodetes e rodas para 

machinas ............ 5 
Rotim ................. 6 
Roupa ................. 6 

I --
' 
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s 

Sabão.................. 6 
Dito nacional.......... 3 
Sabonetes.............. 6 
Saca-rolhas............ 6 
Saccas de algodão e 

outras do paiz....... 3 
Sagú.................. 4 
Sal ames............... 4 
Sal ordinario.......... 4 
Oito refinado.......... 6 
Dito ammoniaco....... 6 
Dito de azedas......... 6 
Dito de Epson........ .. 6 
Salitre................. 6 
Sanguesugas..... .. .. • • 6 
Sapatos nacionaes...... 3 
Ditos estrangeiros..... 6 
Sapé................... 14 
Sebo nacional.......... 3 
Dito estrangeiro....... 6 
Sedas.................. 6 
Sei Iins e seus pertences. 6 
Sementes.............. 6 
Serpentinas de vidro, 

crystal, bronze, etc.. 7 
Ditas para alambiques. 5 
Serralheria(artigosde). 6 
Serragens.. . . . . . • . . . . . . U 
Serras e serrotes....... 5 
Sinos.................. 6 
Sirgueiros (artigos de). 6 
Sipó ................... i4 
Soda................... 6 
Sofás................... '1 
Solas.................. 3 
Sovelas e instrumen-

tos de sapateiro..... 6 
Stearina. ........ ...... 6 
Suadores para sellins... 6 
Substancias de pouco 

valor uteis á lavoura. U 
Sulphureto de carbono. 6 
Surrões....... ... ...... 6. 
Suspensorios.. . . . . . . • • . 6 

T 

Tabaco estrangeiro.... 6 
Dito nacional... • . .. .. . 3 
Tabuado em pequena 

quantidade.......... 5 
Dito em grande quan· 

tidade..... .... .... .. 12 
Tabuleiros enverniza-

dos e com vidraça... 7 
Di tos ordinarios.. . . . . . 3 
Tabuletas.............. 7 
Ta boas de gamão....... 6 
Tachos................ 5 
Tacos para bilhar ou 

bagatella............ 7 
Talhas de barro para 

agua..... ........... 6 
Tamancos nacionaes... 3 
Ditos estrangeiros...... 6 
Tamarindos em con-

serva................ 6 
Tambores de musica. .. 7 
Ditos para engenho.... ã 
Tamborete de luxo.... 7 
Ditos ordinarios....... 3 
Tanques para engenhos 5 
Tapioca .......... ,..... 4 
Tapetes................ 6 
Tarrafas...... ......... 6 
Tartaruga em obra não 

classificada......... . . 7 
Dita bruta............. 6 
Dita (animal).......... 9 
Teares................. 5 
Tecidos......... ...... 6 
Telhas de barro....... i4 
Ditas de vidro......... 7 
Tela metallica......... 6 
Tijelas................. 6 
Tijolos de barro....... U 
Ditos de marmore ou 

louça................ 6 
Ditos para limpar facas. 6 
Tinta de qualquer qua-

lidade.... .. . . . .. .. .• 6 
Tinteiros.............. 6 
Torcidas ............... , 6 
Torneiras ........... , 1 · "·6 
Torradores de café.~1 ~1 ,. 6 
Toucadores............ 7 
Toucados para senhora. 7 
Toucinho.............. . 4 
Touros................. H 
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T ~ u ~ ., 
"" ""' ~ ~ 

Transparentes paraja- Unguentos ..••.•.•..••• 6 
nellas ............... 6 Unhas de animaes ••••• 3 

Travesseiros ....•.•...• 7 Urucú .•.•....•.••••••• 6 
Trem de cozinha ...•... 6 Urnas ..•.••.........•• 7 
Dito de dita usado •.•• 3 utensilios ordinarios 
Tri~o em grão .•....... 3. para casa de familia. 3 
Tubos de vidro .•.•.••. 7 Uvas seccas ••..••.••.•• 6 
Tumulos ....••....•••.. 7 Ditas frescas em trem 
Turfa .•.•.•.••••.•.••• H de passageiros com 
Typos .•••..••.•.•.••... 6 abatimento de 75 % •. 2 
Tmas ...•..••....•••.•• 5 
Trapos .•...•..•.....•.. H 
Trilhos para estradas 

de ferro •.••.••.•..•. 5 
Tubos para encana-

mentos .•..•......•.• 5 
Ditos de barro por va-

u. gão .................. 

-- --
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v 
I 
~ 

I 
X 

I 
g o; ., ..., .c 

~ ~ 

I 
Vaccas ••...•.•...•..•. H Xarope .•.•..••...••.•. 6 

I Varas ......••......••• !3 Xarque ••.•.•.••.••... li, 
Varandas de ferro ..••. 6 X ergas para animaes •• 6 
Vassouras •........•... 6 
Velas de- cera, c ar-

li naúba, espermacete, 
composição ou stea-

6 rina •..•.....•..•••.. z I Ditas de sebo nacio· 
naes .........•.•..... 3 

Velludo ...•......•..•. 6 
Velocípedes ....••..... 6 
Venezianas .•..•.•..... 7 Zabumbas ............. 
Ventarolas ... ........ 7 Zinco em bruto ou em 7 
Ventiladores ....•..... 5 folha ............... 
Verdete ............... 6 Dito em obra ......... 5 
Vermelhão ............ 6 Zarcão ................ 6 
Vermouth ............. 6 6 
Verniz ................. 6 
Verduras em trem de 

passageiros com aba-
timento de 75 % ..... 2 

Ditas em trem de car-
o-a com abatimento 
~e 50% ............. 4 

Vidros ordinarios ..••• 6 
Ditos de grande res-

pousabilidade .•••... 7 
Vigas ................. 13 
Vimes ................. 6 

!I Vinagre ............... 6 
Vinho estrangeiro ••••• 6 
Dito nacional ......... 3 I" Vitelas ................ to ,I Vitriolo ............... 8 

I w i 
wagons armados re- il bocados ............. f6 
Ditos desarmados ...... 5 

I 



santos 

ESTAÇÕBS 
SINGELOS Ida e 

vol~ 

Cubatão 

Sl'GEWS It.la a 
volla 

Raiz da Serra I .\.lto da Serra 

SIXGELOS Ida o 
volta SI~ GELOS Ida e 

volla 

TAI:IELLA ?\. 1 

=--------------~-.. --
U.io Gra.ndb 

SIXGELOS Ida c 
YOita 

s. Dornnrdo 

SI~ GELOS_ Ida ll 

volta 

Braz 

Sl:\GELúS 

S. PA..ULO 

LUZ 

Ida e 
volta SI:'\ GELOS Ida e 

volta 

A.gua-nranca 

SINGELOS Ida e 
volta 

Os Perús 

SINGELOS Ida e 
volta 

De1ã:m. 

SINGELOS Ida c 
volta 

cam.po Lim.po 

SINGELOS Ida e 
volta 

Jundiahy 

SINGELOS Ida e 
Talta 

1.• ela..i2-• ela+.• clas.jt_.• ''"·i':'_':ju elas., I.• das. 2.• elas. 1.• ela;.,t.• clas.,2.• elas. t.• elas.,!.• clas.,2.• da>.;_,""-~'·'"":~. ~;;:+-• ""·~~~~-'elas. 1.• ''"·i'·' elas. i!·• elos.,I.O ''"·i'·' elas. L• elas.,!. o clas.i2.• ""-~'·' cl••l• ''"·I'·' ""·1~:: .. :~~::1'-• clas.i'·' elas+.• ""·I'·' clas.,2.• elas. I !.O ela> 
Santos •••••••••.•.•• - - - L200 500 i.SOO 2.000 :1.000 3.000 3.000 !.200 4.i.i00 4.000 LS)O 6.000 5.600 2.500 8.'..00 i.OOO 3.000 !0.50) i.OOO 3.000 to.SOO 7.600 3.200 u.~ 9.000 3.700 13.500 10.300 4.300 I f5.m H.2t0 4.660 16.900 !2.000 ti.OOO I :1.8.000 

Cubatão .•• :......... !.200 500 1.800 1.200 ;;oo !.800 f.SüO iOO 2.i0U 2.Su0 !.400 4.200 4.-1.00 2.000 6.600 6.000 ~~ 9.000 6.UOO ~.600 9.000 6.400 2.700 9.600 S.f.OO 3.400 U.lJO 9.'300 4.000 !3.800 iO.HO 4.360 f.5.2:i0 li.~ 4.700 {s.soo 

Raiz.daSerra ........ :t.OOO t.OOU 3.000 :1..:!00 500 !.800 - - - 1.000 500 t.5\..0 2.000 LOOO 3.000 3.500 f..500 :J.2:i0 5.300 2.5t0 7.930 5.300 2.500 7.950 6.000 :1.500 9.000 7.t00 3.000 to.ãOO 8.400 3.5o0 12.600 9.310 3.Sô0 H.050 lO.JOO 4.300 I tã.450 

Alto da Serra........ 3.000 L900 ~ LSOO 7õi) 2.700 i.OOO ~ !.:;00 --=- -=- -=- L:!OO ~ ""Tãõõ J.õôO 1.:100 4.:;Q0 4.4CQ 2.õi) 'G.tiOO' 4.4CQ 2.õW" 6.ti00 5.000 2ÃOO 1.'iiõõ --s.4oo 2.70J 9:600" 1.600" 3':ãõõ' H.700 8.710 3.66Q !3.!50 9.800 4.100 1.4.700 

Rio Grande .......... ~ f.8õõ 6,000 2.800 1.~00 4.21/0 9.{;Jõ !.000 3.~ ---uoo ----sliõ LSW --=- ....:.._ -=- i.8õõ ~ ~ ""3.iiõ 1.~00 ~ ""3.iiõ f.500" ~ 4.!00 LíOU ~ 5.tiõõ ~ 8.400 ""'7.õõO" 3.õõO t:õ.5õõ 7.!HO 3.360 H.950 -s.m 3.6õo- 13.030 

S. Bernardo ........ ~~ --uoo- 4':400 2.000 G,COO ~ f.ãW 5:'2:iU 3':õiJõ 't.2oõ 4.:.icO !.800 ~ ---;Toô -=---=--=- t.I!'OO ----;;; 2.7uo t:8ÕrJ --"700 2.'7õõ 2.40J ~ 3.õõO J.SOO :1.600 5.700' 5.ãõõ 2':2õõ 7.950 G:2iõ j.560 9.4õõ -7.'000 -w Jo.i)O 

S. Paulo.)~::::::::: ;: ::: :::: ::: :: :·:~ ::: :.:: :::: :::: ::: ::: ::': :.: --;::: . ::: :: ::~~ oW M ''" oOU 2<~ 700 : : t.:: ::: ::: :.: ::: ::: :::;~ ::::: ::: :::: -::: -:::= -::.. 
~~ Ago.a·Dunea......... 7.600 3.:!00 11.400 6.400 2.:'00 9.600 l.i.OOO 2.500 9.000 5.000 2.f.OO 7,5!)0 4.!00 t.100 6.150 ::Uoo 1.000 3.600 9UO 400 !.3:.ill liOO 2UO. WU . , LSOO 700 2.700 _3.300 f..400 1.950 ,,210 t.í~ 6.400 5.000 -2.100 __ 7.~ 

los PerUs............. 9.0~0 3.700 t3.ií00 8.:1.00 3.400 H.:I:)(J 7.000 3.00J tO.!.iOO 0.400 2.710 9.600 5.600 2.:100 8,400 3.800 :l.tiiiO 5.71..0 2.400 t.OOO 3.GUO ;UOll LOJO 3.1.~.0 :1.1:l00 700 I 'Z.iUil - - - !.500 600 2.250 2.410 960 3.700 3.500 f.j()() 3.2;'50 

Belém ............... f.0.300 4.3uo ~ 9.200 "'7.õõõ !3.800 84üõ 3.5uo B.l.ioo 7fõõ -~ u.7uo ""'7.õõO" 3.õõõ w,:;oo "'5.3õõ 2.:roo 7.9:;o 3.8üõ t.Guo 5.íou 3.5'.10 ~ ~ 3.:wo ~~~ f..;jOO ----ooõ 2.2w -=--=-~ ----'9iõ ---a6õ" i.4i' -uoo -;-:-oo0 3.i5õ 
Ca!ll~o Limpo ........ ~1.210 4.6~ 16.900 .!_O. H~ L360 ~·--=~ _9::uo 3.8CO tumo 8~710 I_:L6GO __:~~- -~9to -~~ __::_~- -~!~ _2.j00 -~~00 4.il~ f..%~ i.~ _ _:_:~w LSCO 6.ioÕ 4.~~ _t.i60; 6.40J _!_:_410 _ _:.~ _:_:~_ ~to 360 -~4:í0 __ t.OOÕ _:l60 \-1..640

1 

~~unduhy ............. 12.000 j.(N)IJ tH.OOO H.200 4.700 tl.i.SOU !0.300 ·~.300 t5.4:;o 9.800 j 4.UW !4.7~- 8.700 3.600 u,o5~ 7.'t:OO 3.000 10.500 G.~o !.;;.,o 9.000 __ ü.OOO 2.500 9.000 5.000 2.1001 7.50~ J.jOO __ L500 __ ;;.~~- .. 2.wo_ :1..~- ~---~~~ .. ~··-~·-·-- 3~ _ t.~w - .. ~ ~-

N. B.- Nos prcros aeima não cwi. induido o i;u;:o~to provincial de 10 ~o c ucm o do Governo Geral J. que so refere o Decreto u. íJGa d11 13 de DcLC~:'llH·o de tS/9, 

Drer. n. St.1ít 

(? , \(\\\\ ':ÜÀ D~ OÚ.: .. • 
~- X>" . "'"' . f~ -~? 
\~ ., 
'\,'' ,.,,.,, ___ .-r:"o""~ 
~'Y 



TABELLA N. 2 

Ell.oouunondu.s o bagagens l>Ol.' -tonolat\01. lnOtJ.•ioa 

--I I MIZ I AJ,TO I RIO I s. I s, PAULO I AGUA I I ESTAÇÕES SA~TOS CUUATXO DA S&l\1\,\ DA S?.I\1\A GRA~D& I D&II~AIIDO ----~~ DUA:'\C.\ OS I"ERU~:i DELihl 
llraz Luz 

·-·· 

Santos .......... - 12.000 22.000 41.000 53.000 nooo 90.000 96.000 H3.000 H!n.OOO - ---- --- --- --- --- ---- ---Gubatão •. , •.•.• 1~.0~0 - 10.000 29.000 H.OOO 60.000 78.000 8LOOO 10LOOO H7.000 --- ---· --- --- --- --- --·--Raiz da Serra ... 22.000 10.000 - 19.000 31.000 50.000 68,000 74.000 91.000 107.000 - --- --- --- --- --- --- ----Alto da Serra ... 11.000 29.000 !9.000 - 12.000 31.000 1,9,000 !í:í.OOO 72.000 ss.ooo - --- --- ---- ---RioGrando ..... :13.000 l.t .ooo 31.000 12.000 - 19,000 37.000 '•3.000 60.000 76.000 - ---- ----- ----S. Dom:\l'!lo ..... 72.000 60.000 50.000 31.000 !9.000 - 18.000 21.1JOO 11.000 57.000 

S PauloiDmz.! - --- --- --- --- ---- ---- ---90.000 78.000 63.000 49.000 37.000 18.000 - 6.000 23.000 39.01'0 • ' Luz .. - - --- ------Agua-Dranca .... 96.000 84.000 74.000 511.000 '•3.000 24.000 6.000 -- 17.000 33.000 --- - --- ------------Os Porús ........ H3.000 101.000 91.000 72.000 60.000 ftl.OOO 23.000 -17.000 - 16.000 ·--- - - - --- ---- ---- --- ---· Dclóm .......... 129.000 H7.000 107.000 88.000 76.000 57.000 39.000 33.000 16.000 ----- ---- -·--- ---- ---------
--w-:õool-''3-:õóõ --i(i-;'õÕÕ =-10.00J CamtlO Litn!lo· •• 139.000 127.000 117.000 98.000 86.000 6i .030 - -Jundiahy •.••••. 150.000 138.000 128.000 !09.000 97.000 78.000 60.000 51.000 37 .ooo 21.000 

-- tbOOO po•· tonoiada llOJ' kilomotro. 

<.:A ~1' O 
LDil'O JUftDIAIIY 

:l39.00:l 130.000 ---- ___ , 
127.000 138.030 i -----

HS.OOO! ili .000 ----- ---1 
98.00;) ~~I ----
86.000 97.000 I 

------- ---
67 .ouo 78.000 ----- ----
1,9.000 60.000 

----- ----
'•3-000 51t.OOO ---- ----
26.000 37.000 ---- --· 10.000 21.000 ----------
- 11.000 ---------u.ooo -

I 

> n 
<3 
V> 

g 
... o 
o 
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t'l 
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:::! c; 

O) 
O) 
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TABELLA N. ~ 

Po~· tonelu<ln. Jne-t~·ioa 

ESTAÇÕES SA~TOS I RAIZ I ALTO I 010 ,- -;- -,- s: PAULO-~- AGOA I I I c A" p o I 
CUDATÃO DA SERRA DA SBRRA GRANDE D8RNARDO ~~ BRANCA OS PERU's DP.LÉ.II LIMPO JU~DIAIIY 

u 1=1-- I I I I I I I 

Santos ........ .. 2.470 4.530 8.450 10.920 14.830; 18. 5~0 19.780 23.280 26.580 28.6401 30.900 

Cubatão ........ . 2,470 2.060 5.970 8,450 12.360 16.070 17.300 2J.810 24.100 26.1601 2tl.430 

Raiz da Sona .. . '•.530 2.060 3.910 6.390 10.300 11..010 i5.2:JO 18.750 22.0'10 2UOOI 26.370 

Alto da Sorra... 8,1,50 5.970 3.910 - 2 • .',70 6.390. !0.100 H.330 1!,,830 18.130 20.190 22.1,50 

Rio Grando ..... -{õ.92á -Wo --6~ -Wo --=.- -3':9iõi-"7.62o -8.ii6õ f2:3oõ iõ:Gaõ -i7:72õ ffi.õsõ 
S. Dornardo ... , -f4.'83o -i2Toó -iõ.Jõj --6.390 --3:9iõ -:.-,--"ã.710 --~,:;;.õ 8.4:i0 -'f't.'74õ --.JJiõõ f'6.o70 
S. Paulo.j~~~~:l ts:iiiõ -16.07Õ -{4-:õfo -iõ.fõo -7.62o -3.7iõ~-=-i-"W4o --,:-m --s7aii -W.090 -12:ãiiõ' 

Agua.Dranca .... -U -i7.iõ -i5.2aõ --11 .. 330 -8.86õ --4.9401-tm -::- -3-:iiõõ -G.Sõõ -8':86õ -ú':-f2õ 
OsPorús ........ _23.280 _20.810 _fB.750 -H.830 _12.36Ô = 8.4ãoj- 1,2'~ . 3.500 _ --= _ 3.300_!~ --'·~ 
Dolóm.......... 26.580 24.JCO 1!2.010 18.130 15.660 11.71,0: 8.031) 6.800 3.300 - 2.060 4.330 

Gam)lO Limpo ... - 28.640 _ 26.1~ -~~~ =~~~ --~~~ _ 13~~~=~·090 =!~~ _ 5.360 ~ 2.060 -=---~ 
Jundlahy ....... 30.900 28.430 26.370 22.450 19.980 16.070j 12.3601 !U20 7.620 4.330 2.270 -

206 róis púl' tonolada JlOr kilomotro. 
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TABELLA N .. 4 
Por "ton.olada ~notrioa 

ESTAÇÕES SAN·ros ·. 

--~---···----

I R.\IZ I AL1'0 I I s. I s. p~ AGUA cuo,\TÃO o,\ SBr.R.\ DA SERRA niO GRA:SDP. OP.RXARDO ··~ DR.\NCA 
llt'a7. Luz 

I os PERU's I DELili I CAMPO I J,UJI"O JUNDIAIIY 

Santos ......... - 1.200 2.200. t,,túO 5.300 7.200 9.000 9,600 :11.300 12.900 13.900 !.5.000 --- ------ --- ---- ---- ---- ---- ----
Gubatão ••.•..•• 1.200 - 1.000 2.900 4.100 6.000 7.800 S.loOO 10.100 11.700 12.700 13.800 --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Raiz da Sol'l'a ••• 2.201) LOOO - !.900 3.i00 5.000 6.800 7 ,!,1)0 9.100 10.700 11.700 12.800 --- ---- --- ---- ---- ---- ----- -Alto tia Scl'l'a ••• !,,{00 2.900 1.900 - 1.200 3.100 ,,,900 5.500 7.200 8.800 9.800 10. 00 --- ---- --- --- -·- ---- --- ----
Rio Grnndo., ,, 5.300 4.1oo 3.100 !.200 - 1.900 3.700 4.300 6.000 7.600 uoo 9.700 --- --- --- ---· --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----S. Dorna~·do, .. , 7,200 ll.OOO ii.UOO 3.100 UJOO - !.800 2.400 t,,IOO 5.700 6.700 7.800 - -------- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
S p 1 ~Draz.! • nu o Luz' 9.000 7.800 6.800 . '·.900 3.700 1.800 - 600 2.300 3.900 ,,,900 6.000 - --- --- --- --- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Agua-Drauea ... 9,600 8.1o00 7.400 ti.500 4.300 2.400 600 - !.700 3.300 lo,300 5.400 --- --- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Os Porits ....... U.300 10.100 \!.100 7 .20'1 6,000 4.100 2.300 1.700 - 1.600 2.600 3.700 - --- ------ --------- ---- ---- ----- =::1001 Bolóm .......... 12.900 H.700 10.700 8.800 7.600 5.700 3.900 3,3110 1.600 1.000 ---- --- --- --- --- ---- ---- ----
·Cnmpo LimtJo ... 1.3.900 12.700 11.700 9.1!00 8.600 6.700 4.900 ,,,aoo 2.600 1.000 LIOO. --- ---- ----- ---- ---- ------- --- ---- ---- ---- ---- ___ , 
Jundinhy, •• , ... iã.OOO 13.800 12.800 !0.900 \!.700 7.800 o.ooo 5.400 3.700 2.100 1.100 -

!00 róis po1· tonolatln po•· kilomotro. 
N. D.- Gonoros alimonticios do primoira noco>sidndo tlroduzitlos na Provincia tio S. I' nulo com a oxeopçllo do •loueinho• pagarão 50 °/0 monos da 

aclualtal·ita. 
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TABELLA N. 5 

I:Joo1.~ t:OJlcladn J.nclirlca 

1
··-n-----~~----~~~~---~~;;~~ ~--t.r.T:n,--,·-::'" ~-··:~ .. -~, .. ·:~·~:~,:~"~··--·:~-=·~·~·- .~ .... ---~-- __ .. _,,.,, c.utr~---~~---.. ·-···-· 

ESTAÇÕES s.\XT s GU!J.\T:\o lL\ :-:1-:na.\ IU s~un.\ GIUXD~~ UEnX.\flDO ~,--, nn.\XCA os I'Enu's ma.i:~1 r.DIPO JUNDIAIIY 
! lhaz Luz 

- . - ---- -- -- - ---------- -

Santos ........... \ - Luso! a.oso :u10' 7.120 :!ll.OSO~ 12.6oaJ 13.'<101 lil.820 1S.Oô' 19.460 21.000 

Cnhaliío ......... l 1.680 ___ --__ ,- 1.1~ ·- lt.O~ =~~~- s.~~: __ !o.o2õ~-~ 11.7~~- tu~ ___ w.38õ ~=~-7fO 10.320_,. 

Rail.!laScrra ... 1 a.oso -~~ __ -=-..!_ 2.(160 __ 4.310, __ 7.ooo;~~ -~ ___ 12.710 '"'-1~~ --~:_:~ ~020 

.\llo ''"Se na ... j __ 5.71,0 _ LOml___::_~~ -=-- __ 1_.6~, ~~~- 6.8tl~~- -~-700~-~~ _12 32~ --~~~ _1Uu~.J 
Rio Grantlo ...... : 7.\20 o.HO L3'0 1.6~0 - i 2.660\ ;;.1801 6.020 8.100 10.610 12.010 13.580 I 
S. Dcrnartlo ..• _.', ..... 10.0~0- 8.!:001- 7.0~,= u~ -- 2.G~ ~ - -'.=- 2.~~~- J.JGU·-· ~.7~ =--~~80 =~~~ 10.92~-' 
S. Panlo.)J~:;~~:: 12.WO 10.020j !1.520 G.RúO :uso 2.1í20 1 - I ~10 3.220 :;.t,60 G.F60 IJ.4oõl 

Agna-Dmnca .... j 13.4'•0 --.u.7Gõj- 10.360 --:-7,7oõ- 6.020- :J.Jcoj--slõ ---=-·--~ --4.620 --o:Õ2õ -;:560 j 

OsPc•·•·,, ........ j 15.82~ -· H.i~~- 12.7W _ 10-:õSõ _ s:Í.ÕÕ.= :~7wC- 3.2:r· 2.3~ ---- ~ = 2.2'>0,=~~~ =~1~0 
!Jolcm ........... l--~~~ ----~:_:~~--~:_:~ _ ~~~-~~~-~~~i--- 5.1Goj _ __:~~ --~ --=--~-~~~ __ uw 
Campo Limpo... 10.4601_ J7.:so ~~~ ~~ ~~-~~~-- r..sGoj_ 6.020 _ 3.610 -~·--=-- -~540 
Jnn•liahr ........ j 21.0001 JO 320! li.V20 1;;.260, 13.580, 10.020/ 8.1o001 7.5601 5.1801 2.9'o0i 1.5\01 -

·;===s ' ~ ,..,._ ,._., '"' _. • ..;.-~.--~~ ..... ~~,~-.-~A-,-- ~--c;:;.-.,-,....,.~--· 

tiO r~is por tonolatla por ldlomclro. 

O> ...... 
o 

,. 
;j 
;:: 

"' (.' 

;; 
t:l 
N 
::::> 
M 
;.-. 
M 

" r. 
::! 
d 



TABELLA N. 6 

Por "tonolnda. l.llOt~·ioa 

I - I I R.\17. I M.Til I 1110 I s. I s. PAULO I AGUA I I ~.........,......,_~~-, 
I EST AÇUK.; .UNTOS crDAT:\0 DA <&nnA DA scnnA onANDE DBH~Anoo ----------, on.\xcA os r&nu's nu!, Ih! c LA 

11 PO JU~DIAUY , 
' llrnz Luz IMPO 

!! i 
I I , I , 1 • I I 

i Snnlo~, ... , ..... ..---=___ -~ ·--~~ -~~ -~0 --~~~~ ~~ __ 2~.8~~~~ ~~ ~~ _ 45,000 

j Cubnlno ........ __ 3.600 __::_ __ -~ -~ ~~ __ 18.00~ __ ...::_~ _ _:a.200~- 30.300 -~ -~ ~~ 
Raiz da Scna... G.GOO 3.000 - !l.700 V.300 t:;.ooo 20,1,00 22.200 27.300 32.100 35.100 38.400 --- ---- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ---·- ---- ---
AilodnSona... u.auo 8.70U J.700 - 3.GOO v.auo H.700 11;.5001 21600 26.400 119.400 3~.700 

Rio Gl'a!H\0 ..... -~- 12.300 -~~ ---:i:Gõo --=--- - 5.700 -IT.iÕ:i -12.9õoj-J.B.õõo - 22.800 - 25.800 -2n.Wo 
S. llcrnal'tlo .... _ 21.6~ = 18.00o _ 15.000 _ n.3ÕÕ- a.7l~ _ - - ~ ã.'oOo 7.2~~- 12.300 =- 17.100 ~ 20.t~ _ 23.400 

I S. l'nulo.)~:;~.':l ~~ _ 2:).1,~ _ 20.400 ~~ -~ ~~ -=---~~-~~ __ 1_1!~ -~~~? ~~ 
I Agna·ll•·nnca ... _ 27.800 __ _:;~~~~ -·-=-~!~ _ iG.:ieO ~~ _ 7.200 __ LSOO --~---~ -~~ -~=~~ -!~ 
I Od'o•·ús ........ -~~:~ ~3~ -~ ~~-~ -~ .. 3~ -~~-~~-=-- __ 3_.8~ --~soo _J~too I Belém .......... ~::_.100 _ 3a.IOO ~~ -~ ~oo _ ti.IOO __ 11.700 _ _:::~ 1 __ 3.800 --=-- -'-!.:000 -~ 
j Campo Limpo ... ~-~1.7~ -~ ~ 29.1.0:1 ~ 2il.IOO !4.700 --~~-- .6.800 _ _:.ooo --=--- -~00 
i Jundiahy ....... 

1 
,,·;.ooo t.t.400 38.'.00 32.700 2V.IOO 23.400 ts.ooo 15.200 11.100 6.300 3.300 --

... -·--·-··-- - , . ., _._;....-~ .. , ....... -~..-..--... ~-~~~ -~-~-~--

;.~o l'éi.> por tonolatla [Jor Womotro, 
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TABELLA N. 7 
Po1· tonel.ndn motJ.•ion 

ESTAÇÕES I CUDATÃO 
RAIZ mo I I 8, I s. l'AULo I AouA 

os PF.nu's I UNTOS DA SI!RRA DA St:RRA RIO GRANDB Or.IINARDO ---:r DRANCA 
Draz Luz 

Santos ......... - 7.200 13.2oo: ~U.6ao 3t.Soo! 43.2001 o~.ooo 57.600 67.800 ---- ---- ----,---- ----.---- ---- ------
Cubnlão •••...•• 7.200 --=--~~-~-~~-~~-~ 50.400 60.600 ---- --------
Raiz da Son·a .... 13.200 . 6.000 _ I 11.400 18.600[ 30.000, 40.800 I,L!,OO 54.600 ---- ---- ---- ----- ----· ,---- ---- --------
Alto tia Sor·r·a ... ~1.600 

- l7.400 -~ --=-'-~;-~~--~ 33.000 43.200 --------
Rio Grando ••.•• 31.800 2'..ti00 18.600 7.200 ·- I H.loOO 22.200 25-.800 36.000 ----= "·""J= ...... = "·""·= u .• .,,= _ F "·"'" --------s. Doma1·do .... 43.200 H .loOO 21o.600 ---- --------
s. Pauto)r:;~z.'! nr,;ooo 46.800 !,0.800 29.!,00: 22.200; 10,800 - 3.6u0 13.800 

---- = so.t,oo = H.400 = 33.ooo =-2:>.800= tuoo[ 3.6oo 
--------

Agua-Dmnca .... 57.600 - 10.200 ---- --------
0.; Pol'ÍIS ..... , , , 67.800 60.600 ,56.600 1,3.200 36.000 2UOO\ l3.800 10.2001 -· ----

= 70.200 = 61 
•• 200 = 52.800 = 45.6011,= 34.200/= 23./,00 Dolém ........... 67 .loOO -~-~ ----

Campo Limpo .•. 83.400 76.2001 70.200 58.803 51.600 40.200: 20.400 --~~~~---~~~ ~-- ---;82Jiôõ ,-76 ;800 
---- ---- ---- ----

Jundiahy ........ 00.000 6:1.400 58.2001 46.8001 36.000 32.400 22.200 

600 róis 110r tonolada JIOr kilomoll'O. 

CAMPO 
nr.Lf.JI LllJPO 

77.400 83.400 ---- -----
70.200 76.200 ---- ----
6L200 70.200 ---- ----
52.800 58.800 ---- -----
45.600 51.600 ---- ----
31o.200 lo0.200 ---- ---
23.400 29.400 

---- ---
10.800 25.800 ---- ----
0.600 15,6(10 ---- ---

6.600 ---- ----
6.000 ----- -----

12.600 6.600 

JUNDIAIIY 

90.000 ----
82.800 ----
76.800 ----
65.1,00 ----
58,200 ----1,6.800 ----
36.000 

---:--:-:-:-
32.400 ----

. ~2.200 --12.600 --6.600 

-
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TABELLA N. 8 

Por -tono1u<l.a. :anot:a•iou 

~ '~- ,·-- . ,- I I I ,-, I I . ~ I 1\,\IZ . AJ,TO U10 S. S. PAULO .AGUA c.ur P O 

ó ESTAÇÕES SANTOs I cunATÃo OA s~omA "" s~<IIR.\ <>RANilF. oBnNAnno ~~ onANCA os rsnús uF.LM.•I wn·o JdnooAnY 
.,. 81az Luz 
gJ --===o· . --- I 
,_ Santos~······ •.. --=--~-~~~-~~~ 32.~~~~~· 

Gubatao......... 9.600 - 8.oool 23.200 32.800 
- ã7.6~,~~~~~~~~~~~~~~~ 

48.0001 62./oOO 67.200 80.800 93,600 !01.600 U0.400 

I\aizdaScna ... ,- 17.6~~- 8.000~~ - _,-!5.2~~- 2'•·8~~- 40.0~~~ tiU~~- 59.2~~- 72.8~~- 85.ü~=~:6ÕÕI-t02._4o~' 
Alto da Serra... 32.800 23.200 !5.200 - - 9.600 2~.80•1 39.200 lo4.000 57.600 70.400 78.400 87.200 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ___ , 
I\io Grande..... 1.2.400 32.800 24.8011 9.600 - -15.200 29.600 3!,,/oOO 48.000 60,800 68.800 77.600 ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- ------- ---
s. Dornardo.... 57.600 48.000 40.000 2'o.800 ttí.200 - t4:400 !9.200 32.800 45,600 53.600 62./oOO 

S. Paulo.lf~~~:l- ii.O~- 6U~ =- 5UOO- 39.20~- 29.6~- tU~- - _- 4.8~- !8.4~- 31.2~ --~=~- 48.0~ 
Agua·Dmnea.. .• 76.800 67.200 59.200 4'o.OOO 34.400 !9.200 t,,soo - !3.600 26.400 34.400 43.200 

Os Pcrits ........ 90.400 80.800 72.800 57.600 48.000 32.800 !8.400 !3.600 t2.8t•O 20.8001 29.60J 

Dolém... ... . ... touíiõ _ 93.600 85.600 --ro.4ool ~~~ · 45.6ooj-ruõõ ' 26~§ t2.80o __ - = =-8~~ ~ 1 

:!:;11 Gam1:o Limpo... Hl.200 -~ -~ -~~-~ -~~-~ -~ -~ __ _11~ __ -_ -~· 
Jnmhahy ... .... • !20.000 H0.400 t02.1t00 87.200 77.600 62.1o00 48.000 1,3.200 29.600 !6.800 8.800 

800 réis po1· tonolada por kilomctl'o. 
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TABELLA N, 9 
I>o1• ·tonelada ~nctrica 

~ ·-- - I . ---, RAIZ· ,. ·,'1[,1'0 . ·j· .. ~~~ ... 1---:--,~~.·PAU-;:;---1. ~G~.\ I I ~,---. . I 
ES'fAI}Õf\S s.;~ro> ·cuDA1·Xo aiAsr.r:n.\ DA>~nnA _onA~nc m:n:-;Anno ~~- unANC.\ os PEnús n"a.ilr c~~~P~o Ju~orAnr 

Santos.......... - 4.560 R.360: . t5.:~ , -;O.H~~ 37 .36~~: 3UOO - 36.:Roj ~2.910 ~_9.03~- "-~:;2~~-~;~~ 
euhal1ío ........ --uoo --:=-- --3-.8ÕÕ 11.ó2o ~Sõ . 22.8ÕÕ -;W,I;\õ ~2if38.38o -l.~!.oo --4s:2oo ~õj 
Haiz da ScaTn ••. ~oo ---;-:fõii --_-_-- ~:W -u-:'7Rõ JD.óõO 2:í.SW 2s.lw1- 34.ri8õ "4o.Goo --f.4:46o --;.s.Gi~ 
.\llo ria Serra ... ·~5110 ---u.üw ~2ii --.. -- - t,,;;iiõ --o.78õ ~2ri ---:.!õ:'9õi{27.3Gõ -33./,\õ --37:2iõ 1,1.1,20 

1\io Gr:11nlo..... 20.~~ _ HJ.li~ _ il.i~~- U~~ -. = .7.2~ ·- !4.0~ 1G a~l 22.8§ _ ~-8~[~~~~ _ 3G.SG~ 
s: llnn:mlo ... ~~ ~~ ~~~~--1_1 7~!--cl_::~~--=-- --~~ ~~~~:_:;~ ~~ --~~~ -~~ 
S. Paulo.)l~:;~~:l H:2CO 29.6\01 _ ~ri.810, 18.6201 !LOGO 6.8\0 . - 2.2801 8.710 H.820 18.620 22.800 

Aípaa-Branca .... ~8õ ~:;()~- 28.t2oJ' ~O ~0';; 1 ~~~--.-l:W 2.~Ro --:_-:--~~õ.j ~;;4!) --J6:3'W 20.52Õ 
os rorús ....... '·2.9W ~Sõ ~"w' 2uw 1'-'2:i:Ri'---w~Sõ ----s.7\õ ---uJ.;Jõ: -=-- --G-.oSõ --!i:SSü -ll:"õoo' 

---- ---- ---· ·-'-·-· -- ----;---- ---- ---- ·---- --.------ ___ :... 
llolóm........... !,9,020 H.460j 40.66111 :13,Hll: ~8.880! ~I.GGO Jl..S2U . 12.ã\Oj 6.080 - 3.800 7.980 

campo Limpo ... --:D:8~i=-~1S:2~['=1.47.~~r-.. 37~~::=_~~~~C-25!.~ --IS~~- 16~~:---v~~ --3~~ ===--= ·--~~~, 
Jundiahy....... ií'i.Onoj 52.HOi t,S.6'•"1 tol.\20~ 3ü.8 ül ~9.filo0 22,800 20.520j 11 •• 0GOi 7.9SO 4.!80_. __ _ 

-:-·.a ~~~···• ........... -.......~-~=>= """....,.~.-.,.,.~ · .. ~..__............_~ •. 
380 réi.; por tonolada [lOI' kilomotro. 

N. n.-.\s capucir:ls do galliuhas c o:; pc 1nono' animao_;; o a· aves em gaiola:; ou caixões ongt•adn·las t•·ansport:-ulas pelo tt·c•n de passageiros, pa· 
<nriTo lau dupla. ' 
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.......... ~. 

/1. 

...... 
~, ·y' 
'.\ () 
·,\o .. 

-

! 
EST.\ÇÚI>S I -------

Santos .......... 

Cubatão ......... 

R ai~ lia Sona ... 

Alto dn Sona .... 

Rio Gmndo ..... 

S, .0CI'Ilili'<IO,.,. 

:;, PmiiO I n.·az.l l.uz .. 

-~ ... ~ I...C crus ........ 

~ .......... 
c~ imrlo, .• 

Jun~J ....... ., 

y 

{.'? 
).:.;..· 

i-z: 
.::~~ .. !. 

SA.:'\1'03 I CUDAT.iO 

- J21) 
--- ----

1~0 ----- ·----
220 :10,1 

--- ----
~lU ~!n!l 

-------
ii30 110 ---- ----· 
720 fiO; i 

---- -·--
no o 780 ---- ----
nGO RIU 

!.1:l0 I.IJIU ----
1,210 l.l7ll --- ----
1.390 . J.2i0 ----1.50J 1.38ll 

T ABELLA N. 10 
Por oabeQa 

RAIZ ALTO RIO I s. 
S. 11..\UJ.O 

nA Sl·:nnA DA SERR.\ ORAXDE DBRN.\RJIO ~í~ 
220 !,10 530 730 900 ---- ---- ---- ---- ----
100 290 1,1o ~()() 78(1 

---- ---- ---- --·- ----- 19(1 310 500 680 
---- ---- ---- ---- ----

190 - ·120 310 !,90 ---- ---- ---- ---- ----
310 120 - -190 370 

--- ---- ---- ---- ----:;oo 310 1~0 - lSO ---- ---- ---- ------liSO !,90 370 180 ----
740 ií50 1,30 210 060 ----
9!0 720 600 HO 230 ---- ----

1.070 880 760 570 390 ---- ----
1.170 980 860 670 '·90 

1.280 :1.090 970 780 600 

iO réis po'r ealloça r o r kilomeu o. 

AOUA 
BRANCA OS PER ÚS DEL!':JI 

9611 :1.:130 L290 ---- ---- ----81,· :1.010 U70 ---- ---- --HO 910 :1.070 ---- ---- ----I! lO 720 880 ---- ---- ----!,30 600 760 ---- ---- ----
2~0 HO 570 ---- ----- ----
060 230 390 ---- ---- ----- 170 330 ---- ---- ----
170 :160 ---- ----
330 :160 ---- ----- ----

. ' . !,30 260 100 ----
lHO 370 210 

CAJIPO 
LIJIPO 

1.3.90 
---

:1.270 ----
Li70 ----

980 ----
860 ----
670 ----
490 -----
430 ----
260 ----
:100 ----

-----
1.10 

JUNDIAIIl' 

1 500 ----
1.380 ----
1.280 ----
L090 ----

970 --780 ----
600 ----
540 

---·-
370 ----
2Ui -----uo -----
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TABELLA N. 11 
.PoroaboQa 

I I I urz ~- ALTO -~-~-~ ·s. I s. PAULO I AGUA~, I I CAMPO I 
. ESTAÇÕES '. SA~TOS -- c:_DAT~O --· DA SE~Ro\· DA SRI\RA OR.INDr. DBRNARDO-~ DRA~CA os PERÚS RBLÉ~I LBIPO JUl!DIAIIY 

I i I I I ' ' ' 
Santos .......... -=--i---6~~~~ __ 2_.~~ _ 2.!120 3.960 ,,,!Jj0 5.280 6.220 7.100 7.560 8.250 

Gubatão ........ _. -~·-~~-~~--:1.6CO _ _:.260 _ 3.300 _ 4.290 -~ ~~ ~~ -~~ ~~ 
Raiz da Sorra •.• __ 1_.2~'--· -5~~j __ _::__ -~ __ 1.7!0 ~~ __ 3_.7~ ~~ -~ -~ __ G.4~ -~ 
Alto <la Sona .. , 2.260 L600! i .030 - 660 L 7i0 2.700 3.030 3.960 4.840 5.390 6.000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------- ----- ----· 
Rio Grando ..... ~~ ~~! __ J._.Ho -~~ --=- __ i_.o~ ~~ ~~ -~ -~ -~:!~ _ 5.340 

S. Dornnrdo.... 3.960 3.3oo; 9.750 L71.0 1.050 - 990 l..320 2.260 :!.tiO 3.6UO 4.290 
D ------,------------- ------ ---• S. Paulo.(L~~~:J 4-.950 4.2901 3.740 2.700 2.0W 990 - 330 l..270 2.150 2.700 3.300 

Agua·Dmnca .... --s.28õ -4.ii2o:~w 1 -"3.õiõ- 2.370 --u2o ---33õ ~- ---gw -1":82ú --2-;7õ- 2.!170 

Os Poríts ........ - G::~ --""5.5~ -- ii.u§j_ 3.9Gi _ 3.300- 2.2~- L270- !I~_ -- - _ 8So ==~~~ _ 2.040 

Dolóm.......... 7.i00 6.440 5.890• 4.8W 1..180 3.140 2.iã0 !.820 880 - 550 i.i60 
• I 

Campo Lim(Jo .. , --7:5'00 --6:9\iõ --GAW'-- ü.:!ÜÕ --/,~Jjj --J.690 -- 2.700 1~--2:-37Õ --1.43ol-~ ---=.- ---6iõ 
Jundiahy.~ ..... ----s:iõ -~~-~~--o::õõõ --;;:ãMj -!;29õ -3.30ó -"2.97õ,~w 1-u6o ---6lo ~-~ 

55 réis por caboça 110r l<ilomctro. 
N. D.- Animacs do:sella ou para \'iagom, os de carro, 08 cãos amordaçados, transportados polos trons do pnssagoiros, pagarão laxa tlupla, 
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TABELLA N. 12 
~<>.r 'vngon 

__ !" _- -, J l=":J AJ.TO i : I .: ~-. PAU~O 
0

AG1f,\ ·---. I CA" PO I .... 11 

ESTAÇOES SA~ros cu.DATÃO DA SERRA uA SEnnA "1110 an.1Nus otnx,lnoo.· . --

1
_..... IIIIANCA o~ Pr.n.és uELi:~r LU!PO . JUXDIADY 

___ · _____ I ___ l _____ Braz Luz__ __ _ _ 

Santo;.......... - J 2;"880: 5.280 . 9.8\óJ . til.720 · f7.~soJ 21.000 2:1,11,0 27.120 30.960 33.360 36.000 

Cuhalüo ....... -"2:HSÕ --=-~- 2.~00- 6.960j-~ -·l"Ci;õÕ~-t8.72'5 -2-i:i6o -· 2~.210 --:2ã.õão -ãõ-:48o- 33,120' 

Haiz da Sona. - 5~230- 2.1ooC----,- ,,,560!-~ ~1:2.õõJ~-16,32o -~ -.'2UW -2iiii 2s:õ8o -ãõ.72õ 
. --------,---- ____ ! ____ ---------~ ---------------

Alto. da Sol"l"a... 9.840 · 6.960' lo,560 -:- J 2.880 ···7.41t0 H;760 13.200 17.2SO :!1.120 23.520 26.!60 

Rio Gt·antlo ..... -12.720 -~ -~ -2:8Hôl--=- ·----uoo -8.8sií ---w.i2õ -l"Uõo -18.24Õ -2o:Giõ -~ 
S. llol"llartlo .... --17.280·- 14.400 _:_l2.ÕÕÍ(..: U•;o\-=~ -:--=-:-~ -""5.76o --:-Wo- 13.680 --M:ÕSo -fs:72õ 

l
ll ,--.----,--. --,----·.---------------· 

s. Paulo L~~: 1 __ 21.GOO:_.r8.720 -~i- ii.7GOL~ ....:~: __ .::... __ -~-~-~--u~~-~ 
ua-ilranca... 23.0\0 . 20.1ti0 -·- !7.760: i3.2a<J 1 !0.321!_ 5.760 · L440 - . 4.080 ·7.9~0 !0.320 12.960 

( 
rn""l. ....... = 27.l2() = 24.210 = 2!.8\0c !7.280 = !4.400 = 9.840·=. 11.520 _ 4.080 =-- =- 3.810 =~~~ _ 8.880, 

Doi~/,' .... -~ -~ -~: _ _:~ _ _18.210 -~ -~ -~ -~ _:__:_ ..:=~~~ -~ Ir l:J Campo~~~ .. 33.360 30.480 28.080, 23.520~ 20.6\0 Ui,OSO U.7601 t0.320 6.2\0 2.400 - I 2.610 

li ;í; Jundi~hytfe~ -36.ooo --33.tW '3õ:72õj--iii:i6õ!--23~8õ ~-f8:72ô --v;:;;õõ --i2:96õ --s:SSõ --5:õ4õ --2:G4õ,--=-· 
,, ("""'J -

I' 
; 1 '. ,

1
, r 240 róis por carro por kilometro. 

\' ',.. N. JJ.-<YJl-ct SCI'á sompro propago, o o mlnimo soril do 3b'OOO por wago1r de 1l lonoladas. 
\' ' . •'";) 
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'J'ABELLA N. 12 A 

I-»ol.'"' ''"'ngon_ 

ES'fAÇÜES MXTOs cuo.ITÃO DA s~nnA nA s>.nnA I I I nAIZ I AL'rO I RIO I S. I s. P.\ULO I 
GUANDF. D&li~AROO ......-............-. ..,......... .. 

Do·a?.J Luz 

.\OU.\ 
BRANCA 

I i os PEnrs 
I 

IJEI~ÉM 
C,llJOO I 
LBil'O JUXDIAIJY 

--- I 

--=--~--::,~ _ _2:.920 -~::.~ -~!_:o8o _ 25;92o _ _::_4oo _!~ü6o, _ _:~6so -~~Ho -~~ow~-~~~. 
4.320 - 3.600 10.410 H.760 21.600 28.030 :10.210 · 36.360 42.120 1,5,720 49.680 ----- ---- - -- ---- ---- ---- ---- ---- ----· ---- ----1 --
7.920 3.6oo - 6.8\o 11.160 t~.oco 2'..480 26.610, 32.760 · 38.520 t.2.t20: -46.080 

Santos ..•.• ,,,,, 

Cnhatão ...... .. 

1\aiz ola Sorra .. . 

.I !lo. da Serra .. . -14.7Gol-iõ.i.t.õi--G.'81oi--_:--I--~320!-11."wol-i~640I-10.sool-2~v2ol-:ii:o8oi-3~2SOI-39:21u 

1\io Grande ..... 1-1~o8ol- i1.76ul-ii:iGoi--~32JI--=--!--G.sw! -1:1:'32ol-1~,,sol-21:6ool- 21 .:1Gôl--3~%ol-37.:92o 
S. llornao·,Jo. ,, . -25;'92õl-21:6õõl-iS.oool-1t:"iGol--~s\OI- -=--1--ti:,,sol-:--8."610! -Ii:'7!iol-·2õ.'ü2oi--21:"120I-28~so, 

S. Paulo.)~:;~~:! 28.080 2USO 13 3~0 6.480 8.280 11.0\0 17.6401 21.600 _ _:::_~'----'----1----1----1-----·----·----·----·----·-·---·----2.160 17.6\0 

~\gua-DranL·a.,. 3Uô0 30.2101 . 26.640 19.800 1:u8o S,6'o0 2.160 6.120 U.8SO J:i.480I 19.410 

Os Porús, ...... . 40.680 36,360 32,760 2J.!l20 21.600 H.760 8.280 6.120 5.760 9.3601 1.3.32 

Belém.......... !rC.,-1\0 12.120 38.520 3!.680 27 .360'' 20.;;201 14.041) U .HSOf 5. 760 - 3.600 7. 'Sf-0 --- ---- ----- ---- --· -- ---- ------ ---- ---·- ---- ----- ----
Campo LimJio ... -~~~ -~~~ -~:_:1.20 _ _!~~ _ _!~960

1 
_ _:~_:120 _ _:::_6'•0 _ _:~480 ____ :_:360 ---~600 _.., ___ _ _!~~ 

~untliah_y....... tH.OOO !,9,680 46.080 39.2'•0 _ 3L920 28.080! 21.60~19.:1 ~20 7.5~0 3.960 -

360 réis por carro por kilomclro. O fo·cto sar:\ scmpro prcpago, 
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I ES'I'AÇU"S 

!santos .. ~ 
Cuhatão ....... 

n aiz da SOI'I':\, o o 
Alto da Sol'l'a.,. 

mo Gm•ulo ..... 

S. llcrnal'<lo .... 

S. Paulo.j Draz.l 
Lu1. .. 

~-Branca ...• 
7' 

~~ '* no•é·~rz· ... 
(§ Cam110 ·~·. 

Jundlah)'. <~· 

lo 
330 J'ÓÍ~~ .. 

~ unidos, pngariiOO'm. 
:. N. n.-~r 
"\ .l:a-· 

T ABEL LA N. 13 
l.~o:t• dous -wogons unitlos 

.._ _ _. .. 
·-------..........-.~-- -

I I I RAI7. I ALfO I RIO I s. I S. PAULO I ,\GU.\ I OSPERÚ> l S.-\ X TOS Ct:n.\ l'ÃO DA SERn.\ nA SE:tnA f.JIA:iDC DERliARDO I BRANCo\ DULÚ!ol I CHIPO I 
D1·az Lu1. 

Ll:\ll1U JUSDUIIY 

- 3.960 7 ,2j0 13.~~!- ·:o::~ 23.760 29.700 31.680 37.200 42.570 1tL8iO 49.500 ---- ---- ---- ---- ----
3.960 uoo !),,>JO t.,.a30 19,800 2:J.7.\0 27.720 3:1.330 38.610 !,1,910 l,:i.540 

---- ----·---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----
7.260 3,300 - 6.2i0 10.230 16.500 2U40 24.120 30.030 33.310 S8.610 42.210 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ·---- ---- ----- ---- ----- ----

13.530 v.:;1o 6.2i0 - 3,060 10.230 16.170 18.151) 23.760 29.010 32,340 3.í.970 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

17.4\JO 13.530 10.210 :LOGO - 6.2i0 12.2111 i'o.190 HI.SOO 25.030 28.380 32.010 
---- ---- ---- ---- ---- ·--- ---- ---- ----· ---- ----- ----

23.760 IO.SOJ 16.500 10.2:10 6.270 - 5,91,0 7.92~ 13.530 18.Kl0 22.110 25.7110 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----
2J. 700 25.7.\0 2U\O 16.170 12.210 5.9\0 f.9JO 7.590 12.870 16.170 19.800 

---- ---- ---·- ---- ---- ---- ----- ----
31.680 27 o 720 21.420 18.150 !1 •. 1911 7.92 L980 5.610 !0.890 14.190 17.820 ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----31. i90 33.:13J 30.030 23.760 19.801' 13.53 7.590 5.tll0 5.280 8.580 t2.210 ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----42.570 3~.610 3:i.310 29.0'·0 25.080 18,8111 12.870 !.0.890 5.280 3.300 6.930 ----- ·---- ---- ----- ---- ---- ----45.870 4!.910 38.610 32.340 28.380 22.HO 16.170 H.190 8.580 3.300 3.630 ---- ---- ----- ---- ----- --- ----- ------- ----
49.500 ~5.5~0 42.210 35.970 32.011' 2!í.7't0 19.800 t7 .820 1.2.210 6.930 3.630 

US C:\I'I"O:i UllitiOS (101' kitomclro. Ali lllattCiralS Sl!lló.ltJas, H\VI"iHJ.a:; Oll b.u.,,s, CliJO COJIIllfÍIIlCH\0 lloma111.10 Ll'an:.JII)l'lt> OUI uuÜ., \Vi.lHOilS 
· 50 % r1uaudo fôr noccssnl'io annoxar mais um w;\gon. 
o SOI'ÍI somtii'O prOJlago o o mínimo sor:í do 6,)00\1 por dous wagous unidos. 
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T ABELLA N. 14 
Po:r wagon 

I I RAIZ l ALTO' ·j RIO s. S. PAULO 
AGUA I os PBRÚS ESTAÇÕES SA~TOS CUDATÃO ·,DA SBRRA DA SERR~ GflANDB DERNA.RDO -----~ DRA~_CA 

llrazl Luz 

Santos .......... - 2.160 3.960 7.380 . 9.5~0 !2.960,_ 16.2001 17,280 20.310 ------ ---- ----
__ ,_.3~ _ fO.SOO~- i4.0~ = HU20 Cubatão ......... 2.160 - L800 . 5.230 f8.f80 -------- ---- ----Raiz da Sona .•. 3.960 !.800 3 /•20 -~ ~~- !2.2401---.:::~ !6.380 

_ 7.38õj_ 5.22Õ 
---- ----

Alio da Son·a ... 3.420 . 2.f60 5.580, 8.820 9,000 12.960 ---- ---- ---- ----~-------
Rio Grando ••.. , 9.lHO 7.380 5.580 2.160 ---=-'~~~-~~_____?.:?~ i0.800 -------- ---- ----
S. Bernardo,. .. 12.960 !0.800 11.000 5.580 3.420 - 3.210 4.320 7,380 

S. Panlo.)'t~~:l -------- ---- --------,-----{6.200 !4.010 12.240 8.820 -~ ~~·--=-'~~ 1,,140 

~ãõl 15.!20 
·---- ----Agna·Branca ..• 13.320 9,900 7.740 1..320 1 LOBO!. - 3.060 ---- ---- ---- ---- ____ , ____ 

Os Por·ús ........ - 20.3~1- 18.100 !6 380 12.960 to.soo 7.380 4.f4o! 3.060 ---- ---- ---- ---- --~----
Bolórn ..... , .... 23.220 21.060 !9.260 !5.8~0 !3.680 f0,260 7.0201 5.940 2.880 ----,-- ----- ---- ------

-~~- 7.7~0 
----

CalllJlO Limpo ••• -~~~ 21.060 !7 .640 !5.~80 12.060 !,,680 ---- ---- --------Jundiahy ...... , 27,000 24.840 23.01,0 19.620 17.460 !4,040 !0.8001 9.720 6,660 

!80 róis po1· carro por kilomotro. 
A lotação do cada wagon fica lixada om cinco toneladas motricas 

N. D .-O froto será sempre lll'OJlago, o o mini mo será do 36()00 JlOI' wagon do 5 toneladas. 

CA)Jl1 0 
DELÉll LlliPO 

- 23.~20 25.02) ----
21.060 22.860 ---- ----
!9.260 2!.060 ----
i5.810 17.610 ---- ----
!3.680 15.480 ----
!0.260 !2,060 ---- ----
7.020 8.820 ----
5.940 7.740 ----
2.880 1,,680 ------

{.800 
---- ----

1.800 ---- ---
3.780 i.980 

JU~DIAIIY 

27.000. --24.8W ----
23.040, ----
19,620 ----
!7 .460 ----
14.010 ----
10.800 

9.720 ----
6.660 ----
3.780 ---
!.980 ----
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TABELLA N. 15 

POJ.• Ull.idndo 

~-

ESTAÇÕES I CUDATÃO 
RAIZ I ALTO I mo I s. I s. I'AULO I AOUA I os PERÚS I CAliPO 

SANTOS DA SERRA DA SERRA OIIANDR DP.R~ARDO ~----- IIRANCA DEL'Én J,UIPO JU~DIAIIY' 

Ih·az Luz 
-- - --·- - -

Santos .......... - Lü60 2.860 5.330 6,890 9.360 :li.700 {2,480 {4.690 16.770 {8.070 19.500 ---- --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
Cnhatão ......... i.560 - !.300 3.7í0 !U30 7.800 10 149 !.0.920 1.3.!.30 1.5.210 1.6.510 i7 .940 

-·--- ---------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -· ---
.Raiz da Sol'l'a ... 2.860 L300 -- 2.'·70 1,,030 G.UOO 8.840 9.620 1.1.830 {3.910 !.5.210 16.640 

--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----
Alto tia Serra .• , 5.330 3.770 2.470 - !..560 1,,030 6.370 7.150 9.360 H .440 !2.740 1!..!70 

Rio Gmndc ..... _ 6.8~ _ 5.a3õ _ ,,,oão- u~- - _ _ 2.4ro _ 4.8W- 5.:;~ _ 7.sõõ- 9.:_88~ ==•t.t~ _.u.Gtol 
s. nornartlo.... 9.360 7.800 6.500 ,,,oao IU70 - 2.340 3,i20 5.330 7.4!0 8.710 I.O.t4o 

S. Paulo. w~z·) -u.7ÕÕ ---w-iw -s.iiw -G.37o -t::siõ ~W -=-- ----;sõ ---;.9ii(i ---n.õ7o --(i-:ã7(j -,:sõõl 
~ --~-----------------------~gua-iirli a.... 12,480 l.0.920 !1.620 7.!50 5.590 3,120 780 - 2.210 4.290 5,590 7.020 

~ ·'tls P~~(/..' _ 1.4.G9o _ ts.t3o _ u~são- !l.3~- 7.8~ _ 5.a3o _ 2.99õ- 2.2~ - ·= =~·oso -- 3.3~~- utÕ t c nolóm ...... l?; \-!.6~7~ -~~~ --~_::~ __ u.uo -~~~ __ 1~~ -~~~ __ _::~ --~~ __:::. __ __ t:.:1~~--~ 
5 Campo Limp~~ 18.070 ~~ __ l.5_!~~ -~ -~ ~~ ~~ -~ -~ _.!_:300 --=--~~ r ,.,.," ... , ...... \i! '1 ., ... ... ... tG.... .. . .,, ...... ...... 7 ... 7 .... ..... •• 700 ..... _ 

'\~ ,... 130 réis por carro JlOI' kilomotro. 
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I(STAÇÚ 

Santos •••. 

Cubal1io .. 

llaiz da Se 

Alto da Se 

Ilio Grantl 

S. Dornartl 

S. Paulo.) 

.\gua-Il..a• 

Os Petús • 

Belém .... 

Campo Lin 

Jundiahy. 

T ABEL LA N. 16 

Pot• unidado 

i I I nAIZ I ALTO I niO I s. I s. I'AULO I Aou: I I ., c .1 ~~ P o I ~S / sA:aos cuuA·r:\o I I• A sa:.:nnA DA s:mnA GRANDJ-: nF.n:-iAnoo , ..--......---.

1 
nnA:'\CA os PEnús n1d:w r.utro JUXDIAUr 

J I jllraz Luz 
' r - - - - --• .... -=-1-_:.~o~o _ 2.640 _ 4.920~~~~~~ ~~ _ 11.520 ~~ trd~· --~~~~~~~ 

..... t.t.~o - 1.200 a.,.su L92o 1.2oo 9.3uo w.oso 12.120 u.o4o u.2w w. 601 

Ta •.• __ 2.6WI- t.iiÕÕ- - __ ___:.::~·= 3.720-- 6.11~ 8.1.~ 8.8~ = 10 92J 1.2.8~ =~~~~ __ 15.36~~ 
r., ... -~~20~-~~ 2.280 ---=--~~~~~~8~~~~~- iO.õuO -~1.7~~~ 
...... 6.3üllj '·-920 3.720 1.4\0 - 2.2QO 4.\41) 5.160 7.200 9.1.20 10.320 1.1.610 I 

------;-,---;-::;- -----~ -~ ---- --·-- --Q-- ---,:-;- ---;: --·---;- --.-.~-o..... s.6.o 1 •• oo G.ooo 3.~.o •.• so - 2.wo •• 880 ,,.u2~ 6.s.o s.o.o 9,.l .. o 1 

~~~~:~ = IO.f.O·l =· 9.3GJ S~~ ·- ü.~SJ- 4.1~ ---2.1~ - = = 720 ·- 2.700 -· !,,{;~ =~~~~ -- 7.2:01 

ca.... ll.52il 10.080 8.8~0 G.GOO :J.I.Gtl 2.880 í20 - 2.040 3.960 5.160 6.'•80 ---- ---·- ---- ---- ·--- ---- ---- ---- ---- --- _.,. ___ ----
,..... i3.5•;o U.120 1.0.910 8.610 7.200 '•.9201 2.760 2.010 - 1.920 3.120 4,4\0 

.... , -lõ.t,ii(j -1\.õ\õ ~W -w.5(iü 9.120 6.840 USO 3.960 --,-.92ô --=- --t-:2ÕÕ U20 

po •.• --i.G~Sõ --n.~\õ --14-:õiõ --li:76õ --!õ~i2õ --s:õiõ,-- ;;.siiõ ~.J6o --3:12õl_l.:2õõ ------ --u2o 
..... --18.õüõ --w:-5iiõ --w.36õ "13.õSõ 1l.iiw -~ -w:w 6.~so --;,-,;w ~2u --i~2õ -----
~------ ~~....--.--

!.20 réis JlOI' cada um kilomolro. 
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I·:STAÇÕES SASTOS 

I= 

Santos ........ .. 

Cuhatiío ....... . 9.600 

Raiz tia Serra .•• 17.ô00 

Alto tia Soro·a ..• 32.800 

I 
RAIZ 

CUDATÃI) D.\ SEUhA 

9.600 17.600 

8.000 

8.000 

21.200 l:i.200 

ALTO 
D.\ SlmRA 

32.80(1 

23. ou 
f) 200 

TABELLA N. 17 

I•o1• unidado 

RIO I s I s. PAUJ.O 
GRAND~ 02RSARDO _____.. 

Brnzl Luz 

42.4ll0 57.600 72.000 

32.800 48.000 62.400 

2UOO .10.000 ü1,,400 

9.600 21,800 39.200 

AGUA 
DRA~CA 

76.800 

67.200 

5P.200 

'•4.000 

I 
os 

1l1mts I UF.J.Ibl I t: A~· p o I 
LIMI'O JU~DIAIIY 

90.4001 i03.2ilOI H1.200I uo.ooo: 

80.800 !13.6001 101.6001 U0.400 

72.800 85.600 !13.6001 !02.400 

U7.600 70 400 78.4001 87.200 ----··----··----··----·----·----·---·-----1----·----·----·-----
Rio Grande ..... 42.400 32.800 21.800 9.600 15.2il0 29.600 3UOO lo8.000 60.800 68.8001 77. GOO 

S. Dol'llardo.... ii7 .600 1,8.000 40.000 21o.~OO 15.200 - 14.!00 19.200 32.800 45.600 53.600 62.400 

_,;· 1i;- ~~;;:~:1 - 72.000 -liii.Õo -ii'4:7.õo -"""3J.2oõ -29.6oõ- v..r.oõ ---=- --;;:goo -isJ.õo - 31.200 -39.'2áo- 48.ooo I 

f~ Ag/).,;iJ')'" .... = 76.8CO = 67.200 = 5~.200 = t,\.0~ _ 3\.\00 ~ !9.200 = t,,soo = - = i3.GOO = 26 400 =34."400 = 43.200 

(

O Os Pon~ •• -~ -~ -~ _ !i7.600 _ 48.000 __ 32.800 -~~ --~~--=--·--·~ --=~_:,800 -~ 
g Bolt!m ..... -:sz.. ~~~ -~::_~ _ _!~~ _ _2~4on --~~~ -~"_:~ -~~2001 ___ -=~~~ -~:_8oo __ - __ --~ooo _ !6.800 

çl Campo Limp~ Ul.200 -~ -~ ·-.~ _ ~~.8:~ -~ _ 39.200I_~!-~ _ 8.000 ------~ 
'.\ \~'. Jundiahy .... ~ ·120.000 H0.\00 102.1011 87.200 77.600 6~.401i 48.0001 43.2001 29.600 :1.6.800 8.qoo -

I "(, . ,.... =nu - - - - ---------iJããã5 c=e::;=;--- • 1\ r". ~-. \\ .. ;,~ 
'\~ 

·C'> j 
.;S>.j 
·i.t ,! 
% ,J 

800 réis eacl:1 um por kilomclt·o. 

~ 
8 
~ 
gJ 
..., 
~ 

~ 
~ 

a. 
00 
c;,o 



TABELLA N. 18 
Distancias 01u lc.iloiUOtros 

~-

ESTAÇÕES SANTOS cunATXo DA a:~!RA I u/:~:0nA RIO GIIA~DEI ur.n~~noo j ~~ uto I n~~~~A I os PBnús BELÉM I c:r::'o 
0 I JuNouu; 

~ . ;Draz Luz , · . 

Santos.......... - !2 22 H 53 72 90 9G !13 !29 t39 t50 --- ---- ---·- -~-- ---- ---- --.-.- ---- ---- ----- ----
Cubatão .... ,... t2 - tO 2~ 41 GU 78 84 !OI H7 U7 f-38 ---- ---- ---- ---- ---- ----------- ---- ----
Raiz da Sona... 22 to- - t9 31 · 50 68 74 91 107 U7 128 ---- ---- ---- ---- ---· - ----.- ---- ---- ---- ---- ----· 
Alto da Sorra... H 29 t9 - _ t2 31 49 55 72 88 98 W9 ---- --- ---- ---- .. --- ---- ---- ---- ---- ----- ----
Rio Grando..... 53 41 3t 12 - t9 37 43 60 76 86 97' 
S. Dol'llardo.... 72---6-0 -----:M ---3-1 ---~-9 --_:- ----.g ----24---4-1. ------;7 ---6, ----,s-;-
s .. P.•uiojt~::j ----;; :-~ ---6-8 ---4-9 ---3-7 ---~-8 -~-- ----6 ----;; ---3-9 ---;,~ --; 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ·--- ---- ---- -----
Agua-llrauca... 96 8~ 74 5:l 43 2~ 6 - 17 33 43 54· 

--- --- --------- --- --- --- ---- --- --·--·-1·---1 
Os Porús.... .... H3 !01 91. 72 60 41 23 17 - t6 26 37 ---- ---- ---- ---- -·--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -·---
Dclém.......... 129 H7 !07 88 76 57 39 33 16 - 10 21 ---- ---- ---- ---- ---- ---···- ---- ---- ---- --- ---- ----
Campo Limpo... 139 t~7 117 98 86 . 67 49 43 26 tO - U 
'Juud~ ....... --·t5G --~ --t2s ---iõ9 ----97----78 ---Gõ ---5i ---37---21 ---fi---:--,, 

N. ll.-Na cxtonsão lotai da Estrada do fono do Saulo> a Jundinhy, <onta-so um accroscimo do U kilomotros para o calculo das tarifas ODI 
consoquoneia dos planos inclinados. · 

Palacio do Rio do Janeiro om 25 do Junho do 1881.- .lllanocl Buarq11c de Macedo. 
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Ac-:·os !)() PODER EXECUTPiO 685 

nEcREro N. st5! -DE 25 D~ roNHO DE 1881. 

Manda eseeular o Regulamento para o Imperial O.bsorvatorio do Rio de. J.ano.ii.o. . - . . ~--. . ... .. . . . 

Hei por Lem que no lm[Jerial Observalorio do Rio de Ja
neiro se observe o Hegulamento que com este baixa, assi
gnado pelo Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Neg-ocios do Imperio, que 
assim o tenha entendido e faca execul<•r. P;tlacio do Rio de 
Janeiro em 25 de Junho de 18Si, 60. o da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello . 

.Regulamento para o Imperial ObservatOI·io do 
Rio de Janeiro a que se retm·e o decreto desta 
data. 

CAPITULO I 

FINS DO OBSERVATORiO 

Art. L o o;Observalorio, mandado crear por Decreto de 15 
de Outubro de 1827, e denominado Imperial Observatorio do 
Rio de Janeiro pelo Uecreto n. fl57 de 2::2 de Julho de !8116, é 
essencialmente destinado aos seguintes 11ns, indicados no 
art. 2. o do citado Decreto de :1.8~6: 

§ :1.. o Fazer todas as observações a;;tronomic;•s e meteoro
logicas uteis ás scicncius em geral, e ao Br:.zil em particular. 

§ 2.• Publicar todos os annos um-Annuario Astronomico 
do Observatorio-contendo: 

:1..• Extractos das ephemcridps estrangeiras mais acredita· 
das, em tudo o que uellas possa ser aprovei wdo para as coor
denadas, e rectificac:ões, que interessem á geographia do Bra
zil e á naYe;ração da respectiva costa ; 

2.• O quadro de todas as observacües feitas no Observatorio 
durante o :mno antecedente ; · ,=~ 

:1.• A indh:a(·ào dos dados exactos dr.s s ·õ~(t~.~-;."" 
ções a~tronomicas que se deverão fa ::Jl81~ !t\llslp$~~a 
notave1s do Brazil. ~ '\~\ '' 1t~ 

_i·~.,. ="' 
' :::::0 



686 

§ 3. • Formar alumnos que po5sam depois preencher os 
· 'g-ares de astronr mos do Imperial Observ;1torio. exercitando-

d na pratica de observaçõr:s astronondcas applicaveis á grande 
geodesia, na determinação de latitudes e long-itudes, em cal
cuJos d'azimuths, de dedinação da :>gulha magnetica e de ni
velamentos nstronomicos e lJ:•rometricos; hem como nn pra
tica de observações astronomicas nccessnrias e applicaveis á 
naveg-ação e espPcialmente ao uso dos instrumentos de re
flexão, agulhas azimuthaes e de marear, e nos respr.ctivos 
calculos para deduzir latitudes, longitudes, variacões da 
agulha e :mgulo hora rio, uflm de regular os c!Jronoinetros. 
Estas observatões e seus resultados seriio ·~xarados em re
gistros, seg-undo os modelos que forem propostos pelo Director 
e approvados pelo Ministro do lmpcrio. 

CAPlTL"LO ll 

DO NUl\IEl\0, \"ENCillE::\TOS E DEY!ll\ES JJOS E~lPREGAbOS 

Art. 2.• O pessonl do Imperial Observatorio constará, se
gundo está d..terminado pelo art. :-!." § 33 da Lei de Orça
mento n. 30li de 5 de Novemtro de -181:10, de: 

i Director · 
:1. f .• Astronomo 
:1 ") o 

:1. 3.• 
f Cnlculnclor 
i Con~ervador do material 
3 AI um nos astronomos 
:1. Porteiro 
3 Guarrl11-manobras 
f Servente. 
Esks empregados teri'io os vencimentos, Jixados na eitada 

lei, que vão mencionados na tabella annrxa, divididos em 
2/3 partes para ordenado c 1/3 p11ra gratificação devida pelo 
effectivo cxercicio. 

Art. 3. o Siio attribuições do Director : 
§ L• Dirigir todos os tr:,bnlhos que se. fizerem no Impe

rial Obscrvatorio, cstabt:ler:endo a ordem e o methodo que se 
devem seguir nas observações, nos calcules e nas descripc;ões 
graphicas. ·· 

§ 2." Escolher o eoordrnnr as mate1·ias que devem com pôr 
o Annu:1rio Astronomico. . 

~ 3. • Dirigir e rcgnlar a correspondencia com os princi
paes observatorios estrangeiros. 

§ 4. o Provirlencl~r para que todas as observações astro
nomicas e meteorolo~ieas feitas no Imperial Ob~ervatorio, e 
seus respectivos calculos, sejam cnid::tdoiamente cxorados em 
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dous registros differentes e convenientemente dispostos, tendo 
cada um o compett,nte rotulo. 

§ 5." Publicar, com a possível regularidade, ílS observações 
e documeatos perteneentes ao Imperial Ob.<:ervatorio. 

§ 6. o Dar cópias dos documentos e calculos existentes no 
Imperial Observatorio, mediante prévia permissão do Minis
teria do Irnperio. 

E' pro h ibida a sahida dos originaes, os qnnes só podem 
ser vistos e examinados por pesso~s competentemente auto
rizada~, na presença do Director ou do ·empregado por elle 
designado. . 

§ 7. o Determinnr os serviros que os astronomos e alumnos 
astronomos devem execut1•r no Imperial Ol!servatorio. 

§ 8.• Evitar que quíllquer pe:;soa estnmha, sem sua li
cença, faç;~ uso dos instrumentos ou de qualquer outro 
objer:to pertencente :~o Imperial Ob,-erv<~torio. · 

~ 9.• Reg-ular tudo que fúr con~ernente á economia e po
licia do estabelecimento; P representar ao Governo sobre tudo 
qm:nto · fôr a bem do serviro. 

§ fO. D••i'erir juramento nos emprega•los do Imperial Obser
vatorio, c a'si~nar os r·espectivos termo';;. 

§ 11. I·!~põr <•os emprrgados n' penas disciplinares indi
cadas no art. 35, dando eonhecimento ao .Ministerio do Im
perio. 

§ :1.2. Enccrr~r o ponto do~ cmprcg:~dos, fazeudo ns notas 
QUe! foren, necessaria~, e ~·nbricar <~~tas. · 

§ t3. Hever e MSi!!IHll' a~ folhas dos vencimento~ dos em
preg-ado~, e mandar t.irnr dLJ:lS vias das mesnws folha8, rc
mettendo uma para o Thr~ouro e outra JWra a Secr.:ltaria de 
Estado dos :'\egocios do lmperio. · 

§ i4,. Julgar ou não ju,ti!ic:~das ns fnltas dos empre
gado:;. 

§ W. Enviar, em duas vins, ;\ rr.f,•ricia Secrctarin n folha 
mensal das gr;;tifiençõe~ dos guardn-m;;nohras c ~ervente, 
afim de serem devidamente procl!SS<~dns, e ordenar-~e o pa
g-amento. 

§ 16. Regular as despezas d<~ prompto pngamento, por eont::. 
da qu:mtia que :1nntwlmen t•' se arliant:.mí ao porteiro do Obser
vatorio, e solicitar do Mmisterio d•.> lmperio autoriwção P<•ra 
as demais •]ue fon·m prcci~as. 

~ :1.7. Bemetter ii mencionada Secretaria no principio de 
cada mez as cunt<•s, em du:1,; vias, das de;;pezas miudas do mcz 
anterior, 11:lm de se determ[na!' o pagamento. 

Art. r.,, o O Director é obrigado a re~idir no Imperial Ob~er
vutorio. 

Art. 5." Ao L• Astronomo.competc 0spr.cialmcnte verificar 
a rcetificatão dos in~trumentos e:npregndos pelo obs ' . , . 
fazendo neste scnlitio as ob~.ervaÇõr•s · nccessa ·· , . sea ~~~i 
a cx<·cuçiic das in~trucções qlle !"orem d A,l'\tpil)kf.êl'j 
mautcr a regularidade no ser·viço e 11 ~~~mr.:ctor em 
todns ns verificações precisas. as~im co ~~~i'scuss5o dus re. 
sultados e prep:.1ração dos trahalho 

1 
~ a publh:ação. 

:CC 
~ \ 
~,-; nr.r. ;;E-:?0~ 
~ 



68~ ACTOS DO PODER EXECU1'1VO 

Art. 6.0 Aos 2. 0 e 3. 0 Astronomos compete: 
§ V Fazer o serviço alternadamente, sendo obrigados a 

· estar presentes n:~s occasiões de observações, conforme as 
ordens do Director. 

§ 2. • Executa r todas as observações, calculos e trabalhos 
graphicos que o Director lhes determinar. 

§ 3. · Organizar com exactidáu e nitidez o dia rio de seus 
trabalhos, no qual deve càda um transcrever circumstancia
damente todos os calculos a que procederem. Cada diario 
ser:í rubricado pelo Astronomo que o redigir, e ficarão todos 
pertencendo ao Imperial Observatorio. 

§ 4. o ltagular a marcha dos cbronometros. 
Art. 7. o Ao Calculador compete : 
§ L o Fazer ou verificar todos os calculos·que forem de

terminados pelo Director. 
§ 2. o Ter sob sua guarda a bibliotheca e archivo do Im

perial Observatorio. 
Art. 8." Ao conservador do material compete : 
§ f.. o Registrar, em livro proprio, com as convenientes 

formalidades, o inventario dos instrumentos e mais objectos 
pertencentes ao Imperi:~l Observatorio. · 

§ 2. o Ter a seu cargo a conserva~ão dos instrumentos, 
para que se achem semp1·e em estado de bem servir, infor
mando ao Director sobre IJUil!quer ~:oncerto de que precisarem 
os ditos instrumentos e que possam ser feitos na officina do 
Observa.torio ; e sobre as substituições que se tornarem 
necessarias. 

§ 3. 0 Manter e dispor convenientemente os instrumentos 
para as observações e experiencias ; e auxiliar o pessoal scien
tifico, na parte material, quar..do se tenham de fazer obser
vaÇões import:mte~, e a sua presença seja julgada necessaria. 

Art. 9. o Aos ai um nos astronomo~ compete: 
§ 1.0 Executar os serviços determinados peJo Director. 

. § 2. 0 Ajudar os Astronomos nas observaçoes, calculos e de
scripções graphicas que os p1esmo~ Astronomos tiverem de 
fazer. 

Art. 10. Ao porteiro compete : 
§ i. o Cuidar do asseio c conservação do edificio e dos 

moveis qo Imperial Obs··rvatorio. 
§ :-.!.o Expeclir a correspondencia olllcial do Imperial Obser

vatorio. 
§ 3. o Fazer, de ordem do Director, as despezas miudas de 

prompto pagamento, por conta de determinada quantia, que 
Jhe será adiantada em c:~da um à os exercícios. 

Estas .despezas serão devidamente comprovad~s com do
. cumento.:, e relacion3das par:~ serem no fim do mez presentes 
ao Dirt>ctor, o qual observará o disposto no § :1.7 do art. 3.0 

afim de verificar-se o pagamento. 
§ 4. oJnspeccbnar o trabalho do servente, segundo as in

struccões do Director, ou de quem suas vezes fizer,·c cumprir 
todas ·,1s ordens relativas á natureza do seu emprego, que 
lhe forem competentemente dadas. 
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CAPITULO II1 

DA NOMEAÇÃO, DEMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS EMPBBGADOS 

Art. H. Serão nomeados: 
§ i. o Por decreto, o Director e os Astronomos. . . 
~ 2. o Por portaria do Ministro do Imperio os mais empre· 

gados; sendo o conservador do material e o porteiro sobre 
proposta do Director. 

§ 3. o O Director do Imperial Observatorio, com approvação do 
referido min1stro, nomeará o Calculador, os guarda-manobras 
e o servente. . . . . . 

Art. 12. O logar de Director é. de livre nomeação do Go
verno liDIJE'rial, que poderá tambem contratar,. para exer
cei-o, profissional estrangeiro de distiucto merecimento, sob 
condições especiaes, si elle ~ão preferir servir com os mesmos 
onus e vantagens e<~belec1dos no presente Regulamento. 

Art. 43 Os Astronomos serão nomendos por concurso, ao 
qual se admittirào os ·empregados do Imperial Observatorio 
que se propuzerem áquelles Jogares e quaesquer pessoas que 
para elles se inscrevam. 

Para esse fim o Director organizará instrucções, que serão 
submettidas á approvação do Ministro do Imperio. 

Art. H.. Os alumnos as trono mos. serão tambem nomeados 
por concurso. 

As provas exigidas são as seguintes : 
V• Lingua nacional; 
~.o Arithmetica. inclusive o emprego !}os .logarithmos, 

algebra· e geometria; 
3. o Trigonometria ; · 

· ~.o Cosmographia ; . . . 
5. 0 Traducção· das línguas franceza e ingleza. 
Art. la. Para ser admittido á inscripção é necessario que 

o candidato prove ter i8 annos de idade, pelo menos, e bom 
pr(lcedimento moral e civil. 

Art. :16. O concurso far-se-ha perante uma commissão com
posta do Director, :1.. o Astronomo e outro funcciooario que o 
Director designar ; e será annunciado com antecedencia de 
60 dias, em edital publicado pela imprensa. 

Art. 17. Serão livrP.mente demittidos quaesquer empregados 
do Imperial Observatorio, quando deixarem de bem servir. 

Art. 18. O director será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo :1.. o Astronomo. · 

Art. 19. O sui.Jstituto terú flireito: 
§ Lo A' gratificação do snb~tituido accumulada ao venci-

mento integral do cargo effectivo do mé::imO s · , 
comp-letar-se a importancia total dos venci ~~t!ÃE(J 

§ 2. 0 A todo o vencimento: . · ... f\\ •- · ' 
:l." ·Si o cargo de Dircctor estiver va"'' ·~~\J 
2.o Si o Director nada perceber. ::--.,.~ 
PODEI: E!EC't:T!'ro fSlíf ~ (H. 

~-~·~;; 
·~ . -
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CAPITULO IV 

DAS FALTAS DOS EMPREGADOS 

Art. 20. O empregado perderá todo o vencimento: 
§ f.. • Si faltar ao serviço do Imperial Observatorio sem cau

sa justiftcada. 
§ 2.• Si retirar-se, sem licença do Director, antes de findos 

os trabalhos. 
Art. 2f.. O emprPgado perderá toda a gratificação: 
§ i.° Faltando pur causa ju~titicaJa. 
~ 2. o Comparect>ndo depois ou retirando-se antes das horas 

marcadas no art. 3~. 
Art. 22. O empregado perderá metade da gratificação: 
§ i. o ::)i comv:~recer até ás 9 l/:al hora~, ainda que por 

causa justificada, depois de encerrado o ponto. 
§ 2.u ::ii mesmo çom permis~ão do Director retirar-se uma 

hora antes de findos os trabalhos. 
Art. 23. São causas justilkadas: 
§ 1. o Moles tia do empregado, que será provada com attes

tado de medico, si as faltas exc;;derem a tres dias em cada 
mez. 

§ 2. o Molestia grave de pessoa de familia. 
§ 3. o Nojo. 
~ 4:. o Gala de casamento. 
Art. 24:. Não se considerarão justificadas as faltas que de.r 

o empregado por se achar em commissã.:. alheia ao Minis
teria do lmperio, ain~a que com autoriznção deste. 

Art. 25. O desconto por faltas interpoladas corresponderá 
sómente aos dias em que ellas se dflrem ; si, porém, forem 
successivas, o deSt'Onto estender-se-ha aos dias que, embora 
de guarda ou feriados, se comprehenderem nu período des
sas faltas. 

Art. 26. Não soffrerá desconto o empregado que não com
par~cer no f,,,perial Observatorio por serviço publico gratuito 
e obrigatorio em virtude de lei. 

Art. 27. As faltas se contarão á vista do livro do ponto, 
que. será assignado pelos empregados, assim .dm·ante o pri
meiro quarto de hora que se seguir ao marcado para comE\ço 
do expediente, como na ocmisião de se retirarem, termmados 
os trabalhos. 

CAPITULO V 

DAS LICENÇAS 

·Art. 28. Os empregados do Imperial Observatorio poderão 
ter até um annu de licença com ordenado ou sem elle. 
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Art. 29. Ainda por motivo de molestia a licença só poderá 
ser concedida: 

§ 1. • Com ordenado por inteiro até seis mezes. 
~ 2.• Com m.etatle do ordenado por igual período. 
Art. 30. Alls empregados, que obtiverem licença por mo

tivo diverso do mencionado no artigo antecedente, descon
tar-se-ha a quart11 parte do ordenado até tres mezes ; a me
tade por mais de tres até seis ; as tres IJUartas partes 
por mais de seis até nove; e todo o ordenado d'ahi em 
diante. 

Em nenhum destes casos será abonada a gratificação de 
exercício. · 

Art. 31. O tempo das licenças prorogadas ou de novo con
cedidas aos empregados do Imperial Observa to rio dentro de um 
anno, contado do dia em que houver terminado a primeira 
licença, será junto ao da bntecedente ou das ante1:edentes 
afim de fazer-se o desconto de que tratam os arts. 29 e 30. 

Art. 32. Não se <'Oncetlerá licença ao empregado que ain
da não houver. entrado no exercício do Jogar. 

Art. 33. Ficarão sem effeito as lh:enças em cujo gozo não 
3ntrarem os emvregados no prazo de trinta dias, contados 
da data da concessão. 

CAPITULO VI 

DO TEMPO DO SER \"IÇO E DAS PÉNAS DISCIPLINARES 

Art. 34. O serviço do Imperial Observatorio é diurno e 
nocturno: o diurno será das 8 horas da manhã ás /j, da tarde, 
e o nocturno das 6 da tarde ás H da noite e das /j, ás 6 da 
madrugada. · 

Art. 35. Os ·empregados do Imperial Observatorio, nos 
casos de negligencia, desobediencia, falta de cumprimento de 
deveres ou ausencia sem causa justificada por oito dias con
secutivos, ou por quinze dias interpoladamente dur.ante um 
mez ou consecutivamente em dous, ficarão sujeitos ás se
guintes penas disciplinares : 

§ :1.• Simples advertencia. 
~ 2. o Reprehensào. 
~ 3.• Suspensão até quinze dias. . 
Art. 36. As penas disciplinares serão impostas pelo Ministro 

do lmperio ou pelo Director. . 
Art. 37. Só pelo Ministro poderá ser determinada a .sus

pensã@ do empregado comprehendido em algum dos seguintes 
casos: 

~ i.• Prisão ~or qualquer motivo: , . 
~ 2. • Cumprimento de pena que obste ao desempenho das 

funcções do emprego. 
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§ 3. o Exercicio de qualquer cargo, industna ou occupaçao 
que prive o empregado do exacto cumprimento dos seus de
veres. 

§ 4:. o Pronuncia em crime commum ou de responsabilidade, 
quer o empregado se livre solto ou preso. 

§ 5.• Necessidade de suspensão, como medida preventiva 
ou de segurança. 

Art. 38. O. elfeito da suspensão, a que se refere o artigo 
antecedente, e a perda de todo o vencimento, exeepto quando 
se tratar de medida preventiva ou de pronuncia em crime de 
responsabilidade. 

Neste caso o "mpregado perderá a gratific~çiio, e no de pro
nuncia em crime de responsabilidnde observnr-se-ha o dispos
to nos arts.165 § 4:.• e :1.74: do Codigo do Processo Criminal. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 39. O empregado t]UC actualmente se acha encnrre
gado do serviço dos ehronometros e do signal iln hora parn o 
porto desta cidade continuará no mesmo servit:o, llté ul!eriur 
deliberação do Governo Imperial, com a gratiticação annu<ll 
de 360,S que percebe. , , . · 

Art. 4:0. O L • Astronomo, j;.í nomeado por decreto, por 1er 
sido designado d'enlre os adjuntos tio Imperial Ollsc~vatorio 
para substituir o Direclor, perceberá, a contar do 1. o de.lulhu 
proximo, os vencimentos marcados na. tabella <mnexa. 

Os dous actuaes adjuntos sel·ãô prodqos interinamente nos 
Jogares de 2.• o :L• Astroiiomos, perceb~ndo lambem a cont~r 
daquella data os' vencimentos Jlxado.s na mesma taiJclla. 

Deverão, porém, estes ultimos, dentro de um anp.ó, prestar 
exame de sufficiencin para poderem obte1: .as nomear;ües 
effectivas.· · · . · 

§ L• Este exame, em que serão dispensadas ás provas de 
observ-ações astronomicàs, versará, quanto àos calcufos, ~obre 
os seguintes pontos: ·· · · 

:1.. o· Determinaçãô das orbitas de cometas; planetas e estrellas 
duplas; · 

2. o Comparação d:~ theoria com as obServaÇões; 
3. • Formação de ta boas astronomicas. . . 
Na occa.$iiio do exame os examinandos dc,•erão apresentai' 

trabalhos pràticos qlié tenham feito sob!·e a útateria. . 
§ 2. • No caso de que não exhibam sufficientes provas 

de habilitação, poderá verificar-se novo exame dentro do 
prazo qtie fór murcadó pelo :Ministro. do lmperio; mas, si 
ainda derem provas de insufficiencia, perderão o direito 110s 
referidos Jogares. 
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§ 3. • As nomeações effectivas serão feitas segundo a clas
sificação que os examinandos obtiverem no exame. 

Art. U. Só depois de realizar-se o exame de que trata 
o artigo antecedente por-se-ha em execução o que dispõe o 
art. :1.3 deste Regulamento relativamente ao provimento 
dos Jogares de Astronomos. 

Art. (1,2. O actual guarda será nomeado porteiro, conti
nuando, porém, a exercer as funcções de ajudante do serviço 
meteorologico, pelo que perceber-á, além dos vencimentos 
de porteiw, a gratificação de 600* annuaes, que se destina 
ao servente, cujo Jogar conservar-se-ha provisoriamente vago, 
s~ndo feito pelos guarda-manobras o serviço da limpeza do 
Imperial Observatorio. 

Art. 43. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junho de !881.-Barão 

Homem de lllello. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DO BIPERIAL OBSER
VATORIO DO RIO :OE JANEIRO A QUE SE REFERE O REGULAMENTO 
QUE BAIXOU COll O DECRETO N. 8i52 DESTA DATA 

Emprcaos 

l. Dircctor •..•.•.•.•..•...•••...••..•.• 

1 Primeiro Astronomo ·! •••••. ; •••••.•.• 

l. Segundo Astronomo .......•.•.•.•.... 

:1 Terceiro Astrouomo •...••.•••••..•••• 

i Calculador. . • . • . . . . . • ..••.•..•.•..•• 

3 Alumnos astronomos, a 800~ de or
denado o. 4CO,) do gratiflcação .•••.•.• 

I· Conservador do ma!eri:iL ...•••....•• 

3 Gna•·da-manobras, a 6408 do ordenado 
o :!20:) de ,;ratificação ..•••..••..•.••. 

E i Porteiro ..•..................••.....••• 

jl 

Vencimentos amn~acs 
.---· 

Ordenado I Grat~fi-~ Total caçao 

4:66G;)66i 2:333~33 i:OOO.)OOO 

4:000:>000 2:000$0JO G:o:o.sooo 
3:333$334 !:666$()6 5:000_5000 

2:66G,)66i !:333,;333 4:000EO<JO 

1:600,)000 SOO,)OOO !:4)()_5000 

2:400~000 1:200$000 3:6a<!SOOO 

!:600.:)000 800$000 2:400$000" 

1:920,)000 !1605000 2:8EO~OOO 

640,)000 320,5000 9GOJCOO 

te~ã~f&A~!;; 
~ 
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DECRETO~. 8!53 -DE 30 DE JUNHO DE 1881 •. 

Disso!Te a Camara dos Deputados e convoca outra. 

Usando da attribulção que Me confere a Constituição 
Política do Imperio no art. iOI § 5. 0 , e Tendo ouvido o Meu 
Conselho de Estado, Hei por bem Dissolver a Camara dos 
Deputados e convocar outra, que se reunirá no dia 3i de 
Dezembro proximo futuro. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se· 
cretario de Es1ado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Junho de i88f, 60. 0 da Independencia e do Irn· 
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
' ' 

Barão Homem de Mello. 

DECRETO N. 815!!: - DE 30 DE JUNHO DE !881. 

ConToca para o dia 3t de Dezembro do corrente anno a nova Assombltía 
Gorai Legislativa e dosigna o dia 3l do Outubro proximo futuro para se 
procedor em todo o Imperio ã eleição geral dos Deputados. 

Tendo por Decreto desta data dissolvido a Camara dos De· 
pulados. e Convocado outra para o dia 3i de Dezembro do 
corrente anno, H,.i por bem Convocar para aquelle mesmo 
dia a nova Assembléa Geral Legislativa, designando o dia 3i 
de Outubro proximo futuro afim de se proceder em todo o 
Jmperio á eleição geral dos Deputados. 

O Barão Homem de :Mello, do Meu Conseiho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o 
tenha entendido e f;oça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em ~O de Junho de i88f, 60. 0 d~ Indepe~dencia e do lm· 
perto. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão Homem de Mello. 
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IlEf:I:F:T1)~. kl:i"j-1l1~ I fll-: IlJTlIODEIRRI.

\llPT,'l :1 di~ll(\-:ir.:l(l d(1 :111" !)i) dn l}(l('rf'IO 11. 7nf.:~ do :11 di' Ontuhrn do l~íR,
!LI ~):Jl'll' l'nl:div:t ;') .\1/);:1 df' B.'n<!;l.-> do Pl"loL:ts.

Attendendo :lI1 C[1l1' '11' rrpl'l'sr'])I~r~m:l A,SOd~f'iiO Com
mercial, a C:llll~l'a lIIllnicip,i1 I' vario, cidarnos 11:1 cidade do
ltio Grand!', Prn\'ineia dr S. Pedro do Hi" Grande do Sul. de
mnnstrando que a Iaculdad« c"IJ(~()dida:í Mr~,~ rln llendas da
('i dadl' (li> I'elota" pelo art , 9" (lo Decreto n. iOli:l de:ll de
Outubro dI' lHiH e,t:" cansando gTan,';"illlo prejuiz« ti renda
110 Estatlo e a" connncrcin lirito d:\ (l1':1I,'a do ltin (;randr, ('
Tendo nuvido :l SI'ceão "'~ F:lZrn,]:1 tio Consnl ho do Eç{:1I1o:
lIoi p,)r hem, de eonformid:ld!' cotu :) ~[inha [IIlIJl'rial I\r',olu
ção de Consulta dI' ':!;j de Junho [rroxuuo passado, Alterar a
disposil'iio d" rd()I'ido nrt. (I' do 1l"ITelo n. iO(i:J. na parte
relativn {I Ml'sa di' I\,'nda, dI' 1','loln", d,'terminando quo ílquo
('sta hnhil itndn súm"nl" pnra os d"SP:ICho, de (J1w tratam O"
~~ ::2". :1". lia I' i" do art. I~,"i do 1l"I'fI'I1l n. ::2lii:2 de::2 de
Agosto de IRilj : dando o prazo dI' trcs ml'ZI'~' para priuoípinr
a vigol'ar e"t:1 rl'stril'ção, nflm dI' n:"1I1 tlcarern I'l'I'jlldicados
quaesquer interesses que osu-jnm comnromeuídos em virtude
das faculdades ('oncl'didil-; :'1 r!'fl'rida \[",a de l\t'nd'ls.

José Antonio Saraiva, do lIleu Conselho, Senador do Impe
rio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado do" Noaocios dn Fazenda e Presidente do
Tribunal do 'I'hesouro Nncinnnl, assim o tenha entendido e
faca executar. Palacio do Hio de Janeiro em ,I de Julhn de
IRRf, tiO" da Indopendcncla e do Imperio .

Com a ruhrica de Sua Mngestadc o Imperador .

.Tosi-i1utonio Saraira,

',~iJ'lr~,-~ ,,'
()

/;
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DECHETO N. 81:;G -IlE IIlE J!)L!lO IlE 1881.

Approva. com altoraçiic.c;, os o-t atuto, do Banco Auxi li ar,

Attend-ndn ao que Me requereram () Dr. Joaquim José
Teixeira de Carvalho Junior e outros, mernhros do Centro
Diret'lorio do Hancn Aux iliar, e Tcmlo ouv iuo a Se('ç~o de
Fuzen..a do Cuu .e1llO de I~stado, Hei por bem, de conformi
dade 1'001 a '\Iintlil IIllppri;i/ B"S'''II():IO de Consulta de ::W de
Ju nlro pro xi mo findo. "\pprov;I/', rutu :1, alt"r;l~ões abaixu m
dira.las. os eslalutos dll IIll'SIIIO B"lll:O, cuja orgaruzaçâo foi
autoriz:lda pelo Decreto li. 7H!li dI' ':i diJ Nuvcruhru do anno
[l:l"Sado:

Xo nrt , 1°, em vez das palavr:». - nesta pr:wa - diga-se :_
na ]lr:lça do l\io d., Ju1I"lro.

11

No art. 3° § 6° - acresceutc-se : - Mas não poderá em
prestar sobre penhor dI' SI"'" propri:ls aI'IJil:S.

111

Ao art. /1°, depois (lo primeiro período, ncrescente-se i c

A I" seri« será em itti da autes da ill"t:lll<lção do 13,lllCO, e a
2" quando for doterruinud« 1"'1:1 "ssl'llIbl,':a geral dos accío
nístas ,

IV

Ao art. H, depois das palavras - com oito dias de antece
deucia - acresce 11 te-sI' : - si a rtuui..o f"11' orrlinaria, f: com
:mt"l'ipaç<lo de 1.5 dias, si lúr ex.traurum.uia.

Parugrnpho unlcu. A cunvura\';\o ord.uaria terá Ingar :IH
nuulmente DO decurso dos 1I11'les de Julho a Agosto, «tlm de
ser presente ;1 aSSl:lllblea g('r;il o m veutario e IJedanço do
Banco.

Ao art. 2r:i, acrescente-se : - (}, dirertor-s substituídos não
poderão ser reeleitos dentro do primeiro anuo, contado do
dia da substituição.

VI

No art. as, em vez dI' I1Il1 (,'rço de seu capital, diga-se: _
um terço da importnncia das ci uc» mil aCl,,'ões que «onstuu-m
a la serie do seu cnpi tal , o que s.' verilic"r:i dentro do prazo
de seis rnezes, contado da (bta do decreto da approvnçào
destes estatutos, de conformidade com ti disposição do art. 12
do Decreto n. :2i1I de 1!l di' Dczemhro de HHiO.
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VIr

Ao mesmo artigo, acrescente-se:
§ Lo O Banco se dissolverá no caso de perda de dom: terços

do sen capital, e nos casos previstos pelo Codlgo Commercial
f' arts. a5 e a6 do Decreto n, 2711 de IRGO.

VIII

o paragrapho nniro (lo mesmo art. :\R passa a ser ~ 2,"

IX

o art. :19, que passa a ser fIO, suhstitua-se pelo seguinte':
Art. a9. Dentro do prazo de ires mezes, contados (la data

110 decreto de approvação destes ostatutos, deverá nstar cou
«luida a dístribuíção das acções da 1. a serie, que ainda não
foram subscri ptns ,

Pnrngrnpho unico . Julgnr-sc-ha caduca a autorização con
1~I)dida pelo Governo Imperial para incorporação e lnstallnção
do Banco, si nos pl:azos marcados não se eüectuar a distri
buição das noções restantes, si não se fizer a primeira entrada
do seu valor e não começarem as operações, conforme de
termina o art. 12, ~ 3,°, do Decreto n. 27H.

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do In1
perio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Fazenda e Presidente do
Trlbunal do 'I'hesouro Naeional, assim o tenha entendido c
faca executnr , Palacio do lIio de Janeiro em 1 de Julho
(Ir' lRRL fiO," da Independsncia e do Imperio .

Com a rubrica de Sua "Iagestarle o Impurnrlnr .

Ios.' Antonio Sara)rrt.

IlECHETO N. 8ltii - DE I DE .JlTLlIO DF. IRR I .

1':II'Ia a :í(l(J:()O(l.; o capital garantido pelo Decreto 11. 8089, do 7 de Moio pro;
vimo findo. para a fllnda~,ão de um ongenho central no mnniripio de Pi·
raeir aha, Prnvi nri a de S. Paulo. e altera a clansula 12.:\ (h~ 11110baixaram

{'OTO o mesmo deeroto .

Attendendo 30 que Me requereram Estevão ltibeiro de
Souza Rezende, Antonio Corrôa Pjlcheco_.Q J031}uim Eugenio
do Amaral Pinto, Hei por 1)(]~Ílã(p,ú J~Ilf,viir' 1\_Q.uantia de
:;00:000,'1 () cnpitnl 11(1 "OO:~Q,\o'Wll~fiJl1hl"J nçril'Drrrrtll

t~\\' f/i,

l'~..~:,

ti:
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n. 808\), de 7 de Maio próximo findo, lhes foi concedida ga
rantla de juros de 7 % ao anno, para o est"belecimento de
um engenho central para o fabrico de assuear decanna no
municipio de Pi~acica"a, Provínoia de S. Pàüto,coino tambem
alterar a clausula 12.' das que baixaram com o mesmo
decreto, pela fôrma seguinte :

• A companhia ligará por meio de linhas férreas, na ex
tensão de 15 kilomdl'os, pelo menos, o eugenno central
tom 3S propriedades agrteol is do rnumcipín, estabelr('lmdo
paradas onde POS"3111 ser entrrgnes pelos cultivadures as can
n3S destinadas :í fabrico], e enlJJri:gando tracção animada ou a
vapor para a conduel.'üo da cunna em toaqon» apropriados a
este serviço. »

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro
e Seeretario de Eswdo dos i\egocios da Agncllltllra, Com
11Iereio n Obras I'llldil'as, assim o tenha entcndídn e faca
execlltar. P;dacio do Bio rlo Janeiro om 1 de Julho de
1RRI. 60.0 da IndeIH'nd:'neia e do Imperio.

Com ,1 rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Ma noel Huurque de Macedo.

DECHEro N. 81 ;j8 - UI<: I m; JULHO DE 181H •

.Approva os estatutos da Sociodade drl soecnr ros ruutues c Ilniãn COlllllwrl'i:11
dos Varoji~la.s do Sccros r Molhado,l:; s .

Attendendo ao que requereu a Sociedade de soccorros
mutuos • União Comm-rclnl dos V<lrejistas de Seccos e Mo.
Ihados s , eConforrnando·lHe com o parecer da Secção dos
Negados do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 28 de Abril d- cnrreuts anno, Hei por bem Ap
provar os estatutos da mesma sociedade.

Quaesquer allera;"õl's que "~ Iizere.n nos ditos estatuto"
não poderão sei' )losta, 0111 e\c"I[I:;I() 51'111 prévia approvaçào do
Governo Imperial.

\) Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se.
cretario de Estado dos Negocias do Imnerío, assim o tenha
entendido e faça executor. Palacio do Hio de Janeiro em 1 de
Julho de 1881, 60. 0 da Indepcndene!a e do Imperlo ,

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Barão Homem de Mello.
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Estatutos da Sociedade União Commercial dos
Var~jistas de Seccos e Molhados

CAPITULO I

DA onliANlzAÇÃO E DOS FINS DA SOCIEDADE

Art. Lo A Sociedade cUnião Commercial dos Varejistas de
Seccos e Molhados. será formada de duas classes de socios: a
dos elfectivos e a dos honorarios : e terá sua sédo nesta
Cflrte.

A classe dos socios effectlvos compor·se-ha exclusivamente
de pessoas pertencentes ao eommercío, a varejo, de seccos
e molhados.

Art. 2. o Os fins da sociedade serão:
§ I." Proteger os associados em tudo quanto. sendo per

mittido pelas leis do pniz , possa contribuir para heneficio
delles, quer com relação á sua qualidade de commereiantes,
quer á de simples particul3res.

§ \!. o Promover o desenvolvimento do respectivo com
mercio, assegurando, quanto fôr possivel, o bem-estar de
cada socio; e procurar a reconciliação de quaesquer associados
que se achem d-savindos.

§ 3.° Soccorrer os socios em caso de necessidade, ou 3 suas
familias, quando elles falle~am em estado de pobreza.

CAPITULO 11

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS

Art. 3. o Para SCl' socío effectivo é nacessario, além da con
dição determinada na 2." parte do art. L°, estar no plono gôzo
dos direitos CiVIS, ser de provada moralidade, possuir esta
belecimento ou ser caixeiro em estllbelecimento de seccos e
molhados, a varejo, e ser proposto por socío quite com 3
thesouraria da sociedade.

A proposta conterá o nome, idade, estado o nacionalidade
do proposto, declaração do logar onde fôr estabelecido, ou,
sendo caixeiro, do estabelecimento C!!!.JIJlü estiver empregado.

Art. 40. o A' classe dos sociJ;ls'1iõn9,tariog serão admittidas
as pessoas que tive~em pr~Íl~~.\s~tYl#,â:sociédadlJe não
puderem pertencer a classé ~ 'Mi'ectIvos. \" r, ')

l~ . I ,' -Ó,

~\
v. I')

'/.-
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A admissão se offectuará mediante proposta assignada por
tres ou mais socios ellectivos, ou por qualquer dos membros
da directoria ou do cansoIho tlscal .

A proposta conterá o nome, idade, estado, nacionalidade e
oceupação do proposto e indicarão de seus mcritos e ser
viços.

Art. ti.O As propostas a que se referem os arts. 3.° e ll.o

serão apresentadas uas sessões administrativas da diroctoria
I' do conselho fiscal, e votadas por escrutlnio secreto.

A maiorta de votos Iavnraveis dos socios presentes approvará
as propostas para socios cffcctivos ; para socios honorarios
serão precisos dous terços dos votos.

A requerimento 110 qualquer dos sacias presentes podr-r.i,
sem discussão, adiar-se a \Olill:iío para a sessão "rguinto.

Art. 6.° Todo sacio elfcctivo ter.i o direito de votar n sor
votado para os carg-os e commtssões da sociedade, achando- "e
quite com a thesouraria dosta : e de intervir em todos os
assumptos de interesse social, fazendo as propostas qur:
julgar tendentes ao bem da soeierladr-, discutindo p, votando
I'Il1 assernhléa geral.

Os socios fundadores poderão, além disso, tomar parte n:1S
discussões do conselho Ilscnl e da directoria em suas sessões
udministratívas : m:1S não votarão em suas resoluções.

Art. 7.° Os socios honorarios terão o direito de assistir :"is
sessões administrativas e :IS de asscmhlén geral, bem assim
de tomar parte na, respectiva" discussões; llI:1S não podurãn
votar.

Art. H.O Todos os sócios g"ozilrão das demais regalias garan
tidas nestes estatutos om bouoücio de cada UIl1 e da respectiva
Iamilin, (J em rela~'ã,) aos Iwgodos da sociedade.

Art. !l.o São deveres do soclo cffer.tivo :
~ 1.° Dar a joia da entrada na importancia de fO~, o 2~ do

diploma, e contribuir com a mensalidade de 1;5 paga adian
tadamente por trimestres.

~ 2. ° Aceitar e exercer o cargo para que fôr eleito, salvo
impedimento nttendivol, allegndo e provado, ou caso de re
eleição.

~ ;1.0 Prestar o auxilio que de suas luzes e valímcnto re
clamar a directoria para a defesa dos interesses e convenicn
cias da sociedade c para a protecção devida a cada consoclo.

~ 1,. ° Observar os preceitos destes estatutos e dos regula- .
mentos approvados, para sua boa execução, pela nssemhléa
gN:lI.
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Arl. 10. () sacio eJl'ectivo poderá remir- se do pagamento
das mensalidades, dando no neto da entrada a quantia de
1001$000.

Poderá ainda remir-se nos primeiros 10 annos, contados
da sua entrada, levando-sc-Iho em conta daquella quantia
a metade das mensalidades, si estiver quite e não houver
recebido da sociedade auxilias pecuniarios.

Depois de :\O annos, si cst iver nestas mesmas condição:" oh
terá a remissão dando q,(J.) por urna :,0 vez.

Art , H Ao socio honorario incumbe:
~ L0 Concnrrer com ma intervenção, si a directoria a

solicitar, quando possa ser efficaz a fim de conseguir-se
qualquer beneiieio para a soricdade, c não haja motivo pun
deroso deescusn.

§ :2.0 ltcspcitnr as dispO"içlH's dos presentes estatutos e dm'
regulanwntos legalmcnte expedidos para sua oxeeu(.~ü(J.

Art. 12. Perde os direi tos de sur-io :
§ 1. o LI que, nüo estando isento de pagnr mensalidade:"

deixar de as pagar durante dons trunc-ares, salvo si.justiíi
cundo a falta peraute a dircetoria, realizar o pagalllento llO

decurso do terceiro trimestre.
§ :2.o O que Se desligar da sociedade.
~ 3." ü que por crime contra a honra ou contra a pro

priedade túr condemnado peja justiça publica.
§ !J,.o LI que extraviar qualquer quantia ou ohjecto perteu

cento á sociedade, si para havei-o fuI' necessario proceder ju
dicialmente.

§ ti. o ü que por dons terços dos votos da nsseruhléu geral
Iúr dispensado de fazer parte da sociedade.

Art. 13. O sccio q ue perder os seus direi tos na eoutorrui
dado UO artigo antecedente, não poderá reclamar inderuui
zaçàu alguma, excepto emprcstimo quc tenha feito :i socie
dade.

CAPITULO IV

1\1'1. !fi. Formarão o patrimonlo da societladc: a irupur
taucia das joias de entrada e das remissões dos sucios elfe
ctivos ; os donativos e Iegndos a elln feitos, e os heneíioios
promovidos especialmente para o mesmo patrimonio; os sal
dos, verificados no ürn de cada semestre, da importancia dos
diplomas, das mensalidades dos socios, e dos rendimentos de
quaesquer valores que possuir a sociedade.

Applícar-se-hão ÓS despezas sociacs os ditos rendimentos,
'irnportancia de diplomas e mensalidadesL~em assim quaesquer
quantias offereeidas ou agCn~'ia..eXjJr:.essânmtJte .para taes
despesas. / ':) \ "\ i li r(l1 <.

0\\)1,--\\, .(j /'I/~.·

~"'
í)r- r

/) t ,
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Art. 15. As quantias inferiores a 1.;00/$ permanecerão em
poder do Thesoureiro, para occorrer ás desp-zas precisas;
as excedentes, até 5:000#, serão depositadas em conta cor
rente no estabelecimento hanearlo que a assemblés geral de
signar; as superiores a 5:0006 serão empregadas em npolices
da divida publica do Luperio do Brazil que melhor juro
(lerem, as qunes serão inulienaveis.

CAPITULO V

DOS ENCAHGúS DA "ÚCIIcflAflE PAHA COM OS SOCLOS

Art. 16. Além da protecçâo que, na conformidade dos ~~
Lo e 2 ° do art. 2.°, deve a sociedade nos seus membros,
incumbo-lhe, em cumprimento do § 3." do mesmo artigo:

§ L° Ministrar ao socio que, por doente. a solicitar, a be
nelieencia de 30~ mensaes, em duas prestações, continuan
doaquelle a pagar suas mensalidades.

~ 2.° Auxiliar com 50#, no maximaL o sacio enfermo e
necessitado que provar com attestado de medico ser indispen
savel ao seu restabelecimento ausentar-se da capital do Impe
rio, sujeitando-se 30 exame do facultativo de confiança da
sociedade; ficando, durante a ausoncia, eximido do paga
mento de mensalidades, e não percebendo outro qualquer
auxilio.

§ 3. ° Concorrer com a quantia de 501~ para o enterro do
socio que íallecer em estado de pobreza, e mandar, no trí
gesimo dia d-poís do obito de qualquer socio, suflragar-Ihe
a alma com missa rezada.

§ ~.o Auxiliar com n pensão mensal de 20B 3 familia do
socio que fallecer em polirezn, emqunnto a mesma familia
viver honestamente e necessitar desse auxilio.

Art. 17. Ao socio que cahir em I," estado de pobreza, flue
não possa mnuter-se, a sociedade prestará, por espaço de
um anuo a bencflccncia de que trata () § I. o do urtigo an
tecedente, ficando elle eximido, durante esse período, de
pagar mens.iltdades.

Si, porem, passado um armo, continuar o socio no mes
mo estado, reduzlr-se-Im a beneficencia á metade, que se
lhe abonará, até que sua situação melhore, caso seja esse
auxilio compatível com os recursos da sociedade e se reco
nheça, ti vista de parecer da commissão de benefivencia,
que a penúria do socío originou-se de motivos indepen
dentes de sua vontade,

Art. 18. Quando o socio Iallecido houver percebido
beueflceucias, descontar-se- hão ~ % da ímportcncia total destas
na pensão mensal consignada á família, até que a sociedade
seja indemnizada da mesma importancia.
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Dado o caso que esses 2 % absorvam a pensão, a familia
do fallecido só terá direito á referida 'pensão depois que
pela importancia aocurnulada desta estiver compensada a
das benelicencias recebi das ,

Art , 19. Para o effeito do disposto no § 4.° do art. io são
consideradas pessoas da familiado socio: í .«, 3 víuva, em
quanto se conservar nesse estado; :2.0, os filhos legitimas
ou legitimados menores de H annos, sendo varões, e de
21 annos, sendo meninas, eruquanto solteiras; 3.", a rnãi,
sondo viuva o emquanto se conservar nesse estado.

Art. 20. As bem-ücencias o os outros auxilios terão o
augmento de ;;0 o~ si forem concedidos a socio ou á familia
de sociu fundador, henemeruo ou bem reitor ,

Art. 21. Noni-umauxilio será cuncedido a qualquer socio
sem que tenham decor-ído, pelo menos, seis mezes da data
de sua admissão, ou da data ern que tiver recomeçado a
pngar mousalida.les, tendo estado isento desta obrlgu.üo na
Iórma do art. lü ~ 2." 011 du art . 17.

Art. 22. As lx-ru-flceur-ias e mais auxílios aqui desizua
dos poderão ser proporeionahuerue aug mentados ou dimi
nuídos, conforme o estado de prosperidade ou decadencia
da sociedade; o que só será resolvido pela assernbléa ger:ll
á vista de informação da directoria.

CAPITULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 2:3. A sociedade será administrada por uma direeto
ría, composta de presidente, secretario e thesoureiro, e
por um conselho fiscal, composto de i2 socios effecüvos.

Para as snbstiturções haverá um vice- presidente. um se
cretario adjunto, um thesoureiro adjunto e i2 supplentcs
dos membros do conselho fiscal.

Art. ~4. AIt;m da!'; conferencias particulares, que po
derá fazer a dircctoria e igualmente o conselho ílsr-nl, quando
uma ou outro o julgar conveniente para o exercício de suas
attribuições, haverá sessões aduunistrativas com a dírccto
ria e o conselho reunidos.

Para estas sessões o presidente da directoria mandará con
vocal' o conselho fiscal, todas as vezes que fõr nccessario ;
pela sua parte, o conselho poderá requisitar a reunião,
quando carecer da presença da directoria para tratar de
'lua lquer assumpto , Em todo caso, haverá pelo monos uma
sessão cada mez ,

Não se celebrará sessão administrativa sem a maioria da
directoria e a do conselho IiscaI.

Art. 21>. A' dlrectoria em commum pertence:
§ Lo Nomear os emlregadosda :.: . ·'tt..e demittíl-os

quando não desempenharem r. . \1Tffr!~~~;de~eres.

~~~ - '"

,..,
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§ 2.° Deliberar sobre as questões de serviço que não de
pendam especialmente de algum de seus membros.

§ 3.° Providencinr para que sejam satisfeitos us encargos de
(IUe trata o art. i6 nos §~ Lo, 2.° e 3.°

Art. 26. A' directoria e ao conselho fiscal reunidos compete:
§ 1. ° Approvar 011 reprovar as propostas para sacios, nos

termos do art. a.o

§ 2.° Deliberar sobre a elilllirwçãu dos socios nos casos dos
~~ I . o Il 2." do art. 12.
~ ~ 3. 0 Fixar o numero dos empregados da secretaria "
arbitrar-lhes os vencimentos.

~ '1.. 0 Ordenar a e\ecu~'ão do disposto no art.16 ~ q,." e
1I0S arts. 17 e 18.

~ a." Supprir provisoriamente a.s lucunas uu omissões que
se encontrarem nestes estatutos, rlando conta de suas delilio
rações a assemhléa geral, par:1 est:l decidir detiuitivatncnte.

~ li." Tomar conhecimento ,Lis questões flue se suscitarem
entre os socios e rcsolvcl-:« U\\ submcttel-us ús dclihenl('il(~s
da ussembléa geral. .

~ i." Passar procuraçõe. 1'111 uorun da suciedade, quau du
p~lra :JlgUIII Illlgoeio desta íur.-ru exigidas.

Art. 2i. Sâo allribuil,"ijl's do pl'c~;ideute da directorin :
~ 1.0 Convocar a asserubléa gl'r:11 nas épocas desig uadas

para :IS suas sessões ordiuarias, I' tod:ls a.S vezes que o jul
gar indispensavel.

~ 2." Convocar a IIll'SlIIa nsserahléa, no prazo impretc
rivel de oito dias, quando o n-clnmar o secretario, o thosou
reiro ou o conselho üscal, ou quando o requererem por
cscripto vinte socios quites, assigu.mdo SI'US nomes e dccln
randu o motivo do pedido.

~ 3 o Abrir as sessões da ssernhlén geral; abril' e dirigir
as administrativas ; suspender estas quando, esgotados todos
os meios suasnrios, não conseguir o rcstabeleclmento da or
dem alterada \101' discussão vehemento ; () decidir as questões
em cuja votação se der e!li (1:1 te.

~ 'L U Hubricar os Iivros d:1 socicd.ulo e lançar nel les os ler
mos de abertura e euccrr.uuento, Oll autorizar algum soeio
a Iazel- o.

~ ti." Assiznar os diplomas I~ :1 corresnuudoncia com li uaes
quer nutoridndes : assign~r 011 ruhricnr as netas das SI'S

sues udministrativas. com a nota e a (lata da appro\':I(.~:-I(j
de cada uma.

~ 6." Despachar os requerimentos I' mais papeis que lhe
forem submeuidos.

§ 7." Achar-se na secretaria da sociedade, ou na sua resi
dencia, em dias e horas detorrninadns, para attcnder ÚS recln
IIIDç'ues dos socios.

§ 8. o Pôr o-e-pague-se-c-nas contas ordinárias, bem assim
nas extraordinartas depois que f) conselho fiscal sobre estas
tiver dado parecer ravora vel. •

§ 9.o lnspecciooar :I secretaria da sociedade c conhecer uo
movimento da thesouraria.



ACIOS DO PODER EXECUTIVO 705

,.,., ..::.~-_.,.~ .......- ...

~ "~\\\nT11 ' r; ~
() fi ..

§ to. Nomear, quando sejam precisas para' algum serviço
urgente, com missões ex truurtllnartns, das quaes poderão fa
zer parte socios honorarios.

§ í I , Il-presentar a sociedade em todos os lagares onde se
ach.r.

§ 12, Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos e os
reuulnrr.eutos npprov.rdos.

Art. 28. Nos illlpedillll'ntos ou na Inlta do presidente, o
viel'·presidelltl: o SIIU..;tltlllr;1 COIII todas ;10' su-s auribuições.

Ao mesmo vicc-presidento inoumbe : coadjuvar u presidente,
quando esle o snlicit.u; al.rir ;IS se,"'ões, quando o presi
dente, meia hora d.pois d:1 mnrcnda nos convites, não
tiver I:olllll:lrpcido ; prl',slar :10 presidente, lozo que este se
apresente para exercer :IS respectivas funcções, informação
circumstanciada das resolucões tomadas em sua auscncia e
da di recciio dada aos tra il:i1 hos ,

Art. 29, Ao sccretar io Incuuihe :
§ í .» Fiscali,ar n 1"I'I'iplllr;ll.'i1o da sociedade, excepto a

que compelir ao thcsnureiro, I: f'lZl'r 1'.0111 que estejam sempre
1W d-vid» ortll' 111 o livro dc ussent.ununtu dos socins e os
mais qu« fmelll PI'I'0180S pura os n,'gll('ill, da soei,'d:ldc.

~ ::J ° A·sigllar o' dipllllllas O toda a corrcspundencia que
nào p"rtellcer a') preSldl'n te.

~ ;l." HI:digir, de aec(lrdu com o Presidente, as decl'lrnções
que se tenh.uu do pu hlic.u: relutiv.unente aos trabuthos da
socit'd<lde.

~ 4.° Organizar o rclator!o aunual, no qual cspeciílcarà os
factos occorrííos durantu o anuo social, observando o maior
escrupulo na sua apreei:IIJ'o.

~ 5.° Oruauizar, de al'eôrdll com o thesoureiro e á vista
da "sel'iptural)o deste, o balanço ann ual, que acompanhani o
rc!atorio.

§ ti." lh:digir as acl:ls das SI'''(H:S, assign:l!·n Q e II'I-as nas
sessões sllbsl'(l'lI'ntl's de assrrnhléa gt'ral ou adrninistrntlvas,
eOnflll'IllD pl'rtClII:crcm a nrn.is 011 a outras.

~ 7.0 Arrhivar todos os doruiueutos pr-rtcncentes Ú socie
d:,d,:. os quaes flcnrào sol, sua inunediara responsabilidado.

§ 8." Proveruo expediente da sociedade.
Art. 31l. Nos impedimeutos ou na falta do secretario,

serv irú ° secreta rio adj unto com todas as obrigações
daquelle.

Al'I. 31. Na ausr-ncln do presidente e do vi('e·presirlente,
meia hora depois da flxnda nos convites, o secretario abrira
e presidirú as sessões adtrunistrntivas, e abrirti ,IS de assem-
)J1('a gernl. '

uccorron.lo este caso, prreueher.i o lorar de sccrctarlo,
nas sessões :1I]lI1ini"tratil':ls, o adjunto ou o sccrvtarlo do
conselho tlso.rl, ou emürn um dos memhros do mesmo con
selho; nas outras, nomeado o prc-iríen te especial, o secretario
occuparú o jogar competente para ler :I acta, depois do
que será substituido por um dos sacias convidado pelo
presidente.
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/) ,



7()ti ~\I~Tll;-:' l)il I'lllll·.!: L\LLLTl\U

Art. 32. Ao thesoureirn íucumhe :
§ l.0 Arrecadar todos os rliuheiros da "Ol'il~dadl' o reccher

os legados ou ottortas, prol"'f!c:lldo a respeito do uns o outros
nos termos dos arts. I!! ü I:j.

~ 2.0 As,i~nar os diplnmas P os I'ef:iho:' dejoias e de mensnli
dades, e man.lar fnzer il 1'0IJI'illll'a, activnndo-a dr modo qu«
antes de oxpirnr eillla triuu-sue ü'tl'jn a rl'spI'diva eolJrilll~n
completamente n:itlizada.

~ ;).0 Eseolher os cohrillllll'p,; de sua (',lInlialll,,'a, respousn
bilizaudo-so por elle,; e 1l;llIllIlpl'I'ndo nsrolhel-os, propl'll' ilO
presidente da dlrecturia q 111' o 1':11,'il, d.uulo, neste e[lSO, 11';

.cohradores flnrlor irlouco.
§ Lo Fiscilli,ar a l'sl'I'iplllral',io qlll: lhe pertencer. e pilgar

as contas que tivcrcru lI-paglll)-Sl:-l1a presidr ncm.
~ ;;0 Apro-cntar 0111 SP:'S"II adminislraliv,l, dcpo is do eada

trimestre, unm relne,'lo rlns ,'(leill," qllr SI' ill:hnrl'llI alr"zaillls.
c prOl'lll' a- prllvil1enl'i:l:< '111" 1111' p"rt'I;I'relll :1I1eqllilllas
para a re:ll!zal::\() d" ('fI! r,III(';I,

~ ti." Suhructter 0' 11;1 li! 111'1'11',., Il'il11l'\1SiII', ilO l'\aI11l: 110 I', u
senlO I1s(~:", dando·lll!' 101111' n" i"rIlI'IIIIW{Il~' 1f111' (,,,-i~;-ir.

§ 7." LI'l' em :1,:'\'IIII"('i! ~I'I"" o II:J!"III:I) OI';,;llliÍZ:"lil 1'11:1\0
Ilispür o \; ri," do 111'1. ::1): :1I'['I',""III"r llel,oj, i'l runuuis: '-lO
de exame fie coutn-, p:lr;l ('sli! 1'111'111 11 li! r SCII p:lrI'CCr, O li til
halanço rum os IIVI'IIS I' tOrlll' o, dUI~:"IlI'Jllo" Il'SI"'divos,"
os halalll'etes C"III o, 1"11'1'1:1'[('0' tllI rnusrlho liS/'al: Iiu.il
menti', nrin istr.u: Úljllf,,1111 (,Olll1lli;;,,", I' :'1 il',-I'I1II,I",1 :_~('I':"
lodo, os r:sclal'l'cil1ltllllll, '1111' 1''\igil'''111.

Ar1. 3;). O thcsourclru f" I'c'pollsilvd pur tudos IlS di
nheiros e ohjcr:[os III'rlr:III'1'IIII's ,I ""cil'U:IIII' " l'ullliild 1,;1 :'lI'l
guarda.
- Art. :11. Na l'illt:1 do thcsourclru ilS-Ulllil'ú o cxereicio .lu
cargo o thesourcin: adjunto, o qual, no, unpc.limentos
duqucl lo , se iucuurhir» dlls ;'1'1'\' iros dil tlu-soururia p:lr:1
cujo nnrlanreut« rezular sl',i'l rl'lfnisilado 11 S/:ll auxili«.

Art , :3;,. Ao conselho 11"::,, ('01l1l'1'1r: :
~ 1." Ell'p,r)l' rl'I'1I1rn 0'('11" momhros 11m prl',jlll'lltl' I' uni -,'

cretnrio pari! a direrçãn di' :;1111" Iralml hns UiI, l'onf,'rI'IH:ias 1'''1'''
ticulares. c cornmissõcs qunn.lo I'rlLl t11',rmp,'nho dI' :"'!llfil:1
(le SU3S rlln~~('ij('" o ,iul:~:II' l'Oill"l'nil'lIll·.

~ 2." AerH11[1;lJ]l1al' COIII 0111;1101' d,'s,-rlo todo 1\ mnvim-nt»
Lia sociedade li O~ netos d:1 dirctnrin . :,('nd(l !'espunsaw!
por quaesquer f]"smlll1110s Ijlll' t"I"1'31'.

~ 3. o t xi:,iT, quando (I r~lItl'llIler. a exhihir'ân de quncsqur-r
documentos ou livros quo raJ'I'çil de «xnminar para "0
nhccer dos nl'g"cio, da a.lministrnçüo , doruuu-nto- I' livros
porem que nào sahirân da se('rl'l~ri~ da suriellade, .nl vo ;11'
eCJI'I!o ('11m 11 dlrectorin.

§ 4.0 Dal' parecer snhr« a" contas de dcsnez ns oxtraor
dinnrias, para servir de base ao despncho do presirlentc da
directoria : examinar as contas du cada trimestre e da rua
rccer sobre o lJaIIIIICt:!L; respectivo,:1 lhu 111' :"']' 11isenl.id') I'

\,01.a110 em li":" ão ;(I1111jlli: l)':lli'.-a.
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~ 5. o Velar assiduamente por que os dinheiros da socie
dade tenham acertada applicação, e oppõr-se a qualquer
gasto que lhe pareça excessivo, ou pratica que julgue in
conveniente, com recurso para a assembléa geral, que á
sua requisição o presidente da directoria convocará no prazo
de oito dlas,

§ 6. o Gonvocar a assernhléa geral, quando, á sua requisição,
ou a rc-iuerímeuto de vinte soclos, na fórma do art , 27 § 2.°,
o presidente da dírectoria o não tenha leito dentro do prazo
prescri pio.

§ 7. o Tornar conhecimento das reolamações formuladas
por qualquer sacio em termos convenientes contra algum
acto da directoria, e representar a esta no sentido que lhe pa
rece r justo.

An, 36. Os supplentes dos membros do conselho fiscal serão
chamados para substituil-os segundo a ordem em que os
mesmos supplentos tiverem sirlo collocados pela votação.

A suhstuuiçár. se far:'! quando algum membro do conselho·
tallecer, deixar de pertencer:'! sociedade por qualquer' mo
tívo, ausentar-se com partlcípação ou deixar de comparecer
a Ires sessões consecutivas.

CAPITULO VII

Art. 37. Si a sociedade tiver menos de ISO socios ellectivos,
bastará, para haver sessão de assemhléa geral, n presença
de uma terça parte dos socios quites, quando se tratar da
eleição da adtniuistraçâo, o a da quarta parte em qualquer
outra oceasião, saIvo a da posse; e si tiver ISO ou mais socios
naquellas condições, tormnrão assemhléa 60 no primeiro raso
e '1;; no segundo.

Não se reunindo os sacias em numero sufficiente, será con
vocada a assembléa para nm dos oito dias seguintes; si
ainda então não concorrer o numero pr-scrípto de soeíos,
Iar-se-ha, do mesmo modo, terceira convocação, o no dia apra
zado constituirão a assemhlén ger:J! os sacias qu- compare
cerem.

A sessão de posse se cffoctuará com qualquer numero de
sacias, comtanto que se achem representados peln maioria res
pectlv» :, dirt'c(uria e o cunsclhu tisrnl elcitos .

Art. 38. Abrir:'! a sessão de asscmblen g('ral o presidente da
diroctoríu. ou o vice- presidente, ou u secretano, na Iórm«
dos arts. 28 o 31. Si nem-um dos tres estiver presente, a sessão
scrú aberta pelo presidente do conselho íiscal ; eui ultimo
"asa, por um dos socios effectivos mais velhos.

Em ,ebuida a ussorubléa elü.go.rJ.--l.!UL.jJcel:mW\iâO c, em
I,IS') de duvida, por \"(ltação ~~/.rc,aa,. tiUIrIl) pr~1;ldllute CSJlN'ial, '

-' ~ - () \ I 11 I rI' ('"
., \ I", .
/'
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que poderá ser algum socío honorario ; o eleito tomará a
presldencia e dirigirá os trabalhos.

O secretario será um dos socios, convidado pelo presidente
da mesma assembléa.

Não poderá servir na mesa da assernbléa geral nem-um dos
funccionarios ou empregados da socíednde.

Art. 39. O presidente da assemhléa manterá a ordem e o
respeito, não permiuiudo que qualquer socio interrompa 110
que ainda estiver com a palavra, ou prlllira apartes uífeusivos ;
e poderá suspender li sessão si se tornar tumultuosa,

Art. ~O. Haverá cada anuo quatro sessões ordinarias de
assembléa geral: a primeira aos 11 de Janeiro; a segunda
em algum dos dias :I. a 1;) de Julho ; a terceira e a quarta
no intervallo de 11; de Dezetuhro a :1.0 de Janeiro.

Art. U. A sessão de 11 de Janeiro, nnuiversnrlo da
inauguração desta socicdado, ser:'1 a da posso da nova udmiuls
tração.

Approvada a acta da eleição, o secretario lerá o relatorio,
o o presidente da assernbléa, depois ue declarar empossados
us eleitos, permiuirá, não lhe parecendo inconvenlento, qual
quer cornmunícação OlI leitura. Só se a.lrnittirú discussão a
respeito da acta, e essa mesma, si se urolongnr, será adi.ula .

Art. q2. A segundo sessão será destinada á leitura dos
balancetes dos dous trimestres dccorridos ali'~ 30 de Junho,
e dos respectivos pareceres, para conheeimento da assem
bléa ; e á discussão das medidas I/UI' tenham tomado a dirc
ctoria e o cnn-elho üsral, desde a sessão de posse, para a boa
marcha da adrníuistração e dcsenvolvünento da sociedade.

Na terceira sessão se pr;ltÍt';lrú como na segunda, qu.mto
aos balancetes dos dous trimestres que findam em De
zembro; depois o thrsoureiro lerá o balanço annual, e a
assembléa elegerá, por meio de cedulas, uma comrnissão,
composta de tres sócios elft'etivos, para o exame das contas
do anno.

Em ambas as sessões podflr:i ser proposto II discutido lJLUd
quer assumuto de interesse socia].

Art. ~3. Na quarta sessão scrú lido, sujeito ú discussão e
votado o parecer da commissáo de exame de contas ; depois
proceder-se-há á eleição da administração que tem de servir
no anno seguinte,

Art. M·. A' assemhléa :-o:nral compete, além do que se acha
menoionarlo em outros artigos :

§ L o Attender ás queixas e a quaesqner recla maçut's da
quelles que, pertencendo {I counnunhão SOCial, ou sendo
empregados da sociedade, para sua justiça recorrerem.

§ 2. U Galardoar do modo prescripro nestes estatutos, ou
como julgar mais couvenieuto, aquelles que (l houverem
merecido por favores releva ntes dispensados {\ sociedade,
ou por inteira exacção no cumprbucnto dJ seus deveres,

§ 3." Suspender qualquer administração, ou m-mbro da
administração, quando haja infringido as disposições destes
estatutos.
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~ ~.o Decretar :I eliminação dos socios nos C:lSOS dos §§ 3.°,
'LU e ti,o do art. i2.

§ ti.o Approvar os regulamen tos que forem necessaríos
para :I hoa execução destes estatutos.

Art. Hj, Para que a nssernhléa geral use da attrihuição
que lhe confere o § 3.° do artigo antecedente, é neces
sario que a queixa ou denuncia do Iacto seja apresentada
por eseripto .

Si :I a-semhléa julgar Iun druln a queixa ou denuncia,
nomeará lima direcroria ou 11m cons.ilhn tiscal interino, con
forme se tratar de uma ou ÚO outro, ou ordenará que os
respectivos substitutos assumam o exeroír-io dos rargus ; e,
tornando quaesquer outras pruv idnneias qne tiver plJr con
vnnieutes p;lr:1 esclarecimento do facto, marcará prazo, que
não excederá a dez dias, para reunir-se nova assembléa, a
qual rusotverá detlnitlvamente.

Art. ~6. A's resoluções da assernliléa geral ficam sujeitos
todos os sócios.

CAPITULO VJII

DA ELEIÇÃO

Art. '17. Na sessão a que ~e refere o art. ~3, a mesa organi
zar-se-ha cum o presidente da asseruhiéa, o secretario e tantos
escrutadores qu-utos forem necossartos, indicados por aquelle
presidente e al'provallos pela nssernhlén .

Art -. 48. SI') poderào votar e ser votados os socios effectivos
quite- ou os remidos, excepumdos os fIlie estiverem recebendo
auxllios da sociedade.

Art. Hl. O secretario procederá á chamada pela ordem
em quI' estiverrrn nssig nados os socios no livro do presença,
comtnnto que se ach-m nas condições determinadas no artigo
antecedente; i' (':Iria um, fi proporção que fôr chamado, depo
sitnrá na urna duas listas. urna com "eis nomes para a dire
ctoria e respectivos substitutos, sendo cada nome precedido
da declaração do carg-o para que f(lr votado, e outra com vinte
e quatro nomes para membros do conselho fiscal e seus sup
plentcs.

A primeira terá escrlptn por Iórn a palavra - directoria, a
segunda -conselho.

Art. tiO. Termmnrla a primeira chamada, serão convidados
a assignar o livro de presença os socios effectivos que ainda o
não u-nham feito, e procedera o secretano á segunda chamada.
Começada esta, nem-um socio poderá mais assígnar, e 56
será admittido a votar o que se acha~~;{~.ifirflo.

Art. 51. Concluid» a chamadas-e- f~ta a contagem e con
Irontação das IiSlas,procede~''H'. f,l rl1&fjl,;ãO das da directoria

" ('J\ ,) -' I fi )1.V'" o,17(_
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e respectivos substitutos, tomando-se soparndarnente para
cada cargo os nomes para esse votados : sorúo eleitos os socios
que maior numero de l'OtOS liverem obtido para cada cargo,
decidindo a sorte "m caso de em pate, G seus nomes proctn
mados pelo ~rl'sid('nte.

Seguir.se.a a upuração das li,;f.as do conselho flscal: decidi
dos pela S01'te os <::ISOS de elllpnli', serão pl'oelamados m.-mbros
(loeonselhn os 1l! sócios IJ[\I) lie:Il'fHn cotlocados em prirueiru
Iogar, e snppleutes os Il! ímm-duuos.

Art. :il!. A me-a decidirá todas as duvidas fJUO se suscita
rem durante o processo eleitoral.

Si algum socio não se I:OIlI',JI'1l1ar com qualquer decisão lia
mesa, poderá protestar por I'seripto,c:em que isto ohste ao
proseguirnenlo do truhalhu.

O protesto, com inforrnurüo da mesa, serú levado ao conhr
cimento da primelra assemlil,'a ::;-eral que se reunir depois da
posse, c essa ílrurarti a [lIatiea que se deva seguir em rasos
sumelhnntes ao que tiver sitio ohjccto do protesto.

Art. tia. Coneluirlo o processo i'leitilral, SL1 lavrará a actn
da sessão, 3 final ser;1 3ssignada plila mesa; o o secretario, no
prazo de tres dias, rernr'tlPI'ú a eadn li 111 dos eleito;', para lhe
servir de titulo, um oflicio com a (1L1l'I;IJ'al:~o do uuuicro de
votos qne tiver ohtido.

Art. tiL Si qualquer dos eleitos para a dlroctoriu ou o
conselho Ilscal deixar de comparecol' ao aeto da posse, sem
alleaar motivo que o eSCllSL1 do comparedIlH'nto, entender
se-há que reCUS3 o cargo.

Todos os aleitas exercerão os respectivos cargos durante IHII
anuo, e poderão ser reeleitos.

CAPITULO L\.

Art. titio A soclodndo poderú, logo que os seus recursos o
permittarn e assim o !'I'solva em nssernbléa geral. crcnr nulas
pr lrnarins diurnas on nocturnas, e instituir um curso mercan
til ou prelecções sobro nssumptos eommorclacs.

Do mesmo modo poderá crear urna lJihliotheca para recreio
e ínstrucção de seus nssociarlus.

Os respectivos regulamentos serão formulados pela directo
ria, e submettidos ú assernbléa geral, para esta deliberar.

Art. ti6. As disposições concernentes a haneflcenclns e
outros auxilies só terão execução quando a assembléa ~eral o
autorizar, depois que o patrirnonio auingír, pelo menos, ú
somrna de 30:000t$OOfl.

Antes disso, si a directoria co conselho fiscal entenderem
que (\ necessarto prestar nlg-llm ou 3114"11n:; auxllios, sorãn
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o~;:"s ministrados P,H' snl"eripções, heneflclos, Ol1 qualquer
nutro m-io adequ atlo .

No caso prt'vi;:lo nn 1.' parte do;:tp artiuo h.rvcr« uma
corumiss.m dp hnn,'li:lt·lIeia. 011 mais tlp urun ; e 1'111 rvgu lcmen
lo espccia! ~e delt'l'lllill:tr;lo ,u;,s atl"ihnlçilt,s, o UIIIllel'O de
seus 1llf'1Il!J1'OS. o procc-so d t ' sua 1l0Inl':I~1í). C tudo mais que
ao servi-u convi«r.

Art. ijí. ()ualll]o;1 nssollllilr":1 geral () julgar indispensável
ao t1esfllllpt:1J11tl tios nllt':Il'!!;OS soriucs, autorlzarl'l a nt111leaç:'10
do [UII atlvog'illo I' a de IUH nu-rliro, (;()III IIS clnusulas quo lhe
1':ll'el'CrOm acertadas.

1\1't. ;j8. S:IO dcspezas ordlnmias da sociedade ns do nlu
gucl da casa que ftlr orcupada I)pla respecuva secretaria ;
da :Icquisiçiín dto nhjertt.s d., escrintor!o para o expediente ;
dos vnnchur-ntos dos Plllpregadm;, P 115 cventuaes autori
zndas.

() ultimo trlrncstrc do :1I1no social rOIFitlrra-se íln do em Hj
dI) Dezembro com o ülll:t'rraIIIPnto das coutas : IIS novas
('olltas COII(('I\II':IO em 11 til' .lntuiro, Ou primoiru uimestre se
n'pI1L~I':'! eompleto no ultiuu: dr' Março.

Art. ;;~). Si a directoria c o rousclho üs-al [ulgnrern Van
tajosa ~ al'qlli~;il'~o dI' nm prcdio pllra a soeiedadc, convocar
sc-Ila li 111 a IIss,'mhlca geral pllrll l'spl'cialmenllO trntar deste
aSSUIII pto .

A assemhléa \1'Uprl'l autorizar para aqnellr: rJT"ito n aliennção
11e rnua parte das npoli('(',; que a sociednde possuir, corntanto
([un d';rhi nân prnvenha rmhal'af.'o:'! salisflll,'ào rio seus en
1·lIrgos.

Art. 110. O socio rlrec.tivo quo conseguir a entrado de
trinta socins, prlo menos; o I)IW, U3 dirrctor!a ou no conselho
ílscal, O('CUP3I' cargo por rSplll)O dl) rres aunos, consecutiva
ou intf:rpol:,dan,cnlp, srm p(:ch:, :i1g'lIl1la n seru ler tnltatlo
mais di) tres vezes ás s;~",õns por motivo justitlcado ; Iinulmen
Ir', O que houver prl'sl:ltln :'! socil'li:ldr' servieos de ur.lcm
n evnda, a hem de sua Irl'oSIH'ridad/': ohll'rú o titulo de- hene
mcrito.

Este titulo serti concedido pela asscmbléa geral, mediante
proposta dll direct- ria 011 dc cinco socios I'fTt·etivos, pelo m-nos,
nppruvnda I'IIl (',crlltinio Sr'('['!'lO por m.riur iu dos surins
proscuus.

Al'I. Gl. l'cla mesma Iórmn prescrípta no I1nal do artigo
nntl'redellle, a Ilssernhit"a gr'l'al puder:'! confcrir o titulo de
hrmfcitor :

~ L" Ao sncio r-ffectivo quo, tendo j:'! o tltulo do-bl'urrne
rito, hou ver prvs tndú novos serviços IlnnJogos aos meu
('i"llados naqur-l!e artigo.

~ 2.° Ao socio I'Ifrl'tivo ou lionorar in que offertar fi sociedade
a impnrtancia de ;j()()t), ou mais em dinheiro. movei" imo
inoveis (In títulos. ,~ '~_.

Art. G2. Os .uplomas de. socio . ~rl91tt-Qfil'tl_~nellll"
rito l' !lpml't·i!or. serão eX[)l'dil

t
~ ~J\i liittlihI1Mrr;~ /' ,..)

~ I

<'



712 xcros no PODER EXI'Cl:TlYO

Os de-bencmerito c bernfeilor-srr:ío assijrnados não só
pelos tres membros (la din'cloria, mns tarnhcm pelo presidente
da assembléa geral que houver ('ouferido aquelles titules.

Art. 6:3. O socio que voluut.u'iumente se desligar da so
ciedade em termos habeis ou o que fúr deslig.ido em virtude
do art. 12 ~ 1.0, si tor nutra VI'Z arlmittidn, sórnento contará o
seutempo de sorio, para todo, os ejJ'l'ilos destes estatutos, da
data de ,U;I uovn adruissüo.

Art. 64. Os sor ios aiJ,"II'J'-,e·lrno do votar nas qneqõps que
disserem respeito ao dl'"elllp,'nho de sua auriuuições ou
em que estiverem en vol vl.los in:f'r<'~ses SI'I\S ou de pe,soa~ da
família. e sahirào da sal», "j u-sim o cn tcurler ;1 m"ioria dos
sócios presentes ás ,e~'III'< -rn que 1:11''' flW',llIC' Sl~ venti
larem.

Art. 6:;, Por fnllccim-ritn de qn:I!I[ner sor io, o prcsidcu
tI' dn dirvctoria 1101111'''1'''' 1111'" "Olllllli',iili 1';11':1 d:II' os P"Z:III1f),
á Iamilia ror p:lrtp d:l ,0ci,'d:IJ" l' :1('01111':11111,11' o ,;IlrilIl"lIto, ])0
1Il1',1I1O 1I1t1do pr:l til':I1':'1, qll:llldo f:llll'e"r a I"JI'i'3 de algum
snrin

\'(11' (1I'I':I,i:10 da missa d,' qlll' Irnl:1 0,11'1. W ~ :1.°, ,rrú re
I1I'C';"lIlad:l a ,oci,'d:ld,' 1li'1:1 11I1"lli:1 1'IlIIlIlli"i'i11 1111, "i rór
necessario, por outra c'\prl':':i:llllcllte n"IIII'all:i. A cnrrunlssão
procurara obter a P['("I'III':I "11 m.dor IIl)[11,'rO pus-ivel de so
cio"l'ollvidado, pur 1::11'1:1'; ou aunu ru-i..s rum duus 11Ins de
antl'l'l'dl'nc.ia.

Art. (io, Qualquer refnrma .lcstes I'slalnlo,. proposta pela
maioria da dil'i)ctllria I! dll ('lIn,,'lIlo, 011 r"II'II)l'id:1 flllr vinte
socios quites podl'r:í ser :IIlf(lI'izad:l. Ih'Plli, de v-ritícadn a
sua lltilic,adl', I'el:1 n,sPIl11dl'a ~('r:"; 111:1' rúlll t.-rá CXCI'U\ii'iO
sem que seja approv.ul» 1"'111 (;o",'rno Imperial.

Em todo caso, nem-urna rdOl'lll:1 ,e larri antes de dccor
ridos 110us annos,

Art. 67, A sociedade não pod,'rú S()I' díssolvidn sem que
a maioria do SI'U, -orios qllill" I' dou, IN/:'" dI!' fu n.índnres.
que della flzvr-m p,,1't1' 11:1 1l1'C',i:-III, 1'I'('on!lf'l.':11I1 a irllfl"""i
liilid.rde de sua contillll"f':IO fllll' qu:r1qlll'r cirt-umst.uicia.

Então a direi,llll'i:1 (''',II"'lI'ar:l :I :,s"I'III1>1I'a 1-'1'1''', para
resolver sohrr- a d;s""IIII'i'io da ,llI'if'd:ldi) "a :rpplil·:II."IO dos
seus haveres o, qn:ll'" ('111 11l:11I-nlll:1 hypothese, ser.iotli
vididus enlre os socios : 1', qualquer que seja o S"U dI''' ti no,
ficarão sujeuns ás flell,ões I' 1J1'lIl'lil:ell('i:l~ qlle estivercu, con
cedidas, até que se ex unuarn .

Rio de Janeiro, 19 de ~ln['(:o de 1881. (Scguelll-,e as nss i
gnaturaa.)
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Duelara quo, na expr-essão <i: fª,l'ta .lo habilitação sci entiflcn ,. a quo se
refere o nrt, LO <la Lei n. :1001 da n de Outubro de t~80, se eomprchon
dem os diplomas do membro eJTt.'ctivo do Institnto dos ~ngonhoiros eivis
/10 Londrns, .

Attendendo a que não ha na lnalaterra escolas de enge
nhnria que conliram diplomas ofliriaes. Hei por bem, de
arcôrrlo com a Minha Jnlpt\li<tl Hosoluçào de 18 do rnoz findo,
tomada sohre parecer d:1 SI'CÇ;IO do,; Negoeios do huperio do
Conselho de E,;t;ldo, exarndo em Consulta de I [ ue Maio dente
anno, uectarar que na expn'ss:'lo -carta de habj litaçãu scien
tlüca» , a qUI' ,;e rd'Te o art. 1.0 d" Lei n. aool de !l de
Outubro Ih- HlSO, se f nmprthr-ndt-m li'; diplorn;.s de membros
P1r,'ct ivus I!O Ius.ttuto do,; Englllheil'Os riv is de Londres.

M"noel Buarque de !II:H'f'do, do Men Conselho, !IIinistro
o SI'cretario de Est:,do do,; Nn!;ocios d" Agrtcultur«, Com
mercio e Uhr:ls Puhlicns, assim o lenha entendido e taça
executar. l'alaeio do 1\10 de Janeiro 001 1 de Julho do 18tH,
fiO. o ua Ind"(JI'lIdcncia e UO IlnIH~rio.

Com a rubrica d« Sua Magostndo o Imperador.

Manoel Bunrquc de M.sccd»,

Consulta a que se '·e.... '·e o n"'creto n. ~1:;D de
I de .Julho de l~~l

Scnhor . - Mandou Vossa Magesl:lde Imperial, por Avisos
do ~Iirti,;lerio da .\grieultlll':!, (;1I1111111'I'('.lO e uhras Publicas.
dnrados de ;{ de OpZt)lId,ro e dI' 29 de ,\brrl IIlLiIIlOS, que a
SCI'{;:'IO dos N,'godos ,'o l.npur:o do ClIlIs,'111O d- Est.«!u, tendo
PII1 ;,tI"IH:"O;lS I'lIndi, õps qlle dr-v.m pr'el'lIl'h.'r os Engl'nlr"il'os
par;l serem :olmitlidos na qll;di'/;lde de mernhros do Instituto
dos ~ugf'lIheirlJ'; civis de Londres, cOlllli\'õl's c0nst;llllcs do
impresso em ing lez que acompanhou o scgun.Io dos citados
nvisos, consulto com parecer sobre o seguinte ponto:

" Si, n:lo 1,:lVOIHJO na In,!.(iaterra ('sclIl:l'; de engenharia
que contlram diplorua- ollici:les, pôde o Governo InIIHH'i:ll.
fi vista dll quo pr-s.reve o r.i 1;1110 ;11'1. 1.0 d...] :~~~3IJOI de
9 de Outuhrn de 1880, :l1'eil;lr cnm» titulo scientitl-o de
capal'ld"de dos F.:lIgen: eiros illgll'zes () dil,Jollla di' uumhro ou
socio dI) Instituto (jI)S Eng-nheiros civis d" Loudres .»

Si se tr;ll;lsse de ~~lIg,'nht'Írl)s de outro paiz que não a
Inglaterrn e de associação diversa do Instituto UOS Engenheiros
civis de Londres, a Secção doCo~o hesitaria
em responder pela negativa" ,: n \ \nT,,-/ r(l,I ""'"

,"\\\1,. . -.1/.1 ..,

, < !' ,
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Iui-s», porém, !lO caso dll consulta. li especialidade, anir
mnd» na cxj-osição do Aviso de :1 de lrezetubro, de não
existin-m na lnglnterra escolas n~gulares de enzrn haria sob
n dlrecção e rp.spon'alJilidade do I~slado, sendo naquetlo
paiz mr-lhor titulo de nptidào a pratlea pro 1issiofl:t1, quando
se trata de serviços como os dos Ellgenheiros, em que, mais
do que ns theorias e csp,jeul:1çill's seipnlilicas, val-m a expe
rlencln e o exercicio diuturno (I:> prolis':"Il. Os credites de
que tem sempre gozado o i usl.i ln lo dos Engellltl'iros civis
de Londres e a con"il!I'rnc:io dada aos seus membros entre
ns proüsslonaes na [ll'oprii! lnglnterra e nos OIlII'OS palzes
cIvtllsndos, cullucnm em Ftlsit':io l'xcl~pcion,,1 os Eugcuhci rns
julgados por essa assol'ia;'~o no c"so di' serem rl'e,'hidos no
seu seio e investidos tios privikgios ínucreutes :'1 rccon hecida
n prnv.ul» cap:lI:idade protls-iounl, como S'O IIS Engenheiros
qualiflcados - J\ss',l'ial,'" 1'lIlit/(',1 lo llt« pl'Íl'II"!lfg o] 1'.l1'po}'{/le
II/I'm/llu's/i ifJ'~ .

A olassiüeaçãn dos 1lI1'11lltrl1" dll IlIs!ilnllll" a scguintr :
" Ever y ('andi(lal', flll' I'lr,rt.ion 1lI' trnnsf'cr iut» 1.1110 1'1:l~."

nf members shnll IJr\ 111/11'l' lltaul\\'l'flly (in, vcars of ar.: l"
nnd COIll" wilh in OIW 01' thl' r',llllwing' COlldilill\ls:

" 111' shall Il:JVI' 111:011 regnl:Jrl\ ('dnl'alr,r] as :1 civil cnuiner
:lel'ol'ding to lhe usual rouline 01' pnflilnge, and hnve had
snhsr-quent I'lIlplorllJ()fll. ror at l.nst tive yt'nrs. in SOIllI'
01' the hrunchcs tlnlilletl I,y l!ln chartor IIS rnustitutinj; 1.111'
professlon of a civil cnuinee:'. 01', lre slia!l havo praelisl'tI
on h id OWlI account in Ih0 pJ'Orl~,,"ion of n civil eug-inl'el'
for ai hast ílve Yl'al's anrl hav.: ncquired a cnnsidcrahlo r!eçT"I'
of ominnneo in the sarue .

« Associates shall be divlded luto those \\110 are, anil
ihose who aro nol, I'nlilll'd lo the privilepcs of corpornte
mernbership ,

" Associutos entitled lo the privilcgc« of corporatu mom
borship shall comprisc everv person who ,lt 111l' datl' of
the passing 01' these llve- Lnwsis on lhe rngister as an assoclnte
nnd every, person hl're:lfl,'1' 1'11'elerl into tho ela-s of nssociatcs
('nlilll'd lo the prlvil.-ces 01' l'l.rpllrall~ nuuuhorship , »

Essen<:i:rlllll'nll' pr:1til'OS, IlS illgll'7.I·s PI'I'f"I'I'm ás grn
duavões aeademic:Js a pr.uica da cllgt,lIllal'ia como titulo tI,\
habilitação proüssional . I~ úl!l\(JI'lJadl'. os requisitos para
a effectividudo de memhro 1'II'l'clil'll tio In-tituto de Londres
otlercccm gara 11 tias I( 11,' dão :10 respectivo rl iplornn pruco
dencin e-rtumento nüo illfl'rioJ' :i til' muitas csrolns SI'IIl
reputação ou li uasi Iit-St:IJIlIi('cill:is.

Assim pois, considcl':lll1!O que na Inclnterra não h:1 diplo
mas escotnrcs do ellg'I'IlIi:Il'ia cunfcridos sob a I'l'spnusalJilidadl'
da adlllinisll'aç~o pulilica; lI"e us membros effel:tin1s (l'Iltí
tled to t/'p príviler1"s of cOI/l0l'alp l1um!llfl'ship) ollel'ecelll
pelas condições de I'()cepl:i!o na classe aceitaveis garantias di'
prof1eiencin; que, não olislanle a allsellcia de estudos em
eseolas omeiaes. os Engf'l\l\('iro~ ing-Iezl's 1'\IlI sohrr',ahido
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sempre e primam ainda hoje entre os melhores do Il1UIlI]O ;
a Secção do Conselho de Estado vde parecer que, {I vista
da prescripção do art , 1." da Lei n . :1001 dn!l de Outubro
de 'IH80, pode-se aceitar como titulo de capacidndcdos En
genheiros inglezes o diploma de membro effectívu do Instituto
dos Engenheiros de Londres.

Tal é, Senhor, o parecer da Secção. Vossa l\Iagl'stnde Irn
porinl mandara, porém, o que achar em sua alta sabedoria.

Sala das Conferencias das Svccões do Conselho de Estado em
tt de !'tIaio de '188'1. - Plwllno ]I/sd Soures de Sonzll.
"isl:ollde de Bom RrtiJ·o.-Josl; Pedro lJi,/s ttc Carvalho.

Corno pnrPI·".-I'~I'O, IR ,In Ju nhn df' IRRI.

IIECItEl'O X. RI6il·-rm I Im IIJWO ru: lRRI.

l:q:IIO,'dn P(!l'lIJis.~::l() a FI'OlilH1Ck HCIlI'Y nl'all~- oJ. Lní'avotte l lnrhen 1I:1I':l

I~Xfl!()I';H(lll1 nurn I) outros mi nernc- 11:1 I'ruvi nr in do ~Jjn,1~ l;ol'~ln~.

Auendendo ao flue Mp. requereram Prcderick llenr y Brad y
I' .J. Lafayotte Harben , Hei por bem Conceder-lhes permissão
para explorarem jazídns de ouro e outros mineraes na Ire
iruezla do RIO da Pedra, município de Ouro Prelo, da
Provincia do Minas Geraes, mcdlnntoas clausulas que com
este baixam nssignadas por Manoel Buarque di) l\I~('edo, do
j(en Consvlho, Ministro c Secrctnrio de Estado dos Negncins
d~ Agri(~ulturn, Commercio e Ohrns J'uhlicas, que assim o
tenha entendido e fara executar. Palario do Hio de Janeiro em
J de Julho de iRRI, tlO. o da Jndependencla (~ (lo fmpl\r,io.

-._-" ,'- ~,_..~

Com a rubrica de Sua ~I~gestade o lmpernrlnr.

MI(1lal'! 1Iltal'IIIIe de MaNdo.
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Clau@ulas a que se reCere o Dec.·e1;o n. 8160
desta dn1;n

E' coneedido O prazo do dons annos, contados desta data, a
Frederick Hcury Brndy e J. Lafayette Harhen, para, sem pre
juizo de tereeíru, explorarem 0111") e outros mineraes na fre
guezia do Rio da Pedra, JIJ uniciplo de Uuro Preto,da Província
de Minas Gerae,.

11

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos
reeommendadus )leia scit-nciu. A, que se tiverem de fazer
em terrenos possuidos, por meio de sondagens, cavas, poços,
galerias suuterraueos ou a céo aberto, não porlerno ser exe
cutadas sem autor iznçâo í'serip!a dos propri-tarios.

Si esta, pOI éui, lhes fúl' negad<l, poderiÍ ser suppr irla ppla
Presideneia d,! provinc.a. mediante fiança prestada pelos con
eessiollal'los, que respuudcrào pela indernn izaçào de todos os
prejuízos, perda, e dnrnu«s causados aos proprietarius .

Para concessão de sem-lhaute supnrinn-nto, o Presidente
da provincia mandará por I~dil,'e', intimar os propt irtarios
para, dentro de pruzu razonv«I que marear. apresentarem os
motivos de sua uppoaiçáo e requererem o quo julgarem neces
sario a seu direi lo.

JI[

o Presidente da provincia concpdeJIÍ ou nezarú o suppri
mento requerido,:i vi,t:t das r~ZlJe, c xpendldus pelos pro
prrcturlos. ou a reveli tic'lt'c', dl~r1:trnl1do {JS tundamentus de
SIW decisão, da qunl pOllt-rAo os interessados recorrer pna o
Ministerio da Agrtcuunr». Conuuervio e übras Puhlieas.

J!;ste recurso, porem, sómcnto será recebido no effeito devo
lutivo.

IV

Deliberndn a concessão do supprimnnto da licença, proce
der·se·ha írnnrediatamente a avaliação da tiança, de que trata
a elnusula 2.", ou da i ndcumizuç..» dos prejuízo, allegndos
pelos proprietarios, por 1JI1~it) de arbitrns, que serão nomea
dos, dous ,)elos cnncessíonarios e duns pelos proprietaríos.
Si houver etupat«, será d~ciJido por um fi.o arbitro.nomeado
pelo Prt-sidente da províncm.

Si os terrenos pertencerem ao Rstado, o fi." arbitro será
nomeado pelo Juiz de Direito.
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Proferido o laudo, os concessionarios serão obrigados a
eflectuar, no prazo de oito dias, o deposito da fian(~a ou paga
mento da importancia em que fôr arbitrada a Indemniznção,
sem o que não lhes será concedido o supprimento da li
cença.

v

A indemnlxação de que trata a clausula antecedente será
devida, ainda quando as explorações forem feitas em terre
nos de propriedudc do concessionario ou do Estado, urna vez
que della possa provir darnno ou prej uizo aos proprietarios
confrontantes.

VI

Serào igualmente obrurados a restabelecer á sua custa o
curso natural das azuas que tiverem de desviar de seu leito
pela necessidade dos trahal j,os da exploração. Si o desvio
dessas aguas prejudicar a terceiro, nào o poderão fazer sem
licença deste, que poderá ser supprida mediante indcmni
zação, na Iórma estabelecida na clausula 1,. a

VIl

Si dos trab rlhos da exploração resultar u Iorrnação - de
pantanos ou estagnação de aguas qne possam prejudicar a
saude dos moradores da circumvizinhnnça, os concessionarios
serão ohrlzados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os
a seu antigo estado.

VIlI

As pesquizas de minas por meio de cavns, poçusc galerias
\lO territorio desta eonc-ssâo, não lerão logill': 1.-, sllb o,", «di
Iirius e a 15 metros de sua oircumfereucia, salvo na ultima
hypcthese, somente com consentimento expresso e pOI' es
cripto do resp-cuvo proprietario . Este consenrimcnto não
poderá ser supprído pela Presidencia da provinda; 2. '', nos
caminhos c estradas publicas e a 10 metros de cada lado
delles ; 3. o, nas povoações.

IX

Os concessionarios farão levantar plnn t;IS l!'Cologica e topo
graphiea dos terrenos explorado. eorn perfis que demonstrem,
tanto quanto perrnlturern os trabalhos que tiverem feito, li
snperposlção das camadas mineraes, e rcmcuerão as ditas
plantas, por iutermellio ela Presidencia lia província, á Se
cretaria de Estado dos Nego-los da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas acompanhadas : LU, de amostras dos mesmos
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mineraes e das variedades das camadas de terras ; 2.", de uura
descripção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de
dominío publico e particular, necessarlos :í minerarão, com
designação dos proprietnrios das edificações nelles existentes
e do uso ou emprego a que são dcsunados.

Outrosim, indicarão qual o meio 1113is apropriaria para
o transporte dos productos da mineração, c qual a distancia
entre cada uma das minas e os povoados mais proximos.

\

Satisfeitas as elnusulas deste: decreto, ser-Ihcs-hu couec
didu autorização para lavrnr ;IS minas que descnhrirem HOS
loguros por elles indlcarlos, si provarctu ter a fnculdado pro
cisa para por si, ou por nu-in de eorup.mhin quo orgnnizareui,
manterem os trabalhos da lllÍller:lç;-IO un estado exigido IlI'la
possnnça das minas.

Na hypothese de não ser-lhes eoncedida a la\ ra das minas.
como descobridores destas. lerão direito a um premio fixado
pelo Governo, sl'gllndo a illlpllrt:lllCia das minas. o qual lhes
será pago por aqucllc a !I"I:m fUI'I'm cllas cnncedidas.

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as cou
diçiies que o Governo entender couvenientcs IH! Interesse.
quer da iuiueração CIIl ger:i1 quer <I" Eslallo 0\1 dos purticu
lares.

Palacio do l\io dl,~ Jnneiru em I de .Julhu de 1~81.-;lJa/ll1('1
Buarquc de J[an'tlo.

DECI:E'f() x. Sltil-II/:J IIF rut.un ilrclRRI.

C(iflf"l)(lt" prhilC'!2il) ;1 C:l:f'IlJir,) Jl~11lIi'JiH.· nodri!!lle~ [':11':-1 11111:1 ('srlirlgard~l

do sua jnl"rn~i'io.

Attendcndo ao qne Me requereu Casemiro Ilr-nrique Ilo
drirruos, f) de confurmldade com o parecer do Consr-lhr-irn
Procurador da Corüa, Soherania e Fazenda Nacional, Ifl'i por
hem Conceder-Jhe privilegio Jlor \O nnnns para fabricar e
vender a espingarda do Ca\/:I, denoll1inadu-Hodrigues,-tle
sua invenção, cujo modelo depositou uo Arch ivo Publico;
com a clausula de que setu o exaure prévio da dita espingarda
n.lo será efJeetivo u privilegio, cessando J patente nos '(:'I.U;;
provi;;lu:; IJI) art . 10 da LI i de '28 de .\gOq'l di' 1830.
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~Ianoel Bunrquo de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
~')cretario de Estado dos Nl'g"ocios da Agricultura, Cornrner
cio c Obras Pnhlicns, assim o tenha entendido e faç:. exe
cutar , Pala/'in (]o Hio de Janeiro em 1 do .Julhó de 1881. (iO." (]a
lndepcndencia o do Imperío.

Com a rubrica de Sua M,lgestadc o Imperador.

JlanoellJultrql!e de :11ace(/u.

IJECI\ETO N. 81(i:!-DE 1 DE .JULno DI' t8HI.

l:nlll'f'ill' {)rililrgio a l'uuli uo A t iuio Cnllad : pal'a a oSpill~:ll'lla de su«
invcnr ão, dÜI,olUillat!:l-.\oVO :,ystL'lll:t C::111<11/0.

Auendeudo ao que Me requereu Paullu» Antonio Callado ,
" de ooufurmidado COIII o parecer do Couselheiro Procurador
da Corôa, Soberau iu c Fazenda Nacional, Hci por hem COII
ecdcr-Iho privilegio, ]HI/' dez annos, para a espiugarda de
snil invenção, douonrinuda-c-Novo systoruu Call"uo-euja des
cripçàn, desenho c mudelo apreseutuu c ficam archivados.

Manoel Bnarquc de Macedo, rIo l\Icu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Nesocios da Agricultura, Commercio
c Obras Publicas, assim o tenha cntondldo e f"çn executar.
Palucio do l\io de Jnncirn ('111 I 11,~ .Il1lbo dl~ IHHI. no." 11:(
IndqH'ndcllcin I' do lmjn-riu.

nECI\ETü N. 81G3- DE 1 PE JIlLIIO DE 18H1.

ConrcIc permissão ;·l Lion Firo IUSUl'allCU Comp<lny, Iirnilrd·) par:1 fJlIH'~

C;i01LII'"110 Ilulll'riIJ •

! "f\1 i·-,

fi l .

.uteudeudo 'JO que M0 requereu a Lion Fíre Iusurauce
Company, Iimited " devidamente re~~oDfor
Jllirl:Jlle com d Minha Itnmsdlata t\P~V~(~J~r41,.tlfll mêz-ul-

'<:,\" .rd f)~ I
., ( .t

,\' f/o \

\
\~,



limo, tornada sobl'l~ 1':'I"'I'el' da 81'('1,,';10 dos N('g-o~ios do
Imperio do Conselho d,' 1~,I:,do, I";ll'ado 0111 Cuusulra tl,~ '7 lk
Maio proximo P:lss:llio, ll.i P'iI" 111'111 Auturizal-u a tuuccionar
no Imprr!o, medir'nt,~ ns clall'll"'s flIIC rnm csto iJ~ixnrn,
assivnadas por Manoel BlI:,r'lw' d« Macerl«, do Meu Conselho,
Ministro e Se('r"lal'il' d" Esl:ldo dlls ~cg-o('ios da Agl'il'lll
turn, Conuucrcio c Oh!'",; l'uhl.rrs. '111(' :,s,illl o tenha
enu-n.lulo e 1':1(';1 cxorutar. )'al;II'io do Hio d" Jnuuuo em i di,
.lulllll do 18tH', tiO," da 11It!"P"IIt!I'III'j;, "Ih Iuipcrio .

f :1"" .....1....... ,h.' ..... )-""')'<' .. ft..·.·)·ol .. n. S'H:~
41111"""l«!. ,,1-1111'"

Us :.elo, I'1':,lil':lfi,,, !"'I, ";'1'1" :;1 '111"" ""III1","hi;l I~"t"b,'kl;,'r
Ilcaru slIjl'illlS á kgi·I"':;Il' do 11!!1"'rio, s,'nl]o dl,;'ididas 1'(1los
Trít.unues do Ura/,il :IS '1111:,1,'"" '1'1" :;" smnLlrül1I "\lll'" ,,11:1
I' I,,; I'arlieularüs 1'I:,jll"III,'" !\l1 11':'''111'' IlIlpl'!'io,

"
A ref':!'illa ag"H('ia 1I~1l1 I"II\1'I':j flll}l~l'iollal' «mquauto a ePIH

panhi : não lkp"sit"r 11" T!IO·IIII1'n c'I:Il'il}lI:iI nu em '1 nIJlIl' lI ' J'
flsllilw!I'eilllBllto b:IIIl':lri'i d" [lIIp"li" a '111:lIJlj:l d:' \0:000,'
aüm do g:lfalllir :lS Ir;;IISI"'I"'''':' '111" ,r' lizr'\'I'lIl.

A cunip.urhia nã» pod,'r:', !1'\','1I11111' "SS:l qunntia cmqunnto
não 11I'l)v:lr qUi' '~:II'IIIIIO Jil"ir!:ld"s rr-; SI',',urus cll'l'cIUildu,
I'" i:J 1III"Ill:1 11" ,'11" i li ,

'li

() dl'p'lsil" di' '!IU; Ir:ill li l'I:"I';liI:I <Inll'l'iol' sp!';i [Irito JiI'la
e,l li 11 P:I lIIJ ia, ('UIII d,','IIII'III:'" .l.: Iiru 1i ,!11t' I" Ik,still:ldo I~ de ,!Iltr
nào poderú ser leI IInl:ld" '1'11:"1\ 111)[' or.leru do Prcsidente d:1
.111111:1 Conuuerrial do di:l.'ilrlll d:, a""\ll:i:l.

1\

,\ eUlllp:l1lhi" cUllIprir;', I:, di'Ji'hil,'(iI's rl. legi,J;lI'iío Lra
ziluira, nos e:hOS ell~ 1)11" Ih:' Inl'l~1ll ilflJdieav"is. fj(::Hlllo
sujeita á respoctiva Jiell:111t!I"k, \lU ,'a," d,' iuolJserv:ilIda ou
trRn~gJ'As.~O.
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As altorncõcs feitas nos estatutos ser~o communícadas ao
Governo Imperial, sob pena de multa de 200;~ a 2:000,5 o de
ser-lhe cassada a concessão.

Palacio do Hio de Jnneir.. om I di) Julho .le 1881.-jlfl!llo~1
Bn.uque de Macedo,

Eu abaixo ;lSsi~!I;l(lo, .J"IHll1D('" Jochim Chr istinn Voigt,
corretor de nnvios. tr;llllII'Io[' \llildit'o juramentado e inter
prete commcrcial f1wtril'liI,l(lo no uu-r itis-uu» 'l'rihu nn l dn
Commercio desta praça. \1;11';1 a:, lillgnas ,dklll~, Iruuccz»,
ingkza, sueca, dinamurquezu. 11tI1I;lIldez;I e he-panho!a :

Cnrt.i fi ,'f) pcl a prescn te em COlIJO nlA rora lU 11 prl''''n tados
uns oslatn(os e'l:riptos na liuruu ingleza afim do OS trruluxír
littl:r:dnlnntn P,II';I a língua \,l'rn:II'I\I;I, o quo nssiu: r.umpri
em I'az~o do !nl'll 'lJlicio, " lil l"l:""I1'j1IC verti-l-.s dicl'I'1 \l

~('gll. i 11 ~f'

Tlie Lion Fire lI1SII)'(/I/C,' Comp n.n, linl/tN] (r,ollllwnliia de
,,,'C:'llro' ,.'lntra filc:'n, l inut.idn , L""ll. ',II!i~arn'nk '1'/"'.1 )',10
[i';'enclt Fá,' Iusuruucc COIII!"/II:I, {UI/. ,tl'r1I , '

:'Ir(~IILnr:lIldum o artigo,; rlr: est.uutos I' ('Oll\l'JIÇ~O I'om
OI'C:''"lllizarlill'f'S, lncnrunrarln de 1~IIIIfill'IIJid'"ld,~ '~Olll li> ,\I'[;I~
d~ls eompllTllJil'" d(~ HW2 I) HHii, elll :n de .Inlllll de IH,\),

R/sof.'!'ã I csp.rioi ila A ligia Fri'/(/:/,' /o'ii'l' 111,1111"'1111',' (,'<iIi//IlIiI/I,

l imitcd, p,,,sada em li di) IlI'wllillI'I rk IH'\I. 1>'lilil'rll:1l1d
cui 1 de Janeiro dc IHt{O.

EIIl n mn asscmhléa c:erld e xl.rnord in.uin rlns 1Ln'inTlisl~s
da iln.'!lol'rl'lIr:h Fire 111"10'/11/1'/'1:011111'111'1, timited; d,'Yid,lIl\pnle
eonvuc.ulu (~cl'II'III'11I1a. q u in lu- I'rira. I dI' .I'IIlI';I'O dI: IHHO,
nn Cil!! 1'"r111 iuu, Hotel Cuuuor Stll'r'I, 11,"1 cil!:Jde di' l.un.lrex.
rld .levid.uueute pa,;s;ld:1 a sl'glliILIr'~ rl's,dIU:~il, a ,,"d,er

, (lIW 11 l'eS,dllt:~O ('s[lel'ial llnlllJiIIlI'IIlI'lItl' 11:1.>':II;a 1'111 lima
a';Sl'llliJl<"a geral ,)xlr;lIlrd!ll:lri:1 da COLllp:lIllti:I, ha vi.I» no
dia li rle IlI'zl'lllbro do IH7!l, s('.ia 1I1'"liI'lTlada corno SI: scguo:

• Que o nome da compnn hin sl'.ia mudado di) An;ln Frencb
Eire Lnsurancc Comptuo], paro f) dp Ti.e /AOI! Firc Insurtmcr
Compiun], limited .• Assiguado: J. "'f((l/i/ó!'t!l, presidt'JI!/',

Para cópia conforme.

Assignado: J. B. Danisor, secretario.

Assig nado : lV. lI. Cousin«, rf'gi,trarlor de companhias de
capital em aeções ,

I'OD:E1t EXECCTIVO fR81
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Memorandum de associação da An!llo Frencl, Fire Insurauce
Cômpacny, limitrd.

L O nome da companhia é « Thc Anglo Frencli Fira
Insurance Cllmpan!l, timteâ I.

2. O oscriptorio regtstraão lia companhia será sito em
Inglnterrn ,

3. Os fins para os quaes a companhia se estabelece são:

(A) Fazer os negocios de uma companhia de seguros
contra fogo, incluiudo o seguro contrn perdas de todas as
qualidades, causadas ou o('ea,ionadas dírccia ou indirecta
mente por fogo ou explu':Io u pel;],.; oonsrqueacías de um
fogo ou de uuia explo';:lIJ, e quer em razão de damuo Ú ou
destruição de propriedades ou por outra qualquer razão.

(Dl Crear ou pt\rde parte, Ii rado do capital 011 rcndirnento
da eumpnnhin, 11111 rund(. Oll í'uudos especines, c dar a toda
classe de seus possuüloros do apolícos, (I('nsionist;ls ou cru
dores, todo o direitu prererellcial sobre quaesquer outros fins
da companhia, cnllocar qualquer parte dos bens da companhia
nos nomes ou sob a gl>t:IIJ lh, um ou de mais depositarias c
dar a qualquer classe de sl'gllradures o direito de participar
dos lucros lia comju.nhia ou de qualquer ramo de seus
ncçocío-.

(C) Collocar, reservar 011 distribuir como bouus ou divi
dendo entre os 11I1'l1Ibl'<IS ou segur"dores ou de qualquer
TI13neir3 dar a :tpplic:lçiJo quo a companhia julgar conveniente
a qualquer dinheiro reeebido, por meio de premio sobre
noções, quer de prefurcucia ou urdínarias, emittidas a um
premio pela companhia.

(O) Comprar ou adquirir, fazer e administrar como prin
cípaes ou agentes o todo ou qualquer parte dos negocies ou
bens de qualquer companhia ou associação que faça ou
formada para fazer qu.iesquer negócios compreheudldos nos
fins autorizados para a necasião á companhia.

(E) Vender, quer a dinheiro ou por ucções ou obrigações
de qualquer outra cOllllt:lnhi;l, e quer por distribuição entre
os membros nu (101' outra Iórrun de. qualquer maneira dispor
de todos ou de qualquer parte dos negocios ou bens da
companhia, re-seg urar todos ou quaesquer dos riscos da
companhia, e tomar qualquer risco autorizado directamente
ou por meio de re-seuuro.

(F) Fazer todos os depósitos de dinheiro ou gnrautias, e
fazer todas as contas uec-ssnrius para o cumprimento, de
conforrnidade com as leis ou regulamentos de qualquer
governo estrangeiro ou colonial, em Iogares onde a cornpa
nhia deseje fazer seus ncjrocios.

(Gl Sujeita como aqui abaixo mencionado (e não de outra
fórma), ["zer negocíos de uma companhia de seguro de vida,
com poderes de conceder annuidades e dotações, de uma de
seguros maritirnos e de uma companhia de seguros contra
accidentes ou de qualquer deltas, incluindo em cada caso
todas as classes de negocios usualmente contrahidos por taes
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compnnhias, comtanto qUI~ nenhum dos negocias de seguro
de vida, seguro marítimo ou de seguro contrn accidentes,
seja ccmeç.ul», senão com n sancçào de uma resolução especial
da r-orup.m hia.

(11) Faz«r todas ou quaesqu er das causas acima na occa
sião autorizndus em qualquer parte do inundo e quer em
particular 0'1 em sociedade ou cnnjunctamente com qualquer
compnnuln ou a-sociação .

(I) Fnzr-r todas ou mais cansas incidentes ou que levem
ao cunseguuuento dos fins acima.

'L. A l'I~sllon'abilidilde d.rs mcrnhros é limit:ld:l.
s. O 1';lI,it:d da companhia é de L. 1.00).000 (um milhiío

de libras) dividido eru cem mil acções de dez Iihras (Ls, 10)
cada uma.

Nós ;IS diversas pessoas cujos nomes e endereços se
achnrn aqui subscrlptos, dusej.mdo formar-se em uma com
pnnhin, dl~ coufurm idnde com estes estatutos, nlsl'l'etiva
monte conecrdurnos tomar () numero de a(\'ues TIO e:lpital da
cornpanüíu, lunçado ali lado de nossos respectivos liames.

Nom03, ondercços c profissôcs d03 subscriptnres

Charles Eley, ;;9 'I'inchley Hoad-« SI. John's Stroorl
-dil'ector gerente da tirtna EII'y Bras, liunterl.;

Claud 1. Hamilton, 31 Ilertf'ord Street W. Lon-
dres membro do parlamento .

Eduard Gernld Strutt Springüeld, Chelmsford,
perito .

Allan l\lorrison ti:), run Coleman, sem occupação..
Philipp Bose, I. Crornwcll Iload, South Kensinpton,

Bnronete - ' .
Jarnes Stants Forbes Wcs! WickhullI, Went, di-

rcctor dn estradu de ferro .
Norreys- Wytlwm Oxínrd, manistrndo...•.......
Evelyn Ashley, til. Cadogan I'Iacc, membro do

parlamen to , .
John Stan iforth, 2, Queen's Gata-South Kensin-

gton, director de banco .
Arthur Otway, 19 Crornwell Bond South Kcnsin

gton, membro do parlumento ..........•.....
Visconde de Champennx-Verneuil.Hâ Avenue de

la HRineHortense, em Pariz, pruprlctar ío, por J.
S. Morris, seu procurador ,.

Conde Albert de Circourt, 57 rua do Milun-Pariz,
ex-conselheiro de estado-por J. Morris, seu pro-
curador ' .

Anloine Conte-rua Napoles-Puriz, propríetario,
por J. Morris, seu procurador .

Amedée Gnntray , 10 rua do Circo- Pariz, ban-
queiro, por J. Morris, seu procurador .

N 1/ 111 e r O de
a("('t;u~ torna
das por suo ..
scripto res.

100

2:i0

200
2rJO

100

100
ltiO

UiO

1.000

lrJO

650

650

MiO

650
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650

UiO

3f)0

6f)O

1.000

~.OOO
1,0;)0

"'.000

!~ .000

'J,.OOO

'J..OOO

Octavio Depeyre, 97 rua de 1I3C- Pariz, ex·minis
tro, por J. Morris, seu procurudur .•.........•.

Dominiqne Emile Arséne, barào Jorant, ;)0 rua des
Moulins-Pa riz, ex -procurador gl'r:rl em Danai,
por J. Morris, seu prol'ul'ador............. "

Pierre Amcdée Pichot, 132 Bo.rlevard Haussmann
-Pariz, director da Itevista Britannica, por I.
Morris. seu procurador , .

Gustavp Derviun, HJChallSS(~e d'Antin, em Pariz,
negocil1nte, por I.Morris, S('II procurador .

Société de lUnion Géllérl1l!~, n 9 rua I\' Antin, em
Pariz, banqueiros, por J. Morris, seu procurador

Alíred Chata rd , MJ rua de Jkl'lirn, Pariz, enge-
nheiro. por.T. Morr ís, SI'U procurador .

Edounr.l f)1'l'vinu, 'I!) rua Turihout, Pnriz, lian
qnoiro, por .I, MOITis. seu prucurndor .....•..

Condll AIfrel!o de Pu yIontai II(~, Hnulovurtl dos
Batignolle-, Pariz , proprietario. por J. Morris,
seu J!I'OCu r3r1or .' , ' ' .

Jules Itostand, 66 Challssl"e d'Antin. Pariz , ]J3n-
queiro, ('01'.1. Morris, seu procuradnr .

Henri Bichard Knenig, ti rua Copenhaglle-Pariz,
negoei:mte, por J. Mort'is, seu procurador .

John Morris, 6 üld Sewry, Lorulres, sol icitador ,
Willi:lm Cuthbert, Quilter, W~. Tokenhouse Yard,

Londres, director da estrada do ferro .

Datado de 2f) de Julho de IH7~1.

Testemunha das assiglJ:Jtura, acima:
Hen ry P. Gilhert, csc.revmlte, de Ashurst Morris, Crisp &

C.', C. Old Leivry, suli('il<\I\rln~s.

Cópia fiel.
Asslgnndo : w. 11. Consill', registrador de companhias

por l1C(:ões.

Al'tip;os do estatutos da \< Allg'loFI'cnch Fire
Insurnnce Company, llmited.»

Foi convencionado o seguinte:
Os regulamentos contidos na tabella da primeira folha para

acta do companhia de 1862 não terão applicação a esta com
panhia, porém os reguhlmentos seguintes serão os da com
panhia.

f. O sello da companhia será affixado no convenio esta-
belecido no supplemento a estes, o qual é psr estes declarado
ser obrigatorio para a companhia.
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2. Todo o membro terá direito a um certificado, trazendo
o sello social da companhia, especificando n acção ou acções
possuídas por elle e a impurtancia paga por ellas,

3. Si t:tI certificado estragar-se ou perder-se, poderá ser
renovado, sob pagamento de um shilling ou menor quantia
que a companhia POS';:I prescrever em assemhléa geral ;
porém a dircctoria póde exigir prova razoavel do tHI destruição
ou perda e urna cbrigução pela pessoa que pede de indem
nízar a companhia contra a perda em razüo de tHI renovação.

f10. Si diversas pessoas so aehnm regislrHdHs como possuidores
collectivos de qualquer llcr:110, qunlqucr uma dust.rs peSS'l3S
póde passar recibos efllruzus di) qualquer dividendo, premio
ou restituição de c:lpital a pagar :1 respeito de lal acç:io.

5. A companhia não será ohrigad:1 a rernnhecer, ainda
mesmo que tenha noticia disto, qualquer outro direito a
respeito de uma acção que não seja o de possuidor registrado
na occnslão, e tal di reito no caso do transfereneia, como
aqui adiante mencionado,

CHAMADA "AHA AS DESI'EZA ~

li. Os direclores podem ~ tudn o tempo fazl'!' chamadas
de membros, pur todas as ímportancias por p:lgal' sobre suas
aeções, como julgarem I'OU' enieute, 1'01l1t:lI1to que seja dado
avi-o com antccedencin d" vinte e UI)! dia» par'" cada cha
mada, e todo o membro será obrigado a pagar :J importancia
das chamadas "s-im feitas ás pessoas e nas épocas .. legares
determi nados pelos directorr-s.

7. Um;1 chamada será considerada te!' sido feita na occasião
que a resolução dos directores autoriza lido tal chamada
tenha passado.

8. Si a chamaria que se tom de pagar por q uulqner acçâo
ou qualquer iurpnrtancia ,I pagar-se sobre uma 'Icl.'ão, scg undo
os termos rio rateio. não Iór pag-a ~lItI'S, ou 110 din marcado
para o seu pagamento, o pos-uidor ou o distribui do!' de tal
seção será obrigado a l,ag-ar juros pela mesma a uma taxa
atlixada pelos directores, não exeedoute a 10 libras por cento
ao anno, desde o dia marcado par:! o pagamento até Ú época
do actual pagamento.

9. Us directores podem, si julgarem conveniente, receber
de qualquer membro que qneira adiantar torla ou qualquer
parte das quantias devidas pnr qualquer das ,lI'ções possuídas
por elle, além das somrnas aetualmeute chamadas, quo!' como
um emprestimo a repagar-se ou COIIIO"Urn--p3g1)~,to adian
tado das chamadas: porém tal :J.di1in\<1f~!f1'FH f~e: ~.r.epa'

. ' ./ .. , 1',
J ! "~,j •

~:. ' ~~)
'" /> I j-, ',r:- '/

/' I ~ ,-" '
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gar-sc, quer não, até actualmentl~ rcpago, se extiuuulrá até a
responsahilidade sobre as acções, a respcit» da'i quacs elle fór
recebido, () pelas ímportancias assim recebidas ou por tanto
qun n to dnllas, a todo o tempo, exceda a tmuorumvín das cha
madus então fl'itas pela, neçlles a respeito das quaes tenha sido
feito tal a(li"nt:llIlcnlo, a eoltlpanhia pórle pagar o juro fixado
ou outro dividendo quo o membro que Iizl'r o adiantamento
e os dírcctorcs concordarem.

TllA:\SfEllE:\r:I.\ E TllA:;S:lI1,s:lo nn ACI..:ÕES

to. A transfcrcncla di' ql1:d'llli'l' :I('çiío na companhia será
por I'scripl" da f,·J"m:' flll" os dircctor.:s al'pmv"rr~llI, exccu
latia t:H1!O pelo tr:llls!'lm~/lt", 1'01110 pülo tr:lllsfl'ritio.

Pag:II'-sü-lia a cOlllpanhi:', IIl'!O rcgi"ll'O dI' qualquer trnns
fefl' ,,·j:1 ou trnnsmissão, a dl'''PI'7:1, uiio üxcl'd, ndo de cinco
shilluu:s. que os dircctort-s .inlg:II'I'Ill ellllvl'llient".

DI~YU ser nrrhr vad» no eSl'riplllrio princip:rl tia companhia
em Pariz urna rluplicaUI UO rl'gistro tios m.-mhros 'lU nm
rcgistro supplern('Iltar dos 1I11'IIIIIros que na OCC:'SI~O r-si
dírern em Fr:lfIc:\ lia jalll::ldo" 110 f('gistrll dos uu-mhros com
residonci« em 1'r:\lH:D, :\ qunl duplicutn snú S1ljl'ita á in
SPCCÇ:II) du mesma m:1I11'Í ra c na I1WSÚW extensão quo o
rf'gi,~11'O arch ivudo no escriplllrio rl'gistrado.

H _ Os dirl'e!orps podl'l\I. sr-ru aprl'Sf'lIt:\r I':JZ'IO, imprdir
o rf'gistr:,meolo dI' qll,dl\lII'[' tr'lnSfelellci:1 de ul'l-ões:1 pessoa
não :lí'PI'"v:ida pur ,,11," uu feita por lju:d'lue r membro,
conjul1et:llllentr ou por si só devedor ou son :dgllm:1 ohri
gaç:lll para ('11m a companhia, quer por chamadas feitas, IIJas
não devidas, ou por outra rnusa.

12, O, livros de trallsfel·l'nria devr-m ser encerrados
durante os i'l dias imnJl'tii:'lalllf'nte precedentes fi a-somhlén
geral ordimlrin I'IH cada anno .

Ia. Us exel,utores Oil 11',;LIIIH'nlf'iros de um membro Inlle
CiUIl, não sendo possu idnr COlljUIII'\O, e no ('aso do fallcei
meut» de 11111 pnssu irlur ('lllljlllll'tO, o sohn·vivellltJ ou
sobreviventes serüo as l"li!':I'; pl'ssoas 1'I,('olllil'cid:1S pl'la
compallhia, eOlllO ttndo I\IIall\1101' direito ú sua nl'\i:1o ou
interesse em qnall]II('r ac(::Io. p"rt'~lIl nada do '111(' su ncha
aqu i contido sl'rvir:i Jl~ra dl'soiJri"ar os bens de 11111 possuidor
ennju uct« [;i!ll'l'il)O UI' qnalquer resl'llIIsaliilidade por
qunlquor '1",.,':10 coujunctaiueute possuida por' clln.

H, Qualquer pes-o» quo se torno ('11m Jlirl'Íto a uma acçilo
em cunscqueru-ia do falll'einwllto 011 f:Jilenci:l UI) qualquer
membro ou em co 11 SPI] uen f'Í:t de e:tsallll'nto u,~ algum
memhro-> mnlhcr, pórle, si approvado I,ela directnr!n, ser
registratlo como membro. tlrpoi" 1]1' apresentar ('OllJO prova
seu titulo, COIIIO porll'r~ ser ex igidn pel:t cOlllp"nhia,

15. (lnallfuer POSSO:I fJue vrn ha a ter direito a n!g·uma
acção, em eonscqucncln tio Fallerimento ou da Iallencia de
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qualquer memhro ou em consequencín do casamento de
qualquer membro-mulher, púde. em vez do ser elln mesma
registrada, fazer uma transferencía da acção a qualquer
pessoa approvada pela directurta ,

16. O instrumento de transferencia será apresentado á
companhia, quer em Londres ou no escriptorio principal
em Par.z, ucompanhado da prova que os directores possam
exigir para provar o direito de transferente, e fiar eHJI, sob
pagamento das despezas re-pccuvas, o transferido será regis
trado como membro, si ell« fúr npprovudo pda dircctoria,
ficando disposto que um «eruficad« passado por qualquer
membro do comité da direetorí« residente em ParIz c pelo
secretario do referido comité ou qua lquer outro empregado
que elles nornvern. de que a trnnsfr-r-eucia de ac\,ões foi
devidamente executa.ta o registradn no cscriptorio prncípal
em I'ariz , "erü nina 1utoridad,' suflicicnte p:lra que os
dirocturos em Londres J:JIl('eJII o nome do transferido
mencionado no dito certificado no I'('gi,tro d"s mctuhros
a respeito das acções a que se rei,'['f: 11 tal certiücado.

DInEITO DE IlYPOTHECA

17. A companhia terá um primeiro e supremo direito de
hypothnca sobre todas as acções " ,,01111' osjuros e dividendos
declarados 011 a uagar-so por ellos, por Iodos os dinheiros
e ohrigações subsistentes com a compnnhta di! parte tio pos
suidor regislrado ou qunlquer do, seus possut.lorcs regis
trados, quer ''0, quer eonjunelalll'~lIt(~ cnm q unlquer outra
pessoa, ine luin.lo chamadas, para rIS qunes lNllianl sido pas
sadns resoluções pelos directores, ainda que as época" fixadas
para o "eu pngumento nào tf'IlIi;1I1l eIJ1'gado, e pode obrigar a
tal hypothccn por meio de renda ou (,onli"co das acções, :ís
quaes as mesmas se liguem, ou qualquer parte dellas ,

Porém t·,J ennflscn nãn se fal':" senão 110 caso dt' divida ou
respousabiltdade cuja importancin tuu lin sido veriücada, c
só serão rnnti-rarlas tnnt s acc;õps qunnras o contador da
companhia certiflcar serem o equivalente 30 valor do mercado
de entúo de tal divida ou rusponsuhllldade.

CONFISCO DF: ACÇÕES

I8. Si algum membro deixar de pagar qualquer chamada
ou dinheiro nos termos do ratoín de urna acção, no dia
marcado par" o seu pagamento, po.lern os directores, a todo
o tempo dep«!s, ernquauto não estiverem pagos, dar aviso disto,
exigindo-se o pagamento, juntamente com os juros e rnars
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despezas que tenham occorrido em razão de tal falta de paga
mento.

\9. O aviso marcará um dia no qual ou antes, tal chamada ou
outro dinheiro e to.íos os juros e despezas que tenham havido,
por causa de falta de pag-:llllento, deverão ser pagos. Marcará
lambem o legar em que tal pagamento deve ser fpilo (~endo
o louar assim mareado ou o e~eriplorio registrado da com
panhia ou qualquer outro lu-ar em que forem usualmente
pagas as ehamadns da compauh ia), e tambem que, no caso de
não par:alllenlo antes ou no prazo c lugar determinados,
3S ac~:ões sobre ;IS quaes 1\ devido tal pagamento ficarão
sujeitas ao confisco.

20. Si as requisi,:õe, de tal aviso acima nâo forem at
tendidas, tod;, a :1l'1:iio. a reó'p"ito ti;, qllal tenha sido dado o
avim, IJeverá a Imh o tClllpo d(~"ois, an tI's tio p;lgamento de
todo o dinheiro devido suhro ella com juros e despezas, ser
conflscada por um.i I'CSI'IIIl;ão dos dirr-ctores para este fim.

21. Toda a acçiio contlscudn ser;í rnnsnlernda de propriedade
da companhia e poderá s.-r ,!lU:lfll~da, exuncta, retribuida ou
disposta da maneira por qll\\ os dircctores julgarem couve
nion te.

22. Todo o membro cujas aCI;ües tenham sido confiscadas
ficará com tudo fI'spollsa\'I'! pelo pacnmento á companhia de
todas as chomadas UH outras importauclas devidas solJre taes
acções na época do eonli-co .

~J. No caso de velllja 011 re-distribuição de uma acção
conliscada ou de venda de qualquer arçâo P;Jr:1 obrigar a hy 
potheca á cumpnnnia UIII ('I'l'lilici)do por escriptn com osello
da companhia, de quo a acç:lo flli devidamente confiscada
ou vendida, de conforrnidndn com os regulamentos da com
panhia, será prova sullir'inlltn do, factos nella estabelecidos
contra todas as pessoas l'OIll direito a tal acç:lo, e tal dl'clal'ação
e o reciho da companhia Ih, [l1'1'I;Ode ac.ç:1O tal cnnstitu irâo um
bom titulo para a mesma, c ser.i entregue um certificado de
propriedade ao cOlllpr:ldor ou Úqlldll' a quem flli distribuída
e será recistrndo neste re,;p"iLo e assim será considerado como
o possuidor da acçào desl'lllhara(~;lda de todas as chamadas ou
outros dinheiros d,'viiln;; ;,nlcrilllllJellln :1 dita compra ou
distribuiçào, o nüo l'sLar:"! slljnilo a SI' ver reclamado pelo
dinheiro de compra, nem o seu titulo será affeeto de qualquer
IfrBl{ul:lridade no processo em referencia a tal venda ou dis
tribuiçâo ,

GARANTIA.S DE ACÇÕES AO PORTADOR

!4,. A compan hia pdrle ernittir gnr,~ntins de aeções pejas
acções pagas; sujeita ás dis!,o,i\,lll'S destes estatutos e d:l acta
das companhias do 18li7, ° portador de uma carautía de
acção será considerado membro da companhia na extensão
plena, porém não terá direito a assistir ou votar em assernbléa
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geral ou assígnar requerimento, sogun do o [11'[. :Hi, nem
convocar asserubléa, segundo o art. 38, n menos quo elle
tenha dous dias uteis antes depositado a gar3ntia no escri
ptorio registrado da companhia, e :H":~O nenhuma repre
sentada por garantia se.ti contada parti tI (jll:dilit'tl(;ão di' um
dírector ,

25. A despeza do selio na garantia de arçào o todas 3S
outras despezas resultuutcs de sua ('lll",,.:ãu s-rão a cargo
da pessoa que 1) pedir.

2ü. No raso do perda de qualquer garantia do :ICI'ão, podo
ser cmítiida uma outra 1I0vn Ú pessoa que a revlauiar, ou
tal pessoa deve estar lançada no registro dns memhros ; porém
sórnente apresentando prova de seu titulo e dtl perda da
garantia, corno os directorcs j ulgnrcrn satisf"clo!'io. c daud o
á cornp.mhín a in dcmnizaçuo, com 011 sem garanti", que os
directorcs exigirem.

27. A companhia püdc fornecer ('Oll1J0l1S ou qualquer outra
causa para o Il:lgiJmrnto dos futuros dividendos da,.: acçõcs
incluidas em qualquer gnranna de :1('I:ãll,

CONVERSÃo DE ACÇÕES EM CAPrTAL

28, Os dírectores podem com a sancção da companhia,
prevíamente dada em a-sembléa geral, converter quaes
quP,' :\(~ções saldadas em cnpita}. QIJaIH!O qu.n-squvr :Il'(,'ões
tenham sido convertidas em capital, os dil'I'lsliS p:lssllidores
de tal capital podem desde pntão trnnsfurir seu" respe
ctivos interesses nelle ou qu-Iquor parte destes iuteresses,
da mesma maneira e sujeitos ás mesmas disposições como
sujeitos {IS qunes quaesquer al'çõrs TIO eapilal da oompnu hia
porlr-m ser truusforidas, 011 t.m to quanto as rirrumst.mcias
adrnittam .

29, Os diversos possuidores 11(' c::pital terão o direito (11'

participar dos div ideurlos e lucros d:1 coniunuhi» conforme a
Importnneía de seus respectivos iuu-ress.« IIU di!') capital ; e
taes interesses em proporl'ão de sua importauci», conferirão
:l seus possuidores respeciivnmcuto os mesmos privill'gio, e
v'lutagmls para votarem rm :J,;,.:emh\()as dn eOlllp:lnhia (' pirn
outros Iins, como teria 111 ,:ido ('uu f,'rido, por ;I('I.'ÕI'S dI' igual
Irnportanr.ia no cap it..l da curupnnhia ; di) fÚl'llIil tal. porém,
que nenhum dos taes pr ivileg i.» ou vantng-us, excvp!o a
participaçüo aos dlvidr-ndos e lucros da companhln, sora
concedido por qualquer parte :diqllota de e:,pital e nsol.dado,
que, si, existindo em :Icções. não teria concedido laes pri
vilegias ou vantagem.

CAPITAL

30. Sujeitas á convenção aqui annotada, as acções no ca
pital original serão distrihu idas I' emiuídas pela direetoria



730

ás pessoas e nos termos qUI] os directores possam, no inte
resse da comp.mh!n, j ulg:n' ounvcuicute. e se,FI como acções de
todo ou em parti) pa~as. seja cnm ou ,'~1l1 urefcreucia ou
prioridade quanto aos dívidcndo-, di,tribuil;ol's de activos
ou outra cnusn sobre outras aCl,'ões, seja a um premio ou
desconto, seja com Oll som uma l:lxa g:lr:mtid;1 de juros o
sujeilos ás coudi"õi'''; qu.mt» i, ituportaucin de dividendos ou
juros a pagar ,I) sobre cllns e q unu to :10 pagaulIluto por
meio de rlvpcsi to ou ('ilam:lda o q uu nto :'i iln(lort;IIlci:1 de cha
mad:ls o o tempo do SI'U p:lgameuLo 0\1 de outra Iórrna como
possam ell.-s rll'lcrlltin:lr. Ficando di";(losto que nenhuma
acçà« seni distribuidn com prl'fI'l'lillcit ou priortd.ulc quanto
aos dividcudos uu outra cousa OLl a um t1"SI'lIllto ou sujeita
a qll:II'S'IlIel' l'Olldir;iks esp,'ci:w" '11111110 :í i.u portnucin do di
v idnudn oujnrn a ,'Il p:,,,ar 'Olllt' cl la sem conseuttrncnto de
IlUt:I :ISS('tltltl,"a da ('tllup:lIi1lia, prcvi;IIllt1Iltl: obtido p:n'a tal
disui uu içilo.

;1I. A directoJ'ia. com a S:lIlCl,'~O (lo uma nsseuibléa geral da
companhia, podo a lodo o t'UI[I() :Iugttlt'ntar (J capital da
r'oulI,~nllia ppla Ploi,s:lo d,) III1V:IS :'(":')I's.

Tlli'S :I(':'ues serão da illlPlt't:IIlI'i:l. em ittidas no, termos e
condlçõos tini' :I I'olllp"nilia ctu :I:,s"lolIl":1 gl'r::1 plls~a deter
minar. e sujr-itns a ella «u 11:1 f:dla de I:d r1l'1cilllinal.'ão, o
novo capital S1~r{1 1'()I\sidl'l'ado a toillls os respci'os como parte
do capit:d orizínnl da compnnlu«, e as disp",içõt:s o poderes
contidos na nlrimn cluusuln pn:l'orll'nLe tllr:'lo appllcação e
devem ser exercidos a ~I'U rt"IH'i to.

32. A cllmp"nt1i;) tl'l':í o ptll]l'r de reduzir seu cnpilal pago
ou n.ro ch.un.rd«, e. 011 nunull.mdn al'r:()es não d.stribuidas
ou por outra fúrmn , Oll cnnsnlidar OlI subdividir SU:lS acçues
ou qualquer dell.rs r-m acçõc, dt: uma deuomiunçãn maior ou
menor, e a companhia PI'ldl' restituir a seus mcruhros a todo
o tempo qualquer iurportnncin pag:l sobre suas ncções em
excesso do preciso para fnzer lac,' a '1I.a,; ohrtgacões.

:n. A nrime irn :IS,'el\lI ti"':1 ~':t'r;d tI~r:'t lngar na 1"pOI)a, que
11~0 sern di', mais dn quntro IlIez"~ depI,is do regbtr:lll1Cnto
dacompanhia, e no lagar que os directores d.-sigunrem .

:l'Í. A,SPIIII,It;;IS genles srilH''1I1I'lllr', tl'rilo log:tr na época
c logar IJlIl' POSS:tIll ser I!<'-ig'narlo, 1)l'Ia t:rJIIlp:tuliÍa em as
semuléa geral; e, uào sendo runrrnrlns outra época e lorrar,
terá lozar uma assemhh'a geral, uma vez 1'01' anno, no tempo
e logar que possam ser r!Plt'r:ninad'ls pelns directores ,

;35. As a-scmhléas gel'!Ies ;I:illla mencionadas serão cha
marlns :ts"I'mbl,'as ordinnrins : tllll", :1, outras assembldas ge
racs se riu) cha.undns r t raurdinarias .

31;' Os dire-tores po.lr-m , Quando julgurem conveniente, e
:l requerimento feito jJor csrriptn 1'01' membros da cornpa-
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nhia que possuam juntamente pelo menos um décimo do
capital emitudo, convocar uma nsseuiblén geral cxtraor
dinaria .

:37. Qualquer requeri monto feito pelos membros indicará
o olijecto dn assemhléu proposta a SPr convocada c será
deixado no osr-riptor io regj,tnHlo ria companhia.

:18. ArJ receber tal requerimento os dírcctores convocarão
immerlinlnlnenll' uma ;Issl'mblén ger;1! extruordi nnrin. Si não
a .-nnvounrem dentro 1'1ll:21 dias da 1\i,j,la do rcqllerimf'nto,
os reqIH'rente.; ou quu.-sq uer outros "fllellllJl'llS, nttinuindo
o numero requ isitndo, POdl'1ll por si nH'S!111'S convocar uma
assrmbléa gCl'ld oxtruord iunr!n .

39. Scr{lo dndns aos meurhros, da maneira aqui abaixo
mencionada IIU de q ualquer outra mnu.ira, si hnu vr-r, que
possa ser dl'terminarla pcla cnn.pan lua em a,scIlJid,"a gl'ral,
avisos rum sete dias pelo menos de ;lntl'c,'dl'nl'i:l, murcando
o louàr. dia (111111';' (J:, ;1S,emldéa, (1 no caso de ass~lllll'lo 1"IH'rial
a n.uurcz« di' tal nssurupto ; porl"m a Ialta dI' fl'c,:I,illlcn!O
de tal aviso por qualquer mr-mlnn não invnlidar.i o proce
dimento em qualquer asserubléa gr'r:d,

rnOCEDIMENTOS EM ASSE~JnLi:AS cnnxss

r~o, 'I'orlos os nccooios serão ('ollsil1er~r1os espcl'i~e,;; qu.m do
tratndos 1'111 umn nssemliléa «xtraorrlinaria, e tudo o que lo
tratn.ío elll 11111;1 ilsselllhll':~ ordinnria, cnm 1 excei'ç':'IO de um
accion.nucnto do 11m div i-leud o rel'olllmelJ(lildo [lIda di
roctoria, ell'gclldo dinll'lores o /'olll:ll!orl's Ii 1'01 n.l. sua
rem nnorncào n o n\~IIll) das contas , 11:l1:lIII:OS I: I'cl:ltorio
ortlinnr!o do, direl'Iores.

41. Nenhum lIegocio Sl'l':"! tratado em uma n:,seIllIJII':1 gernl,
excepto d~ nuureaçào de 11m [lle'ir1eute, rIa d",'I;lrat.';io de
um dividendo recornrneudado, pr-la direeloria. da re:'/eir,'i1o
d" coura.tores c dircetlJI'I's, e cnntiu uau.lu SU:IS ]'l'mUI1l'r;lt;ões
na mcsmn razilo que do armo pro"illlo I,assado, ,CIIl que
pelo 1l1l'1I0' P"II'j:tm prl'.;PlItcs l'illl'O uu-mhrus rm 111's,'o:l ou
por prol'ur;w;"lo, pOII"m, lia C"I'I'IH:;io nl'illl:t rl'i'l'I'id", 1111' nu-tu
hros 11I'-so"IIII(1[lte [lre'I'nlll'; 1'01'l1lar1í0 UIII (}"Ollllll 1'1:1'" uma
nsseruhléa gpr,,' da co mpnuhin .

1~2. Si dentro rm uma 110ra do tl'1I1pO mnrcndo pnra :I as
scrn hhn uno «sti ver [lresellte quorum, ;1 "ssl'lnl"lo;l, ~i con
vocada á roquisi-àn de membros. Sl~;-:"! dis.;olvid:1. Ern outro
qualquer c"so marcará ° mesmo di" da proxi run SI'n];lIW, lia
mesma I'poca e log-m', e, si nl'st:l as-ernblca nao estiver pre
sente quorum. será el!a :Idinrla siue tiie .
,4,:)'. O pl'I',idl'ntc (si !JoIIV('r ) d:l j unta do;;dírecrorcs pre

sidirá a tod:l a "",eIl1IJl(-a ger;i1 (1:1 companhia.
4'1-. Si não houver presrdernc ou si elle não estiver prc

sente em qualquer reunião dentro em l;j minutos depois do
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tempo marcado para [I assemhléa, os direclorcs presentes esco
lherão um d'entre si para íunccionur, e si não houver di
rector queqneira Iunceiunar, os membros presentes escolherão
alguém d'entre si para pre~identc.

ML O presidente póde, com o consentimento d:] assernbléa,
adiar qunlquur reunião lI:Jr:J fi ualq uer tem po e lognr, porém
em uma asst'mhllía :1L1i:lf!:J U~tI SI' trnta.ú de outro assumpto
que o que tícou 1'(11' ll':i1:lI'-~t' nn :lsscmuléa em que o
[lfliaml'nto teve lozar ,

46. Em qualquer a~JlI11J1t\a gCI':JI, salvo si lõr requerida
uma eleição por cinco nu-muros Iwlo menus presentes e com
direito do votar, uma d,'clarat':io feita pelo presidente, de
que foi tomada uma )'I~SOlllr:10 o um lan,;an;ento disto no
livro de artns tI:l oompuuhin ser..o prova sufficieutc do
facto, sem prova do 11111111'1'(1 ou (ll'o['(ll'ção dos votos dados,
3 favor ou contra t31 rnsolut':lo. '

'l7. Si fôr requerida uma 'pleil,'f1o por cinco ou mais mem
bros pessoalmente presentes (~ com direito de votar, terá
elIa 10g:lr da uumeir» por que o presidente detertuinar, c o
resultado de tal eleil,'ãll será considcrudo ser uma resolução
da companhia em nsscmhl 'a rU~l'al.

flS. Serüc feitos em livro, fornecidos para este 11m lança
mentos de torlas as rt~SOILII;"t'S (~ procedirurnto das assembléas
g'~rat'Js, e tal'~ lall(:;lIl1l'nlos snlldo aS';lgm1dlls pl113 (ws,oa que
fun-cionará como presidt'lItt~ d:, asselllull~a Ú quul clles se
referem ou pOI' oito pessoas proseutrs a ella e nomeadas
pela junta dos directores (Iara nssignarcm em seu lozar,
serão recebidos como nrova dos f:lI'tos nelles estabelecidos
sem mais outra prova.

fi\). Cada membro terá um vuto (101' (':l(la ae":lo até 10;
terá um voto :1(lllicilln:d (1111' e:Hb ri :1(\'1108, ;dém rias to
prtmciras até 100. e um voto ;l(ldinillllal (H'r cada 10 acções
além das 100 primeiras, NIl C:ISO de empales de votos em
qualquer assernblén geral ou e\(.';I;ÜO, (I presidente lerá
direito a um segulldo voto ou voto de dnSI'IUpat.e.

;jO. Por qualquer nu-muro deluellte ou idiota pód:~ votar sim
t.11l0". cnratoi··vonis, ou outro curado!' legal.

51. Si uma ou mais pessoas nver em conjunct.amcnte
direito a urua ou mais acções, o membro cujo IIOI11P esteja
pr-imeiro lançado no rpgistro do, 111('111[II'OS COIlIO UI11 dos pos
sul dores e nuo outro, terá o direito de votar a respeito dos
mesmos.

52. Nenhum membro terá o direito de votar 01\1 assemhléa
geral, sem que todas as suas chamadas tenham sido pagas,
e nenhum membro terá direito de votar em qualquer havida
depois da expiração de tres rnezes do regi,tro da companhia,
em virtude di' qualquer 3CÇ:'0 qUI~ el!e tenha adqulrido
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por transf'erencia, sem que seja possuidor da acçào pela qual
alie reclama votar, pelo menos tres II]('ZOS antes da época em
que deve ter lugnr a assernbléa em que elle propõe votar.

53. Os votos podem ser dados pessoalmente ou por procu
rllção.

54,. O instrumento nomeando procurador deve ser assi
gnado pelo outorgante ou, si o outorunnte é algumn corpo
ração, deverá trazer o seu sello social da fórma por que os
dircctores possam a todo o tempo aflprovar. Pessoa que
não seja membro da companhia não púdo SOl' nomeado
procurador.

~;-;. O instrumento nomeando procurador será depositado
no eseriptorio registrado da compnnhia, nunca menos de '18
horas antes do tempo que tiver locar a assernbléa geral, na
qual a pessoa nomeada no instrumento propõe votar, porém
nenhum instrumento nnmeando procurador será válido
depois da expiração de dous mezcs da data de sua execução
excepto para urna eleição em, ou eru um ndiaurento de
urna assernhlea havida doutro em dons mezcs tio sua data.

DInECTOnES

1i6. Os primeiros directores serão nomeados por uma
maioria dos subscrlptores do meminandum da assoeincãn.

57. O numero de directores nunca serú menos de 8, nem
mais de 2-í.

58. A qualiflcaçãn para um director, quer nomeado pelos
subscriptores do lIlPlnOl'(lIIfl!rm da assncinção, quer eleito ou
nomeado depois de seu I ep;istro, será a de posse de cem ac-ões
do capital original da cnmpanhia, das quaes estejam 11:1 oc
casião pagoas todas as chamadas ; disposto que, (~xecJllo pela
clausula 71, nenhuma outra pcsson,11 não ser 11m director
que se retira, será eleito director sem quo possua a quali
dade de tres mezes Jlelo menos antes da data do sua f'll'Ír;ão,
e sem que t('UIt:1 deixado no escrlptorlo regtstradn da com
panhia aviso, sete dias pelo menos e quatorze no maximo
antes da intençào de se propor.

59. A remuneração rios directores será a importnncla que
a companhia em assembléa geral a todo o tempo determinar
e que será divisível entre elIes como elles determinarem.

pODEnEs nos DTHF.CTOnES

60. Os negócios da companhia serão dirigidos pelos di.
rectores que podem, sujeitos á convenção deste eonstante,
pagar todas as despezas de preparar e registrar a companhia
e exercer todos os poderes da companhia que pelos netos pre-



cedentes ou por estes estatutos não forem oxi~idos que sejam
execut"dus pela companhia em assolllbka geral, sujeitos, não
obstante, a ljLWOSljul'r !'l'gras de:,tus nslatulOs, ;IS dHltlsil;ões
dos actos pl'et:edenles e a taes re,gulalllenlo s. não sendo in
compntivol com os rc~nhHuontos 011 disp"siçõ~'; supraditas,
como possa ser liPlel'minall ll pela cllmpanhi,l em assl'lIIbléa
geral; p',fl\m nonhutu l'eg'lllamenlO feito pela comp:lIlhia em
assernbléa gl'r:d iuvalidarú :letn :dguul auterior dos direc
teres que seria vúl ulu si uão tivesse sido fdlu tal regula-

mento.61. Sem restringir os pl\~eedl,ntes poderes gcraes, os di-
rectores porll'm fazer ,IS r-ousas sl'guintes:

(A) podeul tomar a empl'l'slilllO qllaesljlll~r quantias do di-
nheiro sub ns ~aranti"s I) t01'1II0S, ,1 ju ros ou de outra fórrna,
corno lhes pllssa p,lI'ce(~r CtHIVl'nientl', e pI)(km garantir o
m('smo \,01' hyputhec:I, ddJí'ntlll'l'S, ou titulo- ou pOI' III)nho

r

ou hypotheea, de qnalquer fÔl'm a, do todo ou d« qualquer
pnl'le Ik quaLHIUI)r Pl'oprie1lades, fundos, ar.tivu ou bens da
comp3uhi:l, incluindo c,'pit:.1 uào ('h'lIn:1l10.

(D) I<:llos podl'm comprar 011 de outrn fÚl'llIa adquirir as
luvas e as rel:lI'ões di) Il'wesll'wr lIeg-ocios que po-sam ser
legalmente feitos pela cump:ll1liin r-um nu sem prllpriedlllle
empregnda ou tida em C()III11''X~O com el!n. podem p3~ar as
I1lCSIll:1S «m al'çllt'S, dehenlures ou de qualquer outra ma
neira, [azcI' conlr:lloS. dnr :I illdl'muiznl,~ão e cllmpcllsar pes
soas de perda de enlprl'g-o, que seja po"ivl'l ou pareça ser ne-
cessaria ou expedito par:l laos üns ,

(C) Ellcs plldem com o con,cntimento do uma assl\mbléa
geral vender os lIeg-ucio,;, as luvas e bens da coml'"nhia ou
as luvas do e os bens perlimcenles a qU<JI"Ut~r raurn de ne
gocio. quer a diuheil'o IlU por al'ções 011 outro interesse
em qualquer cOIll\wnhi:l ou COl'por:lI;ão, tendo os mesmos
fins que esta eompanhia, e di) fl'lrma que taes accões , de
henturcs ou outros interesses possam ser possuillos pela com
panhia distrihuidos entre os accionislas, em proporção de

suas nCl'ões.(D) Elles podem a todo o tempo nomear um ou mais
d'entre si para dírector gerente ou dírectorcs gerentes nos
tortnos, sub remuuer:II':lo 011 outra cuusn e pl'lo tempo que
elles ,julgarem couvenieuli~.

(E) Elles podem, si se exigir de qualquer duector que
olle preste serviço exlraordinnrio. outorgar-lhe tal remune
ração pelos servil;OS prestados, que elles julgarem conve-

niente.(F) podem crcar, emittir, fazer, sacar, aceitar ou endossar
respectivnmente debentures, títulos, notas promissorias,
letras ou outros instrumentos negocial'l'Ís, comtnntll que lodo
o debenture ou titulo traga o sello da companhia, e toda a
letra, nota promissoria, cheque ou outro instrumento nego
ciavel sacado, feito 011 ilecilo, será nssiguado por dous di
rectores o fubricado pelo secret .rio ou outro empregado da
companhia nomeado pela directoria.
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(G) Podem empregar os fundos da cotupnnhin 1~1Il titulas
publicas 011 g-nrantins do governo do Heino Unido, da França
ou de qualquer de Sll:IS eoloni;ls, ou nas é'nl';lnti;ls do ç;ovrrno
ela India 1111 do.; Estados-Unidos da Alncrie:! 011 em [1I'rões do
Banco da Inzlatcrra 011 do Banco de Fr:lll(';j 011 cru ';Ic~'ues,
capital ou obriunções do credito territorial de Frauça, ou em
propriedade, arreudnmcnto ou bens moveis. garuntias reaes
lia Grã·Bretil!lh;LOll em Franca Oll ern qualquer de SUilS co
lonlas, ou na Irlanda, nos Estados-Unidos da America OU
sobre deheutures ou capital de dehcntures ou Iitul rs garan
tidos no pri nei pai 0:1 juros pelo gOYl'fllO dI) Inglaterra,
França ou Iudin , ou sobre tltulos de qualquer corpnração
munlcipnl na Grâ-Bretan ha ou França ou sobre dehentures
ou cnpitnl de debenturcs de qualquer estrada de ferro ou
outra cOlllIP1nIJia na Grã-Bretunha ou França, tendo pago 1'01'
tres annos antes o juro do emprego á r;\Z;lO de nào monns de
:1°/" sobre SCII capual or.liunr!o, c'xI'epto (lar nl()io dI:empregos
temporarios ou iutertnos.nào em qualquer 11I1tro 1/l1)(.10 de em
prego, e podem :J todo o tempo transpur todo OIIIjIl;J!lJuer de
taes cmp.t-gos , ücando lJisposlo qlll~ n<ld;} do que se acha
aqui contidn impedirá os dire-tores do cornprar-m terrenos
ou ediflcios de qualquer feudo para os fins da cnrnpauhia ou
de cmpreznrem os Iurnlos da companhia na compra de suas
proprias acçõe-;

(II) Podem crear, tirado de qualquer parte do capital ou
rendimento lIa curnpnn hin ou de Sl1<1 reserva, qualquer
fundo ou fundos espcclnes e podem d.ir a qualquer classe
de possuidores de apolices ou outras pessoas, com ;IS qunes a
comp.mhla possa ter transacções, qualquer direito prde
rencial sobre qualquer destes fundos e podem dar os pros
pectos de neaoclos que lhes pareçam couvententes, e podem
por taes prospectos ou por outro meio concordar em dar a
qunosquer pessoas ou cl<l"'I's de pessoas rnm [IS qU:II'S <I com
panhin possa ter transacções qualquer al'ç~o OI! interes-e !lOS
lucros da companhia ou em qualquer ramo de seus IlI'gocios.

(J) Podem dar todos os passos necossnríos para rcg istrur
a companhia de conformidade com as leis de qualquer paiz
estrangeiro ou colonia estrangeira ou iugleza, e podem re
querer e aceitar todas :IS determinações, leis ou decretos do
governo ou de suas autoridades nert-ssnrias ou conveuicntes
pura hahi litnr a cOlllp:lIIhia a mnis cun vuniuutuuu-ul o Inzer
uogocios dentro da jurisdieção de tal 051i1do ou colonia.

(lo'.) Elles podem lazer todas as cou-as necessarias para a
execução do contrato cuja cópin est.i tirada na folha annexa
a estes eststutus e podem uflerccer c cmluír ;IS ucções do
capital original não subscripto. confurmemcnte.

62. Os directores que continunm podem funcclonar TItio
obstante qualquer vaga em SPU corpo.

63. Os directnres se munirão de um sello para uso da
companhia e podem exercer os poderes da « Acta s sobre sellos
das com panhias de i86~, os quaes são por estes outorgados á
companhia.



,II:TO;; nu PUDim EXECUTIVO

Qualquer documento um que f!lr aflixado o sel\o da com
panhia será :Jssignado por rlous directores e rubricado pelo
secretarlo ou outro empI'e~ado nomeado pela directoria.

(~lL\1lI\.lT.II,,:~() DE lllIllCCTOI1ES

(J'J.. O cargo de dírector sl'rú vagI):
(,~) Si elle oecu par Ilualquur caruo ou logar de rendimento

na ctllllpnnlli:l, outro ldólll <lo quo nestes :Jutorizado, ou par
ticipar de lucros por conti'"to (:Olll a cOlllpilnhia.

(li) Si abril' f"lIenei:l, :;i ,(' tornar dClllNlte ou si se
COlllpllzur elllll seus en:dort's,

((~! :-li CI'5,;;lI' a ;;11:1 qll:dilic:II:;"',
(I.) Si relllutll'r :1 <Iirl'l:l,.ria a sua Il'si:mlll'ão \101' cSI'ripto,

:,cndo ella IH:eita. 011 não fuI' retirada em sete dias.
(I~):-ii se all;;Cl1tar ti", r.-nuiõcs da directllrill eontinuamentiJ

por scls mezcs, sem o cou:,entimel1111 da directoria.
POIém as regras acill1il c.-;Iarãu sujeitas:'ts sl'gl1intes I'''CC

peões: Qnc nenhum din'l'tor deixIlI'{1 o sou cargo peiil razão
de ser ellc menlhro lli: Ilu"lqncr c\Jlllpanhi:l com a qual
celebrou contrato ou foi l't'it:1 IllIalqucr obra pnra a companhia
da qual elle é diI'I'clOI'; eomludo cllo nã) votará a re:,peito de
tal obra 011 contl'llto, I', si ;I'silll o fizer. o seu voto não será

contado.

(j1i. Na asscmbléa [lrilillaria no anuo de i880 e na primeira
assemhk:1 ol'llil1al'ia CII1 ":Ida 1111110 SIlb;cl(lIcntc, se rt-tirará
do cnrgn 11m tervo ilos ilireclor'!S I'xi;;tcnlcs 0\1, si SPU nnmern
TIno fúl' multlplo de II'('S. "111:1.. 'J numero ma i, approxim:lilo a

um [t'rço.titi. O \,'rço ou o TlIl1ilI'l'n TIl:lis appl'oximado, que tem de
retirnr -se na assl'III',I"':1 dI' lKKO n na assf'll1hléa ordinaria da
companhin, no :111110 "I'g-nilltc. sf'r;', determinado por sorteio,
salvo quando o;; ,lirnclorns I'olll'ordarpm entre si. Em cada
anno slIbsetjllcnle o terço ou o n umero mais approximal\o t!ue
occupar por mais tempo fl cllrgo, retir:lr-se-hn.

67. Um director que I' :ISSilll retirado púde ser reeleito.
(J8. A companhia, na assembléa ireral cm que se retiram

directores da maneira suprlldila, sujeita a qualquer resolucão
reduziudo o numero de direclorcs, preellchel'á os lo"ai-es
vazes, t>legenilo um numero igual de pessoas. o

69, Si em qualquer ao:sembléa na qu«l df\veria ter lozar
uma eleição, os !ogarcS vagos de directores não forem preen
chidos. a assrmbléa será adiada para o mesmo dia da proxima
semana, na mesma hora e logar, e, si em tal 3ssembléa adiada
os logares vagos de llirectores não forem preenchidos, os
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dircctores que vagarem ou aquclles que não virem preen
chiilos Sf'U, /Og';lfi'S rnntinunr.m o cargo até ;\ ass-rnhlén
ordir13I'Í;) do anno proxim« vindouro, e assim por draute ali)
qUI' seus lug3re s sejnrn preenchidos.

70. A rnmpnnhla l'ólll~ a lodo o tempo, em asseml.léa geral
c dl'IlITO dos l imites üxados por estes estatutos, «ug mentar
Oll reduzir o uuurero dn dir('ctol es, e no caso de passar
:i1g'U[lJ<I rrsoluçao de augm-nt«r. I,óde nomear os dlrrctores
;lddil'ion:H's nceessarius parn «u rnjuir I'ssa resolucã.i I' pode
1:1I111H:[f1 .lcterruinnr n retharln em que tal numero nugmcntado
ou reduzido dove ser lcva.ln :1 cllci tn.

íJ, Qllnl'lUI'r vng3 rasun l quo occorra na directoria pôde
ser pl't'lmrhid;l pelos director.-s, 1]111' POdl'lll d<l I1ll'Slll;l Iórma
11011lI';J1' 1I1131qlll'r pI'ssoa rou ven ientemr-ute II<lbi/,I<ld:1 para
dil'l",t'i1':I 11".lqurr tl'IIIPI) nutcrior :í <lsscmiJh'a ,:nnl. pol'f'm
(]1I:t1 11111'J' peSSI);1 nscolllida ()('Io, dirertures par:1 /l11'1'1\(:lIer
UII!:1 \':1";;1 C:1SlHiI ,Ó ot'I'IIp:J1';í o (':II'~O pI'lo 11'IIIjIO que o
dil'i'c!ol' qlle n deixou o del'l'I'ia occupar. ,j ni'io !lOII\I'S;U

lido I"~ar esta V:tlin.
í2, SI~I](10 a intenção 11r. que, o mais ,1prroxim:I(l:1I11ente

pnssivol. 1111'\;1111' dos directores sejrun n'sidt'nll's ('111 França,
:1 rt-sidencin no I'str:ln~ il'o nao sl~r;í U!l1 "lJst:lCulo :1 caudida
turn par:l a elci(':lo de director,

í:l. A elllllp:lnlli;l em ;lssemlJlén g'cral prí,]l'. por urna
!'I'solnl:;io ('specíal demiuir qualquer dirnetor antes da expio
J':t('i'io de SI'1I uoríodo de fu ncçõr-s, c PI'lI),; por urna l'I',,,lnl)lIo
ordinnria noruenr outra P"S';O:I em SI'1I lounr. A 1)('s-o:1 assim
JJ"Il1I'3da (JcelJp;l!'ú ° cnrg" súmeutc pelo tr-mpo que o
dlrectcr. parn cujo Ioga!' e/la Iui nomnada. teria de occupar
si nào tivesse tido logar a dl'llli-s;IO,

PJ.:VEHE'; 1l0'; IlII1EI:TOI:r,>,

7'J. Os directorcs podem reunir-se Jl3!':1 dcspndlO dos nrgu
cios. »diar o de q unlquer maneirn regujar :1'; SlU.S reuniões
COI)IO julgureui cou veniento e ddl'I'IJlin;lr('lll o 'I'!"! um ne
el'ssnl'lO para a trnnsacçào dl\ ncgocios. As que,[rl('s que se
Sll,I'it:lrl'lll enl qualq uer rcu niáo "I'r:í" dl'eid,d:ls por uma
JlJ:lioria de vo tos , ;\0 caso de ig ualdadn de votos o presidente
ter:' o sezuntlo ou voto de d"';l'mpate.

VIII dircctor pódo a todo o tempo couvocar UTIJ;] reunião
de directores.

75, Os drrectores podem eleger lllll presidente para suas
reuniões e determinar o período pelo qual elte occupur.i o
cargo ; porém si não for eleito 131 presidente, ou si em
qualquer reunião não estiver clle presento I1n hura indicada
para a mesma, os directorcs presentes cseolliurãn algucm
d'en tre si para presidente de ta I reuu ião ,

76, O~ ct.!.rec.tores POd(!IIl, d5:1e~,g;Jrqunes~Clls p..odores
:J cornmrssoes, que C!?IlSlstlr<Jo do ,4J.''l-.Pt~~os do
seu corpo, que elles Julgarem ' ,'\~~\i.f))L 11 l (j~ fJ ~,~,"

ron sn exscurrvo ".. \:'" ,~, ' , ','1> \

",":;:,~()s Or ,'.)/j
",__ I I; 1 .1 [lO::'
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Toda a commissão assim formada, excepto a que por outro
nodo determinado, no exercieio dos poderes que lhe forem
lelegados, confornwr-se-ha 303 regulal1lCntos que possam ser

impostos pelos dírectorl's.77. Uma l'OIlllllí'S:IO púde eleger um pl'csi,knt\~ para suas

feunilJes.Si n:lo ft'ir eleito presidente ou si clic não cstiHr presente
na horn Ill:I\Ta,la pura :1 IlleSI II:). o' IIH'Illilro-; pr

l'sel1tes

escolhprão um de seu llUll1l'ro 1,:lr:) prc,iLlI'nl l' L1e t:1! n'ullião.
78. Atli q\ll' se.i a por outra f"rlll 3 decillido por UIII:J as

sem bka gl'ra I d:) compan hia. uma CII111111Í :,s:ll\ dn dirl,,'toria se
reul1i r:'\ pl'lo menos umn vez por mcz I\IlI 1':11"iz; os dircetorcs
parn Irail:dilar"II\ COIll tal cOllll1iÍ:,silo SI'I ilo nOllll'3111lS a todo
o tCIII(\O pl'l:\ dirt)I'\lIria c 1:III1"i"lil':11I t;lutO qllill1to possível
de direl',lllrtlS rl'sidl'lll"S I'UI I'ariz. 11:1\'1-1':'1 pelo 1111'110' SI'lllpre
quatro directorps habilila,]oS p('\:1 lloIllI'açilo da dircctoria
para tralwlhal'f'm com \:lI cOl1l1nis:,ão.

7\). A commisslio nomeada para funccionar em Pariz tcrú
todos os pOI\eres de uma dirl'do Jia pnra nonlí'ar agentes,
gerentes, escreventes e outros em prr:-;n1l l1

:' (I)l1n·tI\ de fúrma
que a n01lleaç:iO para mais de 111ll 1I111111 ('i~rlo sl'r,'1 sujeita ú
contirm:H;;'\O dn diredllria), e t,'rilo t:lllI[)I'1I1 OS pllllnes de
aceitar riscos direct:lml'nte OI! 1'111' meio Ik fI'-SC,-,UI'Il e pnssar
apoliees p:Il'9 isto eom o scl\o dn cOlllp:ll\hia, rl~-sl'g\lrar com
oU\l'a

s
companhias. appro\'ar transfclellei:IS de ri!;' lJl s feitas

em França c gcralment'~ terá ri lIin'I'('o c gerellcia dos
negocias da CIIlllpanhia em 1':lriz, e o dl':,elllpellll

o
11111 tal

cOlllmissão por um lIll'rnlJro dclln :'I'rú pquivail'nte para os
fins da clausu1:l aqui contida refcn'nte á desqu;,lilieal;:-1O de
directorcs a um drscmpellllO em uma l'i'unii.o 110 tlireetores.

80. Uma l'ommiss:1o pÚlle reunir-se e adiar quando ,julgar
convenielll

l';
as Wle~l(lI'S suseitall:IS I'm qU:1lqlll'r reunião

ser:
11I

resolvil]:ls por maioria Iit' voto' 110' IIlclllbro
s

presentes;
e no easo 111' UIIl:1 i:-;u:t1dade di' VOI"S o pri'sid\'nte terá iuu
sei:undo ou voto de dl'sl'lIIpate,

81. Todos os actos feitos pllr qurllquer rellll iilo dos rlire-
dores ou til' uma Clllllmissilo til' di\'l~(~tores ou por qualqucr
[unl'I'illll:1I1110 eolllll dirni'\llr. nüo ol>st:lute se nm\t:1 a des
cobrir que havia fa\l;\ n;1 nOllleal::11l 111' 1:It'S din:l~t"res 011 tia..;
pessoas fUllCI-iouando como :Ieillla dilo. 1111 que elles, ou lliw
qualquer dcllcs. não estavam h:lbilitallos, serilo válidlls como
si tal pcss

o:\
c,tivesse t1(jvid~llIol1te llollleada c habilitada COIllO

diree\rr.

R2. Os dirertores pedem, com a saJ]cl,~ão da companhia em
assembléa geral, declarar um dividendo a pagar-se aos
membros em propor~ão á importancia pllga em conformidade
com as chamadas sobre suas aeçõe:;, tendo em vista qualquer
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preferencia ou prioridade em referencia ás acções rcspectí
vaments.

83. Os directores podem, an tes de recomrnendar qualquer
dividendo, pôr de parte, tirada dos lucros da companhia, a
importancia que elles julgarem conveniente, como um íundo
de reserva para acudir ás contingencins ou igualar divi
dendos, ou para conservar ou concertar os editlcios em re
lnçãn com os ur-goeios da companhia, ou qualquer parte della ;
e sujeitos ,I eslas disflosi('õ,'s, pndom a todo o lelllpo applicar
todo Oll qualqner parto di' I'" Iundo flaril qunesquer ílns da
companhia.

8~. Os dircctores podem deduzir dos dividendos qUI) tenham
de ser pngos a qualquer mourhro todas as Imnortanclas de
dinheiro que por elle sejam devidos á compaulua (101' conta
de cham:ldas ou outra e:lllsa,

S:j. Todo o divideudn pertencera I' snrfl flng'o (sujeito á
hypothcca da clJlnpanhia) aos membros quo constarem do
reg istro na data da reunião 1'!11 que Iôr declarado tal div i
dendo não obstante, qualquer suhscquenro trausfcrcucin ou
transmissão di' acçõ-s.

86. Ser:", dado a cada membro, da maneira aqui mencionadn,
aviso do dividendo que tiver sido declarado.

87. Nenhum dividendo vencerá juro contra a companhia.

COl\"TAS

88. Os directorcs farão tinir contas do artivo. passivo,
receita e d"speza da cumpanhin . 0" Iivrus d,~ 1'llnt:iIlilidnde
serão eserinturndos no I',.;criplorio regi,.;lr;rd'l I' <ujritns a
quarsqn-r rl'stl'i,'('ues rnzouvr-is '1n;rlll.o:1O lemp" I' maneira
de ('xarnirl:d-os, que 11I1S'arn ser ilnpostas 111'105 dil'l~l'll)rl's,
serão abertos para Insperção dos membros durante a, horas
de negocíos.

89. Uma vez pelo menos por mez em cad» atino, os dire
ctoros apresentarão á corupauhin 1'111 assernbléa g-eral um
rola lorio do re nd i 1111"'10 e d"SP"Z:I do :11111(' pnS'ado I' um
11:11:1 11"0 IlI0sll':lndo o :Idi \'0 " I":";"i\0 dn 1'0111paIdJi:1 fl~ilo
até uma dal.a Ile nunca mais di' '111:111'0 mI'ZI'," nllll's de tal
assomblca, acompanhado di' 1I11! rtlntorio di', dlrectores
sobre a posiçiio e transacçõcs da companhia.

!lO. As despezas de estabelecimento de :lgenci:!s o ramaes e
as de íu ncciouar para a COlIlP,lllhi:, por 11m periodo não ex
cedente de dous annos de reg isu'o corno á companhia pareça
conveniente, podem ser dispostas como despeza capital e
podem ser estendidas sobre uma serie de annos, e a impor
taneia de taes despesas na occnsião pendentes, podem, com
o fim de calcular-se os lucros da companhia, ser calculadas
como aetlvo ,
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!)J, '1'0110 o dluhciro l'I,:i1iZ:l:]Il pI'la ('11JlIjWlIlti[; :1 resjleito
de l'l'I'lllills di' :I('I;I'CS ,WI'I'I ('llll,i,il)I:llio 1i tllt1I1S IIS lins ('01110
lucros ["itlJo; durlllltl' o :11111", I' (I 11(I'slllU (I i pal'll' 1"'110 (1I'lde
ser a llg llwnlal!lI :!ll flllldn de IC't'l'Ia di,llilluido ('1111111 IIOos
ou applil':1I1n nu 1':lgnllll)lIto t11~ divitll~lItlos ou (1l1:ICsIJlwr ou
tros lills da ('Ollll'llnili:l.

02. lillW vez j1nl0 menos elll1:1 nn no , isto é , jlrl'j1nr:1torio (I

primeira asselllbléil g,'ral ol'diuaria, :IS cnntas da l'nlll[lanhia
ser:1O 1':\:lIlIilwda, I' H~rllieada a L::\:letid:11I dll 1i:J1:IIII:O por
um nu 1IIIiÍs l'lIlltat1nl'es.

\l:1. Us pl'imeilW; ilOIl!allores SI'I'~O llllllll:III!OS [l,'lns l1ill:ctoI'OS,
os ('111li:ldorl's SlIlhl'I\III'IlICS III:la ('Olllplulltia em a'sL'm!Jl(:a

gCl'al.\l'L Si f"II' nomendo 11111 SI'I contarlllr, tIJl}aS :1S l1isjll)sil:ões
:1lJui ('onl.it1as, 1'I'latil a, a 1'I)nlnt101'1'c, S1'l",IIII'-h~o IIJIi,lw:1Vtlis.

!J;Í, Us ,'olll.:llln['(" [lnlkm 't:r 'Ill'nllirns da ,'olnp:ln1li:1,
poréll1 I\Cll1lUIII t1iJ't'('\!lr 011 nu tr« 1'lllprt1.~IIlII) da cOlllpa1l1lia
scrfJ elegill'l dUI'IIl1l11 SIFI CI:1I1illllll(:~1) n o Cllrg-II,

!Jli. ,\ lJiciç~o Ik cOlllallorlJ' SI'I':' Icitn [It'lll c0ll1p:1l111ia CIl1
asscmull"a ol'tiillaria dll (:ada ,11\110.

~)7. A ft"lIl1lll'r:lç:11I ti')S prilll"iros cOlltalloJ'l's sl'r:1 üxadn
pelos dlrectllrl)S, a dos ('olli<lllol'l''; sllli'lJ'I1lt:lltl'S ser:', lixada
!,ela 1'lIll1pallllia 1'111 a.',elllull·'n g'l'rnl.

~lg, (JIHllqlll'l' cOllladllr slll':'1 \'I"I'!l:.givel deixando o seu

carg-o.\l\l. Si hon vnr maio' (li) um contador nomeado c trnha
logar uma va,~~a casnnl no l"lrgo de rrm tndllr, 1"'lIle clla ser
prcIII

H'liid:1 pelos tlil'cc.torcs, 11111'1"111 di) rÚl'illa q ue n mn só
nOl\leaç:'IO scja fdta ('I1[,fI) duas as,;I'mllka, gl'r;ws ortiillarias;
pOJ'(~'ll. salvo como ncima dito, si OI'('nlTer ,Iknllla vaga
casllal. IIS Ilil'l'('tllr,'s illl!ll"tiiat:llllente COIIVIIC:1r:1o um» :I",em
hléa gl'r,11 r,:\lraol'tiillllri:1 cnlll o Iun de pl'on:r a mesmn.

100, ~i nãll :;() lizl'I' l'I,~iç:·ln de 1'lIl1tlldore,; dn lllaneira su
pradita , a Junt» dll ClIll1llllllCio [Il')l1I', :1 reclllerill)l'lIto de núo
'menos .lc cillCo Illl):lllil'lls da clllll[lan1lia, nomear UID Con
tador para o aUIIO 1:0ITI'llli' I! 1i:\:II· a rellllllltlrar;ão a se lhe
[Iag'al' pr,la ClIlllP:lllllÍli pllr ,,'11'; scrv i:.-os,

101, (:ad:1 ('Il11llldor rl'(,I'IJI'I':'1 1I11!:1 cópia do 1);11:11](:0 e conta
de 'Tecita L! ,1,'sl"'zn:" r, I" (it' 't'll dever cxalllinal,as CI)iIl as
cunl.a,; Ii rI,dIIO, \'I:':I"'I,tilll:'.

i02, '1'01\0 o e.mt.u!or 11'1':'1 I" SII:1 re'lui,ição uma lista de
iodos o, llvros eSI'riptnrat1ll' [leia ('omp'llilJia; a t"do o u-mpo
razonvcl pot!er:'J ver o:' livros L) contas ela c'ompanllia.

10:1, (lo' contllL!on:s ccrtilicariío aos m.uubrus da exactidão
do lJ:llanço e conta:' e po:lel'~o dar um n-lutorlo aos membros
300re o eslado dos \legoeios da companhia como clles jul-
garem conveniente,
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iO~. A eompnnhia pl'll1ll enviar a qualquer membro, quer
pessoalmente ou rernettcndo pldo Cl'lTcio em r:I!'la 111' porte
pag-o, aviso dirigido :10 jO:';:lr de: ]'fsid(~nl'Í:1 <lo 11I1'IIIJII'O re
gistrndo.

W,;, O" avisos qu» deVI'I!1 ';'1' dirigidos :lfiS membros, em
virtude di, i1lg'Ulll<I ;"'r;~o:'! 'filai IIivl'rsa, pesSt):1S ('SII'j:11Il 1'011
junl'l;IIlI"IIIl' II;dJilil;III: I S , Strlo 1I:ldos :', 11I",oa Ijllil I,l<'.ja pri
I111'il'o 1lI1'lIciIl1l;111:1 IHJ 1'I':~i>11iI dos 1111'mllro:" l' aVI:'11 »s-im
<l:lilo ser:'! sufflcieuto liBra ledos 11'; pus,.;uiilol'l'S 11" tnl :II'Ç~O.

f Ou, Todo oBvio, qunurlo cn viado Ili'jo 1;0001'('i,', sl'r:'!
eonsidera.lo ter sido eu vi.r.l.r n» tl'IIII'O I'UI qllll n (':11 [;1 '1111' o
conünhu tiver sido ('Ut!'flgllil UII ("11"0 ordilJ;lrio do t:oll'('iu o
scn')o pl'ol':lIh ("S:I ['I'II\(';;S:I ''''1':'1 "liI'lil':IIIII,' pIO\:lr 1j1l(1 n
cnrta ClIlIll'I!lI" IIS :I\i,'o,; 1111':1 1'1I11II'II:I'IIII'l!!I'IIII' Iiil igilla
e !'(hla JlU Correio.

~OI11CS, endereços (1 pl'olilislíes dils sul.scr iplores :
Clwrl!'s E/('I', ~Ç), FillelJlol !lo:lil-St. J,dlll',; \\"0011- Diro

ctnr-gcr.-ute illl ílrtua E/('i' !:J'olill~rs, linuud .
Claud J, I!alllillon, 11. ;)1- llvrtfurd SII'CI:I, W. Lundr.-s .

MClIIIJJ'11 do pnrl:lIIII'1I10.
Edwarrí (;cJ':dd Stroutt -SI'IÍlIglkl!l ClJellll:!fúnl, Perito.
Allall l\I"lTi"ofJ- H11:1 ClIlC1I1:11I li, ;i:l, S{)11l OI"'lIl'a'·~').
I'lJilip Ho,c-ClOlllwcjl Iluad 11. I, Suuth Kcnsiugton .

Baronete ,
Jamcs :~tnnt('s Forbc'.- \Vost 'íYieklrDrll, K:'lIl, dírcctor

<la ('slr:((!:1 do ferro.
i'lOITO!s, wythnm, O\fcIIl. J\lngistl':tdo.
Evclvu :\sldoy Cadog:lIl, I'I;lI'l~ 11. (i! , mcml.ro do parla

mento .
.1111111 Stallifortll, /l1l1'llll ',S (;;ill' 11. :2, SlIllllJ 1\1l11SiW',IIIII, ui

rector do 11:111('0.
Arthur utivav. Cromwcll roarl n. 1!). E\olllh I\Cnslllgton,

I11I'lIIbro do parl.imento.
Vísroudo do (~hal1l[ll'all\ Yerneuil , Avenida di' 1;1 llciuc

Ilurten-.c, :32. l'ariz.-l'ropricl;ll'ill, porJ. S. ~lilrris, SI'11 pro
curador.

ClInúe :\1111'1'1 de Cil'('olll'l- rua de ~lil:ll1ll. ;;;, elll l'ariz,
c:-':-I'(JlJ'I'lhl'irll 111' E,.I;lilu, P"I' .I. :\11lJ'J'is. SI'II pJ'llI'ul':ldur.

Antoi nc Comte - run de \;I[lolcs li. !1 em Parlz, [n oprie
lal'io.- Por 1. Morrls, S(1U prorurn.lor ,

AI1l611éll GIllIlray-nza d« Circo 11. 10, om Pariz, banqueiro.
- Por J. Morrís, seu procurndor ,

Octave D'\flCYI'C - rua UI' Bac n. 97, em Pariz, cx-ml
nistro.- Por 1. Morris, Sim procurador.

Duminique Emi!o Arsen«, Barúo Jura n t.-e-run 11('s Muulins
n. ;30, Pariz , Ex -procurador gorai 0111 Douai , - Por seu
procurador J. Morris.

Pierrc 1\1111',11(\8 I'iehot, Boulevnrd Haussmnnn , Par!z , dire
ctor da Revista Ilritannicu , -1'01' .J. Morris, seu procurador.
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Gll~taYC DQrviell-Chaussr'c d'Anlin n . in, em Pariz , ne
gociallle.- Por J. Morris, seu I'roc\1I;I(IIII".

Socíété de l'Union GI'~llérale - rue d'Antin n. !J, CII\ Pariz ,
banqueiros. -Por .1. Morris, seu proeurndor ,

Alf'rcd Chatard, rua de R(~rIiIn n. flO, l'ariz , I'ngenhciro.-
Por J. Morris, sim procurador.

Edouard ücrvíeu, rua 'l'aitbout, Pruiz , lianqueiro . - Por J.
Murris, ,cn procu rador,

CI)IIII,' Alfrcl[ de !'uyl'onlainc, nllnlr'Y;lI'Il des Hatignolles
n. 3f~, em Pariz , proprietario. -1'01' ,I. Morris, seu procurador.

Julcs I\ostand, Cha ussée d'Ant iu n. (j{), 1':lriz, Lanqur'iro.
Por .I. ~Iorris, seu procurador.

Hvrui Hichn rd KIIl'nig-, rua di' COI'('nh:lgcll n. (l, Pnriz ,
lIcgoriantl'.-l'or .I. ~I01Tis, seu 111"'lI'Ur;luor.

John MOlTi.; 010 Jowrv n. ti, L"I1<ll'cs, s"tiritador.
Willi;IIH Cuthbcrt Ql!iller. ,Ie T,·lll'nllOnse Y;lrO 11. W~,

Londres. ])irl~l'lor da ('strada de ferro.
Datado di' 2;; de Julho de 11m!. 'l'este ruunha das assignatu

ras ar i mn, Henry P. Gilbert. Escrevente de Ashurst,
Morris, Crisp lI" C. Old Jewrv H.!i.

Cópia ílel . (A~~igIl[ILIII) IV. ll . L'ollsills, l'I'gistrGllor de
cnmpanhi« por 'lC'.'.ÕC'.

MCHlorandulll d,~ uma convül\c;IO L'lla em ';l;; de .Julllo ,le
t8H), «utr« Alrrrd Cllat;1II1, da ill1l di' Bl'rlim, n , f~O, em
l'ariz, Jl\lr si e outros (aqlJi ;,baixo tr;i1arl", por org-;Illizado
res) de nina parte tia .Allglo Frl'lIl'1I Fin: III';I1I';I\\('e Colllpany
luniu-d. tlll"i meru-ionurla por ClIllI!';IIl1Jia. de outra parte.

t." Os "rg;,uizildur,'s ;J(':lrret:lriíll () pagar~o tolas as
dl'spez;js da íor maçno d;l eOllljlnnllia (' tia entrada de seu
eapital, i nrluindo o j1l'1'paro (' n'gistl'o do 1111'1II0r:lllIlum e
estatutos r, annuucios, toda a ('OI'I'I'ln:';I'1II p;lra a j1~"sa!!('m de
aeçLJL''' e todas ;IS outras t1"Slll'Z:IS lli' qualquer üsp"eiü até
ó dat:l da dislribuidio. E' indemniz:II';'IO a c"IIIJl;lIlhi:l de
todas ;IS rE'e/:IIlHlçÕeS, quer p"r ,('rvil.'os «n outra e;lU~a, em
ri'ferl'lIeia:.l ella ou incidente- aus j1l'(,sl'III,'s.

:2.o Tendo j;1 sido suhsrriptas ao p;lr trinta e tres mil
tlCÇÕPS (:no(JO), ;1' s,':''''III11 e sl'tn mil (Gí.oOOl ,,;duo do capital,
silo (1I'stiIHlda, a 1'1'1' Idfl'l'l'l'id:l.' ;10 jllildir'o til) pnmi« (lI' uma
libra "stnlin:! pOI' ;H'Ç:':O, IIi'S lntllo" "" pl'ilSpcl'IO aqui an
nexo.

3,0 Si flir fl'ita uma distribuicão de menos de sessenta e
f-eis mil :Icç?)es. os organizadores kr~1l a Opt~;IO de tomar as
aCl'LJ"S nâ« (Ji"trihllidao;;,té scssolIl:1 I' seis mil. dentro-em um
mez depnis da distriIJui\'iío ao prrruio dI' uma libra e de outra
fórma nos termos do rcferirlo prospecto .

['." Si não C"rem distríhuida- menos que ;IS ditas 66.000
aeçLJl's ou subsequrnll'llIente suhscriptas, segllnuo a dis
posição do ultimo artigo precedeul,', a companhia pagará aos
organizadores dentro em dez dias depois disto o saldo da
íruportaucla recebida para premio ,11lS acções, além de
{:incoenta mil libras (50.000).
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0.° Si não forem applicadas sessenta e seis mil nos termos
do dito prospecto, os dinctorcs podem deixai' de fazer qual
quer distrihuição e podem restituir per inteirn :" quan tias
pagas pelos tomadores de noções, pagando os organizadores
neste C3S0 os plej uizos das dcspezas.

6.° Nada do que aqui se acha contido deve intervir de
íúrma aluurna com a discricào dos dircctnrcs ou outras
pessoas Que distribuírem ill'('(Íes relativamente ás pessoas ás
quae- tenha-se feito distribuiç;io IIU a quem q iu-r que seja
OU:I qualquer extensão nenhum pediuo será al·eilo ou de
qualquer outra fôrma. A/r Cliat(!lll.

Em testemunho do que vai afllxa Io o sl'1I0 lia cnmpanhia
e a assigll:ltllra da outra parte.

Eil Willi~m \Vebb Velln Juniur, notur!o puldico d:1 cidade
de Londres, por autortzaçân fl':i1. devid.nnt-ut« nomeado
jut nm-utad», abaixo :Issig-n..do. flor (',',1(' (,I'rtifko I' :11"'sto,:l
todos qu..n tos p"s,a iute rc-sa r, que a Ilssi~n:illtr:1 \V. 11.
Cousius lillle..dn (' subscri pta 110 íí m da (,('I'ia ri:! j'(',olll{':Jo
espvcia}, cópia do memornndu.n da :J-slj('i;lI:Jo p cópia de
estatutos da .Anglo Frtnrh Fire In-uratl('(', lilllitl'd., todas
aqui 1111111'\118 sob o tue u sel!o dll offlci«, S:'IO ~I" vurdndviras
assig na turas e do proprio punho de Wil lintu J!Pllry 'l:ousiIlS,
registrador de cornuanhias 1'01' al'('ÕeS, que llt'lidamenle
subscreveu ('(('S assignn turns em mí n Ira pre;-l'llça, E plena
fé I' credito podem c rl-vcm ser dados ús ditas :Js-i~Jlaturas
em juizo e 1'1',;'a delle . Em Il'slplI1lll1l!fl do qlll' tenho este
ussig nadu e :IIliXildo o meu sldlo onit"i;t/ par;1 -r-rvtr e valer
quando seja preciso. Londres aos fi 111' :l!Inio de 181'0,

Quod atte-tor , - (Assigllatlo) W. IV. Vl'/lII Junior, Tnbellião
puh Iico. (Se1lo.)

He('ollh,'ço vordad-ira a n,signnlllr~ retro (In Willi:11Il Wehh
Venu Junior, Tuhellià« puhlico desll! I'idlld(', I' iara runstar
onde cnn . ier, a lH'dido do u.esmo, I'IISS -i o (ll'l~sellle que ns
signei e ílz sellur com o scllo das lmperiaes Almas deste
Consulado Geral do Impcrio do Brazil em Londres aos (j de
Mnio de 1H80. - .1, I , I;. de Siilles, Consul CI'I';II. (Sel!o di)

Consulado.) ,
Está reconher-ida a tlrma do COllsul Grr~1 (",lo 31inistcrio

dos Neuocios Estr"fl.!~ciros no Hio do Jaueirn .
Nada mais continhurn IH ditos estatutos que üelmente

verti do seu orlglnal inulez., ao qnul me reporto e que
depois de conferido COIII esta tornei n ontregnr « quorn 111'0

apresentou. Em fé do que JI:tssl'i a presente que 11ssiçmo e
vai sldl;1rla com o meu sel!o de oIlir in nesta cidade do Hio
de Janeiro aos âl de Fevereiro di: I ',HO.

Declaro não ter posto estampilhas na presente tradueção
por ser el la destinada á impressno no Diario Olficial, achan
do-se a traduccão para o Minister io dn Agriel1ltllr~ já devi
damente selluda , - JIIANNES Jocurx ClIIlISTIAN VO(l;T, tra
ductor publico juramentado .

.AoA:A:P~
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APJ1!'Oy~t, co.u HlO(lifil';'CJíc:, n~ cüal.,:lo-; d;~ C(lII)!I:~llllj:l dl~ ~',l~l'\"i~'o mru itirllt)

c alltnri/.a-a a !'llllccic'n;\l'.

Attl'lIlkurlo no que ~{p t'rqllPfl'il [I COlllPil1lliÍ:1 de snrviço
mar.tuno, U':vj,iil' I:fllr r"IIl"I',;,'utillhl. I' di' eOllfOl'lllitladp Cllfll
a l\Iillllil \llIllledi;lla I\I'SO\Il(,:'P dI: ,!:i do IIII'Z ultimo, !' mad:1
sl,llre pill'{~('I'l" d:, :;''1'(:10 110'~ r\:'~III'i'h do 1lllpi'I'io do (:011';1,1110

de I':';ti:t!il, 1''.iH'ildo elll (;ou,<ulla til' í dI' ~!:iÍo ti",,,, nn n«, l!ci
por IIPlIll:oll('('dl'r-lh(':IUloriz:tl.:~';(la'i! fllllCI'illlld'l' ·\I'PI"v:,i'
o;;;; ~"ll~ ('~I()l11ln" ('Oll} :IS IIJ(ldii'!i';Hlll'_~ que i'Ulli 1'<t(\ 11;li\;lltl,

as,;igfl:lds pOI' ]\i:'fI()(,! BIli!l"'1u" dp ~1:II'l'do. do ~I('II 1>'i!'I"liO,
l\Iilli,;llo I' SI'cl'l'lal"io d,' E,;l::dll dll.' l\1'clocillO' da .'\glll'll1111l"n.
COllllUl'lTio e Ohl':l' "uhli,,"" que :('"illl o tl:UII<) 1'1111'1l.

l iuo e
fal'lI 1'\I'illll:II' I':ilaeio do I\io dI' J.uu-i r« 1'111 I di: .lul hu ,:1)
11':->1, ;;0." IIl1 IlIdl'III'lldl'IIf'i:1 1i d" Il1Ipcl'io.

l'lo(lirica<;"cs a (Iue se ",.1"c-,-.' <> lHce"elo n. §1(~1:
dcsta da[a

(i rut. ~L" fica '''';I!1l 1'I'lli!lid,,:·- SI'II C:lllil:'l,~ 11\allo em
2.00Il,OOOS div id itlos em :O.O!lO ,iC/'UI','; di' 1.00!5 I'adil unia.

A cOlllpanhia J'('cpIJCl":'1 lia SlIciedildl' i'ollluwnLlilal'lil Gomcs
Perciro & Comp, todll I) mau-rinl '1111' :1i'tH:IiIIWlill' 111), " 11 1

" no
valor ill~ l.ll{)O.OUÜ;';, Pil8',1 11:111-1 11(' I'-Ia importauci« l'lIl

al'('l)l'''.o rc,to 110 cal'it:i/ n.un inal. 11" illlp,,!'I:lill'ia til' (ioo:OOO;5. I',
destin' do :í al''1ui,;jI;:'IO ou 1"1I1.trllIT~1) da, l'mllill"I'''I'III'S 1lI:
ces;;arias :'1: scrviç«, e ,prú 1'l':i1iz:,dl) (lOI' ch::llIadils L1e Hi ",'"
do capital, com aviso previu, lllli!l':1 mC'lur L10 ui to dias.

I1

A 3." parte do art. :i," fica :),,,inl : -- 0, i\i'ciollisl:ls silo rcs
ponsavcis pelü valor das al'çi'l's qui: Ih .." furem dístrlbuidas.

JI!

No art. O.", in filie, acrc'l'entl"s(': -.\':10 sel"~o arlmit
tidos, votos por Pl"OCI'TiI'.f:I" IHi':1 :1 r'll,il::lo dos membros da
administração, da qual mnhum empregu do puderú fazer
parte da mesa da nsseiublé« geral.
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]1,'0 art. 11, em vez 11 1'-<1 l(' "'i, 1I1('ZI'S 111'p.lis que drix~lr
li 10g"<lr-lci,i-sc-alé I) ji:lgallll'nto de SU;IS COIlI;\s I;e!il ;IS

seinliléa ger<ll.
SI) ~ :2.", 110 11m, cliga-:'ü-n!lll ;lpl'rOV;l~';-'O elo (;1l11sellw

llsrnl .
;\'0 'i :1.", 'U[Jpl'iI1,<lII!-SI~ ,r' ['itl:lyrll.'-srdJ j1m/,,,,,I:1 di,

lne:~illl) .

No,: 'I,". 1'111 V(':~ di' [:l-Ili:~il 'I' 110.
No ~ 7.°, I'IH rnz (1t'-i,t11l di);': P;lllt~IIS 1I1;li;-; (H~.J'j'IHI:llio.;;;

leia-so - no Banco 'jU!I [,)1' dll,iglJill!l) 111'10) consl:111U li,,:al.

v

\'1

No art. lí acrcscentc. c - salvo o disposto no ;11'1. ;2".

VI!

No art. 20, ~ 1.°, orn vez dl~ - aprccjilr-St~ - dig,1-~:(' 
deliberar sobre a ;ljlpr;l\'H:úO das contas, Lal<llll;oO'. (li',-
o mais <'011111 estú ,

No ~; ;i." ;1I~l'e;('I:n:r:-:;\: - lil II;ltlu as reSl)lll1:iJcs depr'llll<::lll..'
da approvação do (;UH'l'1IU.

VIII

No art. :22 nr rosccntc-so - n fundo dc reserva SI'í'Ú COIl
vertido em apc,Ii,'c.-; d;1 divida pliblil:a geral 011 "ro\ íncial,
quando :10' desta g·ozul'cln dos I)['i\il('~!ills das daquolln, l'lll
letras hypothecarias de (~sl;ilJI.'I,'eimf'ntlls dr' credito !'c;,) qu«
tenham ~I mesma gar~lll\iu, 1I;\lIu8-sl' aos jurus a IlIl'Sllla
applicação.

I";

o art. :2D fica suhstit uid» lli'!O =,,'glliute: - A liquitluçiíu
será feita por 1111111 CO[]llllis,;-,o que SI'I':" nomeada pel» ;15
semhlén g,'ral, ú qual presl;J[;·' cunl;;s, e procede!':'! uiedinute
as disposlções UI) Cudig" Connnerciul.

Palacio do Bio do Janeiro em 1 de Julho de 1831.-Manoel
Buarque de l!1acl'(lo.
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Estatutos da Companhia de :-:l'l"Vll;O mnritirno

r:\PITUL:) I

Art. l ." De arc<Írd" ;\ resolucão tomada em scssào da as
:,cmillé~1 g-erld de 17 d" :\l:irço do corrente :111110.

A sorjl,l1a(k comlllalldit1ria (~OIII"" I'I'r,'i~a '" COlllp, se
cClI1;;titue rru umn r"mpilnilia a1l1l1l)111:1 de serviço matuimo ,
('lIll1 11 11I1'sn10 li 111 1\0 1J":I11"I,ol'll' 1Il:II'ililllll d,' lIIl'rl'adorins,
s('rvl/'" de \'1'1';':;1 e d,'SI':ll'gll rl«. 111\1 j", por lIleio de IJIlIIJar
('111,'I'l" "!llilpri:\da, I' ('.1 III o .m xil i» d\' vapores \' qnldqner
nutro lia uusrna naturvza 1)11" ""1IYCn1J:1 :IOS seus inte-

1\1'1. ~,ll A companhia u-m il SI"I[" nesta Cúrte e dnrnrá pelo
pl':17.Il de :\11 au nos, ('olll:ll\lIs 1\:1 Ihl:1 lia :\ppl'o\'aç~o lias Sl'US
('s\:llu\os pl'!ll (;ov\,mlJ Irupvrin].

AI'I, :\." O seu I'al'ilil! sl'rl" d,,:2.ilO{):OOO~ dil'irlil1os em
IU,OOil :IUÕC, di' 20116 cnl\:1 11111:\ ; >I'lIdo 1401):OI)Oõ Já reali
Z:U!I:, " dados em l'ag:1lllclI1II :i ,Iwi"d:lde commallrlitaria
(;IIIIU':' Pen';r:1 c\: COlnp" Ii (jOI),OIlOr> pa!'a :,tlt'nder ú con
~trIIC(:~O de 110VilS rmillal'l':lçõl\:, lJI'CI'~silrias ao serviço da
cotnpanh ia , I[ue sc'1'30 rc:ili/al1l" Ú p!'o!lü!'i'ão das suas
ll('I'I'ssidatips tom aviso pll"'.iu nuuca illferior a oito
dia,.

Art, 'I,." {) accionista !J1W fI,io !,p:i1izar alguma das
entradas no prilzo IJIW lhe róI' IU;I!'l':,do perderá o direito
ÚS :llltl'l'inn'" "alvo ilpl'l'~1\1I11111do 1lI0ti\'O justiflcado que o
isenu: deste, e pilgil11do di) índr-tunizncão pela móra o juro
TIa raz;1I1 di' I~ 0/" :l~) :1111)(1, Fil'a 1'lItcnilido que esta con
cossào :"1 lerá !llg:lr [11'10 ":1;::1111 1' 11: 0 de umn das cu-
tradas

Ar]. ,j," A, clllr:lrl:Js ilntel'in1'IlH'lIt'· fl)ililS das ilcções que
l'i1hin'lIl etu "I"lIl1lis~1I rnVl\l'li'r:l1l 1<:11':111 1'11 11do di' rescrva (\
;1:' :lI'~Ill"; 'l'rl"O n'cIlJitlid:IS,

Art. li,o A rl'spons:ilJiliilade till' J"CiUllistilS é limitada ao
va lor 111' suas acçõcs ,

.vrt , 7," I'úde ser :II'CiOlli,liI IjU;,Jqul'r pessoa, eomtan to que
ll'nhil a approvacão (1:1 g'I'I'I'lll'i:1 I' UO conselho tlscnl IJ a
trnusrerencia seja effoctuuda no l'sCI'iptorio da comp:mhia
nos respectivos livros e na preseTlI:a rlos illterl'ssados uu de
seus procuradores, que :Issigllllr~o com o gerente o termo
COlll peten te.

Art. 80 As acriles ,I'r~u a",i~",!llas 110103 membros do
conselho fiscal. '
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Art. 9.° A companhia será ad min isfra.lu por um gerente
e um conselho fiscal di' tres al'eionist~s~ CUji'S íuncções
durarão tres annos, podendo ser reeleitos.

ArL. iO. A sua eleicão será f{lila (li'la assernhléa ~eral
dos accionistns, por uiaioria absoluta de votos dos pre
sentes.

Art , H. O gerente, paril entrar em ,'xercicio, depositará
iOO al'l:ões da ('ornpanhia, (1111' sl'rviriio do C;IIIÇflO I' serão
í nalienaveis :l!é sois rnczrs dl'l'"is 1]\1Il i1"iX:II' o l"g:II'.

S:Jo ntuíhuições do g'erl'llte:
~ I." A gerencio c ndministrução dos Il,'gocios (la -om

panhia com plenos, esp,'ciaes e íll imitadus pod"!'I" [I:I['a
demandar e ser l!eJJlnIHlado,

§ 2.° Nomear e derniltir «s empregados da comp;lIlhia.
~ 3." Marcar e alterar com approvação do conse lho ílscal

os ordenados dos empregados e 3S ([rali (lcuções por serviços
extraordínaríos. bem corno providenciar e l'i':iliz:lI' qualquer
contrato e pn~amento do material.

§ q" ° Formular em Janeiro o relatorio e b:1Iallço annual,
que, depois de examinado pelo conselho fiscal, tem di' SOl'

apresentado ú assernbléa ~eral.
~ 5.0 Convocar a :<SSI'IIII1I(;a geral para as reumoes

ordinarlas e cx traordinurius, CU!!I ;llIloriz:lr::IU dll ClIlISl'lIl11

fiscal.
~ ti.O Cumprir e fazer cumprir as disposições destes

estatutos e as resoluções Ila assoruhléa geral, promover e
defender os interesses sociaes por todos os meios ;10 seu
alcance, tíeaudo individualmente responsavel, como man
datnrio, p-Ias coutruvenções e damnos fILIe causar :\ cnu.pu
nhia IIO desempellho do seu mcndato .

~ 7." Au l.uiz nr I) )'t':</izar ó'lIb sua l'1'"p"Il,,;dJilid:<t!I' lodns
as dcspezas, reeldlillll'ntos I~ p:JgaulI'nlus. Ilruuu: lodos os
papeis, annun-ios. contas, etc.., e qu.mto constitua I) expe
diente da ndrninlstraçüo, Iicando i~Il:<lmellte a seu cargo
collocar os fundo- da cnmp.ru lua 1~1Il conta corrente com
um dos Bnncos filais :ICl'edlt;II]OS,

~ 8.° Fr:JII(IUear ao COIISl'ltlO Ilscnl a escripturação da
compan hia sempre que ella exigir, e semanalmente em sessão
com o mesmo dar-lhe conhccuuento do movimento dos ]\I'go
cios da compnnhia .

§ 9." O seu rendimento será de 12:0008.p.QJ:..JUUlQ e mais
urna porcentagem de 5 % dos lucros li)LlJ.idos (W~PPS~-~
distribuídos aos accionistas. r: \ Q \ \ \J r /1 rf}1 -.

/ ~\\.l- ." (I~C -t '14,-:",,,
\~\()(',\ '., -,)

r'r. • /!/
i í I." [lOS
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S~O ottrihuiçõcs do cnnsclho üscal :
~ L" Pisculisnr o elllll[Jl'ilnon[O .I:", üisposi';lí,:; t!l'sil~s esta

tuu.s, a."; n_~:-:olll~:Õl;~" dus a....;;-';Clllldó;IS i~'el';\tl;-; n (l~ tlt.:tos (10
gerente, com faeuldad" de cx.uu i unr Ijllantlo julu.u: co ave
nil'II11) c sl'm I'l~SI'I'Va :1!g'11!IID, :1 1)"nillilll':lf';lO, »rcniv», ..ofre
c a m:lleri,,1 da eOlllp:tllhia, 1'0::1 f:II'l\ld:lt!l) de sllslll'ndcr
qU;l!ljIWl' :11'11) li" :';CI\:ll[,' ('IIIlI :1[1[1'1[1) p:II'a a ;1,sClniJiéa
gl'nl!,

~ :l,o '1'0[11;11' Cl)llllCcillll'lill), 1111'tli:III!I' [ll'l':vi" C\:ltlIl', (lo
rc1:J!ol'Ío l' IJ:d:lnço qlll) ali ~:Ül'l)lItll ('111111'1'" :qn'eslwlar »nuual
unnto Ú aS';(~llllJll'l(l gel':d di)-~ :',I'Cj:llli ta...;, :dilll dp puder
clIliltll' SI)[I parccvr e dar :(", iafuI'lll:n'íc" qlll' lIw furem
JH'did:IS,

~~ ::." H:'IIIl:I'-SI'S"1l1rlll:d:Ij('i!!"I, i'I)'I) {) .~>(~I'(~Il!(~, ,J) pr'lpu~la
diJ Jllt'~IIHI. ;IIIL()l'iz;ll' I' ;Illili'()\ [0 (1 ;ll{g'llli',Jl1.n di) Ill;lt(\!'i:d e

o, II'SP "'Li 1'1)' :'1111 \.;':t l[)', I'i\" ','" I' :tll"illl'llill (L, v"llI~illl('IlI(),
djl~ l.tllPI'(·g'(lt\,I:';, e(J1H~\L·:::':':u di\ :~I·;lli!i(:lll.:Õl~::; I' l'.\\~lYU(·;l(;;\Ll
urdilFll'ia t ' t.~\tl';H)l'tlillal'i,'l d.r- ;l:""JHi,II~"lS ~C~I'~H'.".

~ '1." tlilanrlo jlllgill' t:OIIVI'llil)til", 0[1 llu: fl'l\' solicitndo
por 11111 numeru dl~ :tC(;il(lli,'"" qlH~ ],1)jln'SI~lItl'lll jllo me
lias 11I1I ll'n:o do (,I,pilal !'(':i1izlld,) 1:1 ('llllljl'lllliia, L'ZCI'
II COilV"C:ii:~O e\lr,IOI'diall['il, d;\ iI'S,'lllld,;:\ g'I'LI! do:; aecio
n ista~~ .

'~ ;i," () consolho Ii;(':d tl'r,', dil'!'ill( Ii uma Jlo('(~I'ntagcm
de;; SOlllo" os 111l)]'Il'; l iqu irl.» qtlU jI"'';:11ll SIT di,tribllidos
aos :tl'l'illllist"s; no i!llpCllilile!JIIl I,jo lj,,:illjll!'r dl~ SI'US IIlcm·
liros ':l'nirú a illlllwdinlíl l"ll \"II!!I' d:1 ::Ilima f:leil;iio.

Art . U 1\0 illlpC'dilllelllll l'I:11""'''i'iu d'l ~~er"!Itt' ~')l'vir,'t
o nlllprl'g'I\lh f111 ('IIIIIP:IIlII1II '111" 11 1'1111'1'11111 lisl';d dl'si~nar,
e IJIUlUdl1 V;I~.;'IW o lo~'ar p:,," II'i1rll~. 1111';()Il,'in, illl[llldilllrnlo
por III is de tr.« llWZOS. n:;j'!il:Il'.'11( uu d:',;titllil'.~o, assumirú
a gl:ri~IJI'ia um dis membros do ;':llIsdlio Ilsrnl, "o ('sU mune
diatauwnl() convocur« 'a :rSS()lldlll';! gC'l':d par.. proceder a
nova !lIJlnellçiio,

Art. n, A assemhlén g-l~l'al s' l'ollljliJrÚ dos accionistus {la
corupanhiu o :JS suas tleci,,-,1)s t:illl:td:ls por maioria di: votos
se r.ru ohrig:atori:l:-l.

Art. n A :JSS('llllllt'~a :'{' l'''II<iIJI'r:lr:1 ('IJI\SlitlliLl:l I~(([ll 1\

representação de uru» quarta p:Jrlt, 110 capital re;diztllla, e
será pre,;icJida '01' IIIlI :(('Cilllli,t:l que n~11 seja membro da
couuuissúo tlscal, 1l01l1!':Jdo pl,r :Jl:I~lalna~::liJpor cada sessão ou
eleito para servir durante rlIJIl'i ann os .

() 111:I'sidcnlll eleito co,:uI11l)r:"1 IlS dous secretarios que com
elle servirão.

Art , l;L A assembléa gerDI 111'\-1l reunir-se ordinariamente
em Juuciro e .1[[1[10 c c'ictr;(lI/',linari:lmcnte quando Iõr con-



vocndn pelo g'ercnte e conselho Ilscal. ou pnr este em solici
tar~o ele 11m numero ele ;II'ciol'i,tilS qu« l'v/lrcsIJlIlclll pdo
HH:1I0'; 111113 Il'rl'a P:II'tc do I'rl'lill" rl'liliz;,do.

Art. Hi . .i'b~ reuniões ('xtIIIOl'r1illarI:lS ,ú ,;er:1 rcsol vidn
o assumptu que motivar a cun voruçao ,

Art. 17, As convocações serao felt;ls ]lOr avi-os li", [nrnnes
com ali tif'ipa\.'ão de CI nco 1i oi lo d ir,s, QUIlIIUO na pri mcira
reunião não Ilajil o numero cxigillo pelo »rt , 11:, SI~ cun vocani
uma outra rcuniàn ('oIlI illét'rvilllo Ik oito dias. t' em SI'S:i~O
qne eu tão SI' eflertunr sor~l) vldid"s i1S rl,s,dnçue,,, que 50
tomarem com qualquer numer. de ;(('citllli:it:t:i pr"sclltc s ,

Art. 18. O direitu de IJs'istir ,', ;1",'mll/é;1 I-u'ral l' p.-ssnn]

e só púdo ser representado por outro acciuuista provi.!« de
poderes 1'11I rÚl'Ill:l.

Art. El ..vs dl'lihcraeiJes 11n assellll"I;" !~el'ltI sl'rão tnllllll1as
por maiori:r I'i'l;tl iva Ik V'OLUS, As VOI.1I'Õ"S i'ill regra :-erão-j)(?)'
ca-/litn-,;,:/vo lj!I"1I11n ,..~ tr.tlu: ri" 1'J"ir;;io <lo gl'l'elll" " do
consclh« IL';I':ti, ou qu.m.lo qU:dl(lII'I' ;\I'cionisill 1'1'1'1:1111111' li

vot:H.'ão por IlcI,:ões, .\'1~,tl'S (';'SII,' ,:prú l'ollt"dlJ 11m vot« pOJ'
cada 20 acçiJcs, nào podendo ueu hu m uccionistn tl'l' 1I1"is de
:10 votos.

Art. 20, Pcrtcneo I" Ilssl'mldl;" rrcr»l:
~ 1.0 Tomar couhccimcutu I' rr~so"('r í odn o nssumpto dI'

intoress« ,:ocil1l.
~ 2." Ekgl~r o gercllti~ e o cIIlIsl'lllO tJSf';ti.
~ :),0 Approv.u: lJ IJIl111 IH:lJ, r::iatIJlio I~ l'III'i'cer do conselho

ílscal nnnu.rhuent« 11(Jl'eSlJllt:tl1lJ_
~ !L" SII.'(Jonder e lli'l;titllir o ~'.'rrnl.l" vrriflcandn-se frnndc,

neglie enciu rulpavcl, illfrll('r;iio de IJlI;tiljl1l'r disposiçüo dos
estatutns 0\1 illl'a[l~cidlldu mur.rl ou nlntL'l'i:J!, rcspousahil i
sando-o [l1'!"S pCI'Il:iS e daruuos 1111e 1101' ('SSIlS ('IIII";;IS I)o"a
ter oCCIISiOllll(lo ;Í compautua.

§ fi." Decidir sohre Ilu;imeuto rln capi tnl da compnn hia,
resolver sobre 11 prolong-llrilO nu uis:ioluç,io da cntupan hiu ,
de accordo eum os seus estatutos.

Art. 21. Os lucros Iiqu i.lns sl'rão distrihuhlo. ('111 1',111~
semestre nos ml'?'I), U" Ja uri ru p Julho. podl'nd'l I/IIr'I1Il0 o
conselho fiscal juluar couvcniento disuihu ir um dividendo
-ad intrrim-s-svv fim do pr huei ro I~ tl'I'I~I'iJ'o tr iruestrc.

Art, :'!;:.!. Dos IUiTo" liq u i.lns YI'fitit:lldo" pelos /1alllll<,'os d ns

operações de cada semestre "erão deduzidas:
A quota de 10 ';, para fundo di) reserva.
A quota de 10 '''' <)1)preei111:IIO do mater-ial e seguro.
A quota di) li ";" porl'entngl'lll (lo g-erl'lll.f'.
A quota de ti '", retribuiçào do conse'ho fiscal.
O rernnnescente dos lucros sorlj distribuid« COl110 dividendo

aos accionistas.
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Arl. 2:3. Não se poderá fazer dividcndo algum de lucros,
veril1cado o caso de desfalque do c:lpital em virtude de
perdas, ernquunto não fôr este integralmente restabelecido.

Art. 24,. Só se dcixarti de tirnr do lucro liquido a quota
de lO ':, para fundo dli reserva, quando este tiver attingido
25 % do capital da companhia.

Art. 2;). Si o c:ll'Jit:d d;\ companhia Iúr reduzido em
callsequcncia de perdns, 110 intcrc-so 1!t'1I:l, suspender-se-há a
distrihui(,:;'o de dividendos :111" qUI: liqw' conrpleto .

Art. ::W. IIS possuidores dns :1I:1;0PS da compallhia obrignm-se
por si e por SIIUS herdeiros e succe-sores. pelo numero de
:lcções que sub"creverern, ao i n n-iro I' li "I cumprimento das
dislJGsi~õps d-stcs cst:ltulos.

Art . 27. A cornpanhin se diswIHr;"t pela terminarão do
prazo ou pela pel'da de dou, \i'r~:l\s do capital realizndo , e
nenhum m:ciollist:l IJI'lde l',·dir :: SU:I dissolurão Ióra destes
dous casos.

Art. ::lH. Para prorouar o ter:::,) 11:1 durlll:ão 011 modificar
os cstntutos tÍ lJI'cessaria unin dl'cis;io lia assembléa geral,
101l13da por IIUllIl'rO do afil'ioni,tas IJIII' rl'preselllem mais de
melalJ;, do ('apit:d da compauhin .

Art. 29. Qllaudo tenha di' '1'1' feita a l iquidnção da compu
nhin, a a",emblen ger;t\ 3I'bitr:lr;'1 ;1 Iórm«, nomeando para esse
tlm uma commissao lillllidatl,,,·a.

Art , :10. U1Linwda :1 lilJuidaç~o fi proposta a partilha a
assl~ll1bka g'l'ral, couvocaua I'\lraortlinarialllellte, resolverá
sobre a sua approv:wão.

Art. 31. A eumpanhin poder.i. por dclibotnção .10 conselho
fiscal, empregar a somma dispon ivcl 110 51':1 fundo de reserva
em m:çües .Ia companlti:1 011 "p,dicl', tia divida publica.

I) I S I lO"'; 11 :lír:..: 'l'l~.\:\ -rro I: rA S

Art. :J:i. Por f'\I:l'pç~O di" arts. 10 fi 20, o primeiro
gl'l'il!lll' d:1 eOlllpanhia 51'1"'1 li ,"'('i'Jllista Luiz Gomes Ferrcirn
e o primeiru enusclhn lisl'al -{'r,'{ 1'lIlnposlo tios Srs. Visconde
de Figunirf'lll1, ltohcr!o Nortun I' Stallloy Youlo :lOS qunes
ticalll ('ollcl,didos plenos [Ioli,'!"'s para so!ieital' do poder
executivo a npprovução destes I'st:ltnlos, aceitar as alterações
ou IIlodilicacões que o p'l(lt-r e\ei'uti\'o julgue conveniente
fazer, eonvueundo a ,'sselllbll'a g'('rai dos, aceionistas IlIgo que
obtenha sua approv,1çáo c Iazcr as despezus necessarías de
orgallizaç;lo c incorporução da (,olll[l:mhia. (Seguem-se as
assignaturas. )
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DECRETO N. 8161i-DE 9 DE JULHO DE 188!.

na

Snbsti tue ns elausu lns Hl.a c t2. I tias quo hni xar.uu r om o [Iorrr-!o I:. SO:j!,.
de 2~· 110 Alul'ço ultimo.

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Manoel
Caetano da Silva Lara, Hei por hem Substituir a, clausulas
10." e 12." da, que baixaram com o Decreto n. 80;)'1 de :2'1. de
Março ultimo, que lhe concedeu garantia do juro de 7 %
ao armo sobre o capital de rjO():()OO;~, IHI!"a a Iuudnç.io de
um engen 110 central no III UI1 icipio di, Angra dos Hei" Pro
vinda do Itio de Janeiro, pela, (file com este bai xatu, as
signadas por Manoel Buarque de Macedo, do Mcu Consi-lho,
l\Iini,tro e Secretario de Estado dos ]\'I'godos da Agril'llltnra,
Corumercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido
e fura executar. Palacio do lIio do Janeiro em !I di' ,~nlflO de
1881, (i0. U tia Indepeudencia e do lmpctl«.

JlfI/1/0d H1W?'IJII!' di' Jfaccdo.

Clausulas a ~Iue' se I'~'f"ere o D"~"·e.o u. 810t;
<1("....... da.a

o engenho central, que :J cnmpnuhia I'st:1IIelel'8r. lerú rapa
cidade para moer, pelo menos, diariamente, 2'JOOUO kilo
gram mas de canna ou Iahrica r aunua lmentc. pt'!o III 1'110",
960.000 kílogrammas de nssucar, sob Ill.'n:' IJt. caducar a
concessão.

II

A companhia se obrig':! a construir ~lll" li; kilomctros de
linhas Ierreas, para Jig"r o I'llgl'nlJtJ ('"nlral ;'IS pl'opril'dades
agrícolas do mu nicipío, 1',/:liJl<i"CCIHlo p:II';ldas onde lillssam
ser entregues pelos cultivadur.-s :IS cannas dl'stinad:l:' ;1 f:,JJl'ka,
e ernpreunn.lo tracção ~llIiJllada 011 a \ tipO!". para 1'l1lldllcciio
da cauna em uxuions aproprL,dos a este serviço. A, linhas
que, por obstnculos natu rnes, não SI) puderem estender até :10

engenho central, se dirigir:io :10 porto mais proxim», onde a
companhia receberá as caunas em trnnspnrtes mruitimos que
as eonduzurn promptnmeute :10 legar 11:! Fabrica, serv i lido
se, para isto, de deus 011 mais rcboendores.

Palácio do Rio de Janeiro em o dI' JnJho di' 1881.- MI/I/of!
Buarque de ilfacedfJ.
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DEr:[lETO N. 8IGli -IlE (I DE JULlIO DE 1881.

Elo\":l ~l -te, anuo s o prazo .lo priyj Icf.:'io rll!lredilln \10[' nC(~lcll) 11. '17(;'1 de J'..
de .lulhu de -jf:;<I) a SalY<lllur .lO<trl1111:1 l'frrs p:tr:t o ~~ :,Ll~llI:l de foc!l~uliJ['::ts, til'

-;un i II Ycn (.';tr.

AIl!'nll,~n<1(1 no quo Mo rr'!jnl'rl'IL Sal vnrlor Jnaq uim Pires,
('OIH~I'~sirrllnrirr da palOllle d" ill\"'!If:DI) d(1 IIrrV') sy:;teLrl:l do
j'f'r:h,.dllr,,', (' di' l'ollforIllid:ldf' f'1:L11 rr "nrr:I'IT do C"n;;elilOiro
l'rocurnunr ria Corr,a, SIlIJl'r;l!lia " F:IZI'IIIJ:i ~neion~l, dalado
lk :!;~ do IIl!'Z prox imo íindo. I"'i "'I!' 111'111 I':"'val' n 10 nnuos
I) prazo d(1 ci urn .um-is, li\;,,!" ":11':1 :1 prrr"ril'd"do r' g"zo da
IIll',;III:1 ill\'!'lH))]lII Decreto 11. ; i ';:) di' 1'I rll, Julho de 1~80.

l\lrllfll'l HII:\I',!IW (ll~ .\lar'!'IJo,;1o .\I"LI COII,;('IIIO . .\[ini:'lro e
S"""I'!:ll'irr rll' 1'::;I,:liío drrs ;\('~ocil" rLI ,\gTir:lJilura, Cllll'lllel'cio
I' Ol,!';)s 1'III,li".:I', :,:,silll I) klllta I'1I11'lIrJirJo e fa(;:\ ('\I'r'nt:lr.
]'al:I"'o rio !t,O rir Jnn.-iro f'lIl \1 rlf, JlJil10 do J8!H, so.: r'(1
fll,lr'JI"ndL'ilCi:1 (I UO Iu.pcriu.

Com a rubrica di' Slla .\1:lg('strIl1" o Impcrndor.

DECltETO N. S!!ii-DI'; () Di: .II'I,![:) DE 1881.

Approva a IJlll(Ll!I~a. da o_;;t;l~.TO do MO;;llrepo Ih E,,!l'alla do ferro elo ncríft)
no Liuiociro para o IOg:11' dl:lIolllinadn ~:llil;l I:iLl JI() k ilnmetrn ,O--!-.';O').

Attendcndo no que representou :\ CiJll1p:lIlhi:l Grrut IV,'s/an
01' Brnzri Htulrctu], limitai, cOJlc""ional'ia d:1 Estl'[lun de ferro
do ltccl!e ao Liruneiro, lIei II'JI' IJI'IU ,\PIII'IlYar a llI11d:II1(;a da
estsçào de Mussurcpe da relerida f'.'!rad;r p:'ra o log;rr deno
mi n.rdo Santa liita uo k ilomntru 111 :·:iOO, tir'ando nesta parte
moditicarlu LI Ikcl'l'to 11. (jO,4, de;lIJ rir: tiutubro de 18i;;.

Manoel Bunrque do ?t[;lrl'do, rio 1II,~u Conselho, Ministro e
Secretario rir Estado dos Neglll'io.'i ria :\gTieidlllr:l, Colllmel'cio
e Obras Publicas, nssi[li o tf'n ha PU tendido e f:l('n executar.
Palncio do ltio de Janeiro em ~J Ih' Julho de 1881, 60. 0 da Inde
pendcncia e do Imperio .

Com a rubrica de Sua j1:rgl'Q;ll]P o Imperador.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8168 - DE 9 DE JULHO DE 1881.

753

Crê a ° log ar do Juiz Munieipal o do Orphãos nos termo, reunido, do Santo
Antonio dos Putos O Carmo da I'uruuhjba, na Provincia do Minas
Guraos.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artig-o unieu. Fica crendo o logar dl~ Juiz Municipal e de

Orph:-\lIs nos u-rmo- rouuidos di) Santo Antonio dos Patos e
Carmo do Paruahyba, na I'ruv i ncia do Minas Geraes.

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do lmper!«, Millistro e Secretario de Estado dos
Nezocios da Justiça, nssim o tl'nlla entendido e faça executar.
Palucio do Ri') d'l Janeiro em 9 de Julho de 1881, tiO." da Inda
pendencia e do Imperiu.

Com a rubrica de Sua Mngestade o Imperador,

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 8l69-DE 9 DE JULHO DE 1881.

ú""° Iognr. do Juiz Municipal o do Orphãos no termo da Barra do S, Ma
t1l0113, na. Provi ncí a 00 Espirito Santo.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo uuico , Fica creado o loznr de Juiz Municipale de

Orphãos no termo da Barra de S. Matheus, na Província do
Espírito Santo.

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador tio Imner.o, Mini,tro l~ Sccreturio de Estado dos Ne
gocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça execu
tar , Palacio do Hiode Janeiro em 9 de Julho de 1881, tiO.o da
Iudej.eudenciu e do Imperlo .

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

PODER EXECUTIVO 1881 48



;\CTOS DO I'ODEn EXECUfl\O

DECI\ETO N. 8liO - Di; \1 DE JULHO DE U181.

Cn"a o locnr do Juiz Ml1llieipal c (1e Or'ldli'05 110 termo de S . Jos« da Doa
Yi-=.t;l, na Pro vi n r i a ~t() P:lrall:"\.

Hei por bem DI'crel:lr o sl'guint" :
Artigo uuh:o . Fica rrl':'<1o o io:,'al' d(' Juiz Municipal C

de Orph:-,os JJO kl'lllll <1(\ S, .111'1" 11:t BO:i Vista, na Provinda
do 1'al':I ná ,

Manol'l Pinto de Soma lrantus, Consl'lhcil'CI de ESUido, Se
nnrlor do Imperio, :\iinislrll p SI'I'I'('t:t1 io UI' Esla<1(1 dos Ne
gocias <1a Justiça, a,"silll 11 teuha l'ntclld <10 c f:tC a I xPCt,t'ir.
Palacio <10 lIio til' Janeiro em \1 di' .Ili 11111 d(' 18í\l, (iO.o dn
fn<1epl'ndcnci:l (' (lu111l)lLTio_

IJECBETO N. RLil - DE \1 In: .JULlIO DE lHH1.

(;rr";;IO IOp":\I' de .lni z ;,\1"lllJil'ipal (\ d(~ Ill':'i!:LI)S un lutmn (lo S. Vi r-ru tc Fcrvcr,
na Pro vinriu .lo _,l;I;'<llllll(j.

Hei por hem Decretar o ::egl;int l ' :

Artico unico. Fica crearlo" In,~':ir 111' Julz Municipal c <11'
Ornhüos no u-rmn de S, Yicl'lltc FI 1'1'1'1', 11:1 l'roviucia do M:I-
ranhàu.

M:mocl Pinto de ~;OllZ:l D:JIII:,<. Cllll"('liJei 1'0 de I~,tnrlo, Se
nndnr do lllll'r'rill, !\lillisll'O I' Secrl't:lI'jl) I\t' Estado dos ~r:
gocios d:l Ju stiru. assilll o 11'1111:1 (-Iltclldi>ill e f<lCn executar.
Palacio do ltin de J.meirn 1'11\ \1 di' Julho di' I:'NI. tiO." da
Iudepcndcncin e do Im peri,'.

JJ(!IIOI'1 Pinio de Sou li Dalita«.



ACTOS Do PODER EXECUTIVO

DEcnETO N. 8172 - DE !l DE JULHO DE 1881.

Crên o lognr do Juiz Municipal o do Orphãos nos termos reunidos tio S,

Bonodicto o S. Pe.lro do Ihinpinn , na I'rovincia do Coar:;.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo nnico. Fica creado o lngnr de Juiz Municipal e de

Orphãos nos termos reunidos do S. Benedicto c S. Pedro do
Ibiapina, na Prov incia do Ce~rú.

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador cio Imperio, Minisfrn e Secretario de Estado dos
Nezocios da Justir-a, a .sirn o tenha entendido é fara executar.
Palneio do Rio de Jnneirn em !l de Julho de 1881, 60." da
Independencla e do Impcrio.

Com a rubrica de Sua Magcstarle o Imperador.

Manoel Pint» de Soiisa Dantas.

DECHETO N. 8173-DE !l DE JULHO DE 1881.

Crê:! o loga r de Juiz Mu nicipal e do Orphãos em cada 11m dos termos do
Curuiipc, Mude)' o :JIar,lgo~y, na Província de Abgrfag.

Hei per hem Decretar o seguinte:
Artig-o unieo. Ficn crendo o lagar de Juiz Municipal e de

Orpuãus ern cnda 11111 cios termos de Cururípe, Murícv e
Maragngy, na Província de AI:lgrJ:ls.

Manoel Pinto de SOIlZ~ Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do Império, J\:lillistro e Serretnr!o de Estado dos
Nego('ios da Justiça, assim o tenha entendido e f:ll'a executar.
Palncio do \lia dn Janel 1'0 em !) dI' .Iulho de 1881, tiO." da
lndepcn.lene!a (' do Imperio.

Com a ruhrica de Sua M:lgcst:lJe o Imperador.

slanoe! into de Souza Danta«,



756 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8174,-DE 9 DE JULHO DE 1.881.

Crê a o logar do Juiz Municipal o do r irphãos em faria um dos termos
do Canalléa o Cajurú, lia Prnvi uci a do S. Paulo.

Hei por bem Decretar o sl\guinte:
Artigo unico . Fica l\rca(]o o Irlg:lr (]n Juiz Municipnl e de

Orphios em cada um tlus tilflllOS de l:anan,;a e Cajurú, na
Provindo de S. Paulo.

Manoel Pinto de Souza D'mtns, r.onsl'\hciro !ir Est:rdo,
Senador do Imperio, Miuistm e S 'l'I'dario ue E-[;,do dos
Negoclos da Justiç», as,;illl o tl~niJl elill'llIliilll e far'a exe
cutar. Pnlac!o do Rio dI) Jau-iro r'm!l ,I,' Julho de 1:-181, 60.°
da tndopondeucin e du hnpori«.

Com a rubrico de Sua ;\lngeslai]e O Imperador ,

Manol'l Pinto de Sou:::a Iuuitos,

DECHETO N. 817ü- DE li DE .Iu.nu DE 1881.

Crua o logar elo Juiz Munír.ipa! e do Ol'philO_'5 no tormo de Rinchuclo, na
Provi uci a de Sotgi!lc.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unicn. Fica crcado o l,w:1l' di, Ju iz Municipal e di~

Orphãos no termo de Hiadlllelo, lia ['1'11\ inl'ia di' SergipI:.
Manoel Pinto de Souza ljnntns , Consl"!ll'iro di' Estado,

Senadlr do Imperio, Miuistro c Sl'l'I'elal'ill de Est:rilo (los
Negócios do Justica, assim o tenll;1 nntlmdidn e faça exe
cutar. Palacio do lHo dn Jnnnirn ctu li de Julho de 18tH,60."
da Indepeudcucia e do Impcriu.

Com o rubrica de Sua Magostude o Imperador.

ll{artol'l Pinto de Sou:::a Dontas,



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 81í6 - DE 9 DE JULHO DE 1881.

757

CfI'a o lagar do Juiz Municipal o de Orphãos nos termos reunidos do Papacaça

e Aguas Bcllns, na Provinda de Pernambuco-o.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo unico. Fica crendo o loaar deJulz Municipal e de

Orph.ios lias t-rrnos munidos de l'apacaçu e Ag uas Bellas, na
I'ruv i nein de Perna 1I11Jllco.

Manoel Pinto rle Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Ministro e Secretar io de Estado dos
Ncgncios da Justiça, assim o tenha entendido e 1:I('a executar.
l'alacio do Hio de Janeiro em g de Julho rlp 1881, 60.0 da
Indcpendenein e do lmperiu.

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Manoel Pinto de SOIl::;a Dantas.

DECRETO N. 8177 -DE 9 DE JULHO DE lB81.

CI'P;l o Ioga r do Juiz Munidpal o d.e Ol'ph:i:o~ nos termos ren ui.Iox tle Sal
gueiro o Lcopol.li na, na Provinr in tio Prrua ruhurn,

Hei por hem Decretar o spgllinte:
Artigo unico . Fica cl'pado o lagar de Juiz Municipal e de

Orplliios 1I0S t-ruros reunidos de S:dgllCiro e Lcopoldina, na
I'rov inoin de Pernamhuco ,

Manopl Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senndor do Il1lpel'io, l\Iini,tl'o e Secrntatio de Estado dos Ne
gocios da .lustiç». assim () tenha «ntondido () faça executar.
Palacio do Hio de Janr-iro em !J dt· Julho de 18S1, 60. 0 da In
depcndencia e do huperiu.

Com a rubrica de Sua Magestade o Irnperador ,

Manoel Pinto de Souza Dantas.



i:í8 ACTOS no PODEr. EXECI:TI\'O

DECHETO N. 8li8 - DE !J DE .lIJLIIO DE 1.881.

Crôa o louar do Juiz l\ltlllÍcipal o 1Ic Oq,h;Tos 110 tormo de Tim1J:l!'llla, na Prn
vinc ia (10 PI'rllalllhl1("·O.

Hei por hem J)ecrct~r o "eglli!l!t' :
Artigo unira. Fica creado o !w<:lr de Juiz Municipal

c de' 'rph;',us nu termo (k Tim!J:,úl':l. lia ('I'uviucia de 1'1'1'-

nnruburo .
Manol'\ Pinto do Sonza Dant:ls. C'Juscilll'il'o dl~ Estado, se

n-idor (lo tmpcrío, Ministro o Secrl'l:lrill (lu E"t:ldo dos NI'
gocius da .!Lv;til:;', n",im o u-nha l'lltl'udi(l,) I) fa~':1 executar.
I':dacio do lIio til' .I:lIll'il'o i'IU \1111' Ju llro dclKH1. m." da
Inücpeudeuciu o do JIIlporiu.

Com a rubrica de Sua l\!agOO'l:1I1e o IlIlpl't'auor.

Mal/oc! Pinto d(' SOI/:,a tmnto«.

m~CBETO N. 81i!J - I,E \1 DE nn.uo lIE 1881.

CI'l"a o ln~:tl' dc Juiz \IlIJlidp:t1 c 11n {Ir phLus 111) 101'1110 de Pdl'úlina, un 1
1

1'0 "

viur ia de PCI'Il:tlldlll("l.

Hei por hem üecretar o seguinte:
Artigo u nico , Fica orea-lo o IOe!ar (]c Juiz l\Jnnici\wl I) UI)

Orphãos no termo de I'ctrolina, nu Provincia do l'ul'I1anilJUco.
Manoel Pinto de SOI17.:1 naul"s, Conslillil'il'o dI) Estado, Se

nador (lo hnperio, Ministro t' St'l'rl'lario de Est,Hlo dos Nc
godos da .I11"t'<;:I, assim n tellh;1 l'IIII'.lItlido Il faç:l oxecutnr ,
Pal.rcio do Rio de Janeiro eiu \) ,\lo Julho de leiS1, liO." da
lndqll'ndellcia e do [mperio.

Com :I rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

ilfanocll'illto de Souza Dantas.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8180 - DE fl DE JULIIO DE 1881.

i59

Cl'êa o log ar do Juiz MUllicipal e ele Orphãos 110 termo do I'et itnbú, lia PIO.
vi nui a d:L Pnra hvhn ..

lIel por hem Decret~r o seguinte:
Artigo nnico , Fica crendo o lounr de Juiz Mnn icipal e do

Orphãos no termo de ,)e\imbú, n:l Prnv iucia (\:1 Parah yha.
1\I:llIoel Pinto de Souzn Dantas, Conselheiro di' E:;tallo, Se

nador 'lo Imp-rio, Ministro e Ser.retar io de Estado dos Ne
gocius da Justiça, assillt o teu lia cntcnrl ido e faça executar.
Palaeio do Iuo de Janeiro em !l de Julho de 1881, CO. o da
Independenciu o do Imperio .

Com a rubrica de Sua Mage:,latleo Imporador.

Jl[1I110'?! Iiini» de Souza Dtuuo»,

DEcnETO N. 818/ --]lE II DE IULIlO de 1881.

Cl'Ú,L o lo:zal' de Juiz l\Ju1ddl':ll o llo ilJp!J:1n:, 1103 t e rrucs reuni.lo- ll(~ Ilorba
e :\Jaldcol'I;, nn L'rnvir.r i.i do Amazonas.

Ilci ~or bem Decretar o seguinte:
Artigo unico . Pica crendo n lugar de Juiz Municipal e de

Orpltâos nos termos reunidos de Borba c Manicoré, na Pro
vinda do Amazonas.

Mallonl Pinto de Souza Dantas, COlls"Iheiro de E:,tarlo,
Sana,lar do Imper!o, Miui-tru e Sccretarin de Estadn dos Ne
gO('JOS da Justlrn. assim o teu lia I'lllelldido I' fa('a nxocutnr ,
l'alneio do Hio dI' Janeiro cru n d(l Julho de 11)81, CO.o da
Independencia o do Im [I(,l'io.

Com a rubrica de Sua M:lgestade a Imperador.

;l[anoel Pinto de Souza Dcntas.



760 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8182 - DE 9 DE JULHO DE 1881.

Crêa o log ar do Juiz Municip rt e de Orphãos 110 termo do Papary, na Pro
v i nci a do Hio Granito do Norte.

Hei por bem Decretar o ~eguintr :
Artigo unico. Fira crendo o Ioga!' fIr Juiz Municipal e de

Orphàos no lermo de Papary, Ila i'rovincia do ltlo Glande do

Norte.
Manoel Pinto de SOUZ;I Dantas, C0melhei!'o de E,tailo, Se

nador do IllIp,'rio, Minisir« i: SeLTl'lal'lO do E-latlo do, Ne
gocio, da ru-uçn, assim o 11'1111<1 I'nlentlido e raç;, -xecutnr ,
Palacio do IIio de Janeiro em \l de Julho di: 18tH, (iO. o da
Independellcia e do Impcrio ,

Com a rubrica de Sua :lJageslade o Imperador.

ManDe! Pinto d(' Souza Dontas.

DECRETO N. 818:l- DE 9 DE JULHO DE 1881.

Crê a o logar do Juiz Municipal e do (Ir-phâns no termo do Ir,arapé.mirim, na
Pro r iuci.. di) {l;u;'t.

Hei por bem Decretar o segu inte :
Artigo unico . Fica crendo o lo~a!' de Juiz Mllnicip;d e de

Orphãus no termo de I::;arapI".mirilll, IHI l'roviul'ia do Pará.

Man(~1 Pinto de SOIlZ;' Dan tns Con:;l'lllI'iro de E,.:tndo, Se
nndor do Irupe ri», Min i-tr« I: SI'<TI'tal'in tli' F;.;t;,do do, Ne
grcio:; da Justiça. assim o ton hu t'nti'ndidn e i':Iça (,xi'cular.
Palacio do Rio de Janeiro em ~I di' Ju lho de 1H81, liO. o da
índependencía e do Im perio .

Com a rubrica <11\ Sua Magestadf'o Imperador.

Manoe/.Pinto de Souza Dantas.



ACTOS DO rODI'r. r;';r;'TTI\O

DECRETO N. 8184 - DE 9 DE JULHO DE i881.

76i

Cnia o Jogar de Juiz l\lnnicipal r. do Ol'ph:íng 11m cada um dos t onnos tIl' So
le.la.ío o S. João Iflptisla do (luara hi ut, na Provinda do S. Pedro do Hío
Grande do SIlI.

Ilei por hem Decretar o srgllilJlI' :
Artigo unicn. Fil'a err-ado o log:II' de Juiz Mnnícip»! o de

Orph:,os 1'11I1::llla IIl1l dos 11'1'11105 di: ~,>Ied:lde e :-l. João n"pli,l:l
de QIJ1Irallilll, 11:1 Prov inria 1iJ: S. I'e dru do Hio I;r:lllde do
s.u.

l\T:lnoel Pinto d(~ Souzn Dalila" Cousrl hr-iro de E'l:1I1o. Se
nador dll Jlllperio, ~lilli'lro (' ~ol'rd:'lio de E:,tado dos Ne
gocios da .TII:'ti,:", ns-un o 1I'II11a 1'lIll'lldido I' f:lI'í! exerutar.
PaLlcio do Ilio dI' ./;Inl:l: o 1'111 !) >11' .luiho di' lHHI. 1,0." da
Independencia e do 1111 perjo.

Com a rubrica de Sua l\I:lge"!~de o lmperador ,

Manoel Pinto de Souza Dtuüas,

DEcnETO N. 8fSii - DE 9 DE JULHO DE 188/.

Cl't~:l fJ log:1I df~ .lni z Mllllirip:t! f' do Ol'jlll:lf)'; .'111 (';ld.). 1IJ11 di)!' 11'1'1111\: do 1-'01'
/t10S:1 o J\l'agIlL,';l, J:3. I'r'u vinr i a df~ (;1)\;[/.

Irl'i flor bem Decretar o s",~uinte:

Artign uuiro . Fie:l rre.ulo o 10":11' de .luiz. .\Iunil'ip:" r de
nrflli:los I'IlI ('"d" 11111 dos ["('1110,S di: Formosn I' A/:lgll"~''', na
Pru, im-ia de (;IIY:JZ.

~I;IIIIII'I PiJl!'l d,' :-;Ollza n:llll:ls, COll.'J'III1'il'll de E,I:lllo, Se
nndor do lm n.rin Mil.'i,lrlll' ~1'I'I','la io do E't"dO dlls :\'1'''0
cios d:l .I11'tl(:'a. :I,"illl o 11'1111:1 OIIII'lIdido e 1';1(':1 eXI"'IIt:'IL
Palacio do Ílio de .T:lJll'il'll "111 !) d,' Ju lho de lHt\1, liO.O da
Iudcpondeucíu e dll filipe/in.

Corn a rubrica de Sua l\lageslalle o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas,



7ii~

DECIIETO N". Rl8li - DI: ~l [lI; JULWl DE 1881.

Declara a cutrunrin .las eouiarc as de Suntu Anl ou io (los Patos o Santa Bar
ha.r.i, na Provinda IIp ~liIla.';; l;el';ll'~, t' !ll:l!'t;l () reuc lmcuto do~ rcspccliYo-~
Prnlllo!ores Pl1ldi('(I-;.

H/li [lor bem De::rctar O sl'g'n in te:
Art. L" S~" lil'ehir;l(J;ls : UI' I'l'illl(,il';1 1'lltralll'in:1 I:ornnrea (I"

Santo Au tonio do,; 1';llos. Ii 01" >'I'!.;'llnda a Ik :':1111:1 I\arhar;l,
ambas nn I'l'ovin,'iil de \linas (;"I'a· '. ''I'I':ld:,,; 1I1'las Leis da
rl)"wctiva AS'I'mhll!a, ns ;2'IIjl) I' ~:iI)O. lk i\l do Uutllbl'o
e 1:t di: XOI'cmhrtl 110 1:'mL '

Art. i," li l'rOLllOIOI' l'uiJiil'o da ('I)II\:II'C" de Santo Ant.onio
dos I'atlls 1<'1';', o l'I'II"jllll'lI o ;IIIIIII:d dI' 1.IíOO';, SI'lld'l 80U;) dI:
ord('nado I' 1'OO!; d,' gratili('altiio,

O d:1 ('ornarca de S:I"!a BndJilr;' YI'ncl'rú igual ordenado.
I' a gra!ilkalt:io 111' 't'IO.)OO!l,

'\l:moel Pinto de Souza D:lI1t:I'. C"nsf'lllPil'O di) Estado, Se
nado r dllllll[lf'rio, ?llinistro e SI'I'rct:lrio de Estado dos N"egol'Í()-;
lia Justira. assim o ten!!:: cntcn.li :11 I' faca «xccutar. piJ!:lcill
do Hio UI' Jnncirn nlll ~) (11: JIli1J1I dn IR~1. liO," da Iudepen-
d..nf'i:l n 110 Imperio.

Cllm :I ruhrir« do Sua M:'fitó:-tade o tmpcrador.

Jfll/ud ]'iJi!IJ d,! SOllza nantas.

DECHETtl N. 8187·- DE U!lE JULIIO DI; 1881.

lll'I'l:\l'a a Lllt\rallei:t lLL (",nlllan:a do Ili n :\I:\Lit'ir:l, na prnvi r.r i a do Am azcu a«,
(I ruurra o Y{'llrilllL:l,lo do 1'l~'l,crl.i \",) Pr.nu ot.u- Pllhlii'o.

Hei por bem Decretar o sl'guinle :
Art. l.0 E' dcclavnd- di) pfillll'irll entranria a comarca do

Itlo Madeira. na Pl'ovincia :I" Aln:zona', (~read;J pela Lei da
re:-pediva A,selul>il):) n :;8:i lle i'~ de Outubro 110 H78.

Art. 2,0 O I'rolllOtll\' Pnbli"o da rctortda corunrca terá o
vrncIlllfwto i111lllWI de I :000J sendo I'JilO,~ de ordenado e
8006 11tl gratit1ea'.~o.

ManfiPI Pinto de souz« D:mtas, Con<elhl'iro de Estado. Se
na dOI' do Iurperl«. l\Iinistl'lJ I' SI'l'retario de Estado dos Ne~ocios
tIa Jn"tiça. ;1,Silll o tcnh.i entelltlitl" e faça ..xrentnr . Palacio
do Rio 111' Janeiro em 9 de Jnlhn ti,) lR",I, (jO, ° da Indepen-
dencia I) di) Imporia,

CIIII1 a ruhricn ti" SU:I Mag'l'stade o Imperador.

,l1a/!ol'll'iu!1I di: Sowza Vanlas.



xcros DO rODEIi EXECrT[YO

DECHETO N. 8188 - DE !l DE JlJLIlO DE 1881.

7li3

Declara no entranoi a das comarcas tio Araguay». c Formosa, na Prnvinci a do
Goyaz, o marca o vcucim ont o tIo." rospccti vos Proruotu n-s Publiros .

lIei por hem Decretar o seguinte :
Art. I." Sâo declaradns de primeira ontrancia as <:0

marras de A"'l/.rll;'1'3 e Furmo-n. na l'rovi nrin dR Goynz,
('I'l'nd:ls pRI.,..: V'io' da rRspI'<:lil'rl A..:s"nllil,;a. 11:'. ;j;il ú,' i di'
;\':oslo de 187;; I: liOI di: 10 di' .lu nhu di: H;7!).

Art. 2." (IS I'mllllJtol'l', l'uhl il'o" d,I5 rdlHid:lo' r.nm:lfi'aS
ler~o o vencim-u tu ann ual dI: I :(jOO;~. SI:1I110 :'HJO:~ do or
denado (' 8001l de grrltilieal·i!o.

Manoel Pinto de 80HZ;' Dr,ulas, C"lI"elheiro de Estado, Se
nndor do Iurperio, l\Iinislro e Sl'l'l'elario de Es,,'do dos
l"ec'orios d,l Ju-tiç», a,o'illl o ti n hn elllcndiúo " [,II;a «xcr.utar ,
Pnlaciu do Hio (le Janeiro em !l di: .llillio di' lS81. /iO." da
lndependcncia e do Iurporio.

Com a rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador.

]Ianocl Pinlo d" SOIl::" Danla.',

DECHETO N, 818!l- DE \) IlE .IULlIO DE lH81.

lledara a eut ra ncia dns cnm.ue as rlo D. I'orlrito e Itaqui , n a Pro vincia dt'

~:. Pedro do Hír) (;l':-llldo .lo Sul. e marra n YP1H'jnH'II~o dos n':,portiY(l"; rJ'(l~

mntorcs Puhli e 8.

Hei por Irem Decretar o seuuinte.
Al'I.. 1.° Silo d-claradns di) primr-ira entrancia as co

marcas de D. Pedriro r Itaq n i, na Provine!a (!f~ S Pedro
do Rio Grnudo do Sul crl'ada:-: !le],1 Lei da respectiva As
semhlén n. H07 de :3 de Main (k IRi:!.

Art. 2. 0 O Protnutor Puhlico da eOlllarca (11' n. Porlrito
terá o vencimento au nual de 1 :(iO(l:~, sendo 800!~ de ordenado
e 1'006 dc g"ratificac:io.

() da c.unnrca (h: Itaqui vCJ]('I'1':í igual ordenado c a gra
tifi,'al'1io de GOObOOO.

Manoel Pinto de Soma Dantas Conselheiro (li: Estado,
Senado;' do Irnperin, Miuistrn e S"crdario de Esl: do dos
NezocIos da Justiça, assim o lenha entendi-lo e Inca executar,
Palacio do Rio rle Janeiro em !) de Julho de 1881, no. o da
Independencía e do lrnperio.

Com a rubrica de Sua Map.estade o Imperador.

Jfal/oel Piuto dI! SOU?;({ Dautas,

<AAA.f't:fV'\:,f"'.J'
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DECRETO N. 8ElO - Dg !l Dg H'LllO !le 1881.

Declara a ontT;)lld,1 d as (',Onl1fC:lS de S, PcnoJ1ir,b) o Pacaluha, na rr(lvincia

do CO;lr;\, C l11ill'C;l o 'Yt'!lcilllt'1110 (1(1" ]'C~lll'rli\"os Promotores Pnblieo5.

111'i 1'01' 1)1'111 \)f'('I'f'I:'" () 'l'gniI111':
;\1'1. L. S'IO dl'I'I:II:ld:I'. I'" I'l'illlf'il'~ f'l\tf:\nri~ a comarca

!lI' S. l\1'1I' di"ld f' d,~ ,,":111111:1 :1 d,~ 1'11I·:,t.lill:I. :1111":1' II~
1'1'0Iilll'i:l d" (:":11':'1. "(,I':ld:l" 1"'1:1 L,·i da 1"'''[i''I'liv:I '\""'111"11":1,
!l. I~I'~ di';!:! ,''' .I:1!ll'il''' df' I~~II .

.\1'1. :L" UL'IOIIIOt"I' I'lildi ,'" d:l "Oll1al""1 dr S. Bf'lIrtlil~'o
\rl':'1 o I "II(',ill1"1110 :1I!IlIl,iI di' t :'I!!II." ,"lIdll 8110;) dil onkllado,

(1 tiOO·' d.. :'I:t1ili<':II':IO.
I1 d:l 1'11111:1:'(':1 d:' 1':JI'~'ld':I 1'1'111 " 1'" i'cll:i1 or.louado r a

",I:tI i Ii 1':1 ,';10 ti" 'tll ','11; \0.
~l:III1,,1 \'illlo d.. ~01l/:1 lJ:llli:ts, l:olI'I'lIll'il'o dr Esl:lilo,

SI'II:1l1iir 1111 111I1"'l'io. ~lllIi~ll'o f' :-\"I'II'l:ll'io di, E~t:lllo dos
l\lgllI'io, da .I11'liI':J, "ssilll o 1"1111:1 f'!Iir'lIl1ido I' 1':1(':1 l'xl'nll~r.
1',d:lI'io do lIio de .I:IIll'il o 1'111 !I lI<' .Ildlill de 11'81, tiO." da

1l1ilf'I'I'IIt1"1I1' ia IJ do 1l l1 l l1' l io .
Com a rubrica de SlIn '1r:lgIJst.~de o Imperador

jJ[ll,//o,.1 Pinto (/" Souz« Dantas.

DECRETO N. 8Hll .- IlE !l IlE .1ULIIO DE 1881,

Ileclal'{t a clltl'a!lcia (1:1..; -mnarras di' C:dúli~ dI) Roch:l, po'lra.s 110 Fogo c

Petilllhú, 11;1 Plo\'irll'ia da 1';tI':I11\l\:l I' 11!:I!,i";' o vourim rul.n dos re~Jlc("li~
V(l~ "I'OllllJ!urc-- Pllhlii'o~.

l l oi l'Of' IIi'1I1 ))"1'1','1111' li "'"llilll":
,\1'1. L." ~~o 1\(0,'1:11:1,]:1'" "li' 1'1"'ll,'ir~ ('lllf'~ll('illll~ ('onWf-

ca, d,' I::,loi<' dll 1111"11<1 I' l'l'dlll' 1:1' FI'~II, li til' ,,'gllllrln :1 do
I'l'l.illlhú, tlldll' 11'1 I'roYilll'i" "'1 1':'I':d:yllll. nl'nd:" [Ii'I:1 Lei da
j'I'SPI'I'liv:; .\'~f'llIldl~lI, 11. lil.11 di' !I; ,Ir Olltllhl'll de 187!l.

Art . ~!.i'll, PI'Olllllll)\',,, l'II'di"II,' 1[;" l'Ollllll'l'nS de 1:3toló
do lI"I'Ii;l e Pelillll,ú 1,'1':111 o \ ('III'!lIl1'llIo nuuual de i: liÜ()I),
"'lido 8()1I1~ (lI' Ol'd"ll:lílo li HIII\- d,' gl';It.ilic;IÇ:IIl.

U IIn 1'11 11 I<11'1'a Ile Pl'dl:l" ,lI' FII~.O Vlillel'l'Ú igu~1 orden~l1o
e a gl';,lilil'aç:lo di' 'dIO,)IlII().

l\l:lTIlI,,1 I'illt.o de SOIUII [hllt:I'·. Cons l'I1Ieiro de Esl:1I10,
SI'lIad,,1' do Imp"1 i«, ~li1]i,11'i) li SI"'I'I'\,lIl'io do Estauo dos
NI'gOI'ills da .I11'11l.:a, a sun 11 II'I1Ii:1 I'llt.l'lldilli," f:IÇ:1 r-xecutnr .
P:tl3cio do !lill d,' .1:1 nr-i 1'0 Olll !l 11(' Julho di! 1881, tiO.

o
da In-

d('pelldenci~ e do Impeliu.
Com ~ rubrica de Sua l\l~gest~de o Imperador.

:l/III/Oel Pinto de Souza Dantas.

,P,p..,0d"d'IP:Fv-
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DECHETÜ N. 81!J::2-DE !J Dle JlLIIO DE 18Hl,

1Jeclara a ent ra ncia LIas comarcas do Tiuih.rúha , AgU:IS Bi~llas, I'ctrol ina e

Salgueiro, lia Proviuci 'l lio Purn.unhucu, o 11larcJ. o voucimcut» dos res
pectivos Prornotoros I'uhhcos ,

Hei por hem Docretar o ,P~:Iiill<'

Art. I," S~o I1'Tlal';,d:l' d,~ l'l'illl 'ir:1 ()Iilnnr'ia :IS ,'u
marcas llil 'l'illill"l'dla, ,\~llas 1lt'II"s, l'llllolill" Il S,llgrll'iro,
na 1'1'01' i 111';:' dll 1'.'I'll:IlliI'II"O. "II'adas 1'1'1"" Ll'i< da 1I"III'I'lil'a
A;';,<I'llIltI,'"" 11" 1:11;:1. I:I~;\I, 1'1"" r' 1',1;'1 d,';, Ik ,\lilil, 12 do
Maio.;; I' Uj di! .1'1111111 di, 11';7\1,

AI't. ::l." () 1'l'iJIII,tOl' I'lIldil'!I .l. ('1111):11',':: flll Timl':lI'II,a 1"1','1
o vvucirneu tu [III!lII,iI d. l/IOll,\ ,r'lldu 8ill/,) de IJl'tll'ilado
e 00:,,) oo~ 1',1 I; IiI',li',lIJ.

(ls tI"s ('lIlIl;iI'I':IS d" ,\~II:" Iklla..:, 1"'1['1,1111:, I' ~;'''g'r[('iro,
vcnrer.«: igll;iI IJr'I(III:,d'l I' " ";';:Iili,,,":'" di' ."IIW~'illlI

Mano, I l'ill'lI d,' SOIIZll 1);lllla'. 1;"ii:I'III"iltl dI' ";'1,;1110,
SI'II:,dlll' 00 111I1'crio, }íilli"llíl" ,'1I'I'I'II[:lli" d" ">-1.',,10 dos
Negocio" o" .lusuçn, ,,,,,illl IJ lelll", ""ltlllllid', " liI !" l I'X"
curar. Pal[H~io do ·1\io de .Ialll'iru em !J Ik Jul ho de lÍ'Í~1. 00,"
da Independencia e do Impcriu.

Com a rubrica de Sua MilgCSI.:llII' ° Imperador.

Jlanod Pil/to de S,)('ZII J)wllas.

DECHETO N, 81!J:) - DE \) DI; 11'1.1111 DE 18HI ,

Manda igll:llar ai yanLlgeps I]IH' pOI'i·.I-'IIt't11 rj-; 1l11id:t d:\.--; rmup.urhia: da
Escola de i nf'ant.uiu o ra v.illa.ria di I'r ovin-t: du Bil) Grand c do ~:1Jl :'1";

dos da E:'l~ola Yl il i lur da C(JI ,~.

Usaurlo lIa illIloriz:lç~1I ,:on'prida /,1'1,) ~ :l," do ,li'!. 'I" da
Lei li, ~!J!)l dl'::1 OI' SI'II'II""'" dll ,1111.11 I,,"\illl" 1'''';'':ld". III'i
\11'1' lWIIl 1I('[,-rlllill,lI' lilll' "'.i:tIIl.:1 1'1111[:11' dI' L" d" 1'1I1'1"lIle
mez , igU;I/;HI;IS a:-- \;(lfll;l,~:I'Il"; ql10 ';IIITjJII~111 o...; OUiei;lll:-- da:-i
cOIIII':lllili"s dil E'I'"I:, de IIlf:'lIl:llia I' 1'11\ :,11:11;:, ri" 1'1"'\ iucin
du Hiu (jl',llllk d" SlII Ü;.; ti"s d;1 1'~"'''!:1 .\1/111<11' da Ctll'tl'.

Frun k lin Amcricn de :\I"III'ZI" Il ,ria, du ;I("u C:JiI';l'lho,
Mi nistr« li Sel'l'f'lal'IP di' EStlldll do, :\I'glli'iu,; d" (~111'I']'a, a,,,11II

o tenhn entenuuío e ÜXpl'I,'iI (J, de';I',"'II"s IlI'cl'ssIIriu,;. P"lacio
do Hiu de Janeiro em \1 (1<\ Julho de 1/:'81, (jO." da Iudcpon
deneia e do Impcrio.

Com iI rubrica de Sua Mage,tade o Imperador.

Franklin Americo de 1Ill'neZi's Dalia .
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DECHETO N. Hl\ll- \lI, \1 11]<; .IIJLIIO IH; 1881.

EICY:l :t seis o l1tLlI1CrÜ d e 11l:,tl'llelol'C:' da Es("n1a ::\1ilitar.

1Il'Í por vem, LJs~ndo da :lutoriz:lç,',o conferida pelo § 1" do
nrt . 11.0 da Lei 11. 2\)\)1 do 21 l!l: SI,ll'IIllJro de 1"80, Elevar a
seis o n umern de III,:trurtlll'es da Eseola j\lililar, os quues,
nos t.-rmos do eilatio p"rag'l;ql!lo, ;;"r;:o"Otl,i(!o'latl\l:i extra
nUIIl,'rariu:i uns quad I'"'' (I"" "()I'POS (' ai 111:15 a que por
lellrl'm, pol1l'nl1O sei' PI'''II1''YillIIS 1I1'''.'a cla"se. .lo c..nfor
miti:"I,: ('11111 o qUI' t1i'PllI' ,,:,i'l. :!:I:lII" \\l'gUI: I IIH' II!O;1 ['[lroval1o
pelo lll'l:rdo 1\. G;U\) ,li; 17 di, .Lllli:i 10 di, 187L

Fr~tlklin Americo ,li: ~,!l>Il"z," Iloria, LI" ~l,'u Conselho,
~lilli,"ro e Secrl'lnrio do Jo:,;\ltlO ti,,,: !'Í1::",)('i,)s da t:l1ernl, assim
o li'llha elltelldido I' (lxpl'ça 11, d("I""',lios w,ce",arios. Pa
laoio do J:in tie J:llIl'ii'n ('til !l d,' ,Inllill do 1881; (jO.o da
IlIdependem',i:' e ,lu 1I1I11I'l'ill,

]?ranklill.'lli/l',il" ti,' ,111:1/[':.1'$ lIIJ1i!i.

DEI;IIETU N. 81\):; - IH'; H; 111: II'LIIII iJE 18HI.

C'Hlcude IlridJe~io a _\IorrL \. 1\01111 \l:ll':\' II 110\'0 "y:;tOlll;l, 110 sua i:I\OII·

~';io. 110 ll~ci(t,):-; dr ,1!':l.lUC r o tu 1II,d::; 1'~11!1,:j(~~.• dc:~lilladll:'i a din'l':';I):; ohju-

l'tns,

Attr:lI,ll'n!ln ;iO ql\(' :\1" IT,\III'I'I'\I '\[Ol'ri, N. Kohn , e ,k
('onfol'llliâ;,dl' t:1Il\1 o p,rl"'I'1' d" Cllll"pl!iniro I'I'Ul'lIr;,c!or da
CIII'OI. Sohl'l':1I1in c Fazl'IIIl:, \:I('iI11l'11. \ll'i por 110m Cl1l1Ct:
(1I'r-lIlc Jll'il iil'gio pOI' 111 :1"1]1\:'. plll':\ li 1I0YO ~y"tl'lIW dp
:'11:1 illl'I'II<;;'o. de tl,,'idos .l.: :,}':IIIII' ("Im 111\11:1, e'pirne:, [pi
tas ú m;\I'hin:l, c!,·qillnl!11:' :. <:;1111:1:', 1'11\\111'';, :ls"nntl!s .lc e:l
dcir a» e outros ílns, ,r:~nll(l() :1 dl"l~lil,,;iio e dC";l'nltll (lllP

aplo,entllll I: lie:llll :Ilclt:Y;ldll';.

l\l:Hloel Bll:ll'qn(~ ,lp l\I"I"'I1I1, ,lo MplI Cnmr1ho, l\[ini,tro
I' SI'ITt'l:Il'iO de E,\"do do,; ""w:llI'iIlS dn Agricultura, Com
n1l'rl,i" o Ohra,; 1'1Ivlll':l:', :I",illl 11 ll'nll:1 entendi.lo () f:lI;;1
executor. [';d;leio do lIio I1l1 raueiro 1'1\\ lG de Julho Ite 18tH,
tiO." da lntlepeudencia c do !11I1'I'rio.
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DECI\ETO N. 8196- DE 16 DE JULHO DE 1881.
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t:oIH'Ctlt: l'ol'rnis<10 :l Leandro Fr.uiri-cn Ar.uuos para explorar cnrvão de
pedra c ouiros mi nuraes ua J'rovinei a de Miuns Gel'aü~.

Attendendo no qu» Me requorou Leandro Franr-iseu 1\1':111·
tes, Hei pai' bem Concedcr-Ih« pel'llli"~fI pa[';I e\pIOI':11' var
v.io de pedra e outros minerac 110 log;lr d,'n"mi II<ldfl-Fog,')
dll FflW;I'(~;I, - fl'C'~'llrzi:l do J rl'eeilllJadll, Illllni"ipill de Ma
rianna , na l'rnv i nc!a de I\]ill:l, (;"I'<lI'S, 111l'di:lllln :1, d:II:,ul:ls
ql!l! eom ost() hni xarn, "-Sigll;ld,s pnr l\lnlJorl IIn;'l'qlJe de
I11nl'f!do, do \!P,1l CllnSl'lhfl, J'lJillislro l' SI'('rel:ll'ifl d,) 1';,1:100
dlls NI'!.;wi.·s da A!.;I'i~ltll.!lr:I, C(JIII!IIIII'i'11l I: (lbl'<I' Puhlicus,
que :'S,illl o teulra entendido e r:lça I'XI)('utar. I'al:reill do Hio
de Junriro em líj de .Jnl/lIl de IH8l, ()I)n (Li Jndl!l"'ndelll'i<l e
do Imperio .

4'~la"!'!Hla ... a 'lHe se w'e('el'c .. I)cerclo 11. Sl~)(;
c( ..sl.a ela la

E' coucerlido O prazo de duu- DllIlOS, cnlll:lllos desta d:lt:l,
a Lennlro Frnnclsco Araut.« parll. SI'/lI Pl'I,jlrizo 11(: dirritos
dn terceiro, explorar j:lzil1;:s 11" l~:IIT;I" dl~ IlI'dl'lI I' outros
tuineraes, excepto dillm:I1lI,";' nn louar d"llolllin:Jilo Fo':"-, (lo
Fonsrca , rl'I'g'IlCZill rio IIIf"'('ciollllilo, do 1II1111i"jpio di! '!:Iri:tIl
na, PrO\'illl'ill d(J Minil.' (;(,1':11'.',

11

As explornçlll's polll'riio 5('1' ["il:IS p"" '111:11'111"1' do.': IilIJlllIs
J'<'l'OIllIl,ünl1a·llls pe/a'i,'ielll'ia. ,\., que SI' li"''!'''II) dI' fazl'r
l~fH tj'rTI~llfl" pll~Sltido."~ plll' 111";0 dCl ~llIj(lag-t~IlS. l·;l\·a.~, PlJ('Oz.;.
g;duria~: ~llbl(~IT:lII(~:I~ ou ri ('(íO uherto, nA,1 jlIHlel'Z-:o :'1' r
I'xeelllllll:l.' sem anlol'ÍZllçÜI/ l's''1il,11l do.s proprietlll'io,.

:-i i P,l:l, poré.n. 1/11: for IIl'g:III:I, "ollel':" '1'1' ;;npprida pl~l:I
PI'I'.'id'iIlCi:J d" proYinci:'. IIIl:dillllle li;rIl~I" PI".'st::liil pl'lo con
ces-ionnr!o, que n:spllnd1il':i p"/II inril'llIlIiz:lI'iío dI' to.los os
[iJ'f'j:!ÍZIlS, perdas e d:IIlIIlO'; CIIIl"i1llos :IIIS proprlctarios.

Para COIICI',S:JO I]r: ';,)lJll'lJlantl! 'iltpprinll'lll". o Presidente
da província mandará por l'dilaes in tirunr 1), nropru-taríos p::ra,
dentro do prazo razouve! que mur.:ar, nprcseutarem os motivos
do sua opposiçã» e rl'qnl'rl'rcm o qUI' julgarem necessario a
seu direítn.
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IJl

o Presid"nte du provilll'ia ('Oll('I'Ilt'rú nu nl'g"ar:'i o suppr i
menta rl'qllerillll. á v i -ta I!;H r:lZ(lllS l'xpl'lIdltlas \)I'los pro
pril'wrios. 011:\ revolla dl~,;I.I'S, d,'elarallllo o,; fUllddlllentos
de SIUI del~is:io, da qll:" plll!lll';\O IIS illtl'i't'SS:II\o,; re-orrer para
o Milli,tMio d.i Agrkultllr,l, (:O'IIIl\I'reio Il Ohras puhlicas,

E,tl~ recurso, PO['(\IIl, SI'llIli!lltl! s"rú 1'('eelJido 110 effeito de-

volutivo,

IV

Iklih('ra r1:t a ('oneo,giío 11" "IlI'PI'iIl1l'!110 Ih \iel'nr;a, prece
dl'l'-s,'.lta imllw li;t1;ltlll'IIII' :1 a, :ilill'~o da Ii;l!lf)a 11n que rrata
;1 1'lallSltla z,". 1111 da ill,jl'lltllizal::1I1 do,; prl',illizllS ;t1iL'gadoS
IIelll:' plllpril'lari'I:', por IIlt'ill dI' :irltllr'ls, '11l11 sl'r:lo IIl1ll1ea
do", dou" p"I,) eOI1('I'"siol1arill e dllu, (1"11 >' prop 'iPlarios,
Si houver empate sl'd dl'l'idido pilr um 5,0 arbitro, no
meado Jlclo Presidente da prllvilll't;I,

Si IIg terrenos porll'I1CI'I'I'1I1 ;tIl E,·lallo, o ';," arbitro será no-
meado p'!lo Juiz de Dirdlll,

l'rofl'rido o laudo. o cOI1I:r",iollario ,;er:'t ohrurado 3 eflectuar
no P' azo di! oito dias o dt'I"),iIO da lial1l;a uU pagameuto da
imJlort~t1I1:ia em que Iór ,ll'uitrada a indell111iz;lI:ão, seru o
que nào lhe será coneedido o "uPPl'illlento da licença.

v

A inrlemniznção di) qnu trata a clausula antecedente será
devida, ainda quando ;1S expll,raçõ"s forem f'eitas em terre
nos d,! propri"d;"le d" eonccssion;,' i'l ou ,'o I;;,;tado, urm vez
qlw dvlla possa provir d.uuuo uu Pl't'j LLÍZO aos proprietarios

conírontantes ,

\'1

Serú i';ual 1111111 tI' nhri:::lilo:1 1'" '1:i1ti'lt'(~er :1 sun custa o curso
nnturul da,; n~u:l'; IJill' u v-r ,k ,11::,'\;11' de seu leito Itdn
lll'ce,;,;id:l(\p dos tl'"il;lIlio" 11" ,''-plor'II;.!).

Si o dcsvi« de":>s ng"ll:h l'l"'jlldlcal' ;\ tr'l'ceiro, não o po
(]er:'1 fazur sem lil'en\:,1 d,',;'''. ql\l! podel'ú svr ,;upprid, me·
diante inl!L'IIlllizaf):lo, nu fll['lna estniJdücida na clausula 4.'

VII

Si dos traltalhos dn e;o;,plol':w;lo l'I,qdtar a form:lI:iío de pau
tnnos ou !:stngll,ti:ão de ","Il:t'; qne p"s,;alll prejudil:ar a saudc
dos moradores da eirculllvizinliança, o ellncessiouariosel'á
obri.~ado a dose-car os terreno,; alagado,;, restituindo-os ao
seu antigo estado.
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As pesquizas de minas por. meio de cavas, poços e g~lerias
no territorio desta concessão não terão Jogar: 1°, sob os
ediflcios e n 15 metros de sua circurnferencia, salvo nu ultima
hypothese, sómente com consentimento expresso e por es
cripto dos respectivos proprietarios , Este consentimento não
poderá ser supprido plda Presideuciu da provincia ; 20 , nos
caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada lado
delles; 30

, nas povoações.

IX

o concessionario f:lrá levantar plantas geológica e topo
graphica dos terrenos explorados com pcrtls que demonstrem,
tanto quanto permittirem o' tralJalhos que tiver Ieito, a
superposiçãn das camadas mínora-», e rtmettorá :IS ditas
plantns, por intermediu da I'rusideucia .In proviuoia, á Secre
taria de Estado aos :\"egocios da Agricultura, Couunureio e
Obrns Publicas, acnmpun hudas : 10, de amo-trns do" IllI'SIllOS

minernes e das variedades da, cutnadas dl~ terrns ; 2°. de urna
descripção ruinuciosa da possauça das minas. dos terrenos de
domínio puhlicn e partirular lH'cess:ll'io,:i minor.rção, com
designação do.s proprietarios das edilil'açõ"s nelks existentes
e do uso ou ernprogu a flue S:-IO destinados. Outrosiui, indicará
qual o meio mais apropriado para o transporte dos productos
de minerncão, e qual a distancia entre cada uma das minas
e os povoados mais proximus.

X

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser- lhe- ha concedida
autorizarão para lavrar :IS minas que desruhrir nos lognros
por el!e indicados, si provar ter a faculdade precisa para, por
si ou por meio de compunhiu que organizar, manter os
trabalhos de mineração !lO estado exigido pela possança das
minas.

Na hypothose de não ser-Ihe eout-cdi.ln a lavrn das minas,
como descobridur destas tl'rá dirr-ito a um premio lixado pelo
Governo segundo a importancin II:IS minas, é que lhe será
pago por nqu-llo a quem forem r-lias conredidas ,

No acto da concessão da íavra serão estabelecidas as condi
ÇÕI'S que o Governo entender conveniente, no interesse, quer
da mincraç:io em geral, quer du Estado ou dos particulares.

Pnlacio do Rio de Janeiro em 16 de Julho de 1881.-lJfanoel
Buarque de Macedo.

PODER EXteuTITQ ISBt
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DEClIETO N. 8Hli - !,E 2:3 DE JULHO DE 1881.

AI'l'1
0va

com allerJçues o trojodo ,10 rofor.na tio, estatuto, tio lJanco da
Ibhia.

AttenilP1\llo ao que Me 1'I'qlll'rI'U n directoria do B3nco
(la llahi:l, l' Teud', ollvidu ~ ::i'l'l:ãu de Fazenlla do Consldho
de K.:lado, I1ei per liI'lI1, dl' conl llrlllÍ f1illlc \'0111 a Minha 1111
periilll\l',;ollll:;\O Ih' C,>I1sullil de lü do corl'enll, 1IICZ, Approvar
U I'fi

1
jl'd o de rl'fUI'lI1a, que cntu 1',;11, haixf, dos e,t"tlltos do

mesmo B<Jl!CO, fazel\(\,,-se-Illl', [iUrCIJl, ~s seguintes alteral;ões:

SupprinHllll-se tllll<iS as disllll,;il:líes concerncntcs ás opera·

çõcs de credito rcal .

li

Ao art. (1.0 ill'crescenl.l,·,e in fi//I' - , licallllo sem elfeito
alJ.!udl :IS disposiç()l's de.to ~Ilku, l'mtJu~litu os poderes do
E-tado não ptuviddlci<\['['111 sobre a orf!ilnizaçilu dos Bancos

mi xtos .•

lI!

SullstilU:I-SO a (lh_posil';lo lI" nrt . 8.° peja do art. (i() dos
est:ilUlllS vi~entes, ,11ll:ralldO-Sl~ ,I rekrencia ao art. 8.° que

deve ser \l."

IV

No ~ \l.0 do art. 9,0 sll]Jprinw·se a condição final-' ou
si na escriplura huuver a clausula de pagamento integral
no vencimento .•

V

Snhstilllil.,e a t1isposiç~o 110 art. 51 pela 110 art. 10 d05
ost:ltllloS vit;entes , fi1zi'n 1lo- SI' neste as illtl'rill'ões seguintes:

L' Depois das palavras -. :2211e AJ.!osto 11('"'1860.- acres
cente-se _. e II Lei n . 2'100 LI i' 17 Lle SlOlcm!Jro de -187:1. •

:l.a Na rcfer()ncia que se ri1Z :\0 art. 8.° diga-se - art. 9,°

VI

SUPllrima-se o art. i):!.
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Ao art. 59 acrescen te-se: < § 4. o Niio se poderá fazer
distrJbui('ão de dividendos ernquanto o capital social, des
falcado em virtude de perdas, não fàr integralmente resta
belecido.•

VIII

No art 98, em YeZ de - quinta parte - diga-se - c quarta
parte pelo menos.•

No § 3. 0 do mesmo artigo, em vez de - um quinto
diga-se -- < um terço .•

IX

No art. UI, depois das palavras - no fim de 30 annos
contados - acrescente-se -. de 30 de Outubro de 1879.•

No final do mesmo artigo, depois das palavras - Codigo
Comrnercial - acrescente-se - • e no caso de perda de dous
terços do capital social.•

X

Altere-se n numeração dos artigos do projecto de estatutos
de conformidade com as emendas suppressivas.

José Antonio Saraiva, do MeuConselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretar-io de
Estado dos Neaocios da Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e façn exe
cutar. Patacio do Rio, de Janeiro em 23 de Julho de 1881,
60. o da Independencra e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Antonio Saraiva.

Projecto de reforma dos estatutos do Banco da
Bahia

TITULO!

Do Banco e seu capital

Art. L o A sociedade anonyrna, de credito mercantil e agrí
cola, denominada - Bauco da Bahia - es ',da na capital
da Provmcia da Bahia, durará 30 nÜ~n--ft--Ql.aai)g-~.data
deste projecto , . ~5\U H 01 (J.f ri . "

( . '~1t"

\' o. ~~
() r- . . ' ( •
.,- t~r)t.1 r ...l,DU:) /:/;./
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Art. 2,0 O capital oOI'i:ll será de U.ooo:0008, rlivirlidos em
GO.OOO acÇl'"li'" (\<) 2110,S r'arla n,II". porl"IlI\O SI'r an'~lIlent:tdo
;Jtú lü.OOO:OOO;S por rlelilwra"iílJ d:) ;lssclIlldú" ~I'r:d.

~ I." SIJaS ar'(:(I('s sr~r:lo rlisll'Íhllid:ls em s:'r'ns I1r1 vinte
mil. o ;1 dislrihuiç;'lo rl':dizar,sll,hll Ú II\\lrli<l:\ das nl'cnssirladns
do llal\l'O. n:I'1 Sl'lIi\O pOI'I"II\ a r~lllis":'\o 111"ior de dez mil f,('ÇÕps
em 1':1'\a :IIlI!O, e I'OrJl~:ldll ser killl pur SI'I'<;(II'S, :1 juizo da

dirl'c!ori:l,
§ 2." Os possuidol'l'S das :ll'r';'I'" das s('ri", <,miltill:1s n-râo

d iruito ús ,[;1 nuva I'missiíll, 1"11 di"lriln!ir,:uo proporcional ao
numero das qUl'já possuiam, I' :10 I'al'.

Art . :\." As l'I1II':((j;1S Jo fl\lldo rlri, I((,CÕ"'; serão dr 10 'é"~
doutro d' 1

11
;lZOS lIUIII',. 1III'IIIIl'i'S dr' :1Il rlias, 1l1"l'(~adoS pelo

COilSI'Ilro de dircr'çiío. I! :llllllllll'iadl)' \lelll' jOl'llaes. Ser:1
por-m lir~ilo :10 :11'I'IOllisl:1 111'1'1'11"\11'1'11': ;inllls de",es prazos,
ou p:lg':d-:IS inte"ral:lll'nt-' <In (111Ia S() vez,

Ar]. I~." O aC"ioni,t:1 q u.: (l"i\;lr 111' f:lzl'r a «ntrada no prazo
allnlll\l~ial\o ,r'r:1 1111111:\ ',0 ('111 \JI'llI'lil'jl( 110 Bllllf'11 elo; 10 "; da
illl!,llrlillll'ia rl'lal'l];lIlil ; I'. rll'(~lIr"ido IIUII'O pr:IZIl igllal, per
derá o direito :"I, qUiliilills "11111 qll" 1111111'('1' (:oneol'rid

ll,
:)S

qU:II''; re\'IlI'l,'r:I" ('111 ill'l(('iicill:\1I 1"111\"0 (\I' n'''el'va; :1S re,
lH'etiva s :(('<;(11', ';1'1':\0 V"ildid,," ,'111 Il'il:10Ilwrel1Ilti:, e quallJuer
premi

ll
que ubti\'el'l'11l tl'r:"l :\ mo-uiu l!(lJJlieal:ãI1

,
Ex.,'eptllalll'''I' os ('a,o,; rm qlll', oe,'olTen)11l drrullJstnneias

flx.traordil\ill'jll';, devi,llllIenk jll,tilkad:ls pel'antl: o l'ollselho
dl~ Jin'I'I;:IO, () W,r este julgadll'; IIrol'l:denle,;,

Art. 1.l, ° As tr:m,f,'rl~I«:ia, das :11:/,'011': se farüo por meio
di' notas lancudas no riJé;i,;tro do B:lIl1'O, a,sigll:1das pelos pos
suidon:s Oll pl1r SI)lIS prOI'lu:l11llI'l1' e,:pe(~ial)s.

N:" mI1,;III:1' :1eçlle,; far:"' o Ballf:O a nl)ces,aria declaraçiío,
assi~nalla por dous din'dore,;.

Art. 6," O flllllln "oeial SI)rl'l di\'illillo em duas carteiras
i',u:1es• uma 1\I',linal1a plll'a 01'1'1'1161<" de en:dito tOl'ritorial,
e outra para opl'rlll'õl" dI' el'l'dito 1I11'!'I'i1util, uào podendo
nellhull

1:1
dr)I!:ls ex.Cl'rll~r :I I1Iltr:1 fim sru limite l'xt!'l'1ll0, nem

ser dimilluilla a qlW exist" r)m favor dll outra :I emiuir.
Art. 7," l\e'llizando-sl' a Irl'potlll',;e dll art. ü,o, haver:"! uma

e,:eriplur:w:lo rorrn';I'0lldellte 1.1 r:lIla f'al'leira, ';I'g'undo a- ope
raç1les forl'm,rlo (:redilll 1111'rcantil on Ilgrieol:1, não pode lido
em eireull1stallcia :r1g'uma SOl' applicado :1'; opera(;ões de uma
repal'tir;:10 (',apitai ou fundo quo l1ertl~nr;a a outra. A [Idminis-
trnçào, porém, SI'I':'I um» só,

Art. 8,0 COIIl a cre:1ç1io rla ,:art()ira territorial poderá o
Banco e,t"I1\ler SUIIS ol'l'r:1r:l'"lI's além do territo rio da pro
viuciu ; ou estallPlecr1n<!0, ,i [utzar ('ollvelliente, a~eIlcias
nos pontos eOlllml:rci'lI's fi n~l'ir~n!a,;, qllo mais intPl'esses offe
1'1'1':1111, nas I'rtlvi(ll'i:1' d.: :-)orgipi'. AIIIg'ôas fi Espirito Santo;
ou mediante contraio C0Il1 11 ('IIvnrn ll • que lho garanta vanta
gens em mais larga circull1,'~ril'r.::lo, si por si não puder o
DallCO sem detrimento o li pre] uizo eífectuar essas operações.
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TITULO II

Das operações do Banco

CAPITULO I·

Da carteira Jll.ercantll

773

Ar«, 9. o /,5 operações do Banco são:

~ 1. o Desrin tar:
1. 0 Letras .la terra e de cambin, t' outros titulas ú ordem,

que no eOIIIl; 1~I'I'io'" eOSl111l1:l11l d"'J'ou!a , estando ",;s;gllac!os
ao IIIPnos pOI' duas PI'''il;IS :il'redit<lIl"s, d:15 1111:II'S :1I11a dover.i
ser residcntc lia cnpitul :

2. o Letras e outros titulo, do Governn geral ou provincial,
c tanrhern mu nlcipacs, quaudo a dil'cei:;lll os considerar ga
ran tidos.

§ 2, n Fnzer emprcstimos:
1. o Sacando sobro o devedor, si fúr ahonado e g·arantido por

outra ou outras tlruias, em ig'uae, eireumstancius e nas
condições dns letras de que tnlt:J Il ~ LU dl"t" artigo:

2. o Sobre penhores de lJi'dr;ls ou metacs preciosos;
3.° Sobre npoticos da divida puidil'a gf'ral, provincial ou

municipal:
4. o Sobre acções de companhias t' sociedades, e ernprezas

conceiruadas. que teuham I'otaç,ü, U:J pra/':J ;
5. 0 SI'/H'I~ mereartori.rs Jlão slljldt:l' :I 1·IJI'I'IIi'(;~O. deposita

da, na Alfnndega, UlJS tl:lpil'III:'; IIU arlllaZl'l1S aJralllll'g:lIlos, c
mercndnrins em Vi".g(,lll, Ü v ist« do eonltl'(:illl('utu, cartas de
ordens f;l(~tltr:J e upolicc de SI'~~ uru.

§ 3. 0 tlecl'bl:r em conta sunples OU:J juro rociproco as som
mas que I/Ie forem entregues por partieul:rres ou (',tahele
cimentos puhliros, e pagar as quantias de qUI: dispuzcrom
até ú importnnrí-. que houver recehidu.

~ ~.o Ahrir credito, por meio de euu tas corrcntes n pessoas
conceituadas quo derem gar;rllti;r suíllcicu te cllm penhores,
eaução ou fi:JIJça, e termo as.signado I' e,;pel:i1kado.

~ fi.o Enenrrég·:lr-sl:, por 1:01II:r de terceiro (' mediante com
missão, da compra (' venda de IlIet;les prel:illslls, íuudos PII
blieos, valores industrl.u-s e commerciacs, e hem ussim da
cobrança de dividendos li de quaesquer titulos.

§ 6. U Fazer movhneutos de Iuu.los proprios ou alheios de
umas para outras provinoias ou p:,ra fóra do hnperiu, e
comprar ri!' conta propría IJI'dras o IlIl'Ial's prr:t'io'us.

Lo Estas OP"f1Ii;ÕI:'; núo pudcrào SI 'r ellcctuadas senão
depois de resolvidas pela directoria completa 3 1:0111 quatro
votos aceordes ;



2. o A importancla empregada ou a empregar em taes ope
rações nüo excederá a ::lO e do capital elfectivo da carteira
mercantil.

§ 7. o Incumbir-se, recebendo commíssãc, da guarda de
toda n espeoic de titulas ou valores em ouro, prata, brilhantes
e joins.

§ 8. Ú Tomar dinheiro a premio como e quando convier
por prazo nunca menor de 50 dias. e p:18Sa[\(Jo letras assigna
das ao menos por dous dircctores de sernnna .

§ 9." Aceitar hypothecas de bons (10 raíz pnril garantia
de suas trausacções, não podendo ns quo elfectuar com essa
garantiu exceder a :25 ':, de seu capital realizado, salvo quando
as hypothecas forem obtidas p:m\ maior segur, nça de di
virlns anteriores ou si na escríptnra houver a clausula de
pag-alllento integ rnl no Vf'IH:i[hl'nl.ll .
• Fundada a carteira hyputhocnriu liea sem c/feitu este para
grapho.

Art. 10. Somente serão ndmittidos 11 desconto os titulos
que tiverem prazo fixo de vencimento. devendo conter a de
claraçào de serem pagáveis na cidade da Bahia ou nas sédes
de agencias do Banco, quando sejam passados ou aceitos fúra
dellas ,

Art H. O prazo das oprrnções nunca excederá de seis
mezes, qualquer que seja o tempo dos contratos de que ellas
resultem.

Art. 1:2. Não serão descontadas as letras e outros titulos
aceitos, passados ou endossados por qualquer director ou
por firma social da qual elle f:ll;a parte.

Não se eornprehende nesta prohibição os empréstimos
sobre caução de apolices dn divida publica e acções de rum
panhias que tenham cotação na praça. nem os descontos dos
títulos a prazos curtos, passados ou aceitos pelas Thesourarias
geral e provincial, pelo I'hesouro Nacionn], pelo Banco do
Brnzil uu pelos estabelecimentos baucnrios da praça da Bahia,
de conformidade com o § 2. o do art, 9."

Art. 13. Não serào admittidas nas letras de desconto firmas
que houverem feito concordatas. obtido moratorías ou fnllirlo
judicialmente, antes de ma completa e legal rehabtlltação ,

Tamhem não será admiuida em qualquer transccção, seja
de que natureza fôr, a ti rrna que uma vez hou \ er praticado
reconhecidam-nte algum ado de I1lÚ fI' para com o Banco.

Art. 14. São vedadas ao Banco quaesquer operavões que
não estejam autorizadas por estes vstatutos, e expressamente
lhe é prohibido aceitar suas próprias acções em garantia.

Art. W. Na liquidação dns transacções caucionadas pôde,
si fôr conveniente na oerasião, receber em pngumento os
titulos que ns caucionam ou os valores que as garantem,
tendo em vista as cotaçõeS e os preços do mercado, e não
devendo possuir esses ohjectos senão em quanto a venda dos
mesmos não puder offert-oer bons resultados.

Fica entendido que a liquidação nào se fará por esse modo
senão quando por outro fàr arriscada ou menos proveitosa.
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SEr;ç,{o UNICA

Das cOlllliriJ:'s di' certas o]Jcmfil"s
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Art , 16. 0, emprestimos sobre ponhorcs on cnuç~o serão
f,'ito,; com UTlW T11:lr~I'llI dl~ ;; n I;; "/" p:lrn :1, :'IlIlli<:es; de
10 a :.\0 "/0 pal'a a,; ac,.:ues e qU"r',qlll'l' «utrus í itulns. "1'~1"1I10'
<J co!,;lI;:io ; de 10 a iO "/0 pal':1 o, T111't:le, pr'e{~io,;os 1':0 a ;;~I "/0
parn a, III'dJ',ls pre<:lIl,a", podendo-se Ilxigir In:li,; d.. 'ê, para
os dinmaute.: l:tpidullo" e mais de IIJet:lde p:"'a os di.ununtes
1Jl'll10" conforme o estado '!:t IIl1'rcado; (/1' 2:; a :iO "/,, para :IS
rn.ircadorins. Sql:UndO :1 'I":J!it1:IIIt' (' condição de,;las e a fé
qur- insuirnr o nl'glll"i:ldor.

1'Ios titulo, do(iovl'rno 1'\igir·sl'-b:1 a m:lrgrm qu: n Ili!'l'I'ç~o
lhes marcar, porém nunca supt-riur :\ :20"/" d" Y:tlOI' no
minal.

~ I. o Nestes crnprestimos as lrtrns l'o,ler~1l ser :1,;,;ign:lllns
unicamente pelo murunr!o, si 1'1\1' p,'ssoa n!lon:lIl:i. sendo
IlOS vencimentos sujeitos :10 mesmo PI'I)('I'S.'O qlll' se srgne
nas 1,'lr:rs de desconto, I' dl1\'I'llI!O em Inlln dlJ pag:lIl1l'nto
ser ex í idas <JS gnrantias no menor prazo possivul, nllli~n\'l'1
ou j udir.ial meutc .

~ 2.0 Si o pl'n!lor consistir cu nc('õe~ de cnmp:lnhirls ou
np.ilices, estas tic:lr~n r!l'pn,il:lll:i,; no B:IlICo. dnndo o mu tun
rio no arto da trnll'1H~I,'~O a prova do dou-i n in, () prol'IH:lr,:io
no Ballco on porlr'n's rJ:1 1111'0'111:1 11'11':1 p:ll'a 1'.,," t: :, 11':1 I" r,,·
renrin no caso de 'I"e :1 .livida d,'ixe de ser paga no veucl
menta.

§ 3.0 Si o penhor consistir em papeis de crcditn neaocinveis
no eommcreio. Oll em ouro, prata e nutras 1I1"n::III',/'ia,;, o
H:UH'O exigir:'! COllSnlll'llIl'lIto 1'01' "sel'ipto do devcrlor, :IU
tnrlznndn-n :1 1IP,~oeinr 011 nlhnar o [11':11101', si no vencimento
a divida deixar de ser pnan.

Si, durante :l llegoci:lI;ilo do penhor 110/' parte rio Banco
pnr:) seu Il;lgamelllo, :tprm,enlar·se o dl'vedor n n'sg:ltnl' a
letra, serú nttendido oel'OITI~1I1111 :í,; d",pI:z:ls que hOUVIJrl'Ill
sido, fritas ; si, porém, a IlI'gOI:i:(('~11 I'stlrer cOlllpll'la, pre
valccerá :1 nllloriz:I\':11I para isso COllf"lida :'0 Bnlll'{l, salvo
si o devedor SI: (,lltl'llder ('0'11 11'1'I'I'im I' o B:illeo jnlunr quo
nJO fica prcjudi-ado, recebendo prm"11I a conuu issão de
yendn.

~ !1. o As mercadorias filie tivcro m 1111 servir dll penhor,
serão prcvinrnento :lv<JlIadns ou pel:i d irecção ou ['OI' um
011 mais cnrretorcs designados por ella.

§ 5. 0 'I'amberu, si a letra proVi'nil'nte (li' penhor nào ftil'
pnl!;) em S('U veuchucnto. porlorá o H:111I:0 prlll'I'dl'r:í venda
do penhor em leilào murr.nnul , presente nrn dos membros
da d irr-rturiu, (' precederuln nn n uneios puhlicarlos oito dias
consecutivos, ficando ao dono do penhor o direito de resga-
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tal-o até ao momento do leilão, si tiver pago o que dever e
as despezas que houver occasionndo.

§ 6. o Verificnda a venda, e li(]uid;lda a divida com todas
.as despezas, juros e a commíssão de 1 1/2. %

, será o saldo,
si o houver, entregue n quem de direito I'ÚI'.

Art. 17. O termo de crcdito dl'ver:'! ex [Jrcss ar o maximo
da quantia a que podl'r:'1 mon tnr a divida do creditudo,
o tempo de duração, quc nào eXl'cllerú a deus nnnos os
juro" convencionado" a eom mis,ão de 1/2 % semestral
sobre a quantia contratada. e tllda, ;IS demais condições
(§§ 2.0 e 3.° do art. 17), não rli'ix;:ndo de ser pagos a com
missão e os juros vencidos ,erneslr;i1ltlente.

§ 1." Quando a garantia (lo f'l"1'dilo consi,lir em penhores
ou l'alll:'1e,. l'ar-sl'-b:1 1111 1111'0'1110 lI'rJlI'l 11111:1 (lc"~ripçRo dos
objeetos enlregucs ao Ballco, ,kli'rlllillados os I'<'sp"'dil'os
valores: e quando cOII,i,tir em n:lnç:l. a dCI'I;;rilç;-IO de que-o
Ilador ou üadores obriga'il-'I' ,'1111'0 prÍllt'ipaes devedores e
sulid;lrialllenlil, ,hsigllaltdo ,'si':' [;1111111:111 o tl'rJltO.

§ 2.0 Ao mutuário ,,:,Ihr;'t I"'lpi;l, ,i ;1 l'i'queH'r, a,signarla
por dous directures que I'llltCCIOI\l'iil no ,lia eiu que r-lla for
entreaue, do termo dt\ seu I'rl'dilo ou 1111'; ;15'I'nlos nos livros
do Banco-do receh i11li' ntiI dt\ 'l'IIS pl'n!lor,'S ou cauç30.

§ :1.° O pag;lIlli'nto dn eommiss::o SI'Il11'slral Hão deve ex
ceiler du prillll'iro IllI'Z ,lo ",'IIII'slr.';l 1'0 1l1"çar, e deve ser
coberto o credito :1') tormiuur o prnw rl'spl'l:tivo, fienurlo
o abonador ou a call1:Ro resp"usal't:l pelo saldo que houver
em debito, com os juros e delll:lÍs d;~spl'za,;.

§ Ij,." Si não pauar a comll1issão 1'111 dia, o credito cessará,
e o Banco p:lgnr-se-ha ou halelldo-a dos ílndores, ou dos
penhores ou titulas eru caução.

§ 15.0 O n'lltCO tem o direito de, quando lhe convier e por
motivos justilicndos, ,USPI'lHll'r UOYOS avanços e liquidar os
que tiver fl'Íto, caso em que ,e jul"atÚ n rl.vidn vc'neida.

§ ti." Si o credito lIão estivI'r mllcrto na termilwl.:ão do
prno, e não Iór rt'fol'll\adll 1'111 tl'IilPO, nãll se dt\lIlornr;i ti

liquidação alem de 1:; dlns, ou por me.o do lei IRa mercantil,
Oll por meio judicinl contra os rcspol\snni,;.

§ 7.° O mutuario não deve I:xceder o limite de seu cre
ditu quando tiver de sacar coutra o Banco.

Art. IR. O valor dos titulas, metnes, joias e precio,id:ldcs,
que forem levadas a deposito no Bu nr:o, será estimado pela
parte do aceôrdo com :I dil'l'('(';-iO, que lhe dar.i um recibo com
a declaração ri.. natureza e do valor L10s objet:los L1epositados,
o nome e re,;idencia do L1epositallte. a data em que o depo
sito foi feito e o numero do registro da ínscripçüo dos mesmos
objectos.

Estes recibos não são transferiveis por via de endosso,
transferencia ou cessão.
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Art. 19. As quantins ernprr-stnrlns por hypotheca de prodios
urbanos 11;10 podem t'Xt:t'tl<'r a dous tl'/'I'OS rio valor di; pro
priedade IJIl:tl\(!O estivor silU:I(I;1 tl<'11lro d:1 dernarea-ão (Ia
decimu na cidade da Bahia, r: :í Jllt'ladl: qu.uuln estiver si-
tunda fl'lr:1 Ilaquell:i dellJaI'Cat';lo. •

Art. :20, O prnprietarto satisl':lr:í as seguintes condições:
1.' Apresentar por escripto uma rel.rçào suunnaria dos

íuunoveis dados :í hvpothcco e seus rcudimeatos, com as
avaliações especiacs de carla um artigo o todas as justiíl
cacões tendentes a eonsolidar os valores designados.

2.' Ex hiliir O:i títulos de dominin e posse, 011 um acto dI)
notoriedade que os substitua, COII1 ccrtidân negativa do re
gistro das hypothecns.

3. a Dar por e.;cri pio uma dcclarncão assiannda concer
nente :10 seu estado civil, e apresentar procuração da mulher,
si Iór casado.

q" a Mostrar-se desernharncado com a Fazenda Publica.
ti." Provar, a contento dl) conselho de d irccçãu, que sobre

os bens offereoidns a hypothcca não exi-tetu privilegios,
hypothccas ou litig ios, ou mesmo obri ::aç:ío de caracter pes
soal que o inhiba de contrntar livremente sobre seus bens.

ti. a Segurar. ernquanto durar a hypotheca, contra os riscos
de incend!« a parte editic:ld;1 da propriedade, podendo o
Banco c:xigir que o seguro seja feito em sou nome, e incluindo
na quota dos juros o preuuo da renovação do seguro, si
não houver companhia de sezurns, ou si todas recusarem
fazcl-~. S} (I~I' qualquer cirClLmst~I1('i::t n~o se puder satis
fazer a prrmeuu parte desta condição, considerar-se-hu a pro
priedado segura pelo Banco mediante a aunuidado do 1 %,
que será acrescentada á quota dos juros.

I. A escriptura do emprestímo deve conter o traspasso da
indemnização do seguro da propriedade liypothecada, e em
caso de sinistro será a importancia recebida dirertamente
pelo Banco. '

11. Si a propriedade tiver fi'::ado completamente destruída
considcrar-sc-ha por ess: Iucto extin-ta a divida, restituindo
o Banco ao prcprietario o excesso que houver recebido,
deduzidas todas as despezas e obrigações do contrato, si ex-
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cesso houver, continuando pon'll1 o n"nco, no caso contrario,
com o seu credito po-son! sobro o dev"dor ori!.!;ill~rio,

Art. 21. A ímportancia dos írnmovcis e dos seus recursos
Semi apreciad~ pelo conselho de üirccção, co~djuvado, quando
fllr preciso, por ~gentí's espí'Gi~l's de sua escolha, que vão aos
lugares ver;lic~r·a ex~ctidão das ~v:lli3cões e determinar o
valor re:diz:lvel dos b-n- otflm:cillos. As despesas com taes
dilicencias -orverao Ihlr conta do mutunr!o.

Art. :l:l. Os í'lnprestimos n:ill podl'l'ão SI:I' feitos senão sobre
primeira hypotlIí',·a. t'oll,tilui \:1, cedida ou subrllg:ll]a, con
f'lrme a Lei n . I:l:l(j de 18(i!1 e o re~nlalllcntl) para a sua
eXl'cue:1O .

Os ,:mprl'stimos dl'stinadns ao pagamento dI' hypolhccas
anteriol'luente í nscriptas só terão 10~:lr qnando por esse
pa!.!;anlcnto a hYI,ollIeca cedida vvnha :1 ücnr ern primeiro
logar n setn a concurrencia. CIIIllt:I!lto quI' üque no Banco a
qU:lIltia nccessnria purn pa!.!;ar o print'ipal da divida e juros
vencirlos e a VI'nCI:r 3tt'::'1 1'\JOC:1 do pagamento, e a sommn
1II"1l'isa para as tll'SPCZ:IS da sulirng:lç~o.

Art. :l:l. A illlporl:lllcia tia :lIllllrl.1z,'I):IO ,I'rú dnsignalln na
escriptura, e ser:'! ig'lw\ em t.nlos IIS sCl!\enres, l' sempre
atlialltad:o, nssitn eomo os juros,

Art. :l4-. Toda a ,livil\;' p'ldllrú ser exigilla TIO caso dn ter
h.w ido dissimulal'iío d,: hypOlhl'c:lS ou onus que graHm
os hens ou quando, 1'01' tlctl:rior;lljlltiS solirLlVindas nos
mesmos bens. olles deixem dI. garantil-a.

Nesta h vpothes:', l,orólll, I' Il(lV('r\or pOIILmí ser ndmittido a
apresentar UIIl supplellll'llto til) hypothecn ou reforçar a exis-
tunte com outras gar:lIltias.

Art. :lii. U devedor tem o direito de rlesempellhar-,c no todo
ou em parte com :lIllicipaçi\lI, íl-audo ao Banco o direito de
cobrar no mesmo neto uma indpmnizaçiío que não exceda a
i '~% da somrna re:dmentl'l'mliolsada.

Art. 26. Na esnipturn rle hypot\ll'ca se estipulará que o
devedor sujeita-se ás I'ondiçõl's presrriptns nestes estatutos,
com a fnculdade :10 Bunco de venllt:r aproprie lade em hasta
publica e sem processo judicial em qualquer lIas hypothf'.~es
dos arts. 2(i e :l7, assim 1'01110 o tempo qUI: a llYP'ltheca du
rará, podendo ser rutificnda si nmhos cOllvierr'lll. Poder,sl'-ha
tambem estabelecer qUI:, na falta di) P;I!.!;:III1l:nlo das amor-
tizações e jnros, serãu estes elevados a 10 nas ímportuncias
vencidas e não pnuas . •

Art. 27 O Banco não recebera como valor llypotbecario :
L0 Os ímmoveis indiviso", si a h vputliec» não Iór esta

helecida na totalid:lde desses ímmovvts 1Iledi:lllte eonsenti
mento e al'cól do expresso e obrigalorio de todos os co-
proprietarios;

2.". Os írnmovels cujo nsufructo e Ilominio não estl'jam li-
gados, a monos que a hypotheca eOlllprellllnda um e outro com
expressa derlaraçào dos .ntcrcssados ;

:l,o Em geral os tmmoveís, que não olTereeerE'm certeza de
prompta venda, ou que forem de rendimento precario.
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Art. 28. A carteira hypothecaria poderá haver de seus
devedores por meios conci liatorios os bens que lhe Foram
hyputhecados, e quando esses meios não produzam eIleito, re
correrá aos judiciaes do modo seguinte:

1." Adj urlicaçâo nas execuções das acções hypothecarias
que lhe competem pela lei;

2." Licitaçao nos casos de remissão requaridn pelo adqui
rente do immovel h ypothecndo, nos termos d'l lei.

Art. 29. Si nâo convi-r a ;Wlluisiçiio pelos meios conci
llatorios, nem a execuçâo judicial, poderá requerer o sequestro
dos immoveis hypotheca.los, para pagar-se peja renda dos
mesmos, por algum dos modos segui.ues:

J." Convertendo-se o sequestro em deposito em mão do de
vedor. e obri .ando-se est« como d-posltnrto judicial a en
tregar os Iructos e rendimentos, deduzidas as despezus que
forem ajustarias;

2.' Convertendo-se o sequestro em artiehrese, reque
rendo o Banco a emissão lia posse dos bens para os admi
nistrar até ao pagamento das annuidades, juros e despezus da
adurinistração.

Art. :10. Si a parle do Fundo do Banco destinada para a
carteira das hypothrcus nào puder ser empregada em em
prestirnos hypothccarios, ou si ° product» d.is que se forem
remindo mio achar prompta e vantajosa sahida em operncões
desse genero, poderão ser aPIlI ie:ld;ls ri comprn de apólices da
divida publica ou da provineia ou do municipio, títulos do
Thesouro e letras hvputhecarins do proprio Banco ou de
qualquer outro estabelecimento cou-eitundo de credito real,

Art , 3i. A carteira hypothecaria não é sujeita :\ fnllencia
commercial, sendo-lhe applicaveis as disposições da Lei n. i327
de 2!J, de Setembro de i86'1 art. i:l, §§ H e 15.

SECÇÃO li

Das hypothecas r~raes

Art. 32. O Banco emprestará (art. 6.°) sobre hvpo
thecas aos lavradores e prnprletartos da Provincia da Bahia e
aos de qualquer outra prov.ncía onde chegue o limite de
sua circumsctipeào

Estes ernprestirnos poderão ser-ou a longo prazo, isto é,
de 10 a ;lO annos, paz.tvels por annuldades suc-essivas-c-ou a
curto prazo, isto é, por JO annos, com Oll sem amortização.

Art. 3:3. As hypothecns de Fabricase estabele-írnentos rurnos
comprehenrlerlio necessariamente os semoventes npplicados
á sua exploração e trabalho. O Banco e o mutuario regularão
IIS cautelas precisas para tornar-se effectíva esta garantia sem
prejudicar os direitos da administração nos bens hypothe
cados pertencentes ao mutuario ,
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Art. 34,. Nenhum emprestimo excederá á metade do valor
real que possa obter o immovel rural, (;) nunca excederá
de 50:0001$ por cada cstabl,lecimento, nem de 100:OOO~ por

cada proprietario.Art. 35. Os p~lgamentos serão feitos semestralmente, po-
dendo-se porlÍlll estnbe1l'eer que as amortizações sejam por
annuidalles e os premios sem('straes e alliantados.

O juro não ser{\ superior a 7 %, nem a amortização
annual inferior a :l'~ n/o do valor primitivo.

Arl. 36. Além elos juros I' da alllortiz~\(:ão o Banco per-
ceberá umacommissão de I 'i n no mnximo, corrrspOlllle!lte
ao debito, e mais a ,'ommi,,;"o 111w rúr contratnda até i %

annunlmente, sobre o debito ql1\\ re-tnr na occasião dos pa
gallll'lIto s senwstr~I('';. PI'I;15 dl,sl"'zas da allmillistr<lção e pela
l'C,;pon'~lbilidadll di: g~lralllil' colll SI'U pl'oprio fundo as letras

hypothec;<rias.Esta commis,ão será súmentc de 1 ~:" si não houver emissão

du letras Itypoth i'carias.
Art. 37. U dfwcllor tl'r:'! o Ilin'ito (li) !le';IJlIlpenhnr-

se
com

anticiP~lI;:lo no todo ou elll parte, não se fazendo porém
deducr;:lo elos juros IJ da comllli:'São no seme!'lre começado.

Arl. 38. Na Ialtn dü lwgalllellto nos prllZos Illnrcados, po
dera o B;,nco \'l':i1iznr a colir<lnça pl'los meios leg'les, senllo
o juro das quantias ret:ll'dada,; culJrado á razão de I i/2 "~
ao mez .Art. 39. Torna-sr, exigiVl'I toda a divida, e o mutuario
sujeito a pagar uma intÍlllllllizal;ão de ti o de sua imporlan
ciu, si no prazo de 11m ruoz 00 maximo, confonlle as dis
tancias, não dl'IlllIlei;lr as t\r,II'rilll',lçües qoe o bem hypothe
cada tiver soflrido, I) os Slll'l'e:'So;; que lhe Llimilluam o
vnlo r ou pectl1l'hem a :-;lIa po-se : a:'Sim como si occultar
fados por el\e conhel'iill's, que pI'O"UZ~11l1 a fli'preeinl':'lIl do
ilIllllovel, ou extiI:g<tlll ou 10rnl'llI nuvidoso o seu direito de

propriedade.Art. 110. AII"1I1 da, tli;;pn,il;ül'S eonlillns nesta srcçãQ, ohser-
var-se lia para ,h hypothl:t'as rUI':les tu-lo quanto liea cst;i1lde
cido para as urllanas na ,;t:I'Ç:'11l I." deste e;<pitulo 2.°, e que
não fuI' aflerado pelos arts. ::fi a 'd.

s ECI).'"O III

Das letms li !]Pot/lccadas

Art. M. O Bamo porlrr:'! substituir por letras suas, com a
denomillaç1io de Idr;ls Iiypothel'arias, as olirigaçõe' resul
tantes dos empre,timlls feito, por meio Ile liypothf'c:

1
ele

estabelecillH'ntos rura!',;, fabneas e seu, pl'rtenct's, moveis e
semovenles; e emitlil-as lllll troca di) capitaes, que procurem
elllprego lixo, melliaote um juro, que será convencionado e
nunca excedente de 7 n •



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 781

§ f. o Estas letras, flue nunca excer1erão em valor ao duplo
do capital da carteira hyp.uhecar!a, nào serão ernittidas e
negociadas srm:lo á propurçno que se forem effectuando as
transneções hypothccnrins.

§ 2.° Serão de valor de 10015 a ;;OOI~' vencerão juro an
nual pago samestrahucn tc 110 vonrlmento , não terão prnzn
certo ou lixo. Il1nS contemo 11 ohrig;rç:'ro de serem resgatndas
pela respectiva c.irteirn dentro do prazo da existencia do
Banco, e podem designar 11 ol'c:rsiilo e o modo do pagnrucutn.

§ 3," Sr)riio divididas por svr ies relativa- ;10 anuo d'J sua
emissão, e desiuuadas por lettra :dphalJetica, tendo cada se
rio sua numeração especial.

§ fi," Sano extrnhidns de livro 110 talão, e assíg nadas por
todos os membros rh direccào quo estiverem de semana lia
o('(';lsi:io eui que forem emitthlns ,

§ [i,o ;-;r)rão nu.uí nnti vns, I' I~omo ta-s trnnsf'eriveis por en
dosso, mas só cum o(f()iIIJ d,: cpssão civil ou ;10 port.idor ;
e trnusfurlvr-is tamhem p('la simples trtuliçãn, si por cunve
niencia do i ntoressndo tiver-m sitio p:I,;,,:rl)a, :,0 portador.

§ 6.° A, letras hvpothccarias o sua transfcrvncia sl'rão iscn
tas de sello propnrr-ional .

Art. 6,:2. Estas letras só darão direito ao juro do sernes
tre ,;pguinte, porém os portadores p:rg:rrão de menos a som
ma equivalente :IOS juros cnntadns do din da emissão até
ao vencimento do prunoiro cm'llon scmesunl, o qual será
rle-tacado da letra, e o Banco receberá logo do mutunrio , ou
deduzirá-do capital que «lle tenha de fI'ceber-o juro dos
mezes ou dias que decorrerem desde a data do contrato até
ao Ilrn do semestre em qUI) este se Ilzer ,

Art. !~;L Podem ser rccehidns 1'11\ gar:rnti:r pelo Banco,
com o abatimento de r; ':, de seu valor nominal. e no caso
de não ser paga a dividi qUI' g'aralllelll, liq nidnrá o Banco a
mesma divida, cnnstdertmdo as letras resgatarias pnlo valor
da g'aranlia, e porcebendo o juro rle I ao mcz pela mura até
o dia em que proceder á liquidaçuo ; pnra o ljlW deve, no
arto da transnc-ão, receber do 11IU tua rio procu ração que
autorize a trausferencla quando vier a ser necessaria.

§ I. o A differcnça que possa haver em favor do mutuário
ficará no Banco á ordem até quo seja reclamada.

§ 2. o Effel~tuada essa liquidação, o B"nco unnunciará que
taes letras foram resgatadas corno caução de transaeção ven
cida. sem corntudo declarar qual a transncçãn .

AÍ't. M. Na hypothese do ártico precedente, poderá o
Banco emitlir novas letras corresuondent-s ao valor das que
assim houverem sido resgutarlas. visto não ler sido eSSl1 res
gato motivado por p:rg:rltlenlo rle arnortiznçõr« hvpnthecarias.

Art. 6,5. O Banco poderá regula r, corno melhor lhe convier,
o emprego nessas transacções, e igualmente poderá comprar
as letras pela cotação que tiverem, mas nunca excedente ao
valor nominal .

Art. 6,6. Os portadores de taes letras poderão depositai-as
no Banco, recebendo deste um certificado ·lll!t.iv?, que

/~~\OTIF{;1 f I
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servirá de titulo para a cobrnnca dos juros, recebendo a
carteira hypothecaria por esse serviço a commissão de i/8
dos mesmos j uros.Art. !}7, Os portadore~ de letras hypothecarias sómente
terão acç:io contra a 1:1lrtdra hypotlJecaria,

Art. ML O resgate das letras hypotheearias far-se·ha pela
numeraçflo, não se podendo pass:1 r Ú nova serie Sl'm es
tar esgotada a primeira, e terú logar nos dias 10 de Janeiro
elO Ile Julho, p"denrlo-se eslendrr psta Opl'fllÇilO durante 10
dias. Si qual1luer daquelles dias íõr illlpetlitlu, cOllleç:lrá na

vr-spern-§ 1.0 O numero de Ioirns a r,'.sgatar em cada semestre
cOITespon1lerá á illlportancia d:ls qu,l11tias que lIVf;reIll sido
)lag:ls por amortizaçãu dos I'lll[Jrt'stimos hypothecarios durante
o SI'lIle,trtl lindo.§ :2.o No caso de lI:lverem rpemilolsos por antici pa<:flo o
res~ate comprehenderá talllbem as letras no valor preciso
desses reembol~'Os, si o consl'llJo de direl'çüo não os houver
enlpregado no desllonto de utulos da mesma especie, ao

par.Art. Ml. O~ numeros das letrns a res~atar serão affir.ados
na sélle do B:IIICO, e pulJlical]os nas tolhas tliarias commer
ciacs, convid"n1Io,sl1 os possuidores li vir.-m recl'ber as res
peetiv;ls illlJlortaneias, :IS qual's, Dalém, uúo vencerüo juros
:lIém do dia em quo tiver suln publicado o terci'iro unuuncio,
que deve ser ;1 vespera du rcs~;ltl'.

§ L0 As letras que n:HJ tivnem sido aprescnwdas para o
resgate dentro dos 10 dias cuntados d:Jquo·lin em que tiver
tido lotrur o eorneco dessa operaç o, não venl'er,lO mais
juro nlgum, alem do que :Ité I'Iltão lhes Iór devido.

§ :2.0 As letras resg. tadas scrúu carimbadas até que, to·
mudas as contas, Sl'jlllll iuutilislldas pelo ltIesmo processO
com que SI1 annul!a a emissão de lJilhrtes, enviando-se uma
cópia da :Icta n'spectiva ao Presidentl~ d:1 p,ovineia e 110 Mi·
nistro da Fazl'nda, com eSI)('llilicação do processu do sorteio
e annulJ;lI'ão das Idras.

Art. 50. U sorteio será feito pela dirl'cçüo com assisten-
cia do conselho fiscal, IJIas não será adiado por falta de qual
quer das pessoas que coltlpuzel'em este ou aquella.

TITULO III

Da emissão

Art. til. A faculdade coneedida ao umco pelo Decreto
n. 21!}O de a de Abri! de lH58, cllulinnada pelo D(>,,~rl'to
n.!JAOO de lj. de Agosto de 18ü\l, qu.: approv;lram o' re-pectivos
estatutos e sua reforma, e de conformidade com a Leide 22 de
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Ag-osto de 1860 e o Decreto n . (iti06 de 2:1 de Dezembro de
1875, art , 3.°, de ernittir hilhetes [10 portador e ;'1 vista, ren
lizaveis em moeda metallica ou notas do 'I'hesouro, será
garantida por uma reserva de 75 c:, do valor da emissão,
do modo sezuintc:

Cincounta por cento ern apoliccs da divida publica, podendo
tambcru ser: 1)(11' apolicl's provinciaes, e sempre [leio valor
nominal: por arções de estradas de fl~ITO, que tenham g'[lralltia
de jurus conceridu pelo Guvcrnn Imperial, nunca por ruuis
do valor ern qlIe houverem sid» elllillid:IS; I', tarnhern por
letrns de emprestimo l'dto :í provincin , si durante li 1'lllpreS
tiuio convier <111 UallCO lIl':c'lIclar qualquer daquell-s titulo».

Vinte e cinco por ccnt» 11[1 sonuu« da emissão, em caixa e
em notas do Thesouro, p:lr,1 0CCOJTer a quulquer cven
tunlidade.

§ i. o A emissão não será de bilhetes de valor menor
de 25,)000.

§ 2,0 Os liilhetes estragados pclu circulnção puder.ío ser
suhstituidos por novos.

§ 3. 0 As apolices e ac-õcs, que servirem di' garantia :'1
cnussão, serüo propriedade do Hauco o Iic .rão depo~il:,d:ls em
se us cofres.

Art. 52. Si v emissão fór allgmentarla nas conrliçul's dn do
Banco ,lo Brazil. observur-se-h» em relatâo :1" BallCO da lla hin.
na dov ida prllp~If<,:Üo, tl'do quanto l'st:'" UIl for estutuldo para
li Banco do Braz il.

Art. 5:L O l'esg:ILC da ('Illis'üo ser;', graljunl e annuo, de
conrorrnülarl« com a lei vigente, nu razão de 2 1/2 % da
somrnn emiuida «m cirl'ulaf.';-'o, e :Itl) seis 11I1'ZI', (iI~pois
prncedcr-se-hu á illcilll'I':II,'ãu d", lJillll'lr'S rc('oIIJidlls, r1"1JOis
dl~ verificados c lJarillllJ:'do:" ;1S'islJlldo 11 c"sr's netos dous
membros da dírecção , dcsiuun.Ios 1'('10 PI'I'Si<!I'llt", UIII
membro do conselho t1sl'al pelo ui-nus, I] o f]"e:d do Govllrno.
Deste processo luvrar-se-ha UlII !r:1'I11U e'jJecitic:ldu, que todos
assignarão ,

TITULO IV

CAPITCLO I

Dos balanços, dividendos e fl1ndo <le z-os o r-va,

Art. 54,. O conselho de dircc('iio fará publicar. e remeuerá
ao Ministro da Fazenda ~ ao Presidente da provinci», até o
dia H de cada mez, um bnla,:eL'tI', qu« mostro o estado
geral do flanco, e trtmensalmente o das agencias que venha 11
estabelecer. '
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;;':' Art. 5ti. Até o dia 31 de Janeiro de cada anno, o con
selho de direcção entregarú ao conselho üscal o r~\atorio
de seus trabalhos e as cautas do anno social, t1ndo em 31 de
Dezembro, communicawlo-1he tnmhem por escl'ipto as me
dida, flue houver dll propor Ú:Is"pmbl,'a p:eraldo" accionistas.

Art. ;Jfi. De seis em seis 1lI1'ZI", isto é, a :lO de Junho e 31
de Dezembro, o conselho de dirpcç:'ltl procederú a um balanço
Ila

ra
conhecer os lucro, havidos dUl'antc o seml'stl'e ündo , e

tendo sido essc balanço apresentado ao f'oll,elho fiscal, c por
elle approvado em termo eseripto no, livros (lo Banco, será
o lucro liquido rllpartillo entl'll o" accioni,tas na proporçüo de
suas :ICÇÕCS e immedi:llanll'ntc.Art. 57. O dividenllll con,tal'Ú,,(l1\lünte dos lucros obtidos
por transacções elfectivalllcn1i' cuncluiu:ls dentro do semllstre

lindo.Art. riR. Dos llu·ro·; liqllillo': o\itidos no Sfln]('stre, tirar,
sc-h:l ri "" para fllllllo di' 1'1,,;,'('\';1 " :1 relllllll l'r:Il':"o paru o
trab:tlho do cO:1sl,lho de dirl','I';\O, qUI' ser:', liulÍt'ld:1 Ii ti -:t ,

Art . 59. O fnndo de re-l)rVII I' dl'still:lllo a supprir o, pre
juizos do Banl'o, e ntlJ1I':1 1'X.I'I'I].>r:·, II!l :20", do eapital social.

§ 1.
0

Quando houver Chcgl!IJII a I'S'C mnximo, a qllllta de
50:., que Ilw é appliclIlb, ,.1'IIS I'roprif1s lucros e qualquer
outra verba de sua recei!a, ser;lo con,;jller:1I1os lucros do
sl'mestre e partiveis d'l ("lIlfol'lniil:lde com os arts. ti9 e lil.

§ 2.0 Quando por motil'o de pl'I)jllizos verille:ldos, o fundo
de reserva solTrer qUlllq\ll~r (le:'lall[ul' que o relluza á
ml'taile ou menos, sl~r:'i este eoherlo selllllSlrll\menle com o
qm) excedpr do, divittcndo", qUI' 1I1'ste caso nào serão distri-

buitlos além rlu li ";,.§ :3.0 Quando, porém, p"lo lIlesmo motivo, o fnndo de
reserva uvcr sido compli'laIIH'lltl' :i1),orvido, ou retirar-se-lta
dos IUl'ro

s
liquidas do s('mestre tanto qnanto Iõr necessario

além dos fj o;. para que ellp '" tome real, ou crear-se-ha uma
e01\ta para elle, em virluilll lia qual ,0 passe a retirar dos
lucros ohtido:, para os :'1,IlIl'slres nuuros u quantia gradual-

mente IlIlc('ssaria,§ &..0 O tundo de resl'rva "l'rú commum ás carteiras mer-

cantil e hypothec:u'ia.

CAPITULO Il

T)a flsca-lisação

Art. liO. J[:1Yprú II ma ('ommls sao pl'rmanente, composta
de trcs Iisca8:' enr':lI'reg~rlos de in:,peecionar todas as opera
ções do Banco. para o que poderão examinar mensalmente
o estado das caixas e da eseript urllçiío.

§ i. o l'orlerüo tambem aS"istir ás sessões do conselho de
direcção e 3.0S trabalhos da commissão que o representa em

cada semana.
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§ 2.° Serão eleitos pela assernbléa geral, d'entre os aeeio
nistas que po-suirern pelu menos 25 acções, pelo mesmo
modo por que sih eleitos os directores, e serão substituidos
pl'los SIJUS ilnmedialos em votos,

Art. 61. COlllprite-Ihe exa rniua r e npprovar as contas de
cada semestre á vi-ra dos ba/:1lI1,:OS que lhe Io retn apresen
tados pelo consPlho d" din'c('ào. parn se proceder ao pag'all]linlo
dos divideudos, podpn:/o faZi'r as oll'lJl'vaçõe, que JUhHI' con
venientes. e, /lO C"'II de não ser aUl'ndido, levar suas duvidas
ao eonhecimento da ass!lUlbléa geral.

Art. 62, Logo qllO o consl'/ho de direcção lhe apresentar
o relatorío das opl:raçõ,'s do anno, O conselho tlseol, d,'pois
de exalninar o esl,ulo do Banco, caixa, es"ripturaçJo e de.
mais serviços, veriflcar.i as contas que lhe forem entregues,
para sobre tudo, bel/l como a rcsp.uto das propostas qUB a
direcção ten ha de fazer á assembléa dos acciouistas, dar
seu parecer na rcuuiã« annua ,

Art. (;:1. Qu.mdo o clJlISl'lho de dirccçãn julgar convo
ni-nte consultn l-o sobre qu.ilquer assummo de ímuo rtauciu,
que por sua I/rg'eneia 011 pll/ilS l:ir"llmstlllleias d,' que se achar
revestido, não possa ser levado lo!.(u ao conhechnento da
assemlJléa ger,d, o conselho Iise:J/ o auxiliar<Í com seu
parecer, que deverá ser escri pto, si a dirl'CI.·~o assim o
exigir.

Art; 64. Em casos extraonJiIJ:lrios, em que a i1ireetoria
não IJliPira ou mio possa convocar a assellllJléa g-eral dos ao
cionistas, e o mesmo se dl\ a r..speito do presid ..ntn da as
sembJéa, () conselho fiscal poderá cnnvocal-n dando as ra
ZÕflS por que o fez, e devendo p.rra isso ser ao menos repre
sentado pela maior!a. Nnste c.iso a clle incurnbu relatar os
factos c propor as providencias ,

Art. 65. Os membr'ls do conselho fiscal não poderão ser
banqueiros, nem diroctures de estabelecimentos bancarias.

CAPITULO 1II

Ou. tlirecçúo

SRCÇÃo I

Da eleição

Art. 66. O Banco será administrado por um conselho de
direeç:lo l'omposto de cinco membros, eleitos entre os accío
nistas, peja asseruhléa geral, em escrutinio secreto e por
maioria de votos.

PODER UECVTll'O i88i fiO
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§ 1.. Cada lista conterá t8ntos nomes q\lant[\s forem

as vagas a preencher.
§ 2.0 Si houver cmp8tc decidirá a sorte.
Art. 67. A direc6\O serú \'I'uov:,da annualtnente em uma

quinta parte, s:lhiiHlo o dirl'ctor mais :mli~o ou :Illuell
e

que a sorte designar, si us houver cunl ig\wl f\lItigllidade e

nenhum se excluir por si.Art. liS. A reelcil,:i"lo do (lil'lwtor I': incompativel no nuno de
S11[\ exdll<io legnl, o Ijll:d I; ollnt:1I111 di: elciç::u a 1,lcição o

nüo dia por dia.Art . (i\l. Não poderilo SlH I'1I'itIlS p:lra ,I dirccçilo deve"
dores do B:IOCO, sobl'l' cnju, !J,'llS liaj;t pl'nIIUl':l IIU que I'ste
jam em liligiu, nem os que tiVI:ITIll, vcnl'id:IS em [i quld»
Ç;IO, di\'ill:1s 111' punhol' n C:IUI:;,:I, ]li'ill u:' IjIW 1111' 1l"ivl'rell\
dIWI:I\llo impill't:lnl,j:1 di: CUlllllli"S:IO por 1',lI11las correntl:s
ou qU:lI:sq\wr outras, nl'lll 1\; I11lj 11'11 illos dl\ 1:lIlllmel'l:iar, se"
gundu :15 disllIlsil,:lJl:S do CUlli:~u LUlIIIIII'rci:d, emlJor" sl'j:lll1

<lcciouisl: s ,Art. íO. Os (\l1\prcg:IIIIIS (lu 1\:llh'U, quando scj8m eleitos
pnra ;i1gul\\ (;:lr~,o, t,'1ll o tlin'illl dl~ I'W: fl o.

Art , 71. N:10 pUlkrüo [:iZI'r p"rll~ 1[1' l:ouó'elllO lI<' dirc,',-
ç~o os l,an'ntes até ,egunllu ~',T:'III, :'lIgro (\ gl'lIro. l'unha
do durante o euulwuiu. llC11l lll'li, lI<! UI\\ sucio de qual-

quer ürmu.Art. í:'l. Os SuppklltcS s,'r;") c!citos :1!lllu;i1ll1i'nl,e
('1\\

UUIa lista I}(' cinco nOUH"', :'l:lldu (;ulll') tnes cons:llenldos
os dnco que (jean'ul nwis vo!:uI'ls.

Art. n. Os sUlIpleutl'S nào I'e,'upn6io o lognr VlIgO ~e"
11;,0 pelo tempo que fa\l:1V:1 nO ,'il\c\Or.

Art. 7ft. <::u1:l dil'el',!1I1' I]I'Y" 111'1I 1\, il:lr no !\:Ill'O ;;0 nel'll0S
de sua PI'OPl'il'd:llk, qUI' 11~liI':'SI11H'\ 10:(lO!I;, :idquirld:,O'
antes ou tI(~i'ois .111 l'kil::III, qu" :1'1':111 ill:ilil'u:I\I'i,; dur:lute u
seu flxercieio e :ltl': seis [lle):,": dl'll/Ii, 1[11 1

' I'sll' ('('s,ar.
E,ta mcsrun ulJriga',';-(o lera o "1:pp1L'ntu que Ior challlllll

o
a

servir em lagar do direetor.Art. 75. lH direl'tores ]1:-10 poder;lo acculllu1:Ir íuncçõcs
de gerentes, sob qlwll[ller 1ll'IlUlllV18Ç:-1(1, de outros cst;lbe-

\ecimento:< bancarius-Art. íli. AnnuaIrncut:~ os dircctores elc'~·,)rilo entre "i
um pre,illente, um vice- prosilli:ute I' um sl'"l'e![\rill, [lo"
dendo dnr-e« a rl'c!cicflo IlOS ciueo auuos (in oxerciclo .

Art. Tl, QUlIndo o liirl'l'lor fllllar por mais (In ;)0 dias, chu
mer-se-ha o supplcnte mais votado, o na f:dla tl'lstc, seus im
mcdintos. Esgutada a Ihla doseinl'o :m[l[lkntcs ruais votados,
recorrer-5e-lia :10:' illlIlledi:lllis, :M~ o ul\iullIl[ue tiver mais tle
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20 votos, e preencha as condições do art. 74 ; na falta des
tes o presidente recorrer-i a qualquer dos accionlstas de
2:i seções para cima, preferindo sempre d'entre os que tiverem
50 ou mais acções, e ní.o forem incompaliveis em relação ao
tempo em que deixarem de servir.

Art. 78. Quando a falta do diroctor fôr motivada por com.
o missão ou serviço do Banro, não se chamará o supplente senão

para os casos especines em que haja necessidade de desern
pato em assumpto sobre o qual haja divergencta , Si os sup
plantes convocados para esse fi JlI não se prestarem, decidirá
o presidente as questões com voto de qualidade.

Art. 7H. Na falta de um dircctor de semana servirão os
outros dous, podendo o presidente, quando;ulgar necessario,
para deliberar sobre qualquer trnnsncçâo, convocar algum
dos directIJres da outra turma, especialmente para o caso.

E' lkito porém a qualquer dircctor substituir o compa
nheiro em impedimenlo que sobrevenha na semana em que
a csto com pila servir.

Art. 80. Os directorcs altcrnal'i'ío o serviço sernannlmenta
como ft!r detcrminndo na pl'illleira sessão posterior a cada
eleição annun.

Art. 81. Todos os directores de semana serão clavícula
rios da casa forte c dos cofres.

Art. 82. A rcsponsabilidade dos directores será solidária
pelas perdas o damnos quo causarem ao estabelecimento, pro
venientes rio fraude, dó/o, malieia ou negligencia culpavel.

.~ i. o Sórnento em nome do Banco e por deliberação da
ussernhléa geral sobro parecer do conselho fiscal, ou por pro
posta de accionlstas depois de examinada pelo mesmo con
selho fiscal, que apresont.'lr:'1 parecer a respeito, poder.i ser
intentada acçüo judieial no, casos de que trata este artigo,
incumbindo :'i mesma asscrnbléa nomear cummissarios para
IJ representarem em Jui2.0 e requererem a hem de seu direito.

~ 2. o Logo que for votada nccusação pela assernhlé» ge
ral, flcarão demittidos os directores sobre que ella recahír,
e, si forem Lodos, pelo presidente da assemblé» serão convo
cados os snpplentes respectivos, devendo-se immcdiatumen
te proceder ü nova eleiçi'ío, sómento para preenchimento das
vagas, pois que nost« ea'lI os snpplentec; 1l~0 ccmpletarão o
tClllJlO que faltava aos diroctoros dcmiuidos.

cE(;(;,\O 1lI

.<\1'1. fU. Compele ao jli'l'sidcfltl) do íiaueo :
~ I. o 1're,idir a dirl'c1(lli:l, de I]ue é orr,i'ío, examinar p,

inspI'ceiollilr lodos o, ramos do serviço do Banco, e fazer
executar fielmente (','tes e:;t::Illtlls e todas 11S decisões da diro
daria e da assembléa geral.
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§ 2. 0 Designar as turmas do somana, os dias para as sessões
orliinarias, e convocar extraol'liilla!'i;lnl('ntl~a liil'l'dol'ia quan
do julgar conveniente, ou qU"fIi!o IIH' [1'11' rellllel'iliu por
qualquer dos outros directol'cs.

§ 3.0 As,jg'ltar :1 (~orl'e,polj(InI1CI:1 ol1il'l:li 110 Ballco.
§ I~.o Propor, (~011l0 'I 1l:i1qILIlI' IIILI\'I\ liil'l';'\ol', t 1i:1' as medi

uns que .illlg'ar vallta.io,:" ao, illll'\'l'''''' lill 1\:1111:11,
§ ti o Manter a orlienl 11:1" ,I~':;'-II'-; da liill'dllria Il ,nsp,'n-

der-os.§ 6. 0 Apreseutar Ú :1,sl'IllIili"a gl'r:li dlls :I('('ionistas 1'[1}

nome da liircdol'ia, (!lll). lk\,lIi:: lil''' 1'1'1' dISI',lItil\lI, l'IlH'nliatlo
e approvalio, u a,signarú, o I'l'lall)i'jll :1111111:11 Ll:I- Olll'r:<çlil~s
e do ('slndo do 11" lICIl.

§ 7." ClIllVIIC'lr a nss()IIlIJlé'l i:l'rni qll:llllill .illlgnr conve-
nicnto, ou lhe tõr a I'lInl'uI'a"ii'l I'l'qlll'l ilia pllr IlIaioria dos
di redores ou dllt'on,ellto li,I~:li,

Art. 8'L O pn'silienw duv« COIll[l:Il'i't'!'r Ilinri:lnll'nt!'. I' con-
serv'lr-se JlO Banco tlur:lutl, as 1'"1':1' UU e\peLliellll', COLIlO
membr« da COlllllli';;:;11I sl'lltallal.

AI't. 8:;. Na [alUI tio pl'e::i lil'll ti' t1I'I'llpal':i sou lo...;ar o
vice-presidl'ntll, na Ialta dl:'tp o 0"'1'1'1 uuiu.

Art. 86. O vice-presidente. ou IJUl'llI suas vezes ílzer, ITO
exercieio da presidencia, telll todas as attrilJlti~ves eontcrí-
das ao presidente,

SECI)'\O IV

Art. 87. Ao serTI't:lrio eOJlli!r!ü :
§ 1.

0
Lavrar a,; acta- dao :;t',1í 'S dti l'ons8lho do ãírecçãu,

ou fazer eSI'l'lwel-as [lIda,; uota- 11"'l lil'l'l' I~ ,;U" sua illlllll',li~lta
res\lOI1Sa lJi I itlatle.§ 2." A~signar a etirl'nspOlldnlll'in 1111 Banco rum as partrs
nclle inlll!,p,;,'Hla5, l' ainda alJl\I'll:1 que o Bailei) pl'u\oe~lr
em SI)l1 iI1t,'rl's::e.

§ :I," Ilirig il', e\allLÍllar n pl'l'-;illir a tlldn :1 e'eriplllr: lI:üo c
couta"ilitl:1l10 dI) o,talliJlt:I'illl l'lIlu,

Art. H8. Eui Sl)U'; 1111\11' lilllllllt l '" u ::"I'I'I't:ll'ill SI'!'Ú slllJ::lj-
tnido pelo direetor que o [lre,;idellle d""gIl31', qu:'nd'l n:lo
houver na dtrecçüo "uppleLltl' do mesmo ; e não :ICel1L1lular:1
o exereieio deste cargo com a-ulJslitlliçüo do viCe-[H'e:;iiklltc.

])0 conscllu: de dilW!'110

Art. 89. O conselho de di 1'I)I'I:ãll ",1':1 rn\lrcsentallo por trcs
de seus mumbros, inclusive o presidente, nos ncuuctus ordi-
narios e previstos, o
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§ Lo A esta comrnissão incumbe o serviço semanal; exe
cutur toda- as d"I'isões do COIN'III0; concluir I' na.iznr as
tr» n"acI..'õe~ qu" 1'lJnsli IIJeIU :IS opt~r:lções dldl:l/lco ; ter soh sua
iIlSIJf'rl':lo lodo o esl:I!JI'I"I'illlülllo, eSI'riptur:It;~O e cofres; ad
mOi'slar t' suspender os t'1II1J1'pgados.

~ :l." «;";1 a cOlulllissão rcuu ir-se-ha lodos os dias uteis no
e,rriplorio do [!allro dur.mt« :IS horas que pelo r-onselhn de
direcI.'f!o Ior.-tu dl!,i~II:ldas para o serviço, dn accórdo com
o CO;llIlIln e estvlu tia pr:tça.

Art. !IO. O couselho de dil'l'clJlo pleno reunir-se- lia uma vez
p"r spma lia,

Quaudn houver Ili'I'e",ill:ttln tle desempatar qualquer deli
ber:ll::lo sldlr" que o pre.;idellle j uicuc i ndi sp.-n-avel ouvir
o eonSI'1I1O fisc:t1, pód,~ esto SI'r convocado e tomar parte
na qUI',t:ío, SI'II(10 1',la dr'citlida [leia maioria dos votos dos
diI'ltl'tore, l'olljIlIlCl:IIlI'-'IIIf) COIII O" tio, m-mhros do conselho
Ils.-al, Neste ea,.:(, tpcú o presidente o voto de qualidade, como
no fi nal do art. iR,

Das s,-'ssue, do conselho se lavrarão netas no primeiro dia
ulil dppoi, de c:lll:1 sl'ssilo,

Art. !H. () conselho ti" tlil'l'I'I,'i"íO tem plenos poderes para
tratar de todos os J1(~g(leios do Banco, a quem representa
par:1 COIII terceiros, e ln-m aS.SIIII per:1I1le a administração [lu
hlir-a e em Juizo; p:tra o quo 1111' ficam concedidos todos os po
deres, cotu prehend-ruln-s« o dI! procurador 11m cnnsn propria.

Além tio que file " incuurbido por outras disposições
destes estatutos, cOiopl'lI'·lhl':

~ 1." 1I,'gllL,r a :lpplil':IÇ:"111 do, fundos disponiveis, e deter
miunr as quantias 1J1I1' pOdí'ri"í1l scr ernprcgndns em descontos,
enlpI''',lilllIlS I' 1Jn:"slJul~r oulr:1S IIppr:lr.'õl'S.

~ 2." Fixar til! oít» 0111 oito dias a taxa do, descontos o
i'mpre,lilllo S, Jlode:.do ulicrnl-as antes disso si o aconselharem
as circlIlI1'I:llll'ias d:1 pr:IÇJ, 1)1';11 í'OiIlO «ltcrar e Iixur 11 premio
dos dinhcirus que receber a juro, e o das trnnsacções em
couta cl,rn'nte. OlI di' lJu:reSllll.'r outras oporuçôes.

§ ;\'0 llesolver s,d,\'(' qualquer proposta para abertura
di' eredi!o,s.

~ 'I." IJl'lilH'r:lr sobr« a conveuicnria de fazer compra 0\1
vl'nd:, dl~ nll'!:,,'<. IlIlIvill"'lItos ,''' fllndos por I'onla do Banco,
OjH'r:lç'll's ti" e:llnlllO e IIlUI:"la di' dilJill'im a pr.-rni«.

~ ii." I\<'soln'r COIIIO j uluur í'OUVI'llieute sohre quaesquer
II'1In':lI"çues q 11l' se 11", proponham para liquid.rçã« UI' dividas,
e tornar as 11I,'ui"as IJIW c.msi.lerar mais uteis afim de que
o Ball(~o 11:'0 soffra prejuízos. 1111 estes sejam os menores
pos-i vr-is,

Qunlq uer proposta, 1'01'1'11\, para morutoria, concordata ou
qUit:IÇ:íll excepcional, núo Jlodení ser decidida senão por
10tl:l a dirw'I;:lI) rvu uirln•

§ li." I'r1JillOVer todas n, :11~"UI'S jlldiciaes que furem neees
sarias pala garalltir e turuar l,j!"'I~liv(ls (lS dir"itlls c os inte
resses do Banco, e defeudel-u etn Juizo, para o que constituirá
o, advogados e procuradores que considerar convenientes.
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§ 7.
0

Determinar as formulas e os valores dos bilhetes ao
porta'dor, e regn,lar a emissão dos mesmos de ?cc.ôrdo com
a lei, tendo em vista o mercado monelnrlll, os Itmítes a que
houver o Governo reduzido annunl ll1ente a referida emissão,
e o disposto no til. 3.° destes estatutos.

§ 8.0 Determin~l1' as formulas e valores das letras hypo-
t!lecarias. e regular a mnissão des1:,s, a:'sim ('01110 a formula,
os valores e a emissão de qltal'SIIIlet" ututos represent:lIivos
de suas diversas oper:ll:ões.§ ILo Fixar as dcspezas g'ern~s d:\ :lllntinisll'n\ií,), crear e
supprimir emprego", marcar suns attl'ilJuidjcs e n1Ucimcnlos,
e organizar todos os serviços por meio de um regulnmento
interno e medidas nlleqn:,da", d,' ai'(',i,";!O com estes estntllloS,
dando parli~ :i assl'llliJl,',:, gl'ral dl~ tu-lu qllan\(. f'''1" ('onvcllienV\
que esta conhl'ça, IiJÚl'nlentl~ quando liouve['('1ll IIlPl\idns
extrnorrlinarias, acol\selhall as por :,(;ontecimentos imprevhloS,
ou consideravel nugmento de despeza.§ 10. Nomear e demittir os emprcg-:1I10s c fjn:1csquer
agentes do Banco, na provincia ou rÚl'il dclla, 1'0010 e quando

lhe convier.§ 11. Or:ranizar as contas e rcl:I\nrio que deve ser apre-
sentndo annualmente á :lssl~lllblóa g,'ral dos aecíonistas.

~ 12. Pr"pJr á assemhlt'a gernl a alleral;~o dus estatnto~
quando fi julgar convenit:ntn e jllstil1C:1da.

§ 1:L Convocnr a assemblóa geral dos nccionistas todas as
vezes que o exigirem os sl'rvil)os uu DS ol'eurl'l'ncias, ordi-
naria ou eXIPorrlinariamentll.

§ t1J,. Consultnr o Governo em t<1i\os os cnsos omissos e que
ofTereçam duvidas ou dil1ic11ldadcs, ruj« responsnbiliilad<J niío
deva tomar, ou excedn as suus rncnldades, COIlllllunieando O
resultado á nssembll\a geral 11m; aecionistas.

Art. 92. A remnner:\C~o dos nWlllbros (lo conselho (\I~
direcç~o será distribuidn em parte:; ign:lcs pelos qUI) alternam
o serviço, cabentlo, jlort':m, duns IHll tes no presidente por ser

pcrmanen te.

TITULO V

Da assemblêa geral elos accionistas

Art. \l3. Hnverá todos os annos, até o dia 10 de Févereiro,
uma l'f,união da nssemblén geral dos ncdonistns do Banco.

§ 1.° Além dessa poderá ser convocada e\\r:lonlinnrinlllPnte
~ n.ssembléa geral, qua~do o conselho de dírccção julgar
lT~dlspensav~l para. negoclOS di' urgcn te interesse, para me
didas que nao estej:1m em sua nll::\lla e sejam motivadas por
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occurrencias imprevistas, para reforma dos estatutos para
liquidação, para eleiçfi'J da dírccção no caso de que torfos os
directeres se demittam ou pretendam íazel-o, ou seja algum
demittido de conformidade com o § 5.° do art. 100.

§ 2.° Tamhem poderá ser convocada a asscmbléa geral
quando o conselho fiscal julgue indispensaveis providencias
que a direcção recuse C'lI'ectllar, devendo neste caso o conselho
ítscal requerer a eonvocaçào :1(1 conselho de dirccção, c na
falta deste, 011 recusn Iormnl , ao presidente da assernhléa
geral, que o fará, dando os moiivns ; podendo o mesmo con
sclho fiscal fuzcl-a por si, f/ua!l(lo tambcrn faltar ou se recusar
O prcsidentu da assembl-a ger:d.

§ 3 " Tambetu poderá sl'r convocnda pelo presidente da
asscmhlén geral, indl'pendl:nti' da intervenção do conselho
fiscal, si por qualquer circunlst:luf'ia fie!lr nccphalu a dirccção
do estahclcounenro, ou não fuI' pos."i \"(JI completal-u em SUrI
maioria; 011 si fúr exigida por H) ou mais acclouistns, que
representem pelo menos um :20.° do capital, em requerimento
motivado :1 mesa da assernblóa gf'ral, si não houverem sulo
attendidos pela dirccção, Ú qual primei ramento se dirigirão
por meio de requerimento ta ruhem motivado.

Art. gq,. Para as reuniões, qunosquer que sejam. serão
convocados todos os acciou istas qni' til erern direito do voto,
por meio de auuuncios nos jornncs, 10 dias antes e repetidos
até o dia da reunião.

Art. 9ti. A assembléa ger[11 do Banco representa a univer
sidade do seus nccionistas, porém farão sómente parte effe
ctiva da mesma os accionistas de 10 ou mais aceões.

§ 1." Os :leeionisttlS de ui-uos de 10 ;ICÇÕCS terão o direito
de assistir ás reuniões, de pr-di r explicações e expor succinta
mente suas opinõos, mas não poderilo votar para eleição.

§ 2.° Os pos-uirlur.-s de mais de \0 :ICI:()f'S terão [ri 11 tos votos
quantas vezes 20 lleçõos do mais possuircm nu representorcm,
corntanto que nenhum tenha mais de 10 votos em hypothcsc
alguma.

§ 3.° A acquisição das acções, para que dêrn direito a voto
na assemhlén, deverá ser anterior pelo menos tres mezos ú
reunião, salvo o caso de as haver ohtido o accionista por titulo
de dote ou successão, casos om que não importara o tempo da
aequislção.

Art. 9(j. Os acclonistas ausentes, ou Il'gitimamente impe
didos, poderão fazer-se representar por procuração em relação '
a todas as medidas, excepto em eleições.

§ Lo Nesta exeepçào n'lo se coinprehemlorn o, legitimes
representantes natos, como são o marido durante a união
conjugal, o pai, o tutor, o inventariante pelo casal indiviso, o
liquidante, o mesa rio escolhido rl'!:1 casa pia, írmandnrle ou
confrana, o soei» pela sociedade fJlHJ (l designou para tal 11m,
o director pelo estabelecimento que representa.

§ 2. o Cada necionista sr'l púde ter um procurador.
Art. 97. O accionista, logo quo depositar seus votos na

urna, assiguarà a acta que houver sido approvada.
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Art. 98. A assernbléa geral hsver-se-ha por constituída
quando estiverem presenu-s mais (jp 30 accionistas, si re
presentarem a quinta parte do capital do Banco ,

§ i. ° Si não comparecerem neste numero, fiear:l adiada a
assembléa para 1/) dias depois, havendo annuncios consecuti-
vamente nos [ornaes. .

§ 2. ° Nesta segunda reunião dar-se-hn por constituida com
qualquer numero.

§ a.O 1\"3S reuniões que tiverem por fim deliberar sobre
rerorrnn de estatutos.só pllder-se.ha vllt·'lrr rnallzar as retormas
estando presentes tantos al'eioui,t;ls, sempre em maior nu
mero de tl0, quantos sejam nl'el's';;ll'ios para qun esteja repre
sentado mais de 11111 quinto do (~al,ital, sendo a votação sempre
por mniorm absoluta ou no tndo 011 1'\11 qunlquur de seus
títulos, capítulos, artigos r p:lrn~r;lphos.

Art. 99. As reuniões ordinarias dn nssernhléa g-eral do
Banco serão especialmente destinadas a tratar da arhnlnis
tração do mesmo, da ge,fão do conselho de rJireeção du
rante o anno findo, das medidas tendentes a melhorar o
serviço.

~ Lo Corntudo poder-se-ha nellas solver propostas feitas pelo
conselho de direcção, pelo conselho fiscal ou por qualquer
memhro da assembléa .

§ 2." Entre est.rs pode-se considera!' a de reforma dos es
tatutos, Hão podendo, porém, a reforma ser discutida e vo
tada senão em reunião especial. expressa e exclusivamente
convocada para esse fim, na confuruudado do § 3. ° do
art. 98.

§ 3.° A juizo da assembléa pode também ser adiada
qualquer proposta que se considero de maior importancia
e alcance, para tornar-se ohjccto de uuia reunião ex traor
dinaría e igualmente exclusiva de qualquer outro assumpto ,

Art. 100. A' nssemhléa geral cOlnpete portanto:
L° Deliberar sobre 118 proposições quo lhe forem sub

meuírías e sobre todos os interess.:s do Banco em -ontor
midade com estes e-tntutos ;

2. o Julgar :1, contas annU3PS, I' [1/1pro,'ar, emendar 011 re
jeitar o relatorio do couselh« de dirwção e o parecer do
conselho tiscal , A, emendns f('ita, n ÜS""S peças serão regis
tradas por extenso c íntegrnhucnte COIl1 ,Ui', assig nuturas no
livro das sctas ;

3. ° Interpretar qualquer disposivão dos estatutos, e fir
mar-lhe o sentido e o 1110110 0<1 execução, quando a direcção
entender que a deve consultur ;

4.° Approvar as operaçõr« que estejam fóra da alçada dos
poderes da direcção e do conselho Iiscnl ;

5.° Suspender de suas Iuncvões quol-juer director, des
tituil-o, e mesmo todo o conselho, ,i huuv«r uecessidade para
a salvação do Banco, nomeando inuuudiatameute outro que
o substitua;

6. ° A destituição, porém, de qualquer dircctor, ou do con
selho de direcção, só poderá ser resolvida por mais deJiO ac-
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Ô
\..)/,

cíonistas que representem metade do capital do Banco, e por
dous h'rt'o:' dos votos desses.

Art. fOI, A assemhléa tornará suas resoluções pela rnntoria
dos membros presentes : mas pai a a cluição, refurma de es
tatutos, de-tituiçãn da di reccão c qun,·squer outros casos
extraurdiunrios, os votos SI: coutar;\o lia razão do (l:,pital que
cada UIII representar (§ :2.o art , ~)ti).

Art , JO:2. A mesa da a"ernhll"a CO'lIpor-se-ha dI, um presi
dente e deus ser-rotarlu-, que s.rv i rá« por rlous annos, e
serão elpitos pela assl'JlllJlb, ern p:'l'I'utiuio secreto, assim
como um víco-prcsidcnte, que subsutuirá ao presidente em
seus impcdlmeurns .

Art. 103 O presidente sl'rá eleito em cedula espeeial, e
o immerhnto em votos será o vice-presidente. Cada cedula
conterá dons nomes.

Os secretaries s-rão eleitos por cedulns contendo tambem
dJUS nOIlWS, 110s qunes o JII:1is votado serú O primeiro e o
immcdiato o segundo : em caso de empate a sorte deci
dirá.

Art. iO~. Na falta do vicA·presidente, o secretario, pela
ordem em que serv ir, assumirá a presldcncia.

§ i. o Si esta substituil;ão tiver 10g;11' om sessão, será só
mente para procedr-r-se á ell'il,'ão de um pn'sidellte, que,
eSI'ulliido entre os al'cioni,tas PI'("(,lltI'S, I'Jltr;lrú logo em
exervicio. c tlcará rumo pn',;idl'Jltf' até tcruiinar o tempo
do' que raltou, si a fall;l fúr moüvatla por ausencia para
fóra do p:liz ou por morto. O me 1lI0 a 'respeito (lo vice
presideJlte,' Ess» eJeir~o não ti-rá 10g~1' si a f;dla fór passa
gr ira, tendo sitio motivada na uccasiâo ou cennnuuicada á
assemblca geral.

§ :2.0 Na falia dos secretaries servirãn os immedintos em
votos r lia f:lIt;1 destes os ae"iolli,t;ls qlll~ o prt:,;itknle
designar :IG a-sumir a presideucia, ainda que seja provisoria .
Estes, porém, servirão sómeute lia sessão para que houverem
sido d,',;ign;,dos.

~ 30 Si f;dtnrem todos os membros da mesa e houver nu
mero de :lt'eil!nista,; P:II':! a sl'ssão, o rl'ht,'r do cOlls..(lio riscai
assumirá a prl',idl'lIcia da as-elllbll"a gern/ e procederá de
accúnlo com IIS §~ 1." 02." desll' ;lrligo.

Art. W;i. O jll'l',;i d1'11 ti' , além das fUllcções (.:I'ral's de
taes cargos, tem o d irrit« de f;IZI'1' sahir dll rccintu onde
SI) celebrarem as rcu niõ.« qualquer al'eionisla que per
turbar :I'; dcliberacõ.«, e o dl\ su-per.der 3S sessões que
se tornarem tumultuarias. desumnurlo iuunediata mcnte outro
dia IHn que «onuuueru, duudo eouta do seu urncedimento
e justitlr.uido-n logoo IJIlI' se reun.uu os al'rionistns para
pruseuuírem nas deJilJer:lçuus J que tiverem sido convo
cados.

Art. 106. As transferencias de seções fiClJ~-
dias antes do encerramento de cada sem)lgtra.~U U I t1U:: ,'I' !J' ' i'~ 11 "<.

I 0.1" .
\1 "~I~~

'P
-y

U r,\ lJOS
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TITULO VI

Das agencias

Art , 107. A nsscmhléa geral poderá estabelecer agencias,
ou approvar as que o cnn-elho de direcc.:~o tiver e~tahel('cido
nos lugnrcs da eircull\'",ripc.:~o terrüorial 110 flanco. nos qunes
:JS cxigirelll :JS nee,'~sil1adrs do r-ouuucrrln e da lavoura, I'

Iimitnr as opr'r:lr:õrs das IIleSlI1:I': :q~'()Ilcias, de accClrdo com
I'Stl'S ostntutos .~ 1. o Os :Igentes ,crito 1I01l11':lI10S e Itemi ttidus pelo cousl'lho
de direcção, que lhes dar:'! o mandato segundo a deliheraç:IO da
ass·~Clbléa.

§ :!. o Serão remunerados ]11'10 mode que o mesmo conselho
estabelecer, dando conta fi :lssen1b\l\ny e não devendo tnes
houorarios exceder de metade do qne couber a cada di
rector, nem sah ir dos (j' reservadl!s:1O conselho de di-
racção .

§ 3.0 Para que possam entrar em exercício prestarão
fiança, ou caução, a contenlo do conselho do direcção, o
aceitarão por termo as condil:õrs que o ('(JIlselho estabdecor
no interesse das operações de que se encarregarem.

~ lL o Darão conta ci l'cumstaneiada de t"das ,as operações
logo que as elTectuarem, e de ~eL1, resultados y estado e proba
híllrlades, a qual acoIllpanhar,l o balanço mensal de sua
gerenciá.

TITULO VII

Da liquidação

Art. lO8. O conselho de dirocrão Iará vender om leilão
mercantil, dentro do menor prazo possível, os bens de raiz,
semoventes e moveis que o Banco houver de seus credores.

Art. f09. Poderá dispor, si julgar conveniente, das apo
lices da divida publica ou provincial, e acções de companhias
garantidas pelo Governo, que se tomarem deSl1(wessadas para
garantia da omissão, á proporção que esta f<'lr diminuindo.

Art. 110. Para liquidar qualquer divida. que de outro
modo possa offereccr algum risco, p'ldelll receher ac(:õcs de
outras companhias ou socie\l:ides do cre.Iito. ou nmprezas
que tenham cntaç:.» na praça, não a, eonscrvanuo senão em
quanto não possa obter V:1ntngr;1l expondo-"s ao mercado.
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TITULO VIII

Da dissolução

795

Art. lJ L A sociedade - Banco da Bahia - será dissolvida
no fim de 30 annos, cout-dos de sun f'undnçãn em Abril de 18a8,
si a assernbléa zeral, antes desse termo, n50 resolver sua
contlnuação, com approva(:1ío do GOVfll'110 g-er;\l. c •.

Será tarnhem dissolvida nos casos de que trata o art. 20;)
do Codigo Commercinl.

ArL. H2. No caso (la dissolução, n asscmbléa geral deter
minará o modo da liquldação n seguir.

TITULO IX

Disposições geraes

Art. 113. A direcção fica autorízada a contratar com o
Governo tudo quanto convier em relação ú emissão ou ao
alargamento das faculdades banrartas, quer para a carteira
mercantil, quer para o que possa ser de interesse para a la
voura.

Art. fi4. Toda a escripturação será franqueada ao com
missario ou cornrnissarios flue o Governo nomear para
examinar .

Art. ifil. E' applicave! a este Banco n disposição do art. 10
do Decreto n. iJ75 de 10 d(~ Janeiro de 1849.- Joào Jose' de
Olioeira Junqlleim.- Manoel JOSI; Bastos.- Dr. Thomaz de
Aqllino Gaspar.

DECRETO N. 8198 - DE 23 DE JULHO DE 1881.

Declara destinada ao serviço da administração gemI do Estado a Estrada
Qe .fº_~ro da cidade fIa Viet or i», ou de It ar.ibá á Nativirlade , na ~u~rgcm
do Rio Duco ,

Attcndendo n que a Estrada de ferro da cidade da Victoria,
capital da Provincia do Espírito Santo, ou de ltacihá á Nativi
dade, na margem elo Rio Doce, vai facilitar igualmente 3S
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commnniraçõcs entre O Oceano e o Norte da Provincia de
Mina, Gl'ral'S, I'art' onde púde ser prohl1lgada: e Ilem assim
que os rpspedivos c"tu>io" f,'ram ol'llpnad"s pelo GoVt'rno e
executadlls a expensa" do Thesol1ro Nacional, Hvi por bem.
llerl'lf:I-:

1
dl'"tina:la ao servir" da Administraç,"o geral do

Estado, na fÓJ'llln III1 :11'1. 1.". § :2.", do nocreto n. 5561 de
28 dI' Fevl'rei 1'0 de 18í'l.

l\I:lll llel Bu:,rq IJ(~ de Mnce'lo. do l\Trn Con:;elho, Ministro e
Secrl'tnri" I'e Eslallo dos NI'J:OI'io" da Agricultura, ComnlCrcio
e Obra" Pultlil':ls, ns,im o tellha elltl'ndido e fal'n expcutar.
P:dal~lo do lIio de .lnllPiro elll :;(:1 de Juluo Ik 1881,60.

0

da
Indepel1delldn e do lmperio.

COIII li rul.rlca do Sun !\fagpstade o Imperador.

Ma110d BII(!/qtW de Macedo.

DEcnETO N. 81\)9 - DE 2:3 DE JULHO DE 1881.

Altera os arts. LO, 2." e ,,"o li" liortOI" n. n7~, tio 20 <lo Dezembro de 1879.

Attr,ndenllo ao que reprll..;enton ° Pnlsillente da Commissão
do Melhor:lllIeIl!Ü", IlO Male ial dp Gll,rra sobre a eonve
nieucia de 'llterarem·-c,--:..;eiIÍ t1l1gll1"lIto de dp:;peza, as dis
po,iI;lie:; do' lll'ts. 1.", :2." o 11." do Decrl'to n. 7;j75 de iO
de Dezembro de IH7!l, quI' crcou a rderida I:ommissào, Hei
por bem De('ret:lr o sl'guinte:

Art. L" DI'VIlIll tazvr p:lrte lIa niesmn commis:;ão : como
memhro Plfeetivo, o Lcnu: Ih :l." ca(leira do 3.° anno do
curso sUi','rior dn E"I'oln ~Iilitar. e COIIIO nultili"re:;, os in
,truct.,re,; rla E"('(II" Gllr:t1 dI' Ti, o do l~alllpO Gr:lllde.

Art , i o ~prvirá d.' SI'('rl'I:ll'io o 1llf'lllbro a junto no-
meado pelo Governo sobre pl'llIJo·la dI) Presirellte.

Fr:mklin Amertco d,: M,'n('zl's Dllria, do Meu Conselho,
Ministro c Secretario de E,;I;ldo110'; Ne~ocios da Gnerra, assim
o tenlla ell\l'udido e f:lça exccnl;;l'. 1':lIacio do Rio de Janeiro
em 23.de Julho de 1881, 60" da lnd,'pendencia e do Imperio.

Com a rubrica di' Sua l\lagcstade o Imperador.

Franklin A mer'ie!) de }fl1wzes Doria.
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DECRETO N. 8200-DE 23 DE JULHO DE 1881.
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Coneodo privileuio a Humor Martol et para o 1Il01 hor.uu cn lo íntro.luz ido no
(systoma de SU,t i nveuç.io do t.rp.ir garrafas som rolhas.

Attendenrlo ao que Ml~ requereu 1\uffier Martd~t, e de
conforrn idade com o parecer do Con-t-Hu-iro I'nwII rarlnr da
Corõa , Soberania e Fazenda Nucioual , III,i por hem ClIlIcl'del'
lhe privilegio. por 10 annos, p:II'IIO Illl'lllor:lInl'nlo que iurro
duziu no svstema do l:'1lar garridas ,11I1I 1'0:11<1' dI' sua
invençào, cuja descrip::iío o dr-seuho dl1ll1lsilo:t 110 Ar-hivo
Publico ; e011l a clnusuta de que selu o «xamo prév!« do dil(i)
rnelhorntuent» não ser:. <'fr,,,'livo o privill,gio, rl'ssalldo a
patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de
Agoslo di, 18i10.

Manoel Bunrque dI' Macel]o, do Meu Conselho. Ministro e
Sel'retario de I';sladodos i\":'g"orios da 19-"il'ullUI'a, COII11III'reio
e Obras Publicas. a,,11II t! ielill:l I'IIJI'ndil/,/ e faça I'XI'('lItar.
Palácio do Bio de Janeiro 1'111 23 UI' Julho do 18~l, fiO. o da
Independencla e du Iu.perin ,

Com a rubrica de Sua Magestade e> Imperador.

Manoel Buarqne de Macedo.

DECRETO N. 820 l-DE 2:3 DE JIJUlO DE 1881.

Coneodo privilegio a João Miguel Bicr ronbaek para os melhoramentos
introduzidos na rnach iua dcuoruiuad.r -- Scc cador d e café.

Attendendo au que Me requereu JOI\O ;\li~I1f'1 Bierrenback, e
de confurmidnde com o p:lrUI~I'r rio Ccnselhciro Procurador
da Corôa ,'SoIJl'rania e Fnzenrln .\:Iciollal , Hei por bem Con
ceder-lhe privtleg io, flor dez aI1110';, pal':1 os 1I11'1l111l'~lIwntos
que introduziu na machinn de sua ill\('n~'iío, denorniunda-c
Seccador de café - com terreiro, sem li 111, segun d» a dos
crípção e desenho que ficam :lrellÍl'ados.

Manoel Buarque de Macerlo, do MI:u Cun,p) ho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocio, da ,Igril'ultura, Courmercio
e Obras Publicas, assim o t-nha entendido e fllç~ executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 23 do Julho de 1881, 60. 0 da
Independencia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

.Manoel Buarque de Macedo.

oI'I:A:f'\:f'~
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DECHETO N. 8202 - De ':r\ DE j\jLIIO DE 1881.

rrorü~a o prazo cone,clliJo a ,10"-' Antonio Alllllnc s para o rahric" da ma
rlli un (lCll(lmilla\l~~,Cafot.oira FI "rui nen-,c.

Attrnlll'IHlo ao (pie ~Ie J'('qul'n~lI .Io,ó Antouio Antunos, O ele
í'onl'llrmitlalle í',)1I1 o jl:ln'I~l'r t10 ClJllselheiro Procurador da
Corú:l, SOl18rauia I' Fat.eIlll:l ~;ICioll:tI. Hei por bem I'rorog:

1r,

por mais cinl'o anllOS,o pr;tZO qur 1111' roi l'Onl'l'llido pllr Decreto
n. liOI\) UI) ;~O de outubro dl'l1·m; pala (J Llbri('o da rnachinn
denominada - Cakteira Flulllinen'I).

M"noc1 Buarque di) ?llal'l)do, ,lo "ll'H Consrlho. Ministro e
Senet:lrio l\tl I';,t:ldo dos "l'~lIi'ill' d:1 Agricullur:l, Com
merl'io I~ Obra, PubliI'J', :l",im o unhn entendido e íaca
rxt)í'ntar. l'ai:,cio (Jo \li\) 111' J;IIIIõiro em ::l;l de Julho do 1881,
tiO," da IIllle[ll'nLlencia e do llllperio.

Cl)11\ a rubrica lIl' :-1ua M:lgest:llle o Tlllpc'rador.

MIlIlli'1 !/JIII"jllC de Maculo.

miCHETO N. 8203 - Dl,: ::l:\ DE 111[,1\0 ])1: 1881.

G",":cdu oulori'l.:lI;ão " ,\Illolli" Lulz dn CO>lI,,) ]lo!'o our crpo ra t uma ('.01111' a
Hhi:l d(~ sego}'I):, r.Olll o ti Lnlo -- 'pj'II(n,'l'lI'/l, (!08 l~mJlregadl}s.

Attl'nllendo ao quI' ;l1p \'I'qll(~rc\l Antonio Luiz 110 <:Ol11O.
I' de conl'ol'lllill"lll~ c.nu :I ',1inlia 11I1nH'lli:rla l\e~olll('~o de 16
do corronlP nu.z , tllJll;rl\a ,'o!lrp 1':lrl'Cl'r d:l Secção d;l~ Nl'go
cios do 11l11'1'l'Io do (~lIlj';I)llill 11,' K.;t:II\O, I'X:lrllll o em Con~ll1ta
de lill1u l\l:lio ullimo, Hei plll' hem ClIIICI'dl'r·\ho aullll'iz:It'i"llI
pura organizar uma comp:,nhia de ,,'gnros com o titulo'
1'1'ot,.ctora tios ElIlJlI'I'I/ados - Illl'llianle :rs bases que com este
hnixnm, assign;ldas por l\I:l!\lJel 1l1wrqtlP de Maccdo, do Meu
Conselho, l\lini~tro c SL'crctario de E,tado dos Negndos da
Agricultura, Comlllcrcio e Obras publica" que assim o tenha
entendido c faca executar- Palacio do mo de Janciro em 23
de Julho di, 1881, 6 ." 11a 1IlIIqwlIlll'l1l'ia e do lmpcrio.
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Bases a (IDe se rel'ere o Decreto n. 8~03
desta data

A companhia se ostnbclccerá nos!tl Córte com o capitnl de
quinhentos contos de rí'~is (fjOn:OIlOr~')' dividido em ucçõcs de
duzentos IIIiI réis (~()O,)) 1::lda uma, eurittindo-se desde j:i a
primeira serle e reservando-se a "'g'1l11l1a emissão para quando
a Assembléa Geral julgar opportunn.

11

Medial!te a 1lorcclItng'em mcnsnl Ile ij c, sobre o ordenado de
cada scgur:ll!o, ou slJb're a qllilllli:1 llU!lf'a sllJll'r!Or 110 mesmo
ordenado com quo o l'I1Jpj'('~:ltln SI' inscrever lia ccmpanhia ,
I'sln proporciouurá ;IS ;;I'gllintl's v.uuagr-ns :

1." Soccorrcr n segurado <j11 I ' ficar dl'scmpreg;ldo, desde
quo isto 11:10 aconteça por sua livro \'0Ill:1I1e, I' não tiver sido
c"IHlellllladopur crirnc do roubo, Iurto c c,tellilJlI:Jto, il:lgall
do-Ihe a compnnhia SÚIlH'lIlc por annn e mcnsalmeuto IJ ordc
ntulo Ilcsig'IWdo na sua :i[ltilil:l: d,: ;;I'guro, si nnrcs (!c,te prazn
lliio estiver empregado ;

~," No C:iSO do cnferrnitlad(: pl~;";I)~1 considerada grnve, e
Ip1<' exceda Ile Hj dias, nlronur-Iho :1 quantia correspondente
Ú :l.a parte de seus vencuucntos, :ltl~ entrar no eXI'fcil'io de
seu emprego. Este nuxilio, porem, só v igurará por um anuo,
findo ° qual, si ainda se achar no !l1I'SIIlO estado. será pela
compnnhía considerado iuvnlidn I' OOIllO tal ~:ü terri direito á
quantia (li) 126000 (Ir" qUI' Ir;ltl\ clnusu!a sr:gninte;

:1." Soccorrer os ; C'_"i11'::lIlos que se iuvnlidnrctu, c.un a
quantia di) 12,)000 mcnsaos, durante ::ua cxlstoncía ;

L" A' familia rio seanr.ulo que fnllecor so nbonará n-quan
tia de SO,5000 pllra o cutr-rro do S":~'II rado I' Into da mesma
Iam ilia ;

:i," As Vil:V~S 1]0': :;eg'Ilr:Jllos, dJ',;llo 1[11:' lliio possuam fortuna
superior :I 211:0110·). serão soccorrtdas [da oomp.mhia com
a {l." part« dos vcucimontos com ql1l' SI'l1S maridos "" arhavarn

scgllro, na 1~IJlllIJ;lIllti:l, l'illqlli\lIlo sr' COl1serv:\I'I'tII f'In I':"rlo
de viuvr-z ;

Estll nuxiliu, porém, ('e,sar;'\ desd,) <jIW as mesmas viuvas
obti VI'I'IJIll por f1 ualq IIIT meio le,~al <j 1I:1l1 1 ia superior áquella
snrmua .

ti." 1':lra ,Ilr inscripto 1:01110 sl'gIll'nllo na crnupanhln, além
da" fnrrual i.ludvs que IIS estatutos da rompanhia estabelece
rõo, é preciso lJuo IJ srgurndll I'onil! /ll'io menus o tempo de
cinco rnezcs dI) f'\el'c.ieio 1111 e:rrgu q u.: uccupa ;

7," Seráo t.uuheui soccorrldos IIS filhos do segurado, orphãos
do pai e mã]. n!18 mesuras J',ondil:úes da claus ti~;-ui'VHIULdo·
se a mensalidmle entro elll':' um parte gl.\;j~VOrfi ff! .,,:-

~:ú,1 o, ,)
(I ' r ~>
1\ • _~_) ,

'" "DOS)
-~ - ------/
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8.
a

Não farão pnrttl da com pau 11 in os empregndos addidos,
interilws «u em ('.Olllllli"ões (ll'lIvisol'i:J';

9,a SI"lllenk polll'I';'\O ,pgllrar,,;{' n« cOJllpnnhin os empre·
gados 'Jlliicos gl ral'S, resld,'ntes no n'nn'eipio nentl'O i~ os
da I'rovill l'ia do I\ill lIil .I"IH' i11), l'e,idenl'" na cid"de de
Niell\i'.rov e n\l' nl'pIJnllll's ;

lO," ,\'I'Olllp:lnlli~\ d-vcr. e,lal' III'~nnizn.\" ilentl'lI do praz
lI

de dllns ann'h n c'lI11al' lia d"ln d,',!:\ ,;\ln('. ''';'''J, devI'ndo,
('.()I:IO i': di' II:i, ser ih 1',I:llll\O' 'llj"illl' ;'\ apploVal;:lo do

Gllvl'['no Jnl\\I'l'ial,
PaJ;lI'io do Hill de Jnneil'II em :2:1 di: Julho (1e 1881.-

~fal!uel Buanjne de illa,;edo,

l)ECl\ETO N. 8:201 - DE 2:1 \lI' JULI\O DE 188L.

Hei 1'01' J)l'IIl Apl'rilVnl' II I'ont['aln "I,I,'IJI':li1o entre a Dil'eelo·
ria Gi'r;1I rlos Corr"ios e a ;\s',ol;i:IÇ'\O Slll',dp"lls l

l 1)'\1''' o ,;ervi·
ço dI', rdJoca'"em" vapor na,; lI"n:\.; d" Prol' inda de Sllrgipe.

Manoel U\l:lrqUi~ 11e Mal'utlo, do MUIl l)'JI,'dho, Ministro e
Secretario de Est~lIlo dlls N,'g,wi'" da \!~rii'ullllr:l, Com
morclo e OIJ.'as l'ulJli,':", :ls,iJlI o lelllJ:l l'nl.IIl1l1itlo l' ["ça ex o
cul:lr. I'a\lcio do I\io de ,\allllil'lll'1l\ 2:J tio Julho de L881,
üO. o da lndi'ponilencia i) ILo IlIlpI:lio.

Com a ruhric» dI: Sua ~LgcstarlcOImperador.

~r(/1I111'/ I:IIII/"I/((' de Macedo,

Approva o contrato cetrurado CII'ro a l\irccl'lI'h Geral ,'o, Corroi o, e a As
sod"ç"o Sor~ipense pua o 80nÍrl1 dc rcb.« ,cell\ " lapor na' harras 01"

frovillCLl .le Scrgipo.

Conte,.ato (I"C ccleh,'''ln ent" ......i o Directo
r

(.c
."':-1 (lo~ (~ul"l"'t"io,,;;, e.a ~,"",,".,;,;n("ia~-:àiU tiit."I..~il)(....~e ..
pa'." ....CO" iço ,I,· ,.,-h"'I"'-" ''' ........, ... h ..t·.· ..
du I-rovillci" de Sc.·;.(i ...·• c-,. "il,.",le do "',·i ..
do l'lilli.. te.·io da ''''~ .·iClIlt.II''', (;O,,"uc,·cio e
Obra.. publicas n. ~:...Ic .3 de "'b.-H pro

x h n o

passado.

A Associaçi'íoSergipeusc ol1rig-a-sc :I continuar a fazer o ser
viço de rdJII11lw a vapor com to:la a re.~lll:lrid;,de e sem inter·
rupção na lJ"rra de Co\ÍugulJa, e nus outras narras da Pro
vinda de Sergipe quando ror isto conveniente a juizo do

Governo.
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II

D serviço de reboque será prestado indlstinctameute a todas
as embarcações de vela naoíonaes ou estrangeiras, de longo
curso ou de cabotagem, que o solicitarem.

III

As embarcações que, tendo solicitndo o rchoquo, de-te não
se utillsarern, serão, não oh-tautc, olirtgadas ao pagamento
da tonelagem como si se houvessem aproveitado do serviço.
Si, porém, por qualquer perigo em que se acharem o torna
rem a pedir, a associação 111'0 prestará mediante nova taxa.

IV

Os vapores que, por qualquer emergencia, necessitarem de
reboque, serão sujeitos á mesma taxa de tonelagem como
si fossem navios á vela.

V

A taxa a que a associação tem direito pejo serviço de
reboque fi de il> por tonelada metríca, ou sua equivalente,
si outra fôr a do registro da embarcação rebocada na sabida
da barra, e de 500 réis na entrada da mesma barra.

VI

A associação prestara gratuitamente os serviços de reboque
aos navios de guerra do Estado e ás embarcações mercantes
empregadas em serviços do Governo Imperial ou Provincial.

VU

No caso de guerra, rehellião, ou outro qualquer motivo
urgente, a associação prestará seus vapores ao Governo Im
perial ou Provincial, e, nesta hypntliese, terá ella direito a
uma tudernmzação razouvel. que sl:rú fixada de commum
accõrdo , Neste caso o serviço de reboque será feito por
catraias, percebendo porém a associação todas as vantagens
devidas ao reboque por vapor.

Nos casos Ile força maior o Governo poderá lançar mão
dos vapores da ernpreza, pagando posteriormente a inde
mnlzação que Iôr devida.

PODER EXECUTIVO 1881 51
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VIll

:"A associação obrip;a-se a ter em sl1rviço dreclivo na borra
de Cotinguiba pelo menos um V3 por de força minima de 60

cavallos.

IX

Só por motivo do forço maio!' jllldl'I':" ser inlerrompido o
servil;" de !'I'IJoque e, ne-to 1':':'11, :,i a il\tI'rI'l\jll::11I exceder
de seis ml'ZI'S, caducar:', o jlI'I'SI'lill' I'outr:,to , Fira l'ntl'l\uiuo
que :1 associado só t!'rã diJ'l'ilo:'< SI\I,Ven l':lo pela dr,~(,tivi
dalli' UII si'rvi0o de reboque i', 1'111 C:I'II :J1g11ll1, durante as in-

tl'ITlIIH:'-II",

Os \ aprn es c quacsquor "ll1h:u','aI'IJl':' que a associaç1\o

adqUirir, 1111 prazo do pres,'])tl' Clllill at", P:II a o serviço de
J'I'boqu

P
, scrãu naeion:llis:lIlos c isel""'; de qlwcsIlIlI'r direitos

de trlln,rerencia de propriedade ou 1lI:ltricl1la.

Xl

Como auxilio aos serviços de n'lloqlll\ o (;Ovl\!'no Imperial
concede á ~ssociaeão li subvl' ncüo :1Il n unl de 1:2 :000:), pap;a
em pl'esUII:õcs lOe!Ís:les, depois" lli' vou.idns, na Thesouraria
de Fncnda da 1'1'0\ íncin de Scrp;ip". IIlcdiantl~ :,tlPstado da
C:lpilania do 1'01'10, 01\ de qll:llqupr ouuo elllprpp;ado mcum
Lido da lJscalis;I(:~o desse ,el'vil'o, elll que se de,.]are, te I'
sido o serviço de )'('boque feito ('011I llid:\ a r",~nl"rid:l(lt', e
Ilo,-;llir a ;l:'so.~in0:'o o mutcriul 1I('I'e,~a[io ao IJolll descm-
1"'TI Iio rlo uu-sruo serv icn.

Da subvenção deduzir-se-h~o ns multns 1'111 que a empl'eza
tvr-r incorrido. I' a quota de :2 " "parn '~ratilil'aç,1I1 do
fiscal UO serviço,

XII

A associaç~o incorre nas 11111llu' de 1016a 1~()006, conforme
a gravir!ade do 1':1-;0, pilas lal1u" qu.: COIl!Illl'ltl'r no dl'SI'lll
penbo do presl'nte 1'01llrato, .\s multas -clão ímpost-s pelo
Presilll'ntc da plovincin. 1'0111 rr-curs« p lia o l\Iil\isterio da
Agricultura, Commerl'io i. 0,11':1:' 1'1lIilli';1";,

XIII

o presente contrato v'gnrarú durante o prazo de cinco au
nos, contado» da data do decreto que o approvnr ; e poderá.
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ser prorogarlo por mais cinco annos, si, a juizo do Governo
Imperial, as condições da associação não permiuirem a dis
pensa da subvenção.

Fica entendido que nenhum privilegio é pelo mesmo
contrato concedido para o serviço de que se trata.

XIV

As questões que se suscitarerre na execução do presente
contrato serão decididas [IOr arbitras, sendo escolhido um
por cada uma das partos,

Na faJt[l de accõrdo cada uma destas escolherá um
Conselheiro de Estado, e destes a sorte designará qual deve
ser o desempatador.

XV

o presente contrato fica dependente de approvsção do
(;(.)verllo Ituperinl.

Dircctorin Gernl dos Correios eln:n (loJulho de 1881.-10170
lVilkl'1lS de J/IItto'I. - 1'. P. A1U/UStO llJa.'1IW de Mello lllat
t0S. -Corno testem unhas, José lticordo de Â ndrode.s-« Poulmo
J081: de SOIf.:;a.-Pagou 5015de sello em estampilhas, que furam
devidamente inutilisadas ,

SnllhoI'.- Tendo sido crendo pelo Decreto n , íí29 de 140
de Janeiro de lH80 o corpo dI) alumnos da Escola Militar, é
da muior oonveni-ucia n-gular o respectivo serviço.

P:I';S~r<l1l1 :10 Courmandant« do referido corpo as principaes
attrib nições do segundo Commandanto da Escola Militar,
flcandn muito reduzidas 11, fUIIl'\UI'S de,ta nutotirlude, cuja
snpprcssão, ;d,"'1ll de trazer e('.I'JlOlllia para o, ('01'1'1''; puhhcos,
ior:i [I "all!:lgi'lll de prevenir l'Olllliclos entre 11 mesura auto
ridade e ° ' ouunaudnnto do dito CIII'lIlJ.

Sendo o )):ltalll<11) di) ell,C!:I'lIlteiro, rornccido actnnlmente do
lIIe';II1O mudo por que ° S:'1I1 1)'; demais corpos de linha da
gU1Irllií'ií,) da Cl'II'II', convem SI'I';II'"I-1) da I'cuIIonlia do rancho
dos alurn uos e e,labui<'('el-o fÓi'a da 1':"cl</1I, deixando apenas
1111 i uma f'I)III[l:llIhia, puis a c~;pl'['ienci:l tem demonstrado ser
pri'jndlcL" ;'1 discipliu« ° coutact» do dito hatalhào com o
corpo de ai 111111100.

Outra neccssidndc 1IIJl'2SCnla-se flue merece ser attcnrlida,
qual 11 do transferir as dnas cadeiras do 2.° anno, tanto
do curso superior da Escola Militar, como do curso de in-
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fB:Íltariae cavalla'ritl da ES(jola dá provincia do moGrande do
Sul, para o Lo anno, e as duns deste par~ aquelle. Assim,
ficará o Official de iufantaria e cavallaria com os conheci
meMos preciws a eslll'Sdú'à'i armas. não tendo necessidade dos
Que se lldqnirem no actual 1.0 linho, os quaes llplm3s sNVf'm
de cmh3raço aos otlieiaes que se dedic:llll ás 1I11'sma" armas.

Com 3 mencionada transferrtlcia, na E,{~ola do ltio Grande
do Sul scrú mister crcar-se provisoriallll)ute mais um anuO
de estudos .para completar nesta Es,'o\a o curso da nruia de
3rtilharia, satisfazendo·se dest'arte a neecssidadn de estabe
lecer na dita provineia um curso coulpletn das ires armas.

Finalmente, tendo sido ekv;rdo por DI"'ret l
) de 9 d» cor

rente, a seis, o num('rode in;;\rudOI'('S dij Escola Milit:H', de
conformidade com o § l.0 do art. 'L" ria Lei n. 2\1~1l de 21 de
Setembro de 1880, convem outrosim rl'gularisar o serviço da
instrlJcçüo pratica do dito est:l1Jt:lecilllcllto, em rcla(;ão úlIuclle

nurnero de instructores.Todas estas medidas, tão importantes (Iuanto uteis, não
acarfl.ram

a
menor despcza, 'nem t:"11I pllueo fe]'(~lIl os dil'l:itos

e vantagens dos lentes, re\lelill on'". \lrorl';;SOl'l~S c adjuntos;
podem, portanto, rcaliz3r-se, :dtrf"nlloSI~ :1[H'n:\s 1I1gumaS
disposiçõt's dos regu\nmcntos, t]lw \):li\ar:lIo cflm os Dl'cretos
ns.0

529
de i7 de Janeiro di' lH71~ II lin\:} 111' 2~ de Dt'zt'mbro

de {877, em vista da aul',ri1Wção quo tem o Governo, cem
ferid3 nos arts. 2ti5 do pri meiro 110' ci1:1l1os n'gulnmonto

s

e 6t;i do ultimo.Para esse fim. tenho a honra do ,11 hnwtlt:l' :"t assign:ltlU:\
de Vossa l\lagestadc Imperial o dl'l'reto junto. -

Sou, Senhor, com o mais profundo respeito, L1e Vossa Ma
gcstade Imperial, subdito muito Ilel c reverente.- F ranklin

Americo de Menezes Doria.

DECRETO N. 820;) - 111-: :\0 \11-: JULUO !lI' 1881.

Altera alglmlaS disl'esi0 óm; d(}s'Rr~1l1illll,,"tos Ih, EscolilS Militar (\a Corte"
do illfalltilria e cHallatia lia I'r"I;I\,·i:l ,I" lIio 1;,a,,(\C 110 i'; li ,

Em virtude da autorização con ferid:l nos arts. 255 e 65 dos
Hegulall1entos approvados pelos Decretos ns . 5;)29 de 17 de
Janeiro de 187lo e li7H:l de 2\1 dI' lJ<'zpmbro de iH77, para a
Escola Militar da C()rte e \larn a ll(\ inf;lnlllri: 1 I~ e;lvnll;lrin da
Provincia do Rio Grande do Sul. llei pOI' hem, Attenll

enllo

ás conveniencias tio ensino e dfl serviço, Deerelar o seguinte:
Ar\. 1." E' extineto o logar 1\1' s.: Comlllandante da Escola

Militar da CÔrtc.Art. 2." O Commandnnte da IlICSII1:l Escola, nOS seUS im-

pedimentos, será substituido :
;,t.o Na Congregação pelo Icnte cathedratico mais antigo, e

no conselho escolar pelo profl'ssúr lambem mais antigo.
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2.° Nos conselhos de tnstrucção, de disciplina e economico
pelo membro mais graduado.

3." Nas demais íuncções pelo Offlcial mais graduado,
segundo a hierarchia militar, d'entre os lentes e empregados
da Escola,

Art. 3,° O Offlcial que na referida Escola substituir o
Comrnandnnte, só poderá deliberar, sob sua responsabilidade,
em assumj.tos, cuja decisão seja t:lO urgente que deva ser to.
rnada sem demor», não ohstnute a falta de presença do mesmo
Commandante, ao lJlVd immeüiatatncnte dará conta do seu
acto ,

:\ rt , !t.O Ao Ajudante da dita Escola, além das attribuições
que lhe são cuuferidns no art. ti8 do Regulamento appro
vndo pelo Decreto n, 55:29 do 17 de Janeiro de 1874, compete:

i. ° Iteceber e transmitlir as ordens do Commandante ;
detalhar o serviço militar geral da Escola, ordinario e ex
truord iuurio : organizar c assig nnr as; ordens do dia, sub
rnetteudo-as previamente á approvação do Commandante.

2." Verificar e rubrtcar todos os documentos da receita e
despeza da Escola, e apresentai-os ao Comman dantc.

Art. 5. ° Tanto na Escola Militar da Curte, como na de in
Iantaria e cavallarin da I'roviucia do I\io Grande do Sul, flue
passa a denominar-se - Escola Militar da Província do Rio
Grande do Sul-, ficam transferidas as duas cadeiras do
1.0 anuo para o 2." e as duas deste para aquelle.

Art. n." O curso da Escola Militar da Província do Rio
Grande do Sul tlTá provisoriamente mais um armo, quo será
o 3°, e neste se ensinarão as seguintes doutrinas:

1. a cadeira. - Mecanica racional e sua appllcação ás ma
chinns ; halistioa .

2a ca'leira.- Tcchuolocia militar, romprehendendo odes
envolvimcuto da tel-g raptua e illuminação eleotrrca na de
fesa da, pnH:as, e [1l'ecedida <las nll<;õl~s indispensaveis de
mineralogia, gl)lllo!!ia e hotanica ; artilharia; minas militares.

Aula.- Desenho da for tiflcaçãn e das machinas de guerra.
Art. 7." As cadeiras e a aula mencionadas no artigo an

tecedente serão regidas por dous professores e dous adjuntos,
devendo um destes coadjuvar o professor de desenho da
Escola.

Art . N." Na insl rurção pratica da Escola Militar da Pro
vinria do Hio Grnruln do Sul se comprehenderá toda a pra
tica relativa á arma de artilharia; para esse fim haverá mais
um 2." instructor .

Art. 9." Para os lngnres rle professores, adjuntos e 2.°
instructor de que tratam os dous artigos antecedentes,
serão nomeados Offlciaes com as habilitações exigidas pelo
Regulamento quo baixou com o Decreto n . 6783 de 29 de
Dvzemhro de 18i7.

Art. 10. Os tres annos da Escola Militar da Provincia do
Rio Grande do Sul constituem o curso de ar tilhar}a.

A.[\.. li. Os alumnos da mesma Escola formarão duas eom
panhías, commandadas por Capitães dll corpos especiaes ou
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de qualquer das armas do Exerci to com o respectivo curso, e
terá c:lda uma das mesmas companhias um subalterno. que
será um dos OfliciDes nlumnos que se distin~uirell\ por seus

estudos r comportallwnto.
Art; U. (}; :i\nlllllos approv:H10snas m:1lPrias d« i " anno ,

tanto na Escoln Militar da Cürll~. como na do \lio (;rande (10
Sul, firar:'lo com o curso de inf:mtaria r c:wallaria. e os quc
conelllirem o :Lo anno desta ultima Est'ola t"r:',o o curso di'

artilharia.Art. 13. Os alunlllos que fnrcm :lpprnvados plen:lnH'ntl~
nas mllterias das aulas que pnssam a l'IIll'·tituir o I." auno,
em ambas as Escolas, poder:)o ser proplI,.:los p:lra continuar

o curso de artillwria.Art. g. ~,' extl'usivel :'t Escol:l l\Iilil:lr (1a Provincia do
Hio Grande do Sul a di;.;posit::to do art. 11'1) (In 1\1",1I1:1IIIrnLo
que acompanha o Decretll n . titi::!!] de li Ih~ .bneiro do 187!},
alim de poderem os alumno;.;, qlle conclllirem o curso de ar
tilharih naqUt'lIa Es~ola, -ouununr na da C!\rtl' o eu rso de
estado-maior de i. a classe.Ar!. iii. O corpo de :llumnos, cre:\I1o pelo Decreto n. 7728
de H de Julho de 1880, se comporfl de 11m estadll,l\Iaior, de
Commandantes do cllmpanhias. til' sllh:i\ternos (\:1s lI1Psmas,
e dos all1ll1nos da Escola Militar. Il,'stri!Jnillos conveniente·
mente por quatro companhias.

O estado·maior constará:De um Commandantl', Omcial sup,'rior do um dos corpos

especi:les scientificos;De um Fiscal, Major do corpo ospccial sci.mtifico ;
De um Ajudallte, A\[eres ou Telwllte d.' corpo especial;
De um Secretario, suhalterno (k corpo espccial.
Cada t-om panhia terá:
Um C;tpitüo de corpo e"ppcial scienlifico ;
Um subalterno, tirado dos OtHci:lI's alumnos. () quo se tenha

distingnirlo por s('us cstudos e COIl1p0l'tallll'lItLl.
Art. 16. Serào elfeclivos do l'OI'PO de que trutn o artigo

:mtecedl'nle (JS Alfel'es·alumnos, c :Itlllillo;.; ao lIJesTl10 corpo
os demais omci:l\~s :t1ll1nnos.Art. 17. O corpo de alumno" é slljrito :10 cIlmm:lIHlanto
da Escola Militar. com quem tlll'l'l'l:I!llI'lItl ' SI' "lItonder:'! o
respectivo CommanI1al\t(·.Art. iS. Ao COlllllwnllanlr. [til lei"I'ai, :IOS Omdaes e infe-
riores do corpo cahcrn as attrihuil:ÜI'S marcadas no He:.\ula
monto (lo I;j (!" NO\'l'mhro rlel8iti.

Art. 19. O Commandanlo do corpo, além das attribuiçües
que lhe competl)lll pelo arLi~o anlf)Cel]clIte, tcrú as sl'guinles:

l.a Applic:lr lodo o seu zelo e esfo]'l;o para que os empre
gar}rs, que lhe são suLJordin:1I1 ,ls. c os nlumnos se conrlllzam
com toda a deccucla e hOlll'stitla.}r. l'''tillJlllalldO-os para esse
fim pl'los meios que lhe permiltir.'I\l os 1'1'~'lllalll\mtos;

2.
a

Propor ao Commandanlt' tia E;.;cola as prLlvilll'll1:ias
que julgar necessarias para melhorar o sy;.;lema de adminis
tração, disciplina, fornecimento I: escripturaçito do corpo;



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 807

3." Receber e transmittir ao Cornmandante da Escola, com
informação sua, todas as p-rticipações e reclamações dos
alumnos c empregados seus suhor-din.ulos :

'~." Policiar o estahelecirn-ntn, o ü-culisar todo o serviço,
para que este se raça do couformidade com o que se achar
prescrlpto nas ordens do dia, rerrulnmentis e instrucções
dadas pelo Commandante da ESC(l1.1 ou pelo Governo.

A~t. :20. O Commnndnnto e o 1\J;,jllr do corpo farão parte
dos conselhos de disciplina (Ia K;cula Militar cru substituição
do Ccmmuudante e Major do butnlhào de engenheiros, c,
conjunetamente com os Cornmnnrlnntcs de companhias, furão
tnmbern parte do conselho economien da dita Escola orn legar
do Commandante, Major e Commundantcs de conrpanhías do
batalhão de engenheircs .

Art. 21. O conselho econornico da Escola adminístrara os
fundos relativos no rancho dliS alumnos sórnente.

Art. 22. Serão claviculnrios do cofre da Escola o Ajudan te
desta, o Cornrnandante do corpo de alurnnos e o respectivo
Fiscal.

Art. 23. Quanto á applic!lçilo de penas pelas faltas leves
contra a disciplina, o Commanrlnu te do corpo tem !IS mesmas
attribuições que competiam pelo Regul:lmento de 17 ele Janeiro
de 187fJ. ao extincto 2.° Cornnumdante da Escola Miiitar ,

Art. 24,. Cada companhia terá seis alurnnos sarnenteantes,
sem prejuízo dos estudos, os q unes, sohre propostas dos
respectivos Cornmandantes, approvadas pelo Comrnandnnte do
corpo, servirão por seis mezcs, ou mais, si naquelle tempo
não se tiverem hahilitado devidamente.

Art. :!v. A sargenteaeãn será designada por escala, tendo
pref'erencia os alumnos de annos superiores segundo n ordem
de sua antiguidade.

Art. 2(;. Na I"órrna 110 art. (iO, 11. 11. 110 I\r'glll:uIlI'nto de
1.7 de Janeiro de 1871~, o CrJlIlIll:lUtlante da ESI:ola provideu
clara para que no corpo de alurnnos haja os inferiores pre
cisos para fazerem os serviços qlle silo incompntiveis com os
estudos da mesma ES('loJa.

Art. 27. O corpo de alumnos terá o uniforme marcado
pelo Governo. As praç!ls de pret usarão de espada, talim e
flador, Iúra de Iormatura, ou em corporação para cortejos ou
outros 3CtoS solemnes.

Art. 28. Alúrn do nrmamnnto das tres armas, que a Escola
devo ter par» pratica dos ulumnns, o rurpo dn al.nnnos terá
o seu armamento especial de infantaria e equipamento tamhern
especial.

Art. 29. Os Offlciaes alumnos, nos trnl131110s esr-olnrns. serão
obrigados a ter o uniforme de blusa e lionet corno os demais
alumnos.

Art. :lO. O Commanrlanto (~ os OlTIcíaes do corpo de alurnnos
terão os mesmos vencimentos do Conunnudante e dos Ofllcines
do hat lha" Ur~ engenlll'iros.

Art. 31. Poderão ser preferidas para a promoção 110 primei
1'0posto de Official as praças que tiverem o respectivo curso,
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Com a rubrica de Sua Magcsta,Jc o Imperador.

Franklin America de Menezes Darià.

Art. 32. O corpo de alumnos terá os seguintes livros:
Um por companhia para registro das praças de pret;
Um para registro geral dos Officiaes ;
Um para lançamento de documentos archivado

s;

Um para registro de pedidos;
Um para detalhe do servil,:O.Art. 3:3. Para o curso pratico da Escola Militar, haverá tres

instruclo
res

de La classe e tres de 2..', além dos dous mestres
de esgrima, do me,tre de equitaç:\u. e do de gymnastica e
nataçi,O, dos quaes trata o art. \l:i do negulamento de 17 de

Janeiro de 1874,.Art. :I'L O ensino pratico srrú distribuido por quatro

seccões, cabendo:À' i.
a

o trabalho pratico relativo aos trabalhos geodesico
s

e
topographico

s,
reconhecimentos militares, trahalhos de guerra

e cOJ\strucções militares;A' 2. a a instrucção de tudo quanto é relativo á pratica de
cavall

ar ia
e ao ser .... iço de pontoneiros, comprehendendo a

pratica de pyrotechnia.A' 3. a a instrucção de tUIJO quanto é concernente á pratica

de cavallaria e infantaria;A' 4." a esgrima em todos os seus ramos, a gymnastica e a

natacão.Art. 3;;. Os instructores de l.a e de 2.
a

classe serão distri-
buidos pelas tres primeiras secl;ões, de modo que a cada uma
toque um de cada classe. A 4,. a sccçào ficará a cargo dos
mestres de esgrima, e de gymnastica e nataçào.

Art . 3(i. Os instructore; de La classe devem ter o cur50
de alguma das armas ou dl\ alguns dos corpos scienlificos,
salvo si possuirem habiJita\:ões especiaes rel'onheeidas.

Art. 37. Os instructores, e bem assim os mestres de es-
grima, equitação, gymnastica e natnção, serão nomeados por
portaria do Ministro sohre prol;osta do Commandante da

Escola.Art. 38. O Ajudante da E,cola Militar da Cõrte é obri-
gado a residir l\lll edificio an nexo ú mesma Escola.

Art. 39. O batalhào de engenheirus I'oderú ser aquartelada
íóre da Eseola, deixando Ilesta sómente urna compllllhia

complda.Arl. 4,l). Ficam revogadas as disposições em contrario.
Franklin Americo de Menezes Daria, do Meu Conselho,

Ministro e Secretario de Estndo dos Negocias da Guerra,
assim o tenha entem\ido e faça eXl\cutar. palacio do Rio de
Janeiro em 30 de .Julho dI) 1881, (iO.o da lndependencia e do

Jmperio.

808
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DECRETO N. 8206 - DE 30 DE JULHO DE 1881.

AppfGVa o plano do reor~anização do batalhão do engenheiros

809

Para a execução do art. 3." da Lei n, 291H. de 21 de Setembro
de 1880, o qual elevou a oito o numero das companhias do
bat1lh~0 de engenhl'iros, Hei por bem Approvar o plano que
com este baixa, de reorganiZllç:IO do dito corpo, e assignado
por Franklin Americo de Melll'Z(~S Poria, do Meu Conselho,
Ministro e Secret3rio de Estado dos Negocios da Guerra, que
assim o tenha entendido e fllça executnr. Palacio do Hio de
Janeiro em :30 de Julho do 1881, tiO." da Independencia e do

Imperio.

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Franlilin Americo de Menezes Daria.

Plano de reorganização do batalhão de engenheiros, a l\@ se refere o
Decreto desta data

ESTADO.~IAIOR

Tenente-coronel ou Coronel Commandante...... I
Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . I
A,judante............................................ 1
Quarlel-mestre " .........•........•.. , . . . . .. . I
Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

ESTAD()-~[ENOR

Sargento ajudante ,. . . . . . • I
Sargenlo quartel-mestre ·········•······ _.... 1
Armeiro '" I
Artiüce de fogo ·.······ .. · ···· .. · I
Serralheiro.......................................... I
Telegraphista ' .' " . .. 1.
Mestre de musica. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .. . . . • . . . . . . . . . I
Corneta-móI' ' .......•.... " .' . •.• I
Music'os , •.. , ." ' 16

OADA OO~IPANI'lIA

Capitão ... , ...•.... . . ...••••.•.•..........•.••••..••• i
Tenente ou 1.0 Tenente ' ...•.....••••.•.•.••••• I

Alferes ou 2.°' Tenentes ·········~....·;;\\~fir~'~ '... -,
« ~,_,,\'I . '.[.1 t<,
\\ .'

\ .r, , .
_~C //
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i. o sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1
2. Os sargentos ······•···•········ 2
s.» sargentlls II1i1ndadorcs............................ ri
Forri"I.............................................. i
Cailos 111~ csqu:1dra•................ ·················· 8
Soldados artiliees ··················· :lj
Soldadcs tr:ilwIIJ:ldorl's · .. ···········•····· :l':.!
Soldados conductorcs ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ti
Cornctas , ' , . . . . . . . . . . 2

H.BSU:\IO

O1'1'IC:I.I\·>

omci~es do eslallo-maior ······················
Olliciacs de cOlllpnnhia ··············· .' .' .. , ..

Tolnl , .,

Totnl ...........................•...•... HOO

Praças de pret do cstnllo-ll1cnor. • . . . . • . • . . . . . . . . . • • . . . . 2'i
Praçns de pret d,IS companhins ·· 77(i

La Os Officiacs do hatnlhão (lt' en;,(onhl'il'os servirão por
commi.são, e s1'\,:111 tirarlos dos corpos do Exercito, de con
formidade com as di"p08i':õc, O','g\linll''':

U Comlll:ll1dallle. íl Mnjor e 110' C:I[lit~()s pertl'ncer:io nos
corpos e"peeiaes sciontificoO' 011 d,~ ('slado-maior de nrtilharia.

Os Tenentes dcver:io ter 111'10 111('nl)8 o curse de cnvallal'ia

ou inrnntaria.Os nHeres ou 2.0' T(:ncnll:s sl'r~o pr,'f,'ri1loO' Il'l'nlro 00' que
tivercm lwbilit:lçõt:s sl·icntili(;:t".

2.' Os omci:1es do hatalhão tlo cn'yenhl'iros eontinnarão n
percl'bcr os veneiment'ls o mnis vantagens 1]1lI~ ora pl~rc2helll.

3.' O armPiro, o aruüce dc: fogo, o serr:ilheiro e o tele
grnphista terüo a gradua('ãtl rlo 1.'" sargentos m:IIHlaJorcs.

!i," potlerão ser :lrlJitrnl};1S ;,(ralilil'nçlH's especiaeO' :'1s praçns
de pret, con!orme os trabalhos 1'1\1 que se ocellparem.

;j." Não serão [lllmittiilos cadetes "soldados particulares,
nem na qualidadt: de ;Idditlos.

6." Cada companhia SI)rá Ilivitliila em qnatro Sf'cções,
devendo cada uma rlellas t.r al'tiliCl's de oml~ios iliveslls.

7. a Nas companhias dovcrão ex.islir praras, quo lenham,
além dos onícíos designndos Ill"IC plano sob n cpigraphe-
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estado menor - os seguintes: de pedreiro, carpinteiro, mar
ceneiro, ferreiro, ferrador, snldndor, vi.Iraceiro, pintor e
correeiro : qualquer dos ditos ofllcios s('('vid pnra que a
praça possa ser elevada :í classe de S:II':':Outo mnndador.

8.' Os lagares Lil) far:.;t)nlos m.mdadores tias cnmpnnhins
r do estadu-ruenor serã« prl'I'lll'hidos por concurso, :'0 qual
serão ndrnittidas nüo só as pr:wils rio batalhão que tiverem
boa couducta , como tnrnbem qualquer pr"ç'i1 tios corpos da
gun rnição 0111 qUI~ '0 effert uor o 111eSl1l0 con.-urso .

a.' U hatulháo de e:1gl~nli('iros sl'r:'! 1'llIpfl~gado em con
strucções de r-strnrlus dn ferro, do linllas lI''''gT:lphieas, estra
tel-;iras noutros trabalhos rll~ I'ngl~nh:lria militar, pertcncentes
ao Estado, e lil':lr:'! :', disposiçào da autoridade que o Governo
desígnar , sendo aquartelado onde o mesmo l:overno julgar
mais convenuntc.

Iü. Para ns construcçõcs militares se destacarão as praças
que forem necessnrins, as (]ual's Ilcurüo soh a direcç:io dos
Olliciaes de corpos scientilicns, ''''sigllados peio (;o\'el'llo.

Palácio do Ilio de Jsm-iro em ;:0 (le Julho Ilr' 1881.
Frankliw Americo de Menezes Doria,

DECHETü N. 820í - DE 30 DE .llJLHO DE i881.

Conrcllo privilegio a João Gotl iol Thco.lnro Ttl ack cr para o prnr osso r1t'
hclingr.iphi», 1J1lt"l dnrl.u-a trl' i uvouta do ,

Attr-ndendo ao que Me requereu .Jo~o Gotliel Theodoro
Uílncker, c de eonfurmirlnd« cmn ° nnrerer do Conselheiro
Procurador da COI'I'la, SOI)l'r;lni:1 P F'íwnda Nnr-iouul, [It'i
por lnm Conceder-Ihe privilcg io, por 10 ;IIlIlOS, par:1 o pro,
CI'SSO que declara ter inveruadn, destinado á hel.ographiu,
segundo a descripção e aruu-trns, qu» apresentou e ücarn
archívadas.

Manoel Bunrquc de Mncedo , do MI'u COll,<l'llJo, Ministro e
Secretario de Estado dos N~'gol~il)s tia Agl'icultul'a, Comrnorcio
e Obras Publicas. assim o tenha entendido e fara executar.
Palacio do Hio lIe Janeiro em ;lO 11/' Julho de 1881. GO." lia
Independencia e do Irnper io .

Com a rubrica de Sua Magcstnde o Imperador.

Mal/orl Bnarquc de l11acedn.
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DECRETO N. 820S-DE 30 DE JULHO DE 1881.

Arrrova, com modificações, a reforma dos estatuto' da Companhia ferro
carril Pirahyensc. !

Attendendo ao que Me rl'quereu a Companhia ferro-carril
Pirahyen,e. (1lWidamente rei,rpspntaua, Il de conformidade
com a Minh,\ Immetliala lll',oluçii o de :!ti .le Julho corrente,
tomada sobre parecer da Sl~el:ito do, N,'goeios do Imperio do
Conselho de l~stado, exarado \'111 Consulta de 13 di: Junho
proximo passud«, Hei por hern Approval' a r!'forma dos seus
estatulOS, com as mOllilica~ões que com este b:tixam, as
signad<ls p"r Manoel Buar'lull de ~I;,cedo, 110 Meu Conselho,
l\lini,tro e Spcl'I:tario de E,tadli dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras publicas, que as"im o tenha iJlltendido
e fuçn executar. Palacio 110 lHo de Janeiro em 30 de Julho
,]r, 1881, 60. o da Indepelllleneia e do Imporio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

lIfanorl RlIal'quc de !facedo.

J\lodlticaç"'e!il a quc !ile rcrere o Decreto n. 8~08
desta duta

No art. 3." diga-se- o tempo da duração da companhia
é de 70 annos, contados da data do seu contrato de 28 de
Junho de 1879 com a Provincia do Hio de Janeiro.

11

Supprima.se o art. fL"

III

No art. :i. o depois das palavras-200i$ cada uma-diga-se
-e emquanto não pudorl'IIl ser ernittidos na sua totalidade a
companhia poderá preenchel-o por debentures.

O mais como está, additando-se-lhe- mediante autorização
do Governo Imperial.

IV

No art. 6.0 acrescente-sR- com approvação do Governo.
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Os arts. 10 e li ficam supprimidos.

VI

Supprima-se o capitulo 11.

Vil

813

Elimine-se o capitulo 1II, com exeep(:iio dos arts. 21 e ':27.

VIII

Supprima-se o art. 31.

IX

Supprimam-se os arts. 32 e ;13 do capitulo IV.

Supprirnam '~e os arts.;37 c 3t1 do capitulo VI.
Palacio do Bio de Janeiro em :lO de Julho de 1881.- Munoc!

Buarque de 1I'lacedo.

Reforma dos estatutos da Companhia torro
carril Pirahyense

CAPITULO I

Art. l.0 A companhia -ferro-carril Pirahyense-« tem por
Ilm executar os contratos celebrados ~ 28 de Junho de 1879
e a i2 de Janeiro de i880, o pr imei ro com a Provincin do
Rio de Janeiro e o cidadào Mnrrulin« Ventura Goncalvr-s, o
segundo entre a Provincia de S. Paulo e «s culadàos Joaquim
Ovidio Saraiva de Carvalho e !\!al'l'olillo Ventura Gonçalves,
para construcção, uso e gozo de um» linha férrea de bitola
estreita, por tracção a vapor, a partir da estarão de Sant'Anna
da Estrada de Ferro O Pedro Il ao AlamiJary, na Prnvincia de
S. Paulo, transferidos a esta companhia pelas escripturas
publicas de 2'1< de Novembro de 1879 e 17 de Julho de i880.



A linha Ierrcu divide-se em cinco Sfwf:lles, sendo :J pri
meira da estacão de S;l\lt'Anna ;'1 eid;\rlll de Pirahy; a scç:nn
da desta II freguezia do Pilssa-Trcs;:1 tcreci'ra d'ahi ao
Banco de Arên ; a quarta dc,tr) á cidade do Bananal, e a
quinta d'ahi ao Alatnbary. ' -,

Art. 2," A compauhi:I ar'l'ita, n:1 illte~r:l, as condLçocs
e obrigal:ões do Clllltl':IIo cl,I,'i)r;\llr, cOln a l'l'l,,;jdellcia do
Itio de Janeiro. a 28 de l uuuo lk 187\1, ('0111 I) rilladiio Mar
colino Ventura GOJ\(::dvlls, e Oill'i!!a,slJ a ('Illllpl'il-:\s e sutis
raul-as, e bem assim as (]" Cllllll'atll ('elcllrario com a Pro
vinciu de S, I'alllo, a 12 tlr' ,1;JIl"il'o lk 18tW, e nutros que
vcnhn a .ulquirir.

ArL 3.') O tempo rlo I]uPI,:iio di; ,'omp:lnhia ,('rá de 70 nu-
nos, prazo 110 [Jrivik:~io, 011 "ulI'O cstipulallt1 em seus con-

11':\lOs.Art. r~." A companhia tr'l:'! ,"lia sl~d" na cidaele de Pi-
rahv ali nesta Córtc .

A'rt. ri." o capital ela companhia seret de 3.000:ÜOO,? re-
presentados por aer'àes (li' :200\ '::lIla 11111:1 ou por tleliontll
I'OS, titulos de lll'l~i'<'I'I'lll:ia OIL iJu:rI'l'u'r outra oper:II::"o de

crcllito.Art . li." O c:tpiUll da ('.1I111[1:\iI1l i ;1 plllkl'à ser nng'lllenta(]o
pordeliherat)o da :1,sl'mlll,"a :";I'r:iI dos :Ilocilllli,tnõ, quer ~t'ja
lel'alll:HIII lodo por :H:I'III's, q111'r !,lIr lillllllTSlilllO.

Art. 7,0 No I::ISO du sl~r prl'I'i:'o :lll,'!llIl'l1lar-Sc o capital
c sd:

'
resolvilb a ollli,;süo rie ;1('r'I:I'';, (I'; nCI'iUlli,ta,;, j;'\ in,;cri

ptos nos registros da eOllll"lIlhia,ll~ri-'o pl'efl'rcneia na distribui-
ção das novas aceues.

Art. 8.0 O capitnl Iit'ver:', seI' re;diz:l(l<! por ehamilll:J,:,
nunca rnalorr-s de 2() "/0 do vulur ll'illlillal das :11'<;')"';' fllW
seriio de 20GB I'nda uma, (IUO ;, dirl'l'toria .mnuuciur» nas
folhns [lllhlicn,; cnrn I'S[ln('o, [11'10 Illl'nos, dn ;J() dins de 1I111:J
a outrn chamada, dnvr'!J\]rlOs ;II1I1I1IU:ill'; ser !luiJIir.:ados cum
oito dias de anll'el'dl'nl'i;r.

AI'!. \).0 O,; aeeionistns 1111 ,'1111'; "IU'I'C5'II\'('S s:'rl res[lrillsa-
veis pel« vulor das :1l'('l)l'S qll(~ ,uk;cI'lWI'J'alll (' VCIII1:11l1 a suli
scre ,er. p"dl'lldo:J :JS'Ulllhll;a ~1'I':d dos :lI'eioni,;tas consille
rnr em eonunisso as :II'I,:lll'S,I'llllIlIl'n tl'!ll!ll f\\ilo ljualqucr
clltl':lda do Cilpital, 11:111 ,'' J'1';tliZ"11I ;IS __ 1I11-;(',\II('lllt's.

Art. 10. A t!'al\sfl~!'I~I\I'ia d;ls ;11'1'111';' f;II""'·l1a lli' (\onl")l'lIli·
dado COIll a Lei 110 2:l de Aao-to dó \H"O o termo lanario 110
registro da eomp:lJ1hia, :;ssi'!n;lrlo [11'\0 vt'lIdl'dor c coru
prado!', 011 "'n8 pl'or'Ul'ilflrll"'s 1t\'~idlll('llle Cllnstituidos, sendo
o dito tl'rlllll :iIl11Ii'nli"ildo pr'lo ~Pl'pntp Il:J eOll1i'allhi~.

Art. 11, Si a e0ll1pillllJi:1 Si>!]'I'I'I' pl'l'jnir.o:" que illisol'nm
a terça parte do s-u l'ilpil:Ji, (~ntl';II';'1 louo em liqllitl:H'flo,
salvo deltbcracão -ontrari« tia ;"sr'lIIiJlr"a "lIr:'" dos aecionis-
tas,' ,~

Pa~agl'aph() uuicn. A tlis,oluçiio 011 liquidnçflo (b cnru
panhia se VI'rili":Il'á tatnhcru n(l'; «nsns tio art. ~3;j do De
ereto n . 2711 de lU de DI'zelnhl'o de l~liO, [lI'Oeed(\lltlo-sC de
accórdo com :'s t!i,posiç'í

""
11" CII:li:"rl Comllll'rl'Íal.
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CAPITULO II

IlAS ASSEMnü;AS GER.\ES

8W

Art. J2. A asscmbléa g'e1'al comnor-so-ha de accionistas
possuidores dl~ umn, ou m:lis a('('u,~s inscripl:1S /lOS registros
da cOlllpanlIia, GO dias :1I1tl'S da rcuui.ío .

Art , J:J. Julgnr-se-hn conslituida a :1"Sl'llIliléa gcral achando
se presentes accionistas que rcprcscutcm m:li, de um terço
das ae\'ul's l'll1itl,idilS ; nân se veriürnndo ()SSI) numero na pri
meira convocarão, Inr-se-ha outra para oito dias depois, e
entáo se delilrernrá com os tlccioni,las prl,sl'ntcs.

~ L" Quando SI) tratar d" augllll'nlo de eupi t.rl, reforma ou
modificação do" estatutos dtl cornpanh i:l, é inrlispensavol a
presença de a""ionislas que representem mais de metade das
aCI'ues emtttidas, e que SIWS resoluções obtenham maioria
absoluta riI' votos presentes.

~ 2," Parti rdlJ!'ma dos estatutos dever.i prccnder proposta
d:1 :,dminisl.ração e parecer l\;t cnuun issão Iist-al, dcclarnndo-sc
a, reformas que se prdcndl'll1 Iuzer, Oll a requerimento, pelo
menos, da decima parte do, metnhrns da nsscrubiéa .gurnl com
idcruica dnc'i~f;Jr:ão; o IIH',1II0 0'0 pl'<Jlic<Jr:', no I';)SO do inter
prctnçâo autlrentica tios l',;t~l.Iito'.

Art , H. O ncrioni-ta, hnhilit.uln 11:.\ fúrrna elo nrt , 1:2, tem
direito, si não puder curnparecer á assetnhh'a g-er:J!, d- se fazer
representar por outro ael'ÍiJIlista, tamücm huuilitndo, ronrerin
do-lhe para isso poderes especiaes ; uão podendo, porém,
este reprcsontar mnis fJIW um :1I:l'iolll,ta.

Art. W. (;;111:1 accinnislu, possuidor llio cinco :II'(:Ü"s, terá
\1111 voto; IIJ:1'; nenhum aCl'iolli,t:, li'r:'t nn.ls ,'o 10 votos,
qualquer (Jlw sei:l o numero de :I('lo'U(',,; que possuir, embora
reprc-en te COIIlO prucur.rdor.

Parngruphn uuícu. l\'iio ,('rão admittidos votos por procurn
(,~" nos casos especiaes de eleiçâo da directoria e cornrnissào
fiscal.

Art. 16, Serào adruittidos (~1II assembléa geral, sempre U"S
conrlicãs ,I" :11'1. -12 :

1. o 'Os inveutnriuntcs /llll' ,('IIS inventm iarlus ;
2. 0 Os pais, tutores e curndures do:' i e,'l azcs e iuterdicos,

que representarem ;
;l." Os tnurIdos por suas mulheres ;
~.(, Os prefl""to,; de '111:111/1101' lirlll:l ou I'orpo~al'ão,
Al'!.. 17. FÓ!':l (]IlS C':ISOS d",; p:lr:l,c:raphll'; do nrt . 13 o da

ell'iç:lo da dirtctoria as VO{;Il.'lle-; ~I'l'ão [('il:ls 1)(')' cn]iit •
Art. 18. A assernbléa gerar reuuir-sc-hn, ordiunri. m nte,

em qualquer dia do mez d, Julho de cada au no. ara
torn»r conhecimento do relatorio I' do halanço du ann- findo,
assim como para eleger os mernhros da dírcctoria, si disso
houver mister.
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Paragrapho unico. A assembléa geral tambem se roumra
extraordinariamente sempre que a rlireetoria julgar neces
sario ou quando seja reljUl1rido por aeeil>nistas, que represen
tem, pelo menos, um del'imo de ucções emiltidas; nessas
reuniões, porém, só se pllderá tra tar dos nssurnptos para
que houverem sido eonvoeadas, os quaes serão publieados,
quando se /izer a convocaçào.

Art. i9. A eleição dos nu-muros da direetoria, bem como
todas as delibef<l(;ões da a,q)lnblt'a gernl, serão por maioria
de votos dos aocionistus presentes, snl vos os jJaragrap!los do
art. 13.Paragrapho unico. Quando SI' tratar da eleiçiío,. prescrlptn
neste artigo, não produzindo o pl'illl('i"o escrutinio maioria
absoluta, proceder-se-!la a sl'''undll entre os candidatos mais
votadus em numero duplo dl)~ que tivI1rem de ser eleitos.
Dando-se empate, deeidirú a sorte, e neste segundo eser u
tinia prevalecerá a muioria rel:1tiva, no caso de não reunirem
os candidntos maioria absoluta.

Art. ~O. AS reuniões da as,embléa geral serão presididas
por qualquer accíonista que n assnmbléa designar por votação
ou aCc\;llllação, e que servirá em todas :IS outr;IS que se
reunirem durante o un no, convidando este dous accionistas
para secreta rios .

§ i. o Nas asscmhléas gl'ral1s ordinarias será eleita, d'entre
os accionistas, uma cnmrnissào de tros membros para exa
minar as contas apreseutndns pela directoria e sobre ellas
dar parecer dentro do prazu de l;i dias.

§ 2.0 As delíbcracões da :I<sl~mbléa geral, tomadas de
accõrdo com as d isposições destes estatutos, são obrtgutorlas
para todos os accíonistas dissiuuntes ou ausentes-

CAPlTULO IH

D,\\mltli\STHAÇÃO

Art. 21. A companhia sorú administrada por uma directoria
de cinco membros, eleitos pela assembléa geral dos ncolonistas,
e um gerente.

Art. 2::1. Os dlrertorcs 11l1vI~riío ser eleitos do modo se-
guinte : na fim de tres «nnos será um elilllinado prla sorte
e substituído por outro que a assendlléa de"ignar; no jlrn
do nnno seguinte, será di rnina.lo o seguudo, t:l111bem pela
sorte substituido do mesmo modo que o primeiro; no fim
do. outro armo será substituido o torneiro e d'ahi por diante"
todos os annos, será subslil\lido o mais antigo, de modo que
o tempo de exercieio do ca(1:1 um director é de tres
annos,
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Art. 23. Não poderá ser eleito director quem não possuir
50 acções, pelo menos ; quem Iór empregado da companhia ou
tiver contratos cmu ella, por si, Oll associado a outro.

Art. :2'L No caso de vagar um do, logares de direetor antes
da reun lün da assernbléa 'g'enll :1 direeroria convidará um
dos acclonistas para preencher a vaga até á prnnetrn reunião
da assombléa geral, que proverá o logar detlnitivarnente.

Ar!. 25. Si, em vez de urna vaca de director.sse derem duns,
o director, que ficar, convocará. «xtrnordlnnrfnmentc, uma
assemhléa geral para provcl-as . A dtrectoria toda não psderá
retirar-se. sem que convoque uma as-einbléa geral extraor
dinnr ia, aflrn de ser substituida .

Art. 26. Nesta hypolhese póde a assernbléa reeleger a di-
rectoria demissionaria.

Art , 27. Incumbe á direetoriu :
1. 0 Velar pela tlel execução destes estatutos;
~." Nomear, ct'entre seus membros, um presidente, um

thesoureiro o um secretario;
3. o Nomear o gerente, logo que o serviço da companhia o

exigir ~
!J,.ú Inspeccionnr as contas e halnuços do gorente ;
5." Apresentar á a-sernhk'a geral, na reuniàn ordinaria do

mez de Julho, de cada nnno, o balanço que lhe fôr apresentado
pelo gerl'nto e vurificado por ,i com seu parecer e um rela
torio do andamento dos negncios da companhia e de todas
as occurrencías ;

6.° Guardar os dinheiros Lia companhia, depositando-os em
um Banco de sua confianca :

7. o Autorizar os pagamentos somente quando reclamados
pelo gerente;

8. 0 Ftscalisar o emprego dos dinheiros da companhia e
suspender o gerente ou q lia Iquer ernpregndo-que preva rique,
até que se justitlque da causa que tiver motivado o neto ;

9." Hepreseutnr 11 eompanhiu em qualquer parte por seu
presidente, dr-ruandar e ser demandada (l constituir procu
radares;

10. o S"gurar, contra todos os riscos, comprar, vender,
alugar, edificar e cnntratar, lendo amplos poderes para tudo
quanto fôr a heneflcio da compantun .

Art. :28. Sâo attrihuiçiies e deveres da grrcncia:
f." Nnnrear todo o pesso:i1 do servi:.-o interno e externo da

companhia e .demiuil-o, quando entender, iI bem do serviço
e Ú reclnrnação da directoria ;

2. o Propor ú directoria os vencimentos dos empregados;
3," Fazer escrípturar os livros da companhia com toda a

regularidade o pelo systema mais simples ao alcance de qual
quer 3c('ionista que os queira examínar ;

-i. o Zelar e ílsealisar tudo quanto pertencer á companhia,
tendo tudo em ordem c debaixo de sua irnmediata res
ponsahllidade :

15.° Prestar á directoria todo e qualquer esclarecimento
que lhe fór pedido em relação ácorripanhia ;

.ODIR IUCOTIVO tSSt tI~



li." Apresentar á directoria, todos os semestres, um balan
ceie d~ receita e despeza tia cOlllpanhia e um l:e1alO

r io
de todas

as occurrencias quc se derem;
7. u Propor ú dircetoria tu.lo qU<lnlO julgar a benelicio da

l'lllllpanhia ,~hoa on\elll da ;Idlldllistr:\l:uo ;
8," Gerir todos os trabalhus inlerllO S I~ extl'l'lIOS da com,

panhia, ('onfeecil,n:u' 1I1lI rl'~ul<lnH'nto .nieruo, ólpprovado
pela direrloria, em que Sl~ l'slallcll'I'.er(1 um lI11il'orme para os
l~nl1lrl'gados da ('oll\p;mlJia I' os I"'VI'n,s 11L~ (':\lIa urn ;

~)." Conl'eccion;,r, com appI'lIVal,:'IIl tia dirl'etoriêl, uma tabrll<l
,]0 horario dus partil};.s I' che)!:Jll:l, dos ealTOS c uma \;Irif:l
para a l'obralll;:1 dos gcnel'OS I' I'CI:,q~,:iros que transportare,n

lIS l'afroS tI:l ('OJl1llallhia ;
111." 1\1'1'1'1':,,1:11' lo(h :1 rr ur!», l\.-sp,'ndi'lltlll a:; qU:llltins prc-

ciS:I" p:II'a ul'llmwllos e l'llst,·jll da l'IIIII[I:ln liÍ:l. e prestar Cllnt:lS,
Illcnwlmentl', até:1O tlia lU do mez :'e~lljnle, ao tlil'l'ctur thc
suul'l'iro, entre)!ilnuo-Illl' ti :'<lluII que lloavcr mensalmcnte,
reciho r-m dupliC:lta do halam'l'll' (IUI~ <lprc,enttll' ;

l í ." Contr:lt:ll' as obras '1111' fol'l'll1 preeis:lS, assim comu
quallluer nwll'rinl, H~mprt~ ruiu allprO\[II:;II) da direl'toria;

1'2.
0

Conferir () visar tllda:' a" ('011\:1:' que houverem de
ser pa)!:ls pelo uirel'tllr 1IIe:iourl'iro ; , '

I:\." E' o respOIl"aYl'1 por qllttlquer :,ulMacçuO e prej:lIZl1
causados pelos ,'mpl:t"g:1l10s lia "Ollipallilia, de su» nOlfll':lÇ:'io,
podendo por isso I'xigil' li:lllI::1 Pl'I'ulli:lria, «u por est:ripto,
para mlmiss:'io UI' qll:dqllel' "llIpl'I'~:llh;

H,o Ter UIlI :,ulJ.gcrcllle, '1111' o :Illvilie. ellltuuo « o substi-

tua em suas faltas;15." Fazer, por eSl'I'ipto, todas :1' reclam:ll;ul's, partici-
pações e respostas ú dlrel'tona, nUII l'el:ebendo da mesma
ordem alguma de mOI\o divn:'II,

Art. 'Z\l, Em relnUI]('r:II':IO ,li' SI'US Il'nb:dllos e responsabi-
lidades 0S membros da dircctorin porl'I'i,er:'io o seguinte:

O presidente, :l.Ü005 e (I'; ouln1s dírectorvs 'Z:'J,OOIS, cada

um, 3nnualtuente.Art. :.lO. O ~creIlte da clllllpall11ia percebel'ú o ordenado

annual de fi:OOObOOO,

C,\l'ITL'LU lV

Art. 3l, Dez aunns depois de inaugurada toda a linha ler
rea, dedllzir-se-h:'io da renun liqllill:1 ;;" annualmente, que
são de-tinados p:JracoIlstilulr o flllldll de reSlJrva, que terú
a applicaç:'io determinada 110 1\,'glll:lln l; 1I10 de l\l do Dezembro
de HHiO e será empl'I'gndo em ntulos d:l divida publica fun
dada, geral ou provincitll, Ijn:1lluo (IS lleslas gozarem dos pri
vilegios dos daquellcl, eui bilhetes do ThesOlll'O Naeionu\ ou



,I\.T"'; !JU I'UVEH LXECUTIVO 81~,

em lettras hy uothecarias de estabelecimeutos de credito real,
garantidos pelo Governo. (Alterado.)

Paragr.rpho unira. Feita esta reduccão, será (l restante (l:!
renda liquula distribuido pelos uccionistas.

Art. 32. Logo que o fundo de reserva' utting ir a um
quinto do c,apital da companhla, a verba, que lhe deveria
ser destinada, passará a ser distrihuida, como dividendo,
aos acclonistns, salvo resolução em coutrario da assernbléa
g(~ral.

Art . :~:L EIlI reuihuiçâo dos onus e respousnhilidarlcs
quo pesam sobre a gel'tmcia, sempro que a renda liquida.
deduzido o fundo de reserva da companhia, dér para ser dis
rribuido, mais do 7 0/" de dividendo, terá o gerente 2 % 50
hre a renda liquida, além do que lhe é consignado como sou
ordcnado ,

CAl'lTULU v

!l,1 I:O~IMlssIo l/o'CAL

.ut , ;)40 A commissão. di: qUIJ traia o ~ 1. n do art. 20, ser;i
composta de acciontstus deito: plJla asscmhléa geral, servin
do de presidente aquelle qUI' entro si escolherem.

Art. :JG. Ineumhe á couunissão tiscal :
I. o Exnmmnr a escripturncão da companhia, para o que a

dlrectnria lhe íruuqueará os livros e documentos da receita e
despeza e lhe min istrn rã todos os eselaredmcn tos lJuo
requisitar;

2 o Apresentar ú asscmhlúa ~.)ral 11m; uccionistas. nas reu
niões ordiuurins, o seu purcccr sohrc a gli:-;tUO da directoria,
durante o anno deoouirlo , e quaesqucr !wg'H.ios coucernen
tes á companhia, dc uccurdo com a ultima parte do ~ L" do
art. 20.

Art. 36. POI' morte, renuncia ou impedimento de qual
quer dos membros da cornmissúo Iiscal, os restantes preenche
rão a vaga, convidando um accio nista, de 30 ou mais noções,
que exercerá o cargo :1[(: Ú primeira reunião da nssernbléu
geral.

CAI'ITULU VI

Art. :37. Os casos omissos nestes estatutos serão julgados
conformc a pratica seguida pelo commercio ou e " - --'"
generes. ... \~\JOTlI ~',) 1/l (

l~
',,\; 00 r,

\., () ':
<; Ó»: r'l) 1 ..\ [Il'

", .~
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Art. 38. Todos os suhscríptorss aceitam as disposições do
presentes estatutos, conl~e(kn(lo plenos poderes á dircetoria
para aceitar qualquer rnuüitlcnçãn, que Ior feita pelo Go
verno Imperial, para ,1 sua appruvaçà«, depois da qual come
çarão os trabalhos da r-om pnnh in.

Art. 39. A directoria Iica autor iz.uln, com plenos poderes
para fazer acquisição de qualquer priv ilcgi« ou concessão
para o prolongamento da linlia fl'rr"a, podendo, para isso,
assignar os contratos preoísos, til'lmdo ('0111 todos os poderes
para transizlr em utilidade da comuan hin, como si f0r:t em
cama propria, revalidaudo os seus a assernbléa geral dos ac
cionistas da companhia.

Cidade de Pirahy, 18 de Maio de ISS[ ,- O presidente da
directorta, DI'. Josd Luiz f?i.'J uci1'1I.

DECRl<;TO N. 8:209 - DE :\0 DE JULIlO DE 1881.

COIl~ol1c permissão a Antonio Loo(loldn d.r ':-:'ilva Caril pista pa r.i c'tp!orar ouru
o outros meta os 1I0 tu uuir-iuio do I\io Preto em ~lillas UCl':lcJ:-:.

Attendendo ao que ~[e requereu Antonio Leopoldo da Si!V:1
Campista, Hei por bem Conceder-lhe permissà« para explorar
ouro e outros metaes no mu nivipio do !tio Preto, na Pro
vincia de Minas Geracs. mediante as clausulas que com este
baixam, assignadas por Ma[IOI'1 Bunrque de Macedo, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negucins dn
Agricultura, Commercio c Obras Puulicas, que assim o ten ha
entendido e faça executar. Palario do Ilio de Janeiro em ao
de Julho de 188[, 60.0 da l ndepeudencia o do Imper io .

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Mal/OI" lIuarqw' di' llfacedo.

Clausulas a (Jue @c rere."e o Decreto u. 8~()9
dest.. data

E' concedido O prazo de dons annos, contados desta data, 11
Antonio Leopoldo da Silva Camuist.: para, sem prejuizo de
direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro e outros metaes
no municipio do Rio Preto, da Provincia de Minas Geraes ,
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As explorações poderão ser feitas por qualquer' dos modos
reeomrneudadus pela sciencia. As que se tiverem de fazer
em terrenos possuídos por m-io de sondagens, cavas, poços,
galerias subterraneas ou o CI',O aberto, não poderão ser exe·
cutadas sem :luloriz:J~'iio c,rripl:, dos proprielarios.

Si e,;l.a, porém, 1I11l rM negada, poderá ser supprida pela
Presidcucin da provinciu, IIll'diallll' fiança prestuda pelo cun
ressiunorio, que respun.lerá pela indemnização de todos os
prejuizos, perdas e darnnus causados aos pPuprielarios,

P1lI'H conccssào de semelhante supprirneuto, o Presidente
da pruvincia mandara, por editar-s, intimar os proprieturios
para, dentro do pr,lzo razoavcl qne marcar, apresentarem os
moti vos de sua opposíção e requererem o que julgarem a
hem de seu direito,

nr

o Presidente da provincia concederá ou negará o suppri
mento requerido á vista das razões expendldas pelos pro
pri.-tarios ou á revelia destes. declarando os fundamentos de
sua decisão, da qual po.lerào os in tl'l'i's,;ados recorrer para o
J\1inisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Este recurso, IJOn'm. somente será recebido no elfeito devo-
lutivo. .

IV

Deliberada a concessão do supprimento da Iicençn, pro
ceder-se-na immediatarnente á avaliação da fiança de que trata
11 clausula 2." ou da indernnização dos prejuízos :<llegados
pelos proprietario-, por meio de arhitros que serão nomeados
dous p.Io concessiona rio e dous pelos propríetsrlos. Si houver
empate, será decidido por um quinto ai bitro nomeado pelo
Presidente da província. Si os terrenos pertencerem no Estado,
o quinto arbitro será nomeado pelo Juiz d,' Direito.

í-roferido o laudo, () concossionn rio seI'Ú obriga rio a effectuar
no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da
importancia em que fuI' arbitrada a indemnização, sem o que
não lhe será concedido o supprimento da licença.

v

A indemnização de que trata a clausula antecedente será
devida ainda qunndo :IS explorações forem feitas em terrenos
de propriedade do concessionarlo ou do Estado, uma vez
que delta possa provir darnno ou prejuízo aos proprietarlos.
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VI

Será igualmente obricado 11 restabelecer á sua custa o curso
natural das águas que tiver UI) dl!sviar de seu leito pela ne
cessidade dos trabalhos da cxpluraçáo , Si o desvio dessas
agnas prejudicar' a terceiro, 11:10 o pocltlr:í fazer sem licença
deste, que poderá ser supurida mo.líant« indemnização, na
F"'rma estahelecida na clausuln 'L"

vn
Si dos trabalhos'tla exploração resultar a formação de pano

tanos ou estagnação de ngu:ls que possam prejudicar a snude
dos moradores da circmuviviuhanç», () eoncessionario será
obrigado a dessecar os 10I'rrll'''' :liagado" resututndo-os ri
';011 ant igo estado,

VIII

As pesquizas de minas por meio de r-nvns. poços e l.ônl~l'i[l'
no terrítorio desta concesão não terão lognr: 1.0 sob os I d
tlcios e a 1) metros de sua cirrumrcrouoia, s,111'o I1n II u rua
hypothese, somente com conscutimento expresso e pOI es
cripto cio respectivo propricrnri«. Este cousenumento n:lo
poderá ser supprido peln Prt-sidr-nr-ia da provineia ; 2. n nos
caminhos e estradas publicas (':1 10 IlIdl'OS dI' cada lado dolles ;
:1," nas povoações,

IX

o concessionario far:i iovautar plantas geolog ica e topo
graphlca dos terrenos explorarlas rom pertls quo demonstrem,
tanto quanto permittirem os trabalhos quo tiver feito, a su
perposíção das camadas mineraes, e rernetteni as ditas plantas,
por interrnedio da Presidcncin da provincia, ú Secretaria de
Estado dos Nezncios da Agricultura, Cornmerclo e Obras Pu
hlicas acornpanhadns : f. o de all1o,';[I':IS UOS mesmos mineraes
e das variedades U:IS camadas dl' torras ; 2." de lima descri
pção minuciosa da poss.mca das minn-, dos terrenos de do
minio publico e particular necessarlos Ú mínerneão com
designação dos proprietarios. d~s editlcaçõcs nclles existente,
I' do uso ou empreg» » quo ,;10 d,'slinados.

Outroslm, indicar:í qual Ii uwio mais apropriado para o
transporte dos productos da minorarão e qual a dlstancin
entre cada uma das minas I' os povoados mais proximos.

X

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-lhe-lia concedida
autortzação para lavrar as minas que descobrir nos logares
por elle indicados, si provar ler :IS faculdades precisas para,
por si ou por meio de companhia que incorporar. manter os
trabalhos de mineração no estado exigido pela possança das
minas.



Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas,
como descobridor destas terá direito a um premio, lixado
pelo Governo, segundo a irnportancia das minas, e que lhe
será [l;Igo por aquello a quem forem ellas concedidas.

No acto da concessão da lavra serão estahelecidas as condi
ções que o Governo entender convenientes no interesse, quer
da nuneração em gerul, quer do Estado e dos particulares.

Palacio do llio de Jnneiro em :1O (le Julho dI' IRRt. 
J1Tannl'! TJlll!rq/lc dI' MIlO'dll.

Senhor.-O credito votado pela Lei n. 20'10 dl~ 3L de Ou
tubro deJ870 e pelo Ileerl'to 11. aliOS de H de Outubro de
11l80, para as de,;pl'za.; ti1''; tl\ "li ni-ter!o no exor.-Iclo de
1880-1H81, foi insuülciente para a I\xecnçao dos serviços
que correm pelas rubricas 7,'- Corpo de saude e hospitnes,
11. a-Praças de pret- e 2:2. "-Divl'l'sas dcsprzas e eventuaes ;
,; por isso indispensa vt-l :J aherturn til' um credito supple
menrar ,

Os deficits, veriflrnrlos lias referi-los naragrnphos, na im
portun-i» IlItal do fíI9::I!Hi,)ô:I:2, provêm:

No ~ 7.°, de 5G.6818ft,:U. da compra de medicamentos que
imrlOri:tr"m em li():G~:j8'I:J7, sendo tJ7:592,)6JJ na Curte e
53:090880fte nas provimias ao passo (JHe O credito votado para
1'11 despez.: flli de (jf~: 000;)000.

No § 11, de 309:2iít),AI. do augrnento de dcspezn rea lizada
(lar conta das gTntilkul:l\es f' prcuuos (ldgOS :IiJS voluntarlos
() enzaj.dns do Exercito, visto que, sendo do Hi6:ou86 o
credito destinarlo úque!la desp-z«, elevou-se ella ;', som ma de
'~7ü:89 )8V~I. pela eircumslanriu especial de serem voluntarlos
r, engajados qunsi rodas as fIl'a(;as de pret ,

Finalmente, no § 2:2, de 1;'iJ:'lK8pi5'1. de haver-se dl~s
pene.do com tran-sporte de tropas e couiedorias de embarque
a quantia de 30J:fte88~7ü'1, correspondente ú que t"[I1 sido
gasta com tal serviço nos dez ultuuos exerci ~ios Ilnanceiros,
tendo sido votado pura esta rlespezn o credito de lü():()008000.

Entretanto, existem sobras nas seguintes rubricas:
fi." Instrucção militar...................... 3ü:8!H'536
8. a Estado-maior gener:J1.................. 1O:;3:Jü~!J7il
\)." Corpos especines '" . . . ft,O: 'l29~725

lO." Corpos arregimentados.................. 120: 99tl,S:í9tJ
12." Etapas. fard 'mpnto e equipamento..... 53:2:196609
lo.a Comrnissões luililares.................. lü:::l75B08:1
17. a Classes inactivas............. 91:0616170
18.' Ajudas de custo....................... 8:M'i/5770
20." Presidias e colonias militares........... \~::j93;):W2
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Mas corno, em virtude do quo dispõe o art. 21) da Lei
n. :l792 de 20 de Outuhro de iH77, n:-'o I'0dl'm estas sohras
ser al,pliradas para cobrir os fi"ficits ar-nua mencionados,
tenho a honra de suhmeuer á assiglPtura de VOSS1 Ma~estade
Imperial o decreto junto, nhriud» :10 Ministprio da GW'lTa
o r-redito su!'plelllent:I(' dI' 1)i\l,:I\lli,~(J:12 para as citadas ru-
hrieas drlil'ipntps.

Sou, Senhor, COIll o mais profllllllo J'1'spcito, de Vossa
l\Iagl'slat!e Imperial. subdito li,q i' l'i'VPI'i'llte.- Frtmklin
.11IIprú'!I d,' ,ltelll':es 1)01'111.

DECRETO N. R2\O - f1E fi 111: "r;nSTO f1F, 188\ .

\lIlnriza a nhctura dl1111n nOllilo ~llp(iI(\lI11llILtI .to :Hl):39{i.UiJ~. para occorror
:"l:-t dt'.~pozas das vcrha s -- CIHpO 11(' ~;\II,lu o 1I1):-;pitJI~:', PI':lC is do prol l~
Irlversas Jo:-;pt'zas o nven tu aes. no (\'íi\I'J'II':O (li- iR~n-tR8t, rOllcernonto'-:

ao ?\lillistOl.fO lia (;110Tr;l.

'I'endn çnvido O Meu (;onspIIi,) dr~ ~\il1istros, I' na confor
midat!f' d" ~ t. n de' 31'1. f1." d" LI,j 11. :,HII di' \1 de :ietembro
de IH;iO, Hei por brm Autorizar a nhertura de um credito
sllpplpllll'ntar de 5l!l::1\l6,)li:l:! , p:lr:J oecorrer :is de:ipezas do
Mini:,terio da Guerra, 1\0 eXl'n'i(~io do J8tW-\8iH, sendo
56:68:16'1:;7 para o ~ 7." - Corpo de Sau.le e llosuitaes,
:10!J:2:lí/)\hl par-a o ~ 11-l'r:J\,:I~ d" prot- e L'j:l:!J8~1575f~ para
o ~ ti-Iliversas df'speza S e ('Hnlwll's-, v istn ler -id« insulli
cien te o creditu votado par;) laes de,;pl,zas pela Lei n - 29'10
de 31 de Out hro de 187!1, devendo em tempo opportllno ser
esta medida levada ao cOllh~cilllel1to da Assemhh-a Geral.

Franklin Am-r íco de MCIH'7I'S floria, do 1\1"11 Conselho,
Miuistro e Secret:ll'io de Esta-lo do,; Ne"ocios da Gllerra, assim
o tenha entendido c I!Xpeça o' de."p:!I'hos Il()cessarios. Paln
cio do ltio de Janeiro em fi di' .\go.sto de 1881, 60. o da
Independencia e rio Impct in .

Com a rubrica ile SII:I 1I1:1gf>stade o Imperador.

Franklin Amrrito de Menl'zes lJaria.



ACTOS J)() POJ)ER EXECCTIVO

DECRETO N. 82H - DE 6 DE AG05TO DE 1881.

825

Apprnvn os novo:' estatutos da Impni i al Sor-iedndn União ncneflcont.o Vinte
o Novo do Jnlho ,

Attendendo ao lJUA requereu a Imperial Sociedade União
Ben-ücente Vinte o Novo d« Julho, e Confol'mando-me com
os pareceres da SI'Cç~O do- i\",'goeio.; do Imperio do Consi-lho
de I~stado, exarados em Consulta dI' 3 de Fevereiro de 18i9
030 de Abr ll do corrente auno. Hei (101' vem Appro vur os
novos estatutos da mesma sociedade.

Quaesq uer altera, ÕI''; que se fizerem nos ditos esllltütos
n~o poderão ,OI' postas em execução som prévia "vprovaç~o
do Governo Im perial .

O Bar.io Honum de Mello. do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Nego-los dll l.uperio, assim o tenha
entendido c taca PXI'l'nt:ll'. Pnlacio do Hio de Jan-iro em ti
de Agosto de 18Rl, 1iU."da ludependeucta O do hnperio ,

Com a rubrica dc Sua Magestade o lmpcrador.

Barão Homem de l1Jello.

Novos estatutos da Imperial Sociedade União Be
neflcente Vinte r Nove de Julho

CAPITULO I

nA sOC!F:OADE E ~us FIN';

Art. 1.0 A sociedade. em honra ao dia do anniversario de
SU3 Altezn Imperial a Sra. U. lzabel, denomina-se União
Benefic-nt» Vil/te e Nove de Julho e tem por protectora a mesma
Sereni-sima Prtnreza e por presidente honorario Sua Alteza
Re31 o Sr. Conde d'Eu, (',;poso da mesura Serenissima Prin
ceZ3.

Art. 2.° A Sociedade - União Beneflcente Vinte e Nove
de Julho - é nm» assoeinção phil.intropicn instituirla em 1
do Novembro de 1860, 113 cidade do Jlio de Janeiro, onde tem
a sua sede, e 3 quem pOI' Porturin de 8 de Junho de 1867 foi
concedido o titulo de Imporin}: :1 SLIa duração será de 90
annos, e o anno social principia em 1 de Julho e finaliza em
:30 de Junho. Compõe-se de iIIimitado numero de soeíos
contribuintes e honorarios, sem distlncção de nacionalidade.
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Art. 3.° A sociedade tem por nm :
§ 1.0 Benefíciar seus socios, qunndo enfermos, o suas

Iamilias depois delles fnlleoidus ,
~ 2,0 Soecorrer aquelles que por invalides íioarcm nnpos

sihüitados de trahalhar .
§ :1." Conrorrer Il!Ira a, d,'spczas do funer:J1 dos que fnl

Ipf"'rem.

CAPITI1LO 11

Art. -l," Nenhuma pessoa sr-rá ndmiítirln a fazer parte da
sociedade sem que previamr ntc soja proposta por algum
sacio effectivo ; as propostas devem ser ns..;jgnad:ls pelos pro
ponentes e declarar o nome. idade. estado, naturalidade, pro
tissüo e residcricia dos propostos.

Art. 5.° Para ser sacio desta soci-rlnde (; necessario qnr-
o candidato satisL,ça as seguintes ellndit:ões:

l.a Que se ache em estado dr- perft:ita saude :
2." Que tenha pelo menus 21 an nn- de idade, salvo o dis-

posto no art. to, § 1.0 ;
:J.a Que ten ha meios decen Irs de suhsístencin :
,~.a Que seja livre e de bom comnortarncuto :
;;." Que esteja no gozo de seus dlrt.itos civis.
Art. lLo Aurosentada a proposta em conselho, serú lida,

e depois enviada ú commissãn de syndü-nncia, para dar n
respeito o seu parecer att":i seguinte sos-ão : si porém a pro
posta Iõr apresentada na secretarla no intcrvallo de uma :'t
outra sessão, será por despaclio do presidente enviada á dita
cornrníssão, e a sua leitura ser.i Ieita na occnslão da apresen
tação do parecer.

Art. 7.° Os pareceres da commissão svndicante sobre Ines
propostas, depois de lidos em conselho, serão postos em dis
cussão e votados por escrutl nio secreto, (l a decísâo será to
mada pelo voto da maioria dos conselheiros prt'sent,,~. Ocandi
dato reprovado nào se1':'1 nov amontr proposto dnrautc ()
exercicio do mesmo conselho; podendo porém ser reconsi
derado o parecer, quando se prove ter havido inexacttdão nas
informações, que serviram de base para a reprovação, Em
taes casos observar-se-ha o seguinte:

L° Si tiver sido reprovado por não gozar de perfeito
saude, o conselho mandará examinar o candidato por um
medico da sua eontlança, na presença do procuradur do
mesmo conselho;

2." Si a reprovação fUI' devida por allegar-s« falta de qual
quer das outras condições do art. ri.o, o conselho determinará
quaes os documentos quo o candidato deva apresentar para
tal fim, de ncr,ôrdo com as mesmas condicões :
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3.0 Os novos documentos e os anteriores serão enviados ;",
cornrnissão de svndicancia, ou a uma commissão especial
que os instruirá com o seu parecer aflm do ronselho re
solver então por m.uoría di: votos em escrutinio secreto.

Art , 8.D OS candidatos approvndos, depois de notiflcados,
satisfarão dentro de :lO dias a importnucia de sua joia e
diploma, ücando sem clleito a approvação daquclle que o não
flzer no referido prazo , As joi.rs são :IS seguintes:

~ L" De 101~ para os que tiverem de :21 a :W annos.
~ 2." De Hjl~ para os que tiverem mais de :la a 'l() annos.
~ :3." De 20" para os que tiverem nnis de '10 a fjO nnnos.
Os diplomas custarão '2.15para os sócios eontrlbuinu-s, rir?

para os remidos, e 106 para os benemeritos.
Art. 9.° O candidato IlfIe pretender remir-se do annuidados

(I poderá fazer pagando:
1.0 A joia em relução ü sua idade e o respectivo diploma;
2. D 1601,\ de aunuidade ,
Art. 10. Não podem pertencer ;', socicdnde:
~ 1. n Os menores de 21 annos, salvo sendo íllhos, tuto

lados ou curatelados, de socios e propostos por seus pais,
tutores ou curadores, pagando a join estabelecida pera os
candidates de '2.1 a 30 annos ,

§ 2 ° Os maiores de 50 aunos, salvo entrando remidos e
pagando comojoia de admissão e remissão H quantia de 300~
por uma só vez; não podendo ser admittidos de flírma
alguma os que tiverem mais de GO annos. .

Ar!. H. Os socios menores não poderão ser eleitos p:1I'3
os cargos tia administraçâo da sociedade e os maiores de riO
annos não porlerào usufruir beneficio ahrum, nem legar pen
são, sem que tenha der-orrido um IlI1nO depois da data do
pagamento de sua joia de entrado, tendo, porém, direito ao
enterro si ftil' reqnerido com opportunidnde (~ G.O 110 arT. íli).

CAPITULO IIT

Art. 12. E' dever de tojo socio :
§ L o Contribuir, seja qual fõr a sua idade, com a annuidade

de 1215 em ·trimestres adiantados .
§ 2.° Cumprir o, presentes estatutos, as resoluções da aSSf'IlI

bléa geral e o regimento interno.
§ 3.° Aceitar e exercer com zelo qualquer cargo para que

fUI' eleito ou nomeado, não podendo deites escusar-se senão
no caso de reeleição ou por motivo [ustiücado ,

§ ~.o Concorrer com sua pessoa c meios a seu alcance para
todo~ ~s int~resses da sociedade e beneficios promovidos pelas
arlrninistrnções, ficando responsnvel para com a sOl'ied:Hle
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por qualquer quantia que lhe ficar devendo dos beneü
cíos,« qual será debitada em sua conta, corno delt,rmina o
art. H9,

§ 5." Participar por escrlpto ao L" secretario quando mudar
de nome, re i.Iencia nu estad». e bem assim quando tiver
do reurarse para fóra da eúrtc ou Provincia do' Hio de
Janeiro ou do lmpcnu, sejn ou não tempor~rillIl}l'nte; de
clnrar o nome e residencio do rnc,arrl'g3110 Jú pa~alllento
de SIl:lS anutudadcs, o dia 111' s.u rt'g:rcsso e a SUlI nova rc
sldenc!n.

~ 6." Inrlemniznr a SI)('il'liadp 11(' todas :JS quantias que
houver rccebido rlella, 1'lIlll rl'Í"1'I'llci:l :IOS hcnelicius promo
v idos em I::vor da sO"il'd"de.

Art. 1:1. () sócio que :III.Sfl1tar-se, em conformidade com
o ~ fi.o do art . 1.2, p"der:'i, si :",sim ,!uizer. requerer a isenção
do pllg:,mento de IlIeIlSalidlldl's; porém, no g-ozo desta cou
"essão, ücam-Ihc suspenso- t"dos os direitos de soccorro
!lilra si I' seus parente', que s ómente rendquirira depois
que olliei<dnwnte tiver participlldo ú sociedade seu regresso
e residencia, índemruzando-u do tempo que exceder a um
nnno de ansencia.

CAPITULO IV

Att. J4,. () socio, seis mczes depois ele sua entrada, tem
direito:

§ I." A ser soccorrido com uma beneficencia mensal,
qlÍando enfermo ou qunmlo por avançada idade ou qual
quer outra f'ircumst:mcia 11:11' (1I111er ln,bnlhar I' seja consi-
durado invalido.

§ 2.0 A ser soccor-rido com uma rncnsalldsde quando
preso e a uma quantia para «juda de sua passagem quaudo
tenha 11u retirar-se pura f,',1':1 da eMte 0\1 do Imperio por
doente; eXI~eptU:lTu·sedl"tl>' dOlls par:lgT:lphos os comprehun·
didus no art. I\.

§ :Lo A remir as suas annuirlades quando lhe aprouver.
~ !l.o A enterro modesto e missa em sntfragio de sua alma

no 7.° ou 30.° dia de seu pnssamrntn .
§ 5.0 A representar pur nsrriptn ao consplho e ri assemhléa

geral contra os actos da aellllinistraçiio. quando entender que
são eontrarios ás disposições da lei social, não só a bem dos
gPU, direitos corno a hem dos interesses gcraes da sociedade.
Das decisões rlo conselho, a qurm prüuniru dever:'! recorrer,
tem recurso para a assernbléa g-eral, que deverá resolver
definitivamente ~t questão, .'I'nllo ouvido previamente o eon
sei ho de henerneri tos.
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§ 6.o A requerer a convocarão da assembléa geral quando
a julgar precisa ; para evit«r, porém, que pedidos desta
ordem se reproduzarn amiudadas vvzcs sem razão ulausivel,
não será attcndido aquelte, cujo requerhnentn não estiver
nssignado por 20 sacias pelo menos, todos no gozo de seus di
reitos socíaes, devendo o mesmo requerimento declarar a
razao por que se recorre para a assernbléa geral, e nestes
termos não pudorá ser negada a eOllvOCDr:JO nem demorada
por rnnis rle 1:í dias.

§ 7. o A propor em conselho medidas a bem dos interesses
geraes da sociedade, quando sejam da alçada do couselho
resoivel-as ; por essa occasião terá o socio assento em con
selho, tomará parte na discussão, não podendo, porém,
votar, pelo que deverá retirar-se logo que aquella for encer
rada.

~ 8." A votar e ser votado nos casos estabelecidos nestes
estatutos, excepto:

1.0 Os que uno estiverem quites até ao lim dn ultimo tri
mestre decorrido ;

2. o Os que se acharem percebendo Lcneücencia ;
3. o Os que não estiverem no pleno gozo de seus direitos

civis e sooines, de con furmidade com os arts. n, 20 e 21 ;'L o Os socíos honorarios e bemfeitores ,
Art. 15. Porierá votar, mas Hão ser votado, o sacio fJ!W.

embora não compreheud.dn lUIS excepçõcs do § \I. o do artigo
antecedente, não souber ler nem escrever, e bem assim o
que Iór empregado retrrhuido da sociedade, salvo o medico.

f:APITULO v

Art , Iü. N50 terá direito a heneflcencia alaurna u soeio
que no ~ICtO de requerer-a, não se achar "quite eom a
sociedndc , e em pleno gozo de todos os SI'US direitos
snciaes.

Art . 17. Quando qualquer socio abandonar SUIlI causa °
lugar par» que tiver sido eleito ou nomeado, será o seu nome
mencionado 110 relntorio annual , notando-se lias seus assenta
mr-ntos essa circumstancin e a de que trata a segunda parte
du § ~,o do art. Il!.

Art. 18. O socio que por qualquer circurnstancia não
pagar a quota correspondente Ú SU<l annuidade atl\ ao fim do
respectivo trlme-tre, será notiflradu para satisfazel-a dentro
do prazo de 30 dias, chamando-se por annuneios e ,'arn o
mesmo lim aquelles cujas moradas forem iznora.ías, ficando
suspensos dos direitos de sacio os que não se quitarem dentro
do prazo de seis mezes.
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Art. l!J. us sacias que se atrazarcm mais de seis mczc, scruo
GUI1"iderados corno tendo renunciado :" qualidade de sacio,
podendo o cousel ho tornar d!',:eti va desde logo a sua eli
mínnção, que será mencionada em neta.

l'aragralJho unico . Aos socios ausentes ou cuja morada
fúr íguornda puder;' o consel ho dar espera nunca maior de
dous nnnos.

Art. 20. U sacio em atraw que quizer quitar-se sI! o
poderá fazer si, examinado pdo medico, Iór considerado de
perl..-íta saude , Nüo ]JUller:'I, por(:III, recehcr nem legar soe
Gorro senão tros uiezes depois de quitar-se, si o atrnzo Iõr até
seis mvzes, pois, sendo maior, srHIII'nte sIlis mezes depois
entrarú nu gozu dos seus tlin'ito,; sueiaes,

Art. 21, O soclo cl imiu.nlu poder:', SO]VI]I' em qualqner
,;prll'a o seu tlchito :Il!; ao lirn do t1'illlcstre que estiver decor
relido, si o eouselho julgar ;lcI)il:\Vei:; :1S r:lzue,: que moti
varam o seu atrazo, devendo nesta nccasiüo apresentar atíes
u.do de medico de conílancn da ,;ocielladl: em que declare estar
clle no gozo de perfeita saude : depois de novamente appro
vado não terá direito a rccohcr ou legar soccorro, senão
decorridos seis rnezes da Ilat:1 1'111 que SI) quitar com a socie
(bde,

Paragrapho unlcu. O socio cujo ntrnzo Iór motivado por
negligencia ou pouca adll('são :'1 sociedade 50 poderá ser read
miuido por nova proposta, I"'relendo todo o direito aos ser
vlçus prestados á sociedade :lI\leriormentl! e hem assim ú
antiguidadc.

Art . 22. O socio que i nj uriar ou rid icula risar qualquer
membro lia administração ou S\lU eonsocio no desempenho
de funcções sociues ; o quo íulsamente accusar algum e ,o
que (wrlllrbnr os trabalhos d:1S sessõos do conselho ou da ns
semhléa geral com desordllns ou :d:lridlls, será pelo presidente
suspenso dos direitos do socio alú que o eonselho, a quem o
presidrnte deverá dar conta d« oceorrlrlo na primeira sessão
que se seg-uir, resolva a respeito Cllmo o caso exigir.

Art. 2;l. Perdoos direitos de sacio:
~ 1.00 que se entregar ú pr:ltic:\ de maus costumes, depois

de admoestado por mais dt' uma vez.
§ 2." O que diroctameute promover o descredito ou ruiua

da sociedade.
~ ;l." II que extraviar Ijnal'lI[IH' qunutla Oll ulijecto da

soriedade, ficando esta 110m dlr,:ilo do o haver judicial
men te.

§ !J,.o O que por informações incxactns fuI' admittido ao
gremio social e que se vcrilique ter occultadu doenças ou
soffrtmeotos chronicos na occnsi:'o de sua adnussâo; o que tudo
será examinado c attestado por pro!issionaes, O socio nestas
condições que não quizer sllbmetler-se aos exames será julgado
pelo conselho com ;IS infGl'IIlal:ues de que este tiver conheci-
mento.

Ar!. 211. O socio que for desligado da sociedade ou della
se retirar cspontaneaml'nte, não terá direito a reclarnnr quantia
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ou ohjcctu (0111 que pura dia tenha entrado, exeeptuaudo-sc "
comprehendido lIO ~ 4.° do artigo antecedente, ao qual será res
tituido tudo quanto delIe se houver recebido, descontada que
seju a iruportancia do diploma e porcentagem ao courador.

t:API'lTV) VI

11.\ liA.\lII,I.\ 1111 SUI:IO

Art. ~;;. Sl~/';io reconhecidas corno pessoas du Iaunliu do
socio, e COIIIO taes pcusiouisto« da sociedade e COIII direito á
hcncticcucia que pai' Iallcchnento do soclo lhes pertencer
«mquunt« nã» huuver provas rontrn a sua honestidade e
liam comportamento, fi si tiverem sidu sustentadas pelo mes
ruo sacio nm sua vida:

~ LU A viuva emquanto se conservar IlPSSC estado.
~ 2.° As 11111as kgitilll<IS ou 11'p;itimadas emquanto solteiras.
~ 3.° Os Iilhos leg'itilllOs ou legitimadus até ü idade de Fi

annos, ainda mesmo sendo socíos, na conformidade do ~ Lo do
art , 10.

~ 4. o A mãi sendo viuva e emquanto se conservar nesse
estado.

§ li. ° As irmãs emquanto solteiras ;Ité Ú idade de 24 annos e
sendo orphàs de pai.

Art. 26. A heneflcencia será dividida, metade para a viuva
e metade para os filhos e filhas repartidamente; mas havendo
sómente viuva sem filhos ou vice-versa, a Lonenceucia lhes
será dada por inteiro e principinra :1 correr de-de a data do
requerimento em l/UI) se fizer u pedido, o qual sorti entregue
na secrotaria d:, sucied:,dl', e 1i1l:i1is:i1'ú com os primeiros
pcnslonistu- inscriptos que sucCCdel'el1l ao socio .

Art , 27. Si os socios que Iatlecereur não deixarem viuva
ou filhos, a pensão reverterá a favor da mãi e irmãs, quando
nas condições dos ~~ ~.u e ti.o do art. 2:'>, dividida entre todas
com igualdade.

Art. :28. Não terá direito n receber )'01' inteiro a benelicencla
ou pensao que lhe é destinada :I f:lIl1ilhl do sociu que estiver
011\ debito por bcnoücios ou t('nlia sido soecorrldo em qualquer
tempo pela sociedade e que 1'111 SI'" vida uno a iudeunuzasse
desses soccorros ou dividus, devendo-se deduzir da mesma
nenefícencia ou pensâo a quant!a correspondente :13 ";, sobre
as somuras não íudernnizudus, c, si esta exceder á bcnellcencia
ou pensão, nada receberá.

Art. 29. A henefleencia pertence somente áquellas pessoas
que, ao tempo do f:dleeimento do socio, estiverem compre
hendidus nas disposições desta lei social, revertendo em
Iavor da sociedade a parte que perceber uquella dus pes
soas inscriptas como pcnsiunistus, cujos direitos caducarem
depois.
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Art. 30. Heverte em favor da sociedade:
l.0 A parte que perleneer :i viuva , e que venha a verdel-a

em eonsl'quencia do seu mau clllnporltlmenlo ou mudança de

. estado;2." O trimestre ou mais tempo rlecorrido de pensão que
dei XI' de ser rec..hido pldo pl'n'ioni:,ta ou invalido, sem que
justifique o motivo e nuo m:lIl1ll' prcvcuir por eseripto ú
sCCI"I)laria para que lhe sl~.Ia Iev"da a p,'nsão :'i sua residencia ;

3.
0

A pensão que a p8l1siolli:,ta deixar di; reeeber por au
sente, sem prévia autüriztJ(;f,o do cOIlselho, 11:10 podendo est('
conceder ausencia maior rJl~ trcs II\'-'ws.

CAPITl'LO VII

DOS SUCIOS FUi'iDA\.lI'lllêS E INSTALLAIlUHIlS

Art. 31. Sáo reconhecidos socics fundadores os qu«
fundaram a sociedade, e inslalladores os que della fnem
parte desde sua im;tnllaçflo.

Art. 32. Os socios fundadores terào tlssento em eonselho,
llodendo discutir sllbnJ qunl'luer muterin, mas não votnr.

Art. :13. Os socios funlladlll'I's e inst:i1I:ldllres que no prazo
de 10 annos, eontados desde a sua entnlda para a sociedade,
não tiverem recebido henetieeul'Ía alg'llllla, serão conside-

rados remidos.

CAPITULO vnr

\.lOS ,;OClOS IlENEMEIII'l'OS, BENE~\Er:I'I'U" (;IIADUAlJOS, HONOI\ARIOS E

HEMFEITOHE"

Art. 3!J,. US títulos de soeiu IJI'nl'lIj('rilo, benemerito gra
duado ou de soclo honorarto e IJI'IllfeilOr serão concedidos em
retribuição de serviços rclevantes prestados á sociedade.

Al'I. 3(). São consider:ldils s-rvicos relt'vantes :
~ 1.0 A aCl)nisição de '\0 socius 1;:ll'a o gremio social, nas

-ondlções do art. ().o
§ 2, o Os serviços prl'stados Ú socil'llnde como membro do

conselho admini,trativo por t;spaço de tres nnnns. spguidos
ou ~Ilernallos, e bem assim ~os benelicios I'rom'lvidos nesse
pel'iodo, si não tiV1'1' faltario:J seis ,essõesem cada an no .

~ 3. 0 Os donativos feitils á soeierladp, em dinheiro ou
objpctos no valor de 300l\, 011 serviço de que resulte a sociedade
a mesma vantagtJm.§ Ij,. o Os serviços que gratuitamente prestarem á sociedade
os medlcos, pharma(~entil'os. advognrlos e procuradores,
quando estimados em 300~·
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Art . JI;' (J titulo dl~ socio bcuemerito Ó privutivo dus
,"'1("05 cnntrilinuuos 011 cílecuvos e ser:'! concedido úquelles
qUI' pr.-starcm snvir:os relevantes, de conformidade com os
~~ 1.", :t." e :1." do nrt , :::;, l~ os de benernerítos graduados
;tíllll'lIes quo sausüzercru em todas as suas partes o art. 38 c
seus P'lI"lgrapllo,.

Art , ;:7. O tltuln de socin houornrio c hernfcitor será
c.m íertdo ('5 I'I'SSO,IS 1'''1'111111,1, ú sociedade que lhe prestarem
SCl'I'il:os n~II'v:tnl('" til: (,ollforlllill:itil' ('0111 os ~~ :l." e 't"O do
'11't.. :::,. 11;(11 llu-s ,,'lItill I'XI.'II"iIO'i o, direito,,,; I: deveres
:IlJlllillbl.l';t1ivlIs. seudo-lhc. pllll\llI, g:trantitlo o soccorro da
so('i(~d:tdl', como ri qualquer outro sacio, ,li cahírem em
pobreza 011 i nvnlirlez ,

Art.. :18. Siío considerado, SI'I'vil'o,,,; relevantissimos e COlll
llirl:iilJ ,lO titulo rle IJI'll"III1'l'itll gT;II}ll;tdo os seguintes:

I," (lo; (lrcs[,ldos:'i sllI'iedadl' 1111 runsrlhn e directoria pelo
1'''IJ<lÇI) do 1J1l:llro au nos elJll"I~I'lllivos na alternados. não
I'~dtando em t..dn I'sse (lI'rindo a mais dl~ oito SI'S~Ü!'S, e servindo
"o III1'llOS um ;1Ill10 nus 1',lIg0' illl presidente ou tlu-soureiro ;

2." U auxi lio rJlkilZ [ll'eil:lclo por ol~e"siiio do Itl~nelieios
prom rvidos no Illl!SIJIO (lnrlodo de q uatrn annos, e sendo dm;
prinuirus neste 1'IIIIlf'ItilO ;

;J." A (lrOpo,<I;1 " ,Ie'lllisil:;-IO j':lla a sociedade de::O soeios
II"S cOUUil'll<'S do .nt. ij."

I'nrauraphn uuiro. Si uo periodo marcado na IJl'illll'ir:l cou
IJi\:lio do nrtign antcríor houver maior numero dl~ Inltas de
eOlllpill't'('illwnlo ás SI'S"ÜI'S. flUI' n;1I1 exeed:l ao dohro, pudorão
"('I' l'OIIl(lI'llsadas (lar nJ<lj..; um anuo di' servi-o uduuu istrativo
!jlln tutuhcrn sfltisl'a('11 1i "t'gulld;1 cnndiçao: sendo, porém,
nullo qunlquer tuu ln d" hcuennri to !-irlHlnado eon"edldo IJI'lo
('un'I'lho ou a"I'mhh",l gl:I<d ;1 s"eiu (jUI' Iliio '1lli,f;(.'a o cou
j nnct» lir' tOII:l,;1S eunrlil'ües Iwrll 1,,1 li 11) IlIelll'iolllll!a,.

AI'I. :!!). (ls sllei"s JIi'III~IIII'rillJ', ;d('1I1 das Itelwliel'nci:ls
IJIW lhes S:1I1 mnl'(',:dIIS u.. respcet ivo r~:lpiI.Il10, gowr:iu mais
((;IS garantias cunccdidus pelos III'I.S, J2 e:n ;IIIS soríos íun
d;ldol'es I' in stall.nlnro-i : I~ O,s bcncmcritos QTaUllnl!os mais
I" determinadas 110 r':lpitulo :21. •

c.\i'I1TLO IX

.\1'1. 'lll. S;'11l rurpos '1111' l'i.'III\':,cutCllll a
h:;.;alllll'lIle I:"tlstitlliiluô:

~ 1.° ,\ asseflll.Ióa geral.
~ :t. o O cOIl'if!111O aduun istrnti vu.
~ a.o O corl'" de 1:II'It:I:','s.
~ '1.0 O 1'(!r.°r1ho de bUIli'lIli'r';()"
I'O;IEn EXE';(ínro .fSSl

sociedade Ij uundo
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CAPITULO X

Art. '~L A ilssemlJl('~ ~'llriil ,', a ]'I'llTlIaO 1105 socios I'lk
etivos ; deverú reunir-se'ordin:1ri:II11 I'llle tios vez"s em ('il(la
anuo, e extraordinarialTll'nt" t:'llla s ',ezes 'I1I:1n\;l;; rorelll ru
ce~sarlíls, n.in Sl'l a tlnln d(lS i II1.l'rCs,~es ,~.~·l'ral'-'; da sne,il'd~de,
eomo em v hturle do 'lu,' dil('r!lllnil I) ~ li." do art. H,
eleg-endo ou aeclarr):lndo, si 11:111 1111111'1'1' l'I'p:lsil::'O, ° r:rl'si
dente que tem de :1 dirigir. 11 '111:11 l'I'Il\'id~l':'! dous sOl'ios
para servirl'lll do sl'crl'!;lri",s. n:\1I !IOI"'lIdll a'lllelle I' I'stes
"arg-os re',ahirelll Cllllll'lilllllll dlls 11II'IlIhl'I's do "1111;;"1110 admi
ni,tr:lI.ivoO II em ,"('io 'IUI' 1'\"1'1':1 1'1111'1'1''.':11 11:1 S1J1'iedadl',

Art. '1:2. As reuniões ol'd:n:lt'i:l' da as sl'IllIJl(':1 gnal dl'-

ver.io ell'el'llwr-so:§ L0;\ primeira no prillll'i:1I illlllling'" do !IWZ de Julho
de cada anno, o ne-t» 'eSS:IO. ai"'1ll do mais que houver a
tratar, deverá ~pn's"lltar-,eo 1'I,latllrio l' Iwialll'lI annlIaeS, pro
po"tas de interpss,· (ler,d, I' rllr-Sl." h:ú) a 1"('i~,f1o d:1 culllmi,s:'1U
de contas e a dos eleitorl's.

~ :2." A sl'~unda no "i'gllnclo 011 ll'l'l'l'il'o dOll1ingo di' mesmo
mez , e nesta ,es,ão ""'m do mais <I ,'V(\I'I', svr "pn'sentado e di,
cuti do ° parecer da C0Il1I11is,<i\1I rli! 1'X.:lIIl,) do 1'i,J:,torio I' cllnla,

.mnunes.~ :~.o A terceira no din "l\l do Jlllho. I'X,'lllSiv~n10nle de,-
tin.ula ao neto da PO'Sll lJ:, nllll' 1It1l11inbtnll;:lo e do quo lhe

for 1'l:;I~tivo,
Art. I~::. Não ser:'1 eonsilkl':I(J;1 :rsS/'lllilll~:) ;';1'1'1" II'g"lllll'ntl~

con:',titlllda a r"ll!li:lI) 1I11'IIUI' di' :i:) '''!I'i'', lodll" qliÍll~' (' no
cnso de I'leg'ihilidadt'; :1S,illl 1'11111" :r '1:11' nl!! fúr l'onv"Clltla. dp
('.(lnfol'mid~,dn co li ~IS di:-:pll~iel~' '..; dl'''';!,~'~ 1\~~;Jtlltl}S. (I all:llIn~
ciadn em urna ou mais rllÚlil,'rli:t1'ias ["'[li menos CUilI cillCo
din s di' ~lIte.~pd"IICIII.

Art. '~I~. LOIt.pl'll' Ú :I',PlIli,II'1I g"I'I1I:
~ L" E!Pger os p\eilil"I'S '111" d,'veIlII'OIllI'0r () e{l1l!.lgill ek-i-

toral c li cOlllrniss:'IO 'lu" 11~1I1 di' dar pareeer sobre o
rel:,torio dos aélus al!lnilli,tr"til'OS ,) ('ontllS nnnuucs ,

§ 2." Hesulver sobre "" l'epr,'sl'lllai:uI's ou lJul'ix.as dos
soclos, sohre os reeursos .ntcrpostos »cerca de ell'içõe" e
sohre tOIIo, os mais assuruptos 'Iue lhe forem sublllel.tidos
dentro dos limites deste, estal.lltos.

~ 3." Dar interpretarflo aos artigos da lei social sllbre que
se suseitarl)1Il úuvidas.~ /t. o Besol\'er sobr« o,~ ('11,11, l'xtt'1I01'lIilllll'!O' qur: 'ÚHJ
e,tl'jalll eSiledlie:lílos ou tH'11l dl'ljnitios Ill'.;tes e,[alutos,

~ 5.0 f)"lil'lil'ar soure a rl'fonna ilos mesmos estatutos.
~ 6." Resolver sohre 11 elilllinaç;lo dos sorios incursos nus

disposições do art. 21 e §~ 1.", :,0 e 3.
0

do art. 23.
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.~ í. o Determinar :J respeito (la venda de apolices do
pntrirnnnio soeill! ou da lilJllid;I~':io da sociedade; ohser
vaudo-se par» «ste fim o art. MJ.

~ 1', o ,\ illterprl'ln('~1I do, nrligos da lei social de flue
trata o § a" n os easo, «xtrnordinanos do § ~o ,el':lo previa
mentn íusiruidos ('Olll o 1':11" cnl' do con-tlh« do h('ne
mr-ritos p;II'a a as,elllbl(;:1 g"'1'11! I'I'SIIIV'T, 1it':II1!lo, porém,
dl'pl'ndl'1I1e d. :lp/,rllv;".':1(1 dll (i"I"I'rl1l1 ;1 illfl,rl"'('[:H':io de
qualquer al'figo ')l1e illlpnrtl' altl'l':I',::<o d,' sua su hstancin .

Ar!. ~'i, Si no dia d"si"lIado p:lra a rl'lIni~o da assern
bll'oll gerll!. e pr'l.. ml'II11S uma !IIII'II 'k/,ois da 1It:lre:lda, não
se reunir numero surllclento par:1 a cousutuir, e prc
sidr nt.: do conselho admillistrativo (]"sig'lIarú 1101'0 dia que
será aununciado (li'la fúrllHl est:rI)('I,~cidn no art. 'l;j, e si na
sezuu da rcu n ián, urna hora depois LIa marcada, não estiver
reuni.lo o nuurer« I'xi.gido pl'lo IIlC,'1I10 art , 'l:1, poderá :.1
11SSl'llIbl,',:, gl'I';1! Iuncciounr ,'O!I' o 1I11111el'O Ih) ,ol:io, 11111) '"
achar (l1'1',ell tr,

ArL '!-fi. Si ;1 "s!"'lIIfJI1~:! g'i'r;1! i'1I1 '1u:dq\ll)r d:!" suas rou
niõo. Il~O pu.ler ('olleiliÍr o' [I';\/);"IIOS, Ikar;io clles ;Idi:ldos
p.irn 'I ua 11 rJo a mesma ",,:-:elllhléa ,gi'r:d .i uluar opport 1111 o ; mas,
si nessa occasi;io n.io houver IlUIIII'r,r sutlici.-nto p"ra deli
1.Jl'l'ar, sr-r:'! pe!o presidenn (/esigll:!1I0 o dia o hora em que
devem continunr, obser ando-se o linal rio art. 1,;i.

Art. '17 _ As resoluções das aS<PIIJIJI('a, g-rrne, que não
forem de encontro :í:-: dispo,içile, do, presentes estatutos,
trr~o flllTa de lei para a sociedade, I' C')!110 tal sedo respeita
das (1 cUIII(lrilas.

Art , 'IH. Na:-: asseml.Iéas grr:lf's extrnordinm-íns só ,i' tra
lará do a-sumpt.. que .iver IlIOtil';"lo a ('(JIIv(waç:lo,

Art. Hl .. lll!:lndo a ;1""III!JII";I'~n'-nl li 1'1' (]o lIceu(lar·',n
1](1 '1lrallllli'r 1111, a"UII pt"s di' qUi' II'al:l o ~ 'i » do ;11'1. VI"
IIn'I'I:" s-r ,'x(lre"aIIH'lIt,) l'OIlV'I(';lria ""I'a 1"'1' íiiu , ('1)\0 0110
dias, pi'lo m('II11S, de ;IIIII'I'e lell"ia, I' allll'llIein"a diariamellte'
prios jorllal's ,k m.uor eirell!:"';'''J. (' ,<'I "odl'r:1 fUIICt'iorl:ll"
estando pn"nllll" nli'l:lill' e mais UHI dos ,0I'IOS da s"clI'd:rde,
quil"s n no ca,o de eleg'ibilid:1ril', lulll:!ndl)-so pOI' 1);lSe
par:! o l~:deulo d,) uum-ru os 1I11'III'i.rllad"" "" ult írno 1'11

l.uor!« 11 0, quo tiverem I'ntladl' d"dli "111 dia nte : n.in h:r
ven lo numero (I"rn dl'libl'ra!', sl'r:', pi'1:1 11 II'S1lI:1 fôr 111 a
311I1Uneia(\:t seglllll!:J cllnvol';II'~II, I) ne"I,' cnso p ,d(11';" a
as,ol'r1déa gl'l'al flInecioll:11' «orn :\ quarta pw'le IIl1s socios lias
cOlldi,'õ"s ncuna, si-udu o di", lugar I' li"l'a m.uvndos pelo
presidente do conselho arlrninistr:rtivo, e, si ninda na segunda
reuniào não houver numvro, ,-or:'t cOllv"cada lercnira vez, C
nestas cil'l'urnslallcias podrní fUlI1'l'iollnr com o de 50 socios,
eom,) i1st"helí'ce o art. 4:1; dl'vendo a fafta dn,w 1I11111em na
terceira 1'I'II11iãll Sflr toma":) 1'111 SI'lllido 1I1'g-~tivo :íqlll'lll' p;l!'a
que liver ,idll ,'onl'o(';"];1 a dila :Issl'rn'd,;a gl'l':d, '1Ul' [llid,!rií
flln('cioll;;r Clilll o IIUlllero qlw I'stiver presente, I:ara adllplar
as IIIflllidas que forem convellil'lItP';, mas lIilo sobre:J venrJa
de apoliecs, lilJ.uidação ou dissulução da suciedade.



CAPITULU xt

.\.1'1, ;;0, U cnnsclhn ;lllmil!i,',II':1I ívo ('OlllpÜI~·S~ Ik ~o JIll'III
hros, l'llll'l~ os III1"cS 1i111"'I'I'( u m pl','silll'Ilit', um vlco-jncsi
1I1'l\l", 1111\ L" c""I'I'I;,rill, illll :~," ditll, 11'11 ti""'lIlIreil'o I' I1l11
Pl'ol'llrado!', ell'illlS ;ITlnlt;d,III'II1(' III'!;I f,'I'IIW JlI','sni:,l:II](',tl~s
(',t;,lal",; devellllll 1'1'1111 i 1'-:'1' IIl'lIiillll il'I1\I'IIII' dllil o YI'zes [101'
011'Z n t\xlr;\ordlll:I!'i:\IIl(\1l11' :-:('rl\p)'t~ qllP Iúr lll'('(ls~;!ri(l, por

('IIII\,III!:II';)I) PI""I'III ti,) I'i""'idl'nl" \)1111" '1111'111 SllilS \('zes lizel',
,\1'1.. ;;1. ,\0 "lIns,'III" i"'I'I"II"" 1i dir""'::I" "I'\('(',nl:,'1I dlls

uctos IllInlinisll'ir!i\lls ri" SIIl:i,'II:ld,', cllill'lIl'I1\e eSI:'I PI'('sIIi'i[l!o
JII'St('S estalllllls; f'uncriou.rr. 1'111 1I1I1Il'! 11;1 1IIl"nlil "IH'icd;,de
(' li snlid.ninuu'u til 1'I'''PIlIISIIYI'! [lelos ,ellS ;lelu"

No ,1111 I'xl'\'I'i('in COII!I"'I,'-IIII':
~ L" EI('gl'l' l'nll'l' ,"'lI:' Ili:':ldll','" :1, (,lJllllIliss(jl's 1I11(! 1110 silO

lIl"I,,';lIh,s ";IS "Slll'('i"'" li:\!' ," 1:11' 1III'IIilI'I'IIl 1'I'l,('b:l"; IIll
,kir'g:11' 1111 pl'''siÚI'i1l i ' '~'Sil :'11 rii'lli":ll),

S '1.11 .11t1;I~';jr di!." ~I'rvi(:íl~' l'i'I(~\;lll!I'-; pl'i':-;tadl)~ ~"l ~O('ii'dadl\ I'

('1)1l1'('l'íl' os títulos dI' SllI'i", 1I'III'IlII'ril!ls I~ di] SII('IOS iL111IO
1';lriu:-;, d(\p(\IJ{lp!lI(~," d'l :-:~\Il(': ~'ll! tI;\ ;1~~i\ndJIt'~;1 gel'Ld, a q uvtu
il /'(IJllllli-.::-:üo dn {'(Jllf;L~ tI:ll';'1 ;~ ~l::l uumi..o .

S ;LIl B(I~/)lrel':1 1'(I";Plllo dl\:" 1'1'lllL;'riIlll'ntos. n\pl'esellta~~{;(~~
nu 1Ill"i\:lS 'lll" l hr: 1'''1'''111 dii'i':id:I.<, 1'11111 rccur-u [l3r:l u ('1111

snlllll til! IJCIll'Illl'I'itllS,
~ fI o Cnllll'ill:11' um 1I11',lil'" 1':11':1 illSpf>ceinnllr. c l'I'('l'iUIl'

~(),.; soeí>Js l'lti'nl'lllo,,;, COlll'l,I',II" :" l'Olldiçeh'.; lJI[I' Iorcm esti
pulilll:,,.;,

~ ;;.0 Xnl1)(\{lr n;-.; {lillprll!(;,dq-.; qlll\ f(}J'('ll1 prrl'i~():-:, (]f'111ittil-os
uu '1I"I'l'lIr1,'I-p,.;, 1/111'11<111 II:Ú) 1'lIllll'l'illlll li"; 'I'IIS duvcrcs. c
Jll;lrC;Il".lhIIS :I~ :~11:l:" n::I'i!.!:;lI·(Ii'~ I' \'1'llcilllellt()~.

~ li" ~IISpl'llI]1'I' llllii1qll"I' 1II'IIl'li"I'IlI":1 1111 pl'll,iio Ijllilfll]O
1'1111'11"')1' que aSila I'OIlIIIl!Ii!';:O ',' iu:lI~\iILI '~111 f'I!" da ki

~r)l'ial,
~ 7," Exalllillill' I' .iIJI'~111' ",; li:d:IIII'I'1I'S I' :'ollLls 1/;1 thc-

SOlll';I1'ia no li.u di' 1';11]" trillll'''II''', 011 IIllillIl1.) jul rar i'l'l'd,n;
h-in ClllllO o ,,(!lanço gl'1'<d ql](~ 11i'Vt~ ~t'I' :llll'C:';lllllilt!lJ i.1 ilS-

SI~ mil! 1"iI g-"I'al,
~ 8" Clli'llIal' 1)('I'II'rl,' iJ ;'lilli!'i:i;;II,' ('(lIIIIII'I,'nl" (I soei" ou

l'llJi'l'l'g'iJllo 1I111! IIl'1'r"IIIi;II':1 ,OI'il'li:Jd,',
~ \)0 Autorizur ;15 ('IIIIVIII';II,'I)"S rliJ~ "~S,e)l'S ordiuarias c

1:\lriJol'dinal'ias d:IS ;1"S811111(.iJ·; 1;1'1';11>,
~ 10. FOT'lIl11lill' (I PI"'jPI'11l d,' I'd"l'llIiJ d,' l'st";u10,,, 1I11a1l110

pila Iúr rcsol viu« lll'la iJ""llllrI(';1 ~('I';t1, I' faZllI''' I'egllllllllto

intl)l'lIo,
S l l , Hi'I))'I"IJnlal' ou 1'1111'1' r"!'l'fl"i'nliJr a sOI'je(j;ldc em

tll(l"" n- :\1'105 nl1ieillC" ;1 '1'11' l'lh 1I,'\'a (,OIllP:II'('el'r,



~ 1:2. I'rovidoncinr. elllqu;lnto ~ nsscmliléa gCI':i1 Jl~O de
lihcrnr a rl'sp"itll, snhrr: o, I~~'O, 1'''lr~()rdil1al ios nào pro
vistos IlC,II', e.<tatlllu<, uu vi u.lo I) l'OJlSI'1I10 do 1J!'1I('1ll0

ri los.
~t:l. Autoriznr :IS de,!'rc~s Ila sociedade, a compra do apo

Iil-I" e o dl'llII,dto do dilllwiros da 1llI'l,ma ,((('iedad,' VIII um

dos Baru-os d,~ mnis c!·I~diIO.
~ 11, 1'1'IJ1l1ovor por lodos o' m.-ios :10 seu ~!f'anl'o o nu

g'lIlolllo d;! 'Oeil'(];,111).
~ l,i, ( lrrluun r a chamada Il'ls ,ul'ld"l'tcs parn pr('I'Ilf'hl'r

as vugus Ijlll' .so \t'rili";II'<'II: 110 c.un-r do ;11I1l11 slwÍ;d, 1'0111
o:·«(·t-~pl·ÜI) dll:'\ cnruos dp ()l>(),,!(kllt;~ tI tlle~()lln·jr().

~ Ui. SIISPl'lllll'r 11:; ,ol'io; incursos 110, ~~ I.", 2,° r :1." do
art, 2::, atl" quo li as,cllr!dl'~ g'l'r;r! rl'slI!I'~ 1'01110 !'llr de j II,liç:l.

~ 17. 1\l',-olvl'l' slItin" ;1 1'llIllilllll;iIO do, SllI'io, I'lll lIll'lIZO I'
dos i nru rsns 111) ~ !Lo dll 111't. :n.

~ IR. .1111,,111' da :;II<P"II<III dll' ,:<lI'ios ilH'llr,OS 110 ;11't. 22,
1;11.1;' SU'!WI1S<IO podl'I"'1 1'1'"llIogal' :'tl" ""'i, 1Il1·ZI:'. n em
/~a,o g'l';I\'O 1'1"1.1\"01' ,j dl~\ e ""'1' 1I,,.:lda ali I'onlliii'illll'lllo da
a,sl'lIlhl"'1 g,'ral, panl ",til rll'lilJerar curno n, cil'CIIIII.'!;'llcins
I'\i~ irr-ru ,

~ '1\1. E\I'I'i1I~r o filwr l'XPClltnr os l,rI'SCIl11',s I'slatlllo" as
l'C,-OIIIlIl"S ILi il';;;"llIlrll'" ,,'1'1';" I: o r"gillll'1I1" illll'l JJ".

Art. fi:!. O ('''IISI'lh" P,'I 11 1'[':', SIISII(,IIII,'I' qualquer rIlIS ,1'11S
1lll'IIIIJro, IjIW pl'util':II' nllllS'" 1111 d"SI'llIp,'nllo d"s SIIIIS 1'111]("
1;111", dos fllI;I"S re- ult« dl'zar 011 I'1'1'jIlIZO:í ","~i""nlll' : COIl
Iuuu.do o hus». d"fIlJi, de ,,"villu :1 d"ri'sa d" IIITll<lId" em
"",,:10 ('ollvli('lIdn e,<I'I'ri:"IIIPIIIU plIl'a I'';;;'' li m . "r;, consi
dl'l':>do llc-liluil]1I d" ,Üi) ('li r,!!;". " PI'I'olll'Ii(,I',;;,'-lln li s nn v:>;.:a.
Si o :1('('US:>r1 .. ílzr-r p:II'lr' rln :I!I"", n:',o p"d'T:'! o(','ul'~1' o
seu 1(J~'[lr 1l1\~Sa ~l'~'~;Ú). de\ i'lld~l :1 \Cul:tt.-.':io :-:Dt' :'t'iLt IHH' es ..
cru timo sl'l'rdo, c, "i " :>/:1'\1-;111" 1'111' o I'1'1~,il1l'II'I', li r11,·lillli·
I,~:I" dl,verú ser COllfirlll;lIl:J p(,I:1 :>""IIIIIII'n gol'r:", I~Ollvol'ilda SI'III
deruura para eSSI) lim.

Art. fi:). O couselho pOlll' 1';'1 rl.unnndnr e ser dcmandndn.
para o que lhe S~IJ eOJll;l'l1idos todu" os podere, Ill'cu<,sarius
11 em direito W'['llIiltid'l' : de\'I'. [IIII'I""J. procurar evitar. [leios
meios I:ollcili"tol'i"s Ijlle tiver :10 SI'1l :>1r'~nc(', turla a sorte dI'
pll'ilos [udici.n-s.

Ar!. ;)L 0-; mcmhrns do cllns"III". qnnlqucr IJlIl' sl'ja o
cargo quI' 'CI'IIPllrt'lll, PI'I'delll o Sl'lI loglrr :

~ 1." Por f:dta de C"llIpal'('I'iIIlUII1" :1 ires sl'ssi'lI's s('guidas,
n:lu sen.lo 1'01' moll',lia " 11I'J'lIIIIIIC"cnllil 11~ C,'rI'IrJ.

~ 2." 1'01' auscnrra Il~') 11;lllli,j!I;lda, por I('nlpo suporinr
:l d'·lls nwzI's. .

~ :\.o !'or despedida, sll'pl'n,~1) confirrnarln ou fôlllcci
rueuto .

~ 1,," Por pris~o ou contll'Ill11:tI;:11I em virlurle de neto 11I's:li-
1'0'0.

Art. 'i1i. O cnusclho .uluriuistrnüvo 1l~0 p:ldl~I';'r julgnr-se
constituiria sem que ost-jnm uroscutes, pelo monos, 11 de
S/JUS membros: as suas decisões scriio~~ia

\(\)\.\OTHi(~ 1 li I .>
I\~' ' "A ",
-l " ,I, '"

I;ô/f,p \.
Y' )]

, ";/
,\ :~ll'·) /'
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de votos dos membros presentes, as respectivas sessões
celebrar-se-hão na secretaria da soeil'díldp ou onde melhor
convier, precedendo unuuneio. e serão pul.Iions pilríl os
sacias, comtarno que se l'OIlSel'v('m COIllO simples espe
ctadores, salvo quando tivr-rrtn dI, I'ner alg umu proposta.

Parag rnpbn unic«. J);IS di"'ISIII'S do 1,0IlSI,1t10 havcra recurso
pura lJ cons-l!ro UI,' 11I'III'IIII'l'il",s uu ~s,elllhll'a g"rlll ordi
naria. dl'vl'lIdo ser I'I'ito 111) 1'1':lZil di' oilo di..s. 1)I11a p:trll' in
II're85:lIlíI IIU SI'U prll(,llrado:' o,,' Ildll ,"ri",

Art. 51). () "II'llIiln, do 1'lI,lsl'lh" '1111' I';dtal' a mais de seis
Se"SlIl'S em eada auuu 1'lli'lS Ldt:1S II~O 1'\"I'd;IIU a mais
do met.n!o do uum-r« ;11- SI""''''< l'I'ildJr:ld:ts, IJl'rrler:1 sóurcute
lIlelnd" do a nn« p:,ra os lill:' dl'II'I'IIIIU .dll' uu ~ :!.O do :11'1. :\;j,
podcu.lo 1'(llIlpll'lal' íI '1'11 11'1111'/1 1'11111 III:1is UIII :111111' ndmi
lIislr:llilo íI 1011ll'lItO do e 110'1-1110 I' d:l ,"'SI'IIi1d,':I ~1'I';tl.

Art. 57, O cOII,elhll pOlkl':i I'IIV i.rr » ;tlg'llIlIa 1'lImlltiss:IO es
pl'I'i;i/ 1:/11' 1'lIe desi~ll:ld:l, "1'1111"10'1:1 dI, Sllcios '1111' f<lI'am ou
lião 1);II'te uelll', 1111 1,1I111,,'m a '111:"'IUI'1' sccio indi , idu:d,
1111'111<', prol"i"la~, l,rOjee'o, IIU rt''I",rillll'1I10s. s"ure lilll' 1'01'
sua lI"IUrt'Z:I o 1II,';;[IIO l'OU,,'III1) j ulcu.: ""III"'lIi"lIt" ouvir
nn.is ti" 1111111 Opilli;-Il' SI'IIl [1I1'j;\IZO ILI ;llld;llli·j" do ,'011"'
lho de b!\lll'llleritu:-:, ,...;;ilV(1 i:í!~ 1·:!.";II~ l~:11 qU.l~ d('v{' haVI'T
recurs» p.,ra ellr"

CAPITULO xu

Art. ;j8. Si anu-s dI! po,<f' "11 até «itn mezes depois,
vnvar o II19';rr til' prl'si:!I'111" IIll tll~ till'solll'l'iro. d:lr-~I'-ha
i nnnc.liatomente p"rl" :11) 1'1'1'1'0 ,,1 iloril/. parn I/UI' I',sto pro
ced'l :'1 pII'i~"to d" 1'1'~I'''l'Ii\o :'1111,1111110.

EU~lii;"ll0 i,tl) '" 11:10 liZ"I";I'i" o e'ir~o di' pl't',sidoul," 01'
cupildo uelo viee·jil'I':,il"'ull'. "1'1110 su hs tit ut« II'g:d, I' o de
thr-r.u reiro 1'0" illl"I'/lI' '1"1' o "III",liIO ,.JI'~I!I' u'enuo Ih seus
membros , P ti" IlIe'lIl" 1"''''111'' 'I' I" 111'1'111'1"1, Sl'lltlU lIi'I"'II
sada a 1'11'il.'hu. si '1";dl/llI'r ri", 1',lé','" ", vr-ruu-ar d,'p"is do
oito IIH'ZI'S ;d"1lI da 1'0581', l'olllilll!'1I111o a illt('J'illidatJe ;llI' <1O
fim do unno soci.rl .

Art 59. As v;;g"s '1111] '" vITilit-:lrt'In antes ou df'poi~ da
posse, nté au li 111 do anno suri.rl, dl~ quatqur-r IIll'ulbro da
mesa ou do cunsr-lhn, f'XI'I'plll:lnllo ,I de presidellte ou d" lhe
sour-iro, serão preenrludus p"IIIS ,.e,p'I'liIUS suupl-ntes
JII;iÍs votados. e, si al'olllf'I1f'1' 1"',!!I":lr-~I' 1i UUIII,'ro do-. sup
pltJIltl's, Sf'II! que as V:l~:I.'; e-trj.uu l'I'l"'lll'lIill:l,', IJ:,r-sl~ h:1 disso
parte illl corpo eleitoral, Ililr:1 'i 111' [1/'1'111-":1 ;1 I ki'::lu dr- 1111\ os
suppll'lIles; isto, por('III, II"O"I~ L'I:i, ,;i I':dl" 1'0111 flWIIOS de
quatro mezes par" ileali"r li ,I fi 110 SllI'i,tI, I' o l'un,elhu enten
der que não é essencial u 1)jt,('uchilJlcntu das vagas,
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Art. 60. Serão considerados supplentcs os immediatos em
votos, os quaes serão chamados pela ordem dn vola(;:IO, e
em caso de ig-ual numero de votos, será conforme a sorte
dosiunar; não poilel'Ú entretanto ser c-msíderado supplente o
quo tiver menos du Ires valo, ou estiver comprehendido nas
excvpções do ~ H.O do art , lL

AI'l. (il. Em caso do mol-stia ou ausencia do qualquer
dos urcmhros da mesa, as funcI,'õl'S daquelles cargos, para
quem a i<'i n:'lo esl:d)l'I\)'~I' su hsut u tos, sorúo excI'eidas iuteri
1I:111l1~lIte 1'01' qll"1I1 o eOIl,/'I lilJ 1111011':11'.

vrt , li:':. No (':1'0 de vag;l I)U illilll'dimeuto do prcsident»,
e nu f:dln de qW'1\1 le;' ,li1111'11 u' o s uh-Ii lun, 11111 dos merubros
dn 11Je,;a, peln Ol'delll l'st;lb"II'('ill:i no art , fiO, ou o cous-l hciro
mai- vo':tllo qui- clIlúo lizel' P:ll't/, do oon"ellll), r-su-ja I',te
completo 011 in('olllpleto, assuruí ni inll'rinallll'nte 11 presiden
cin [lar;l con vocnr o mesm« ('olls"Iho ou fIS-Cloldl"a g'l'lal em
,;('S,:'IO ext rnordinar!a, p:lra 1'I'"olvl'l' cmllo as circumstau
cin, ex ig ireru, o no ('n,o dI' hnvvr mais de 11m ('on,:eliloiro
com a me'!II:' "ola':ilo 1:1i :tlllilJllil,':!o pI'l'telll'l'IÚ ao IIwis
velho 011 .iquclle que ha m<li, Ill:lIjlO üzer pallt' d:t soeicd:'do,
"i :iÍllda a",:im 'I' encontrar mais 1111 11111 com a ml',III'1 id<lde.

CAPITULO XIII

DO l'nEsIDENTF.

Arl., li:\. () prl'sirll'lIll' ,; o c1li~rl' I]~ socirdarlr c, ;I1('m dos
direitos quo lhe '::10 l'ollfl'('ido.; pur r.;!r', esl;lllltos,l'olll[le
111·1!1': :

§ 1.0 Convnrnr a, rcu niõrs ex tr.mr.linarias, do eon.;elho,
qu airdo por I'.;to nilo li'llil:llll si d» prt'vi"1I1111110 nullIl'iz:1I1as.

~ :2.0 I'r",idir :lS "':"tll''; do I'onselho, ('OIlI'OI'al' o alirtr as da
:lssellllJ lia 1'1'1':". ""llllellle ernqll"lIto 0,,1:1 elo~p o SI'U [lresi
dvnte : l'om[lr'lin lo IIle 110 d""I'IIl[llllllIO rlI'S!I: e:trgo (I voto
dr' d"';r'IIli"Ili' '111" [llIdl'i':I. 1j1lr'1'i'lIdll, 1'lIll'e~'nr Ú soru-: direito
",Ir' '1111' i~ll;lilllt\III,' 1,'1':'1 11 pl'I',illl'lile d:l :ISSllllllJlI"<I ;',er,d.

~ :3.0 lJiri~ir <I or.lem 1111': tr:Ii):liho" na fórllln prcscripta
nestes estatutos o re~inli'nto interno, dar destino 110 expe
dient«, estabelecer e esclarecer a maneira tia discussão e da
votnção .

~ /l.O Chnmar Ú ordem os oradores qne se f,fa"!arcm tia
materla em discussão e 1)I'm a-sim os soeills que [101' qual
quer 1'(1['[lIn p-rturhnrern a ordem dus trnbnlhos, li no caso de
reiuoid.-nt.ia da uart« do socio .uivrrtidn, sIIi" 1\11:11 flir :1 sua
call'~oria, o [lod"r:J 1Il~IIIJ:,r rrtirnr do recinto da sessão e
suspendel-o, (!to cuu fr.ruud.ule ('0111 o nrt , :22.

~ G.O SU';llendor :IS se-sõvs ouandn se tornarem 1Igitadas
/1 não forem atteudidas as suas reclamações.



~ 6.0 Dar andamento, na falta de rouuiào 110 conselho, ao
expediente e Ilf'g'odo,: urcent-s c I'xlraordinario8, dando de
tudo conllecimonlo ao IIJt',TllO '~oll,:"I!lu lia sua primeira reu
nino.

~ 7." Iluhricnr os livros r1:1 soci,',ladl~ r rlcspachar os ro
qlll'rimcntos o II eX[lUIiOIlIl', SIIII['I\ quo IIÜO ~1'j:1 preriso ouvir
() enuse lho.

~ 8." Prvpnrnr o relnlnrio annunl fJllIl rlovo scr npresentarlo
;, :1'8embléa g,'r:11, e pr'lvialnl~III,~ ali consr'l:lo pura o :Jp
provar e a"'igllar.

~ (l," Examinar o estnrlo ,los trnhnl hos da secretaria e tho
sournrin c pruvirlcncin r sobre as 1':11 Ins Ifll'\ olleolltrar, dI'
:II,,'flrdo ('Olll os respectivos ,\llcl','s.

~ 10. Autorizar as di\SP"Z:ls IIr,;olll,'s, illl'lll'inl'l's :1 3fl,), ()
orrle nar com seu despacho o pnQ'nllll'll!O d:ls qu« IiVI'!'I'11I
~id() d,'II'l'lIlin:lri:ls p-Io CIIIISl-IIII'.

Art. tiL I) pl'l\sid,'nte lI"dl'I':I, indl'pen,l,'nle d,~ :lnloriz:w:io
do ennselho, convocar a 1'i'lIliÍ;ill da :'''''1Ithl,'a :,~cl':d em
sessão orr1illtlria nu extr~()rdill:ll'in, mas s,',nwntl) qunndo o
conselho se ['(',har im pnssi hi l it.u!« dI' fillU'l~ioll:lr [lor f,tlla 11,~
membros o de sllppll'lIl 'S fllll~ 1""','111 ,"1' ('11:1111:11"1' 11"1':1
preen,~h"r as V:t.~':IS qll'~ hllllV"""11I 1I1! 1(11:111110 dl'lIois dI' I.rl'~
r-onvocacões O'eg'ltilbs o COIH,'III" 1I~0 0'" r.-un ir Oll rrcll"ar a
('oO\'o'~nçiío 'In nO'sl'mld,":l go,'r:d, I'(!niril ili s l'"si,'üo cxpressn
illl i 11 terl'"S(1 SOl' i :11 ,

C,\I'!'I'lif.O '\1\'

Ar!. G;j. Ao vire-presiden te com pcte:
~ 1.0 Substituir o pre,;ide!ltI1 em todas a-; suas I'"lt:l'; ()

impedimentos, e:t!)('ndo-I I; e IU'-;-;" oxerririu ns nttrihuiçõr-s I

direitos conf'eridos áquclle .
§ 2." Prestar-se ao d'~Sl'!lIJl()lIho de qualqu-r comrnissãn

para que Iór eleito pelo l'OflSloIlill 011 n.un-a.to I'l'lo presidontc.

r,\PITULO XV

no I." 'T"nET,\flIO

Al'I.. GG. O L" se(,[,(,{:ll'io ,0, o chef'e dOI SI'r:l'l'I:tl'i:l, I' além da:
ohrignçõl's que lhe são illhr'rr'lIll's ('oIIlPdl)-lhe:

~ 1. Annuncínr em um Oll mais .i"I'II:leS de malnr circu
lnçáo, o em nome do fl11I'11I 11011\petir, os dias, lognrcs ('
horas rias sl's,õr's do ('011"'11") I' ,I':SI' 111 1111":1 gl'ral.



~ 2." 1'1'01'0(11'1' ;'1 leitura uns actas, (lo cxped ieutc o do
1ll:1i,; quo Ilw Iór ordt-uado. o PI'OI'CtlCl' :'IS Ch:III1:1d:l'; tanto

em nruns como em outras SC~sõcs.

~ :Lo Fazer 011 man.lnr f:Jz('l', nssi,!;'lIar o expedir com a
malor Inev idado (~ ord"lIl os nfTicios, avisos. d íplotuas (~
mais ex petlicn tc ,

~ (L" Ter na melhor or.lcru o nrchívo da sncicdarln, polo
qunl 1\ respunsavcl, o bem aS:'illl n I~-eriplurn(:~o \flll~ devera
estar sempre em dia c feit.1 cotu elil!'l'!.:t I' asseio.

~ ti.o Inventariar em livro e,p,'cinl «s Ill11VI'is, npolices c
tudo mais q ue pertencer ú soeieualk.

~ 6. ° Adverti!' e chuma r no ornnptituouto de "CIlS deveres
o:' f\111[1!'egatlos tia secretaria, poli :11"0 su-pun.lnr os que
rOllllllcltl'rell1 ohu-os 011 lhe Ldl;u'l:m no respcit». dando
illlllledi;II;IIIICIlIO p"rte ai) pl'esidl'IlII', paril este providr.nria r

rumo o ('nso I'xi,é:ir.
~ 7." Clllllprir os despachos e ordf\n,; 1()C':nl~s, quo lhr- fO!'1'11l

dud.is pelo presidente, ruuselh» 011 as-eilliJll\a :-:'el':iI. f\ pres
tar-so ao de:'I'IIIJlenlill da:' (;11111111Í:'SÕI" W~!'a qlll' 1"'1[' l'leiln
ou nomcadu.

Art. (i7. O I ," seerctario Oll q ucru occupar este l'nq,l'O du
r.mto us sc:'Siil's do cOII:'l'lllO podl'r:i'lllhtituil' o prpsidcnte
ou quem s'Jn:' vr:zp:, 1i!.I,r, q u.uulu I"te qui!.,'1' di-cutir
ou retinir-se, nssi ru C'1l1l0 poder:'1 ;l"rir e pl'e,idir as sl'ssiJios
00 me-ruo cUllselll!l si, UJlI;1 "ora depois dn anuu ncl-da. Il:IO
tiver comparecido o president« ou vice-presidente ; ou I"go
que h:'jll numero It:g:d. havendo p:ll'lll'ip:lç~o pOI' I'scriplll dI:
IlJlI e di) outro de \flll' 11:10 Iltlllem Clllllpnl'l'I','r.

CAPIlTU) xv:

Art. (iS..\0 2,0 secretnrio comp,'ll' :
§ I. o Suhstituir o 1." sl'crelal i«, uníca.ncnro nos :Jelo, rlesso

(~?rgo, quando 1'01' Iln:dlJll"t' 1l]IJIiYII nlJlll'J1I' 1l~0 li;; possa
dI:SI'lllpenl13t'.

~ 2." Tomar os apontamentos precisos nas 'OS,,!)!,:, 110 ,~O)]
SI'IIIO para llrg':ll1izar as r"O'I)('I'lil-'I'O :Iel"s que deverão ser
por {'11t~ fl'il:lS I' reg'i,lr:il;ns ]111 livro COJllpl'tl'lIlc drpois
de appr.ivadas .

§:L" Coadjuvar o 1.0 secrctnrio em todo:, os trnhalhos dn
secretaria, qu.mdo se tornar procíso .

~ 4.° Prestar-se no desempenho de .todas :1S commissííes
111' que fllr encarregado 1li'ln presitlont« ou pelo con-cluo.
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CAPITULO XVI!

Art. 6!I, O thesoureirn I'~ () c!1!'fe da thesonraria e o de
positaria dos dinli"irlls. titul..-. I' oll.i,'ctos d(' valor pcrten
1'''1I11'S Ú s(lcil'(ja,j,', I' "IIII,pl'I'·illl':

~ L." l'l'(lc('dt'l' ou 111:111 1;11' pl"'I'r,"'r Ú cohrnnç« I]a irn
pOl'l;lllI'ia das jlli:I", :llIllIlid:idl'S, dljd"";:h . juros di~ apnlices,
e qll:"'S'1'It'1' Olltl':IS '111:lIlt':1S '1'lt' lJI'I1I'lIt;:IIIl;1 SIll'iedade.

~ :l." 1~lIll'eg:11' a (LIlI'lIl ('(llIlp"til' ;IS qll:llltias 11I'l'ris.ls para
!JI'III-Jlil'..ncia-, ('1111'1'1'0' I' 111:ris d",pl'z:ls '1111. l lu: S".iaUl legal
IJlellt" I'('qui,ila(j:l:'.

~ ;\." Elllpl'i,~al' ('111 :lpolir,'s d'l diviIa i'l1lilirn as qunn tias
d".'lill"da' p'lI'a allg'lIli'lllo d" ,':'pilal da sot~ie,l;lde, ql\;llldo
"111"rifat!o 1",111 l'olls,'llro,

~ í," DepositaI' eru 11111 llilllCO 1'111 elllltn corrente em nome
lI:1 s"I'i('t!:IIIi', quan.lo alltlllizado 1"'10 ('nlls/'Iho, ns quuntias
'1 ' 10 rúl' 'eeel)l'lIt!o, p"d'·Il.I" l'IlIISI'I'V'"' r-ru ,'!'U podeI' ;rll'~ :1
qllnllliad(~ :H)O:3. jl~l";l 1l/'('/Jl'lt'l' ,:I:'~ d(' .... IIi'/;I~' 1ll'gnnlPs.

~ :i," I'I'OpOI' ,,,I, SII;I 1"'-I"'lh:il:lid.rd,' Ih :IC~"lllt'S III'e/'ssal'ios
l'ara prIJl~"tI('I'l'lIl no-; ('0111:111";:".

~ li." Dar p!lr I"nipto. 011 1"I'II:t1IIiI'IIII', torl.rs :IS ('xl'lil'~lçõcs
e I'SI''''rl'/'llIll,uli)o-; lJuc 111,' 11l/1 111 I'\it:idos;, I'e,peilu lia the
sou ruria .

~ 7." ,\prl'sNllnr:<o ('lllIs,'I'IIl, IIIl li/li d" cadn u-imestrc, um
iJ;,j:IIII'i'II' da 1'1'I'('it~1 " dl'''j'!'z;, Ir 'lid;1 lIe,;sl' 1Ji'l'iotlo, e no
Iiru dll ;111110 ';llI'i:,j 11111 1i;,j;1 111: ' I g"'I:11 pnl"l ser apresentado :í
;rs,;('mbll::l g'1't'iI1.

~ 8." CIIIlJI,ril' IIS (ll'Sp~l('iJo, I' Ol'/]I'n, leg'lI's que lhe forem
dal!;:s pelo pl'l'sid"llll', ('llu,,'III" IIll a,;sellll,jca !.i/'ral e pl'e,;t:lr
SI' ao d"sell'!Ji'nllO das ""llilllis·i"" p;:l'a quo flll' eleito ou
1l1l1l'I'atlo,

,\1'1, 70, () tllc';OIIl'I'irll llll ",'!Il ri" POS"I', e "111 livro drs
tiu:«!o pal'a I','" li m. :",·j"n:Ií':" 1"1'11111 de iu.lo '1 11<11110
reIOl'llct', cujo le!'llln dl'\l\:;'l <f'l' I(HtI~H'1l1 ;\:"..;j'.!'II:ld., p-Io
1'1'1',111<-1111' I' L" s"I'l'd;II'IIl, :' P"I' ::IJII,'III"; q u.: lizel'l'llI ;r ell
Ifl'g';l. pilr;l 111I'~ :-;t~I'\"ir dl' d(~"(';ll',;;l; :ls-..;illl {'OlHO devl'rú
[Jnlli,~ipnl <I1l ('OIISI'II/o ;1 '11t:'lllil<ldl' I' o numero das ;lIllllicl's,
o Ilbjc/'IIIS de valnr quo <I '1l/'ied;lrI" ndquirir no correr do
;IIlUO social, para de twlo ,-lI' fazl'!' mençào etn acta ,

CAPITULO XVlII

D o I' li o I: I li A D o fi

Art. 71. AI) procurador cumpe!e:
~ L, li Vvrillrnr , I'IlHl :1 11I"101' 1I1'grn('ia possível, o falloci

nu-nto dos socios cujas falllil!as r:dgil'l'J!1 :t quantia marcada
p:lra o enterro.
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§ 2. o Cuidar do funeral dos sacias quo fallecerern, si fôr
ell(\ mandado Iazer pela sociedade, I~ bem assim dn missa do
7.0 ou ;10. 0 dia.

§ 3. " Tratar de todas ~IS causas que a sociedade tiver,
quando parn isso 1'1)1' autorizndo com procuração especial
do cOll81'1 ho.

§ "'." Desempenhar com z-Io torlns :1'; comrnissões de qUI)
Iór enC,rf"f1gíldu pele !,rusidellll~, [11'10 conselho, ou (ll'Ia :IS
,ufllul('í1 ger;'i.

§ fi," A,s,istir :lOS exames rlwdiclIS f,'ilos nos socios I' que
fOfl~m dL'lI'I'luinlldos (11,10 cOllsl'1I10.

CAPITCLO XIX

Art. 72. A :I'~'f'rnhléíl gera' 1'11"'1'1;'1 ílnnlJ:i1I1If~IIII'. 11'1 pri
IIIl'ila SI'S,S~(J «rdin.ui«. u ma ('II11lll1i"~II d,~ l,'I''; 11'1'111111'11';, íI

qlllll "... Ch"III",.{t , ('Olllllll'S:ío di' I'X""II' do relí!lol'io e l'OIll'IS»
:i I/U;i1 clllllpde I'X:rlllill:'" e IL'r 1,,'1'('1'1'1 ,""bre o 11:i1:1I11:0 e
contas 1IIlIIU;H'S, I) suhr« IlIdll' I'" plllllllS dll relll!ol'ill a res
peilo dos qua.:s lellha ;1 assl'II"",,:' gl'I':d <[111' res"/I er, I' br-m
a"SIIIl s"brl' ao pI'OJlo"I:I' :IPI'I'''PIII:lrI:IS II~I IIlPSlllll SI~SS~1I I'l'la
alllllilli,"lr:I(~~O 1111 SIW'OS CIIIII II'f"/'I'llI'ia :, illlflI'I'S.,I(" gl'llIes
di! ,slI('i,'rla,'ll', 1'111'11 cu] Iilll II,P "1'li", frall'/uI'arlll'; IlIdlls os
livrr» d:] ocipdde. () 1'1'[;,101' s('r:i o 1I1:li" vnt:«l«, I' dl'si"lllIdo
est.: ~er:i :1'1'11'111' '11/1' 'O" ureru hrus da l'III1"lIi,,,~o eut ro "j
l'sclllli('r('11I .

,\1'1. 7:\. () 1'lin"I~II", cle'!er:i ua pl'illl('il'a SI;',i10, 1]I'p"i, da
pos,,', :1S suas COlllllli"llI'S, qlli' ,,'ri,,! ell!llp":'I:IS dI' ires
1II1'111/iI'llS I'nda uma. lira !I',S d" 111,'"rnl 1'01(.;1'1110. sr-rul» rc
J:I!lIr de I'nd:r urnn dl'lla" 11 1II:li" \'111 Ido ou :lql1l'lIl' que
-ntr« ,i l',ell!hl'I'I'rn. e ,i111 ell:rs: I," di' Ilenelirl'nl'ia, ::l," de
,yndil'tlill'i:l. :3 a d,' J1l'lIp'JS 1a- I' 'I a de lin"I/I:n".

(I l'x"l'I'ieill dnsla: ('OIlIII:i"II'~ SI'l'a di' Ires 1III'Ze", lindos
os (JiJ3 l'S :-;e prucclJel'tí, n;1 pl'illli'lrl} Sl'.'~S:!O 1}1IU s(~ seguir, Ú
nova I'leil,'<lo, "('lido perll,iltid:r n r:'eltil;:IO.

Art. 7"'. As auribuiçõcs dl',!;ls cnnuuissões S<lO :

Da de benrficenci«

§ f. o Visitar o distrihulr ír:-; hl'nl'lir('neins pelos en f,'rrnos
IJUf' a, solicitarem. <J ~I),; «iclos illl'"lidos e pl'll,i,mista~; e dar
w'recl'r :1(:('I'I'a do, sorios '1:11~ tiverem de P:I"":lr para o
quadro dos in va lidos, I;, SOIIl'I' tudas a, 1'1'··, ~. !lue
houver acerca de heneflceneias c bem:. r~f;rf')-r~"'~
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pensões que não forem raclrunrulas I' as causas, si as souber,
para o oon;;elllo Wovidl'nl~ial·.

§ 2.0 SlIsp"nder as 1)I'III'li(~I'nl'ia;; qunn.l» rnll'l\llel' quo
os IJPlleticiados nào esl:lo I!wi, nas circllrnsl"lll~ias de :IS
ro{~"lwr. e nuuulnr qne ,eialll ",1", ",:Irnlllado, pC'\o ulP:lic,o
da sDeiedn,ll', si assim jll1c:':lI' l'Ollvrlli,'uill.

§ :3." AI:'llIlp:lIllwl' elJI 1~:11'I'0 :111" ao c,:mill'rio o corpo 1]0
S1ll'io a quem a S!ICil'lilld,' 11,111\11:11' fllZ"r o "111"1'1'0,

§ I, o Svndicnr d:l' p"',O:I' I'I'0p"slns p:lra sOl'ios I' dar
p:Il'I'I~l'r 1~'"11 10da li ,'lall'z:I. 1'111 IJ:;l'Jlloni" 1~01ll os mts . ;i." e
x .", I' b-rn :Is-illl d" qlllllqll!'1' 111111'11 :1'Slllllplll f[lli' l he sl'.Ía
l'Olllrlll'ltido pelo I~OII,,'lil'l "" 1'l'I'"id,'nlr

~ ;i." lufurmur-se, ('11111 li ill'ndll 1'1'1l11"IlI'ia. :lI'orca dos
socios () pe nsiouistn-. ;:111,1'" '111I'1Il jll'slIJ'(Jm sn:'pl~il~IS 111"'fa
voravr-is ,

~ G." Dar parecer sollr,' 10111< :IS PI'Olli,,:ta,". iUllil'a r:,"'s c
pr"i,'('lo" que forem :qll'l'''''III:i'I 's 1'111 ('o:ls,lIIIO,

~ 7," Dar pal'l'('I~r ,,,"11I'r ",: I'I'qlll'I'illl,'nl il'; quo uão forr.m
Ih' simples (''\pl'r1ii'nl'' e "dlr,' :1 muis quI' o 11\(',1110 l~on"clll'J
julgar dever onvil-n .

~ 8.0 Examinar e .l.u: 1':11'1'1"'1' :,obre IJ" li:l1:llli','II'" Iri
mcnsaes, apresenl:\d ll ;; !,loJO t 11i':;oIHr'iro.

~ !1.0 UnI' I'nrl'!"'!' :\(,I'l'('1I d"" ,j,o'PCZIIS 111' vu l!o n sohr«
o mais qnl) r"II' tl'lId"lIl" :! lill:llll,~:""

Art. 7;;. Além (hs qll:llro "Olllllliss,,,',;, tI('qlll! 11':1 In o al'lig'o
:1l11ec!'llcule. hnverá IIIIJ:1 ,'o!II:lli,.:"o d,' I',<\ici". 1I01ll1'0sl" do
pl'c,idenll', I." sCCl'l'l:il'ilJ i~ l'""ouleil'lI, Ú qual l'IIIII1Jt'II~:

~ I." Vrlnr sobre Indo qu.: di",'!, 1','sp"iI11 :" :,0,'ied:1l1e.
iniriur e urumnvcr {l'; !<r'11l' Ii l' i,,:'. tini'" \11(' (I ti:,,,llnil runis 1")11

velli,cutp,'r1e al'('llr:!o ('11m II I~(ln"elllll. 1'0111 o,, p,;la!II\II;: (' ('0:11

:JS nel'('s,id:ldes da o"I~",i;"111 e PI"'Yilj,olll'iIlJlrlll :'lIili'l' os :1I111';0"

ou t'alt;ls qne encontrar. ' .
~ 2." Apnlspntar :l1I1'lImellio nota dos olijl'r\os precisos para

a spCl'l'1arÍ;1 e tlu-sournrin. qill) Uilil sr-j.uu l'al':I o ,·\!'Qrlieutc.
~ :l." Providenciar 1',11':1 qUI' :1\" :::Ii:ls das se""õ,'s 110 I'oll,dllo

e da assclIlb.ll'a geral e:'lej:1I1l I""'[I:lI':1I1as convenientemente e
nada lhes falte para tacs :11'10".



;:; r." Evitar que na socret.uiu hajam ajuntauieutos e cou
vI'í'saçi'jes que perturbem o expediente e fazer manter a
urdrm e ri'spl'ito dentro do recinto em que se cclehrurem as
se~;sl-_H'~.

c.U'ITrLO x x

DO" I:!::; lê I' 1 C I o S

.\1'1. 71:. Par:1 !I,'ncfici:lr os sncios enfermos, socios íon
lidos, pensiolli,t:ts da "oeii'ci:lcil'. rle rnnforuudadc com a dou
niun t1t1 urt , ;L '', tira ,'sl:t!Ji'II'I'itlll o s(',~uinll':

~ 1." GIII:: ili'1I1'fkcill'i:1 !'H'!I':t1 de ::W,~ para I)S smios
1'111'.'1'1110",:1 qll<ll eeS';:lr:1 [I)!!II Ijlll' :1 sorin :':1) 1'('51:t1J(:kça Oi:
eutr« JI'I 1!\I!I'i'il'io d,' SUl' prllli-,;;'Io. Si o soclo Ior 1)(:llcm"l'Ito
a IJI'III'li("'llci:1 :':I'r:i d,: ;10,) 1IIIIIlS:ll':':, I: si 1"'1' bencmerit«
gr:ldu:Hlo de !dl/SOOO.

~ ::l." UIlI:I iJenl'ficC'lIein l!11'11,:t1 de 1:;." par:) os socios que
por lIlol,'sli<l OI! :IVêllll':IC/;1 id.ul: I'Oj'(IIlI consitlc'r"dos i nvalidos ;
:1 qunl "lIl:i :':USf/l!llS<I I, o Ijll/: rl'::';:II'I'111 os mouvos que iuvn
lid<lrl'llI o :'IJeio. Si o sl)l:ill fÚI' b"IU'IIII:rilo 1'1'('1:111:1':" mnis
;j,:; IIII'IIS:(('S, :,:i 1I"IlI'IIII'rilo 1~T;It!lIatll) 11);\1, 10;)01111.

~: :l." Lm» 111'11-;ro 1I11'IlQI, li ('(Jllr'J!'lIliilrltin ('I)lll (I disposto
J!O ~ L" d" :11'[, K2, 1':11'11;1 I':llIlili'l cill srwio 11 [li! f:dleepr, sujeita
~lnql\(' l]nlertnip:IIJ :11'1. ';2S,I'llj:1 pllll~;:-il) spr,:l :..;n:--:pl'n"::1 !n!!o que
,n v,'rili,![le!11 ;:klllll:l." Ih, II\I,IIUII'''''S 1'.;r:t!II'II'I'id:ls IVI.' IIl'ls,
::!:;. ::J~l (, ;;0. A 1':1I1I1[ill dll ,;lleill 1II'I1"II!I'rilll rnC('herl'l 1ll:li"
11:5; 1):1 di' IJI'lll:nli'l'i'(I]~TI)dll;ldll, Ill:,is H,~, que Sl'l'~O nho
n:ldlls por l'UIII:> (hs qll:llllill:' ;111111' SI' referem os ~~ ::l," I' :~l." do
~ll r. 82.

li íl." [;11111 ],nlllolil'!ici:r 11!1'IlSitl :JI'IJil!'.1d.1 pelo ellllselliu
di' l:j,:> ;:0;), plll':1 IIS Sl!í'ills 1"111 ~('r:>I, quando enerll'l'(~rarlos,
11I'1l1'lil'l'o('i:> q[111 ':"':'1 'W:PI'Il:::1 dl's:ll' qlll' () socin Iur I'llIlllc
1II1111t1" 1'111 ulti ru.r Illst:IIII'ill 11[1 solto,

,:; ;'i." rim :di:llJiIlIIlI'lIln ,'" 1>I'III'lil'l'lll'i:1 mnrcudo pl'lu pre
sidl'lIll' \':[1':' ;Ijndl' d,' l'lI':lo ti" pas'II~I'llI ;I() s"ciu, Ijlll' tinir
1':1111 d,' nuins. I! 1"'1'11>:::::1', "OI' II!ull',lllI, 1':'lil'lIl":'11 plll'a fóra
tI:1 "1;"" da Sll("il'd"t!I' (1111 vlrtu.l.: di' 1'1111'1·111" do SI'11 IIleilil!o.
t'lll1lillll.1d" [111 1' 01111'11 tl:i I'lIlIli:>Il":> dll '"l'il'd;I"I', SI'l1dl) l lu:
:rdi;IIII:Hl:t, :':1'g'lIllllo S[!:> l'nl('!~'lIrjll. :1 illlp()I..:rnl'ill U[! dous
JlII'ZI'S de bl!lll'liI!I'11I'i:', ,j flll' pill'lI () interior, e de trcs mezes,
si »uscutar-so p;lI'a fóra UI! 11l1l11'l'io,

~ li." A quauua de 38,) para 1:lItel'l'O do lilH'iu IjUI! íullccer,
quer Sljn f'eiro I'el;\ slll'il'd:lr!,', quer pela familia do sor-ío, si
esta »u quo'irl dilf'ito tivcr « I'XII.!Ír, :Inlcs do corpo ser dado
Ú '''[llIltllra, C:tSO não seja o enterro feito (lar qualquer outra
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corporação. Além daqnella qnantin c(~lphrar·se·ha uma missa
no 7,° ou 30." dia do falIPeilllPnlo do sorio ,

Art. 7'7. As beneflcencias do qUI) Irata o artigo anteccdeute
dl)veriio ser disuihuidas 1'0111 a Ill'ovidade pos,ivel aos sOl'ios
enfermos, l'I11 duas [ll'l'str".:iíl'" :ldi:1ll1;1":IS, e levadas {IS resi
doncias do, quI' IJlOriUI'1lI 1lt-II1m d..s limites do, C:I111 i 11 hos de
ferro urbanos d:l CI',,'II' " .\ill'tI!'TO~r. e :IS dlh que uiornrcrn
311~m d.'slps limite« Ill:lS "I'I!I.I'" do, 1I1111líl'ipIO'; (lo Hio de
JIllIl'iro c Ni.-tlu-rov, ,erllo 1'11";" [1i'I:1 !IW,IlI:1 f,')!llIa na secre
taria da societl:lck. 01111,' igllali!ll'lltl' ,I' I'"g:lriio 30S prlll'f'ios
[ll'w;ioni,tas ou tutorc-. r!I'flllÍ.'; di' veuoidus, sujeitas {IS dis
po,içrws dos arts . ::l:i, ::lh. :2\1,:\) " 7k e :I;; ,'anll·las que o COl!'
selho 011 11 commissão de 1lI'!Il'li"I'IlI'ia jutuarcm precisas.

Art , 7H. Os lipnelie;os l',t:i1,el""ido,; Ilclo;; ~~ I." e 2.° do
art. 71i pndrrãn ser prop"I'i'illllllllll)lIt" lI11gIIIl'lllado,; ou di
ruin uido-, cnn tormc o eslado de fJ,,,,p""id:llle 011 ri(waril'lIciil
lia ,;ol'il'riTld,', IIlaS, qur-r «m 11111, qU1'1' CIII outro CII,", IIIIIIC:I
1lI:1i;; dI: 50"(., peru-nceudo ao ellnsl'llIo ~ i uiciutiva da pro
p";;t'l, I1I:IS nUII potll'rú ser lio"l:l em vigor seru que seja ap
provada (leia assemblén 12:1'1':11.

CAPITULO XXI

uo CAPITAL DA ;;1I1:IIW\I'i:. :'IJA I: ECJo:I'fA E DESPEZ;\

Art, 7!l. COllslillll'rn " 1':lpil:" tI:1 soril'd:lilr as npolirr-s da
rliv i.ln pllldi'~:1 q"" ,·ih :I"',,:oI11'I'I!'" 1'0";111' e I'" que a ,,11,'
dl'"linl"ln". dI' f'utur r""llIi"ir.

Ait. 81l. ;\,.; v,'r""s 'llll' r"IIII!1I n'(',il:1 d:1 ,:oeiclbd,'
s~o :

~ Lu .\;; juins de enlr:111;, d,' ·,jeiu,: r: " pl'udueto dos di
plollla,.;.

~ :2." As auu u ididcs til' ,'11'10'; I' Ijllrllltias Pl'oVI'lIil!lll",
du- rvru i~~õe~.

~ :\.0 O pruducto IIn 1i1'lIelieius promovidos a favor da
,;oeioll:itle.

§ 1J,.0 Us juros das apoliee c I: tias quantias depositudas llOS
Bancos.

~ 5." Os donativos e vorha« !Jxtl'aol'din:lrias.
Art. 81. Sao quantias tI,;,tinail:ls para :i11gnlPntu do ca

pital:
~ I." As joias di; rnll'ada du,.; :,ol'ios.
~ :t." O pl'Odlldll doiJl"I,'lil·!I!';. ';i IFI.) tiv"I'i'III:;iilul'1ref·,tllarlu::

caiu nppllc:tçúo l·sp()ei;tI.
§ 3.0 Os don.uivos, leg':ldo,!J verbas extraordtnerías.
§ 4.0 U produeto LIas remissões.
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Art. 82. São quantias dcstinadns para occorrer ás dos
pezas da sociedade:

§ Lo Os j urns das apolil'''s c das qunntíns dcpositndns em
algum Banco, desiguadn prln conselh« ndministrutlvo. cujo
produ-to será desí innrln unicamente para os pensionistas
(viúvas e orphãos), entre os quaes será distrtbuido . gozando
mais as pensi.mistn« dos 'OCiIlS b~llI'nwrilos e bcnomurítos
gradu.rdos d<!s vantaucns cOlleedi(l:is na ulti.nn parte do § :1.°
do art . 7ti.

§ 2," As nnnu idnrl.-s dos SOI~iIlS.
§ :)." O producto dos diplolll:IS (' IJlI:ll'sIJIH'r outras rerl!:ls

extraordln.uias destinadas p:lr,1 este lint ,
AI'l. 8:3. Si :IS di-spr-z.rs forem superiores (lO' quantias des

tirunlas para tal lim, o I'ollselho procetlerá de mnneirn a
oquilürrar urna cousa com a ouua. LI,' accórdo com o que de
II'rrnin:lo nrt . i8 .

.vrt , 8'L Dos IJI'OI'licio, !'r"IOII\ id"" 1'1'1:1" ndolinistra<;I-H's.
101'lad,' do PI'OUlIl't'l liqui.l-. ",'rá :1/,/,III'adll á :1I''1111"il':-II) d"
editl.-ln /':11':1 :1 ,()('il'd"dl' fu ncrinn.u'. 11111'1' 1'111 "011111111111 ClIlIl

outras da JIIP;;rna oalill'pza Il li ns. qlll'r ,,"/,"radall!I'IIII'
Nào II'rti I'St:1 applieal;:'It) q u.unlo o !wn,'lirio prourovul« rOl'

necessar!o para au xilrar o 1'11,II~io das dvspezus e pouões da
sociedade, :ICI'U1IIUI:lndo-,r pi:ra (',,;11' li tu ás sobrns, si as
hUllver.

~ {o As quautias :lf1fllil':lrI:ls a 1',la fI'SI'rV:l srl':lO inualmente
empl'I'I.!':ldas rlll :Ipolie,';; da divida pllbl'l'a, nVl'I'barlas com
referencia a este artigo, não ílcando sujeitas :'IS di.'jlosil;iks dn
art. !J,g.

§ 2.° Detorrninadn prla 11S!'l'mlil';il gol'ral a aflflli~:ll':I'J d:l
illlp"rl:1I1t'i:1 ('xislJ't1lr, porl"rl'lo :" ap"lil'''' '1111' 111)11\'rl' 11I'sl:1
fI'srrva "1'1' 11':11l·,f"ridas pal':1 l) p:,tl'lllltlllil) ,""ei:ll, si 11:1 ,'ai':1
,sol~i:tI hou vr-r 1'0111 IItlr l'I'iI'i1J1li

'·a,;.
('\'il. 1Ir1"·,,, a."Silll as d ,;.

przns ri" "IJI'I'd:Jg"'JIl : :10 ('''lIl'':II'i'' "I'I':!II VI~IIr1ir!:(", I];,nd"-,,,'
nes-a O('(~:I~i:-!o ()S p()dt~rp~ fl_\~Il('(·i;lfls par:) 1:11 ti ru .

§ ::," '';,1" reserva não r\I','d"l'á Ih' :30:0110:5, nem spr:í menor
de :211: IIO()~, I1zando com tudo sujeita :11) pnragrnpho unrc« do
arl.lHi.

Art. 8;·i. ,\ fll;,SSO:1 Ijlll' 110 :Iclo dI' entrar para :' slwil'datle
quiz«r n'llIir as SIWS au u uid ,tll;S. o PlJtftll;'1 razer 1'1'1" Iúrrua

determinada 11031'1. 9."; ,j porém quizvr Inzel-o depois, sendo
já socio, lhe será isso permiuido pagando a quantia de {60~
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por uma só vez, levaul1o-s,>llw cUI conta metade uas, allu1!i
dados que tiver pago, devendu uessc noto estar quite al\~ ao 11111

do trimestre li ue correr.
Al'I. 86, O socio quo fizer partI' 11:1 sllci(~dadr, antes de prin

cipi31'em a vigorar (1"II~S I'SI;illllll", I'lIderú remir as suas
aunuidadcs, png;lllflo por UII1:1 Si" vez a quantia de 80:~,. si
tiver sido admillidll :11111''' de Julho <le ISí::l, e a de 150;), SI a
SU:I :lIll11i'S<11I ri',r IIIISII:l'illl' :1 i'''sa d:":1 ; h-v.mdo-se ('Ill COIl!<I
lIJeladl' d;IS qlll: tivi'r 1':1';1), i'illl!:ilLIS 1'1"<1 f"'l'llla ('st;i1JC!ceil!a
1111 al'ti~o :11l!Cel'dnl!II:,

Al'I. Sí, Nr-nluuu SllI'ill. qn:dqll!'r IJI!I: ,"l'ja <I iumortuncia
l1:lS <lllllUidnliP,-: IJIII) lil 1'1' I':'~:(I, 1',"II'r:'1 r.-mil-us. cntrunrlo
corn Iih'J\IIS dI) ::lO·S, Si'll1 l'i'l',illiw do 1JI1I' dl'll'lll1illa o ,11'1. ~U;
~ISSilll COl110 núo p,,,II'I':! I "Illil'-sl' li sOI:io que tiver rei'clJidu
IJI'lleli"/'J\ci<l, (; nào li\ 1'1' illd"llllIizllIllI:' sUl'i('dilde,

C.\PlTULU \XUl

Art. 88. Os eleil,,]','s ['111111\111 UI1I (;orl'0 do honra ;J 1I 1l"1ll (~
couliada n es('olh:l dilll"I'li"" 'I \lI' 1I'IlI d(~ dirii ir c rl'\lI'I::'I'lll:lr
;1 sOl'iedade; 1',le ('OII!O 1'11111['(;1:':'0 dl';:O ('Irilllrl'" /'I"iIOS
.nmunhueutc pl'i:< 11'_'1'IIi1JIt":I é'l'ral. 1'1111''' os '111:11', Iinv"rú por
eki~'i1o entre si, UIII \l1'1:,i<l"111'" 1I!1l 1." e 11I1I :?" SI'nl:lllrios,

Aet. 8U. Logo 11"1' !illd:II"'11I o' trld,:dlins d;] jlrilllf'irn Il.e'em
hléa g'ernl nrdinnrin , o pl'l'sidl'nll1 d,'elarl"':,! '1111' ,I) vai \Ir .. •
(~eLler :'! I'I"iç:io dos "leito:,':, I' d:lI'i1I1Jllli"uo de 1'\:11111' d" rela
torio r "011 ta" ao '1UI' dill':< prill"ipí,' pl":I rllI'IIJ:II:U1) da mesa.
a qual S('I':'I C0l11p"t:1 di' 1"·":,idl'Iil.I', 1." i' :?" SI'crl'llll'io:,
e de IJII:llrO csrrutadun:s 1I0111l'a<los 1',,10 pl'i)sidl'lIle.

Art . !lO. OI'g":11Jiz:lda Ii 111<'-:;1 ,I' Pl'ol'l'ljl'rií Ú l'iJllmad;] (h),;

votantes. II'W ,'()Vi'\'I'1 ,,'I' r"il:1 1'1'111 li,'l'lI UI' pl'i',Cnçil" I' (jl'delll
(la in,cril'(';'IO, TIUO POI!I'III!II ,111:11, "1111111':1 e:,l>-:j:l 11"ignado, o
que lI:IO (',Iiver 110 g"IIZ" do,; dm'iliJ-: de eli'"ilJilidlldl'; devendo
ser nttendid« qUDIlJlII'r 11'1'11"1,11,::1<' ('-11:11'11 o vot» do SIII'IO cru
1111" l'Ír/'lIl11s1all/'i":,, -i (;'.11110 l:iI Iur rel'''"II1'l'ido (11111)'; de
votnr. Cnnl'llIid:';1 prilll"ila 1'11:11I1"dl' dl)\er,ío ,,'r ;,dlllilli<10,
a assiguar o livro dI' pl''-'~;I'III'lI IIS socins qlll: UiiO II tiverem
feito, aürn de pn'(;I'dl'r"I: 1i seg!lIulll ('lt<liJla:lil. !J:Úl podendo
drpo!s desta prin(~llJiadil nill,C:III'II1 mais ;Is,ii:llar, c 110111
poderá votar IJIHHll nào esti ver ~I",i,gllado,

Ar!..aI. (;lIt1a 11m d"" YOIIII.li:<, 1[1I1111d" rúl' ['1J:i1JlIIt!O, duo
pos,llllra 1'111 uma UI'JlII ilu .s li-t..«, 11111:; 1'01l1;W 1101111:, para
eleitores e outra com 11'1', 11111111', p;'l'a a l'III1lIJliss:lo d,: exa
me do relatorío o cuut..«. COIll a rcspcctiv« dUI'I,i"açuo no
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rotulo, Si as listas contivrrem mais n-mes do que o exigido
apur:ll'-sl'-hilo sórucute os primeiros atl" ao numero de que se
dcv» I'olllpllr a lista, n.tu SI' I'(lntanrio os 1'01"8 dll nomes
errados uu trlle:ldu,.

Art. 92. Coucl n ida a se~~'llllda chamada e o rf'cí'himento
dns listas. P"ol'('dlll'·sc,lw Ú C 111 1:1 g-CIll I' :qlllrnçüo 1]811:IS, prln
cipialldo I'i'la,; d;l COlllllli'5;;(I I'" ':(llIlas, CIIIIJI"'111111o:, mesa
I](>(:idir tllli::s a; d uv irln- 'Ille lI> s!!'I'ilal'l'lll, I) no ('a'(I dl1 não
so ('oTlf'llli'l'tll as :lpUI:H>-i;'~ 1\(\:-;-'::\ ()t·,(·:l'~;;\tl. ~('j'~;l :1:< i'{':~lw~~tiv:1<":
nnlns 11 Ilsias 1'11I:1'l'Ia 1:1'; "li 111':';' d"\,'nll', 1'(llIli 11 11:11' :1 :i[lU
r;I~'::-ll) 110 dih l', hor« 'In:' f('n' flr· .. i:!l]l(llltl' iIWH~~ld:l 11:'la IIH'S3,
u.ro p(lri'.'lIdl> l'\('Clkr;l 11';" .li..», .' l'lil IlIg;;r t'rallC'l p"r:1 os
';,I(';(lS, ,\ nrna dCVI)r:'1 /;'-:11' J;lI'l'ada 11 ler:h,.,d:1 I) :IS rhuvcs
di,;tribilid:',,; pela IllrS'1 I> ecCTI!t:,rl(lI'I'S,

[\1'1.• ~~:L F'inf};1 ~1 ;lllllr,'l('~P 1I !lI' '«l~'nfn IIl'lj!·J:1nUlrÚ n
-Ieit.» ;I qlll'l1l II!l m·'!]',;, 1'1:,,;:0 1",,:'11'1'1 'I' 1111\ l'l:i o!Hciar.
envi'IIl:I(l.:-:I'.!II('s us r('< 'I,(·t,\ll'~ di;l!. 1l~;I~. q u« dl'V.\I'~I) ser
'~.<~i~~·f1:1dn." Jli'!ll PI'jl:-',jl!('lli l ' . :;":')';'l:,I':ll": {' l .'' ('~:'!'ll!:ld(lr. n~
iIllllll'dialll~ (}111 Ylitns :--:!lp::I:' I I' ~'J,'!ll e::::::~:ld(b p:tr:1

[JI','pnl'lll'rllTn :IS ViI;':fIS qlll' 1101' Irl:oiqll"" i1loldo 111i\iI{I~!,l'lil,
:I ('11:1IT1II"a do;; ,'lppll'lllti; j1i1l'il li I'I'III"lh'~il di' I'lInt;l< ri
,'I"it'r!','''; ",'dl fnilll p!!!' nrll'lll "11 l'I','silkllli'.

Art . \}'I'. lli'si:,,; l'k1f'l'e,.; c,, lavr;'I':'\ IlIIl !1',!'ill!l .ru UIIl
l i v r d,'-liJlild:) Ilili';I t:il'!illi, I' !jllii: tI'VIII'Ú "IlI' ils·i~llado
por wd:1 a tursn elc,il"l':J!, t' 111)111' ;;1'I'{ill IlI!'nl'i',n:>lI"s IIl1la,
11."H'rUITI'nri:\;;, pr,,[,stll:', 1I1'IlI'a'l'l'i'[('I'IO" 'lU" houverem,
"tle,tll terui» ",i ll\i1I1!\:"'Ú "!lIiI t'upi" ali l'I,'itlll' ruuis votado
'JU, 1'111 (':1"0 til', Vllt;lI:~I) i':J1:d, :':'/"1'11 11 11'1(1 iI 1111':':1 Ill'iitol'al
I_~.seídil('!·, flJU Ilc;l!';'t ~1;ilILl o lit'{~:-'illl~liltn jll'o\-r::11rjll du corpo
.-J.'iliJ"i1. '

Art. !l:j. Di;lS' depois Ile ,'l<'i!lls m; l,j,oi!ol'l'S, 11111', iinle, Ih
:)c,.~,tlllda S('s~:lr) nrrli n.ui» (1\ ,!-";'('Inbl(~;l .~~'I'r;iI~ dí'\'j'I':lll estes
'ellllil'-,i~ ,oll:l PI'I'Silklll'i:l t1i1'I!Ii'II" a '1"1);11 í i vur ,id" eu
vi:lI:a a ('I"I,jll do tcruro el"itIH:i1 IIU ",lJ a daquI~llc que
fl)1' aei111lllall0, si, l1'i'i:l !Ior:\ d,'poi, Ih TlIlIT'I'ada, n..n -ompa
rccer o prillll'il'O OI! ,i 1I1 'I1id: I I' i SI;I1,.;a. (J dia, lo:~ar" hora da
l'olll1i:i<i dos eleitlli'('s ,:el'ij() nn nunci.ulos pelu ,"I'r<'t:ll'io da
socil'llade. de {lcel'lI'do ('Olll nquellos, reunindo-se tall1/IIHIl I,X'
IrnOldilla['ialll"lItl~q unrulo li "'\JlSC!!Jo l'I'd;IIl1:lr p,lr" Sli pro
['ctler a :d:~llllla eltlil;:io,

AI't. !lH. I\I'lInillos os e!<'iloI'C". l' l'sl:1l1l1o pvosentes pelo
menos 21. o pre;;idcllill IIS 1'011\ ida1':'1 ;1 u.u.nr a;;';(,1I10 I) nu
mcarú dou:, para sel'vil'l'lll inli'l'inalllenll) de 1." I' 2" seITe!a
rios, o que feito, se PI'Il{'ccl 1'1':'1 :'t eli'iç"'f) rli' uma (,ollJmis,;i1o de

. tl'es 11I1'mIJl'lIs, par:1 "erilic:lr li iclclItidfllle do, I'it'ito, e sens
diplilllJlIs, pela l:ópi:1 dll termo !''''ilol':>i óu pelo pl'opl'io livro
,lo,.; tl'rllJO;;, cOlllpetilldo Ú IIll'Sa ;I \,crilicilç;IO dos diplo!lI:J:
tlus lIlell:lJl'O'; da cOllllllis'i1o.

Art. \}7. !\l'collhee:da:1 II'gitllllil1:Jt'" 11I's eleitores prl'sentcs,
proeccler-,I'-Iw Ú ell'iç:io do pl'I'sidl'lIte, 1." e 2," sel'l'l'tario,; do
'~olliJgio el"iLOI':l!, que ,'('r~lo ,'m ;,cto continuo l'nwoss!\dos,

rODBn EXECUTIVO I'Jd 5&
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depois do que flcará constituído o eollegio eleitoral para
proceder á eleição do conselho.

Art. 98. Constituido o collegio eleitoral proceder-se- ha á
eleição do conselho administrativo, principiando pelo cargo
de presidente e em seguida dos demais membros da mesa,
recolhendo-se separadamente [IS cedulas que con terão um só
nome para ('ad~ ('~rgo, tendo [I ulri.u» 1ft nomes para membros
do conselho. Para l'residcnte I) rhesoureiro exrge-se mnloria
absoluta dos membros prf'Sentl" I' para qualquer dos outros
cargos do eOllselho h:l-tara a m:lillri:1 rclutivu .

Art. 99. Si no prillll';;'O escruünin nenhum dos votados
para presidenro e tlllNIlJl'I'iJ'O :dl'a'Il,'~r a mnioria nhsoluta,
correrá scuundo escrutiniu sllIm: o, dons mais votados, ou
sohre o, que :l!C<Illl':lrl'lll a m:lÍllri:l com numero ignal de
votos.e si no sezund» e,ernlillill 111111\'1'1' empalo ser:'! d-cidido
:í sorte. Si p:lra qll:dqller 1111' ourrus 1':lr"os dor-se «mpate,
haverá segundo escrutinin 111'1:1 me-nl:l fúrm.i acima estahe
lecida e Iarnhetn :1 sorte de('itiir:í. havendo segundo empate.

Ar!. 100. A reeleição (', p"l'lJIillid:1 COIII excepçãn un ica
do urcsoureir«, que t!1: 'il)[';1 ,('r suhstituitln annualmente c
só dou, annos (kpoi.i pOlkr:> o SOCill, quo tiver servido
aquelle cargo, exerl'I'I-u di) novo, POd"llllll entretanto sem
interrupção p:l:;snr a "XiTl'l'r Ifll:"quer outro c:lrg".

P:lr:lgraplIo nni.vr. Os 111"111111'0, do ronselho «m exercicio
que teuh.un acabado o í rinn nin, 1'111 coufol'lllid:lde com o
art. :J[;, ~ :2.0, plllklll f:lwl' p:!I"I~ dll 1'lll'JlIl deitol':", Sl'llllo
a este (,III'PO prnhihid.: ('1".'1'1' 1'lir:1 li cI)u,,,llJo adlllilli:;lrativo
qualquer de seus momhros ; n"illl ('OIUO lia irunmpnli hili
dade entro o 111(>111"1'0 do e'jmel!lIl 1'1Il c:\('rcicio I' IIWIIlIJl'O da
conuní-são di] CX11111n de elll1[:l:; l' rd:dol iIJ.

Art. 101. No 1':1"1' (k l'euIIII('ia uu qualquer outro motivo
que dê eru resultado hav r V;lg:1 1111 ('''1'1'0 elcrtorul. será cha
mudo o :;llpp!"II[e IlIni, vnt.«l«. IIID' IIi' pÓI!e ser I'ousidel'ado
corno t:1I o que uver m"no, d' (:illl'" \'1110:;.

Ar!. lO::? Ciluclllirh ;1 I'H I.'ili I 11 1.0 :;er:l'l'!:lrio do corpo
eleitoral ol1il":Ir:', :1 1\1,1" 1!!11 d", "I"i!o" II~II!1'III'IIi1.,·1I11' o
dir.lrnna qll('-';i'rü as:;i~Jla,III p,'!a 111"8:1; a:;,irn ('01110 dará
couh"eilJleuto dI) a!:lo eieitorul, ."nl'iallt1o:1 1'1'1:11;:10 dos elvitos
:í arJlllilli:;tI'3"~1l (!a sociedade, [ililll d.. pro\'it1811('Ílil' acercn da
pos-e; e de todo o processo l'll'illlr:ri se lavrará o eljll1 !wlcnte
termo 1(1I1~ dTI'rj ."1'1' n>sigll:ld.. por 10111..'-' (Os ell'ilol'i's [ire
sentes.

C\PITULO XXn"

DO CO:;SELIIO ur: BE'.'E\IETII'fI'S

Art. lO:l. U conselho dl1l)"!lI'IIl~rilos 1\ composto de todos os
socios benr-meritos actuaes. I~ d", que de futuro o vierem a
ser; I' competc-Iüe :
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f o o Beu nir-se todos os dias Ui de cada mez ou no imme
dia to, si aquelIe fór impedido, ou extraordinariamente
quando fôr necessario e para isso receba aviso prév ia do i. o

secretario da administraç:ío;
2. o Examinar e decidir todos os recursos [que lhe forem

enviados;
300 Dar parecer por escripto ás consultas que lhe forem

suhmettidas pelo conselho ou assemhléa geral, tanto sobre
Interpretação dos estatuto" COIllII de qualquer outro as
sumpto ,

Art. fOIi,. Na primeira reunião depois da posse rla admi
nistração serão eleitos o presidente e dons socretartos, que
funccionarão durnnte o anno, sendo preferido para presi
dente o sacio henemerito que j:í tenha servido como presi
dente da sociedade.

Art. 105. Na ausencia do prr-sidente fliri~irão os trabalhos
(lo conselho d,\ IWIIf'lIIel'ilos os ;;rcrd:lrios e IW dest-s qual
quer dos hanerner itos pre;;()1I te, que '<'.ia Uef\'" mn.ln para
esse fim, gunrdnndu-sc seurpre a prefercncia do al'ligo an
terior.

Art. 1060 Ao Lo sccrctar!o compete a leitura das actas
e do expedil.nte c a couunu nieucân das decisões e con
sultas. Ao 2.° senetarill í nrtunbc t.unar os apontamentos
});rra as netas o 1:)11(':11 -ns 110 IIVI'O resperti vo. devendo
alia,; conter loda,; as d'Wi"(II'" o consultas. e substituir o
1.0 secrrtariu om seus impc.limeutos.

Art. 107o A reunião n:-1I1 ,,'rú legal si não estiverem pre
sentes pelo menos «inco IH'lIelllf'l'illls, e nào durará mais
de duas lu.r..s, salvo ,i t<'Jr pl'Ol'ogada por conSl!nlimento da
maioria.

AI't. lOS. A volnri"ío ,1'1:"1 ,r'llIplr' nnrnin .l, r: aquclle que
não POIICfll'll:i1' c 1111 a IlIalll\ la as,igll:lrú ?'1'IICld ,), sendo
sempre relalllr o Pl'l'SiUI'IIII', nu quem por el!e Iór de
sianur!o. podl'lIdo o vrnridn dizer a l'iIZ;I(' que teve para
Isso, porém I'I'Slllllid;lIll1'nle.

Art. lOgo Podem assistf r :í reunião as partes rrcorrídas,
dar ('xpli(~ar:õi's si lhe forl'lIl pedidas pdo presi.luntc ; ruas
rcti rnr-so -Irã« "" ar-to da VOI:I(':lIl o ;-;i o 1'1'(\1;1'1'1'1110 fl"r bonc
meruo n:íll.lf'r:', voto, [l1I:l<'lId ll t.unar parll) na nuniã» e dis
CllSS~O atl" ü nal.

Art. 110. Quamlo o ,)';,"\Il11pln Iôr (lo tal grnvidade que
o conselho juluue rOJl\cClli"1I1!' qnc "ej:1 decidido pela assem
hl,'n ger'nl. 1'111' o :ICrlllSI'lilarú ;10 con-elho :lIlministralil'o afim
de IJIII\ ddf'rlllilll' a Hl:I \;IJlIVO('aç;-,o.

Art. UI. Dos tra":1I110s aun uaos o presidente fará um
rclatorio que nprosontnr.i ,lO conselho administrativo [Jura
lazer parte em anuexo do rulatorio annu ._

'~í\'OT1Úc~'"
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CAPITULO XXV

c\rt. lI:!. :\ o'oeindnde u..o [llidnú 1'011 lruh i I' dividas além
das fJlln fUl'l'lII 1Il0tiv;(d~IS 1"'1:1 1'1'Illpl:l 111 oll,i,'eto, pala o
eXIII'dielll l' da 3ccri'lnri:l o 11t1·sollr:II'i::. " (,s,-as lI,esnt:ls de
Vf'l':'IO '1\1' lJa~;(s allll'S lIe íl nd.u: 11 :11111" "ll'i:lI. ;ls,illl rumo não
poder:i f:lz('l: elllprt'slilI\lh di' W::d'lll"\' n.uu nza .

Art. 11:1. Os ollil'ios ou OIIIIOS '111;11';'1111'1' p:lp"is l!il'igill(Js
,'( SIJ(,il.dndt'. qlll' 1'01ltl'nll;(111 I",I:II\'''S ol1t'lIsiv:ls ao dl'('oro
11:1 :"',S, ('i:lI"'IO IIU d" :lIgUIII dll" 1111'1111110'; 11:, ;(1!lIlll1istl'al':lo
IiH Ilssoci:1I10. :"."illl como (lO; ;(111111\ 11111,1, IIlio SI"':'III (1111' Iúriun
;1I~'\lill:1 Iltlendido, nem dl'lil" SI' llllll:!!':1 1'1 1nlll'cillll:lllO.

'Art. in. o n-la t.ir!n (113 ql\" 11':11:1 o ~ 8." do ;(I'\. In será
ímprc-s« antes da rcuuiào 11a (lrillll'ira ;lssl'rnbll'a g('l'al
annu»I nrrliua rin , [Iara 11l'S'D OI'f'II>i:'IJ .."\' diqrilJllido I,elos
sOl'ios que Ii ella compaIQI'I're'll.

Art. 11;;. A sOi'il'd:1l10 11110 1101]"1':1 I':lz,'r ,iu\H":~o com
qual'lU"r outra, dll,;lle qllll !','I1I\;1 dn pl'l'dl'l' I> ",'U nome e a
sua :wlol1lill1ia, mns :linda 1I\!'SIIIII ('I>11,l('\'V;lllilo 11111:1 o outra
I'OU';I. 11;''1) poder:\ fazl'1' "c'n:'IO dl~pllis d,' (',lIw;lIll"d;1 a assem
Idt',:, gel':", f'ollvocatla l':'IH'I'i:dnll'l1 l ll 1';11:1 I'S'II' üm .

Art. 116. As apolicl's qlll' a soei,'da.\1l P',,;SI:I\, o que fOrlll;)m
o seu fundo social, e tIS que 111' rlilllro :ltI'Iuil'il' ('0111 este
de,tino. ser;lo con"idol':ld:ls inaliel1:1vei:'. salvo si motivos
I'XIl'aol'tlil1arios reel:I!l);l'ern a venda de :lkllllWS, o qUI) nào
pOllerú ro:dizar-sll sem que q'ja (!cliIJl'rado liI'la assornbllli\ de
eontormidude com ° :11'1. ~!l.

Pilrag-I':lpho unico. As :Ipolicl's qlll~ p,'rtl'llf,('rl·rn :'1 eaixa
especial para :::cqulsiç~o do edilicio destinatlo :'1 ,ociedaue
(art. 8'1) poderão SI'r vendidas sl'''lIl'fltl' pai:) :lqlll'lle üm , rc
vertl,,)(lo ao patrilllonio da SO"illlladl' o qu. nx lstir em re
serva. si no prazo de 10 alll\("; I!;IO SII I'I'alizal' IJ refl'rido

I'lllprpgo.Art. 117. A sori(ldade slÍ pOller:\ ser dissoll'ida quando
não puder muis prePJJcher os SOIlS lius, I' flor dei iboração da
asscnlhlé'.l ceral cou vocn.la de f'onriJrlllid:Hle com o art. '1\)
de,tes o!'\ntu tos.

Art . US. l\psolvida a 11iss(1luç~lIJ da sociellade, serú a sua
Iíquidaçào sntregue n umn f'Oll\l1liss~o de cinco membros
eleitos pela assernbléa I;l'l'al, e tu.lo quanto Iõr apurado
serú dividido com il-!:ualdadll pelos soeios illl'alidos. víuvas
e orphãos. a quem a sociedade nessa oceasiiio soceolTer, com
petillllc, ú eommissiio acautelar, I~OlllO jlllg-ar melhor, ti pnl'\e
que tornr aos menores: a divisão será regul:\lla pr-lo numero
fIe pensões.Art. l I'J. Os socios que Iit'~,relll iI .lovr-r :'t soeiellal1l\ de
hcucllcios, serão mencionados JlO rclalorio mmual, e seus
debitos serão somente levados ;'1 sua conta no ílm do a nno
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scguintl~ quando a fltlantia não exceda a 1005; si ftll' superior
a esla suuuua. ~'er·llieh:1 ai1plir:lda a disposi(ã) do ~ 3." do
art. i:l, in pri1lcipio, n;lo se atenill'nll0 depois a rel'l:IIllDeão

alguma.AI't. 120. Dos srrvil'o;; a qllll se rl'frrrm os arts. :l1) a 39,
sómenle ser:lo conlados os presl:ldos (, sOl'Íllllade dl's'!o a data
em que tivnralll 1'\,'1',,;1':'10 IIS I'slalut!):; approvad!ls pelo De-
cr. \I, n. 'j.'11jl\ (I (1,' ,1l\11J1I de U'o7~).

Art . 1:t1. Este, nslall\lll' l'"dl'I':"'" sl'l' rl'fol'l1l;"li/' Ud lodo
0\1 em P;I;-1;'. :'i prllllll'I':Ú) q!ll''' prnlÍll:l m" dfllllllllslr a1\'10

os i1d"i:os I' Li'!ll!):I' qU11 \11"""'1'. (10m eX1'ó'IH:ão dos üns
lia sOI'.i",!;"II'. I'sl,erilir';,"os 1111 ;11'1.:1., qtlll 11:10 p')lkr:1O ser
all,'r;'lln:; I' n!'lIliulIl" rdo'III:I ,"r:'! f"it:l. Sr1l1 quo n d,'ler·
mino a i1""'llill!,":1 ~~I'lal. 11:111 P"íl,o.llIlo 1,'1' IIX\'('.\1ç1\1I S('H1 :11':'1'0·
vaçãl) do G"VI'rllo IIIII"'rinl.

1\1'1. \2:2. (ls prl''''tl'I!' 1':1::[111·, l'O!11 a; rI'!'OI'IH:1S nl'll'! in-
rluírl:l s, rI:p li,. rll! :'1'1'1'11\:11111' 1"101:0\"'1'11 11 l'III"'I'l:cl, "illi~ti-
tnirà» (j ~ t'<1;1t!:1!\~ • I li :l!\tj'l'illl'l':-:', fI pi'i;!l'ipiar:lfl a
::'{'I' {'l\:ll~ll'idfH t'iIIP" 11,~i <1)('j·,'d:"!I' dl\sd!\ qllf':1 I'cl'l'rida
:lppl'l\\'''I'~1 1','1 i' ,!f'I'liI"i1<1:1 \I' ,,,,i,, <111 lI"'I'lIl1d(1I ';1'1':11. !J W

'

,()!'ú illll\l"Uillllllll.'lll' 1'\1:1110('1111:1 pal'i' I"'CI' Ii'n.

(Sepl:Ill"1' 3S ;"'Iglllllllr:".)

\lECnETI) :\. Hll '.: - DE (i li I,; AIiOST\) DI: I:'HI.

I':\p!i(',~ f: :(\'1. :~I(; do r,o :i!!I) du
P. ';S:',l di' ~ d!' J .uri'« d(~ r<;-~~

I'ro{'('-;"'\) Crilllill:t! "11 :11\.1. 11 do lh,r'r\'li"1

dIT'!' ('lJll d,I, ':1' Ih .1'11':.

llei por ln-rn, F,anljlJ di nlirillllil:,i1 ,) ('onf,'ri:ill p -lo 11i'1. 102,
~ 1:2,1.\:1 COllstitlli'::1I1 do Illll'i'rill. I' dI' :lcr,'J1'do COIII nc; 11ll"l'ri:lI'~
1l1',ld:lt'õ,'" di' 10 t1,~ IlI'ZI'll1llrl) 111' IS7:l () (j -lo 1'l1!'!' I nt» 11(1)1;.

I'x:lradil" I'nl C',n'illltn ti" Sl'eção til' .ln,til:n do Clll1st'lho de
Est:lIJo. Il'crellll' o "n~:nintl.' :

Art . 1.0 ~lll:lnlk nilll i':\i't i l" ' 1l1 proel.'s'os prl'p"1';lllos pnr:1

jnlga:llenlll, IWI11 uou ver l'I,,,siIJilirladl' de prcl':ll'ill·o, I,t(: ú
cífccti va reunião dll' jlll';IÜ')', uào oli'I:llllr ,,'ler r.-cor rido ao
ndlnmento, i11~Í'\ar{1 <11' ,,,'r 1'01l\-0I':1I1a a SI"'~O do Jurv .

Art. 2." Ik,tl: 1';I(llo ,(' I;lYral'~ tenHO C'fII't:i,d, '311m di'
observar-se n 0]'11,'11) prl''''ripla 11"10 nrt , :\IK do Codi,~'o do
Proce-so CrilllÍn;d c »rt . :1." do IlCi'l"f'tO n. '18t;\ de 2 dI',
Jancir« do 187:l, como ,j tivesse si.l» l'i'nl:z:lIl:>,

ArL :\." 0, Ju izv«, na e\('(!lll:;IO l"'SIn dcrrrto , p, ..widen
clurão de mo.lo q1J'~ () jltlgamenlo do, p1'lh~e"OS nüo seja
dOlllor:ldo 1I1óm de ires moze, depois da forma(':lo da nJpa.

Art. 'I." Ficam l'cyogadns as dL;[iosi~õos em eonlrario.
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Manoel Pinto de Souza Dan tas, Conselheiro rIo Estado,
Senador (lo Imperío, Ministro I' :-i1'er,~I:lrio de Estado dos
Negocias da Justiça, assim o tenli:1 cnu-ndído Il fa(';I executar.
Palacio do Rio de Janeiro ern () de Ago;<to de 18tH, ()O.O da
Independencia e do Imperio ,

Com a ruhrica de Sua Ma'-:e.sl:lde o Imperador.

l'tIanol'l Pinto de Souza Dantas,

DECHETO N. 8~13 - DE L: IJE .\GIi'TO ])E 1881.

Ht:'Jltlla :l 11'WrU(::'lO d:l Lui 11. :lll:;!~. dn~) di' .I.IIIt'it'lf di) ('IHI'I'II!U .uuio quo

re rormou a Il'gid;\t::i.o 1'1~~i!l)!':d.

Hei por bem, Tendo ouvido a Sel'l::'1I1 dos Nl'gocios do Im
perio do Conselho de Estado, e "111 OI,Sf'I'\':lIl1'i:1 do art. 3ti da
Lei n ;j029 de 9 de .lnnei ru do ('OITCIII,' anuo, necretar o Sô
guinte:

TITULO I

CAPITUL() I

Art . I." E' eleitor todo cid:III:IO IlInill'iro nos termos dos
arts. (jo, !H I' 9~ da l:ollsliluiç-:lo do (lIllH'rio, que liver
renda liquida annu«l n:'lo infl'riol':1 :!IIO,;-OOO p"r bens de raiz,
industriu, commercio ou enlJlrl':.'o,

Art. :!.o S:lO cidadàos [nazill'irlls 1111' II'Imos do art. ()o
da Cow;tiluiç50:

I. ()s qlll' no Ilraz il tivrrcin 1I:"'I'ido, quer sr-j.un ingeJlllos
011 l ihertos, ainda fi 111' o p:ri sl'ja I'stlallg'l'iIO, UIIJ;I Vl'Z que este
não resid .. por servlr-o dI! SU:J II:IÇ:IO.

11. (), filhos de pai braz iloiro I' o." illl'gilimos til! m5i bra
zlteira. u-s.-idos em pniz t'slr:lng('iro, /1111' vierem estabelecer
domicilio no Imper ío,

111. Os filhos de pai brnileiro flll!' ostivess« em paiz estran
geiro eru serviço do Imperio, emlmra I~"I'S n50 venham esta
belccer domicilio no llrazil.
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IV. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que,
sendo já rc,;idcntes no (lnlzil na época em que se prol'l:lmou
a Ifllll'!H:lI(!lH\cia nas provinl'ias onde hahitavam, atlhel'irllffi
a esta, expressa ou tacitalllCIlle, pela cOIltinuaç;io de sua
residencia.

V. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua
rcliuião .

§ 1.0 Perde os direitos de cidadão brazilciro nos termos do
art. 7" da Constituição:

I. O que se naturlllizar em pniz IJStrangeiro.
Il . () que, sem licença (lo IIllp'll'ador, aceitar emprego,

pensão ou eond,'I:oraç;\o do qua1'1 uer governo estrangeiro.
Ill . () que f'or hanido por sl'nlença.
§ 2. ° Suspe\llle-se o exorcicio tios direito,; politicos nos

termos do art. !)" da COHslILUil,''-'o:
I. Por inl':'1Jacidade physic» OH moral.
11. Por ';()lItl'lll;a COlltll'lIlllaloria :1 jll'i';;IO ou dl'gl'l'do, em-

qWllllo dlu'"r()1l1 IIS ,"'H'; (,tf"ilo,;.
Art. J." '1\'.111 voto lias I'II'il;lIl'S 110' t,'I'IlIOS do ;11'1. 91 da

COH,titlliç~<l :
§ 1.0 Os cidadãos bruz ilcirns que e,;tão no gllZiJ de seus

direitos polilÍl'oS.
§ 2.0 Os e,;lrangeirlls nalllralizado,;.
Art. lj,." t,:lo exellliuus de votar, nos termos (10 art. 92 da

Cons1iluiç;lo:
1.0 Os menores de 25 nnnos, nos qnaes ,e não compre

heT\lll:m os casados e otlici.u-s militare. qUI: forem maiores de
21 nnnos os nachareis fol'lll:<dos, L' os dcrigos dI: ordens
sacras.

2." O,.; filhos-familias qUi~ I'slivI'rem na efllllpallhia de seus
pais, salvo si sl:nin'lII oülrios pllhlie ll '; .

:3." Os ni~ldos Ih: servir, 1'111 (:njn el"",,: llão «ntrnm os
gUllda-li \ 1'0'; e lJI'illll:il'o, e:ii'iYirlls d:ls ('as;'s di' ('IIIIHIIl:l'cio,
os cri;"lo, da ,:;(,;n tmpcrlul qu.: n~1I í..rem dI: galilo ImIIII:o, e
os adllllliÍslradores da' fllZi'ndas rul';lI'S I' f;dlI'ien,;.

lj,." Os religio-os e 'lu~lesq(IeI' qu.: h a11I 8111 comlIlunidac)e
elaustr;d.

Art. ti." Nos termos do art , 2" da Lei 1\. ::02\) 11(\ !l de
Janeiro de lH81 ellmprelwndolIl-se na,; cxcl usõvs do rderido
art. ~):! da (:oll~!ituiç~o :

1.' As praças de pret 110 exercito, da armada, e ilos corpos
poliriaes ,

2." Os serventes I);" l'ep:l!'liçõe,; e I)"Seslallekcimenllls pu-
blicns.

§ LO A disposição do n. l deste al'ligo não ahrange as
pral,"as de prd l'efol'luarlas.

§ 2.0 Na dl'si'~n;I~'ào de -I'orpos pul ii-iaes-, de que trata
o ditn 11. 1 dcst« artigo, ('olllpI'elwudCm se os gn'lI da,; e vigias
das alf<Jnljpgas, os gunrlla,; ml1nil"ipal'';, o corpo de Iiomlll'iros,
e todos os iuais que tiverem por 11m o serviço de policia,
qualquer que seja a sua denomina\·iio.
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1\rl. E," ,\ rl'l1<1:1 lilJ!;j;j" :11!'l:d !:;lí' i"II'I'i<l!' ti :::00,','.1 '0 1'
bcu- d(~ r::i::., ind ustriu, C'11~il[;: [,\,i'l. 111! '\lllPl't','_:,(. qu~' U"Vt"

ter () d,ic'!!' 11':' 1('1'11111, 1!1l :" _ 11:1 Lei li, : 112\} de Ude
.J:HH~;ro llt~ lt~81, ~l'Lí l;ru\";:~: j: ',,:~ IlIU;(~ 11('(; :!l';l{lu~ u.»
'11'1i" I""; <..:('rrp; 11 !j'~
• A; l: 'í ~'" '~\ "J'(:;lUII P!U,'
>er;'~ !lJ'OV:lda :

~': 1." ~<i l) i:IJIllll\f'1 ~;l\ >1 "I il:1 d'HI;J1'(';'I';'" lll1 iHl!l(l~t(~
lIJ"'I'j;d I'!! (kC;ln:i tlr:)::!!,:, I' IL "\ "r" ::lljl,j[11 :\ 11,<:l' i~llp:\:-:lo

t , CO!1l ('j\]'li I1;',o d .. : 1'('11' :'!i )~; ('~d di' ~'>t:ll' o j;lllll(lr~'[
~y~:'l)::do ('t11n \";,101' \P('::!i\'l' 11 I' in!' ,:·jtV' ;1 ::~~O,;. lJU ('nl!;

'''i!.H) d;ldl!l'I!(~ nnuosto li1'!:1 1 ::1 I ('!ia:lll·il(l.
IL ?\Il (';!~Il di' ~I_\I"! li ;/ll~~,·:!tl. 11~1) .'ld)1'(' /

\;ilnr IOl.':ll;',"n. !I!T':, ~ldH'I\ l~ (") ~'!!il"V!'~ - p; LI ~'()1I1·
IHilll(':~lq d,', fl'nd:\ LI ) di 1:1, 'I v 1(11' d:\ rnl'~Ul!'
nnu.ov.l. YI'l'il:, ;:d.l [" I' I I " ;':1 "I'llljl~,lelli\' n'p'q'lil.';11.1

li.';';f·:d.
§ 2, c Si Il i III I'il (j \'(,1 11"111 <:: :"'1,111' 1111 dI'111:II'I':1I';11I dll illIJH 1Stú

j)n:dial ou decilll:l llrlJ:lI"I, 011 II:!II 1",tií'I'i' sujeito a este
ímpnsto, 011 ~i CCIl5'I'lil' I'I!I 111'1' '110, di' II!\'Olll'a nu de
rri:I('fill, OH r-rn qll~(\,,:{!,'(\r III!'n' f's!~"wl(\c'i;Il(llJln~ :lgric(Jla~
('\I ru rur: ;

l . QU11Hln o 01'('111':;:' (, 1,"(' li 'I) d";]II'- 1\1'111 l'Ollipnt:IGco d:1

rt.nd« Ú ]';IÚIO di: (j -. 1'0111,'" ',:de" Ih illllli'l'''' YI'I'i1il'III1I1
por tit n!u le~i~i~llU di' :lI'op:~(,·l tl~,' 'L ::Il~'~~', \Yi rur ~'cdt~"n~~\

jurliri I qnf' a" rcnllll'I'I'IL
, li. Q:IIllldll 11;111 Il iJl:l'llpl' Il i: I jl!',i! 11""" - IlI'1:I, clt:!'1 ll;

t~~c;-'o da r'lld:1 ],(\:l:-l d,l ll~('~' ) p:l~:r:r, ou 11;1;1 ('\Il;"ff.~:l() (H
(lÍl:l':llo d,' :llí','lI<!;II!]("I'O I li ~:"i',,1 li I iru 110\,,1. I;n:':1(1II
em livro de nOla,: com lilitl'I'I'r!"'i 'i:: '!" 11111 :i11111l. pl'lo 11I"lIfl".
dll u l: 11111 di:1 dll P' :I/Il 11" '11 • i, I\pl',",a dl'I'I::I':II.::'1I di
P":'I:'llh :'ITPlld:lIl1ll'ltllllll :dllql!!'I,

"\I't. ~\," ,\ rl'n:!11 i:j:'I' ;I"'i' d, inI111<!)'i:1 «n JI!'OIi"~i'
SC'f:" Jl!'ol'all:i:

§ Lo Cllm cl'rlidiíll IIIIP 11:",,1 ",:t:l1' 11 eilbdiío i;:sl'l'i!llli
dc'sdl' 11m :11\1\0 antes. pl'llI nl"il':"', dll n lti m. di:: 11,) P),IIZ1l llf.
art . 27 110 rp~'islrll do r'rllJlIII"ITill, l'UllllI nl':~rl('il:Il!.l', corretor.
ag'ellfl' Oi' ki!i'Je..;, ndmlni-tr.ul»:: de lr:1[lil'lll', 1':'1)iliíu de navio.
piloto de (":11'1:<, IIU r-orno glllilCl:t-livllI" ou I'l'illll'il'o (';lixeiro
de C;)5'1I eummer.-ial. ou arlm iui-tra-lur I]'! f:l"rica índusui«l.
uma VI'7. que :< (';I5'a cummcrcinl «u 1i fn!lfil'lI tellha () Iuurln

capital de: ô:800,), 1)('10 menos.
A f;dt1 da referid« certidão, qunn to aos l':Jjlil1i I' 5' de navio e

pilotos di' e.uta. poderá ser :'11Jl[1l'ida com Cl'rlidiío da rapi-



tania do 1)01'10, qne mostro c';[,;1r (j eIILld;lr" 111'S111' 111<1 :lilllO
antes, pulo IIICII(h, tiu ulthun dia do pr:lzu do art. 2i, ,il'seripto,
em algum:l Ik.:las qualill;l(ks, no r,'glsll'o da ItII'S~II:1 "Iparlil:lo,

§ 20 CO':I l'eltid,'O, P:I:,,:,dll 1,,'1a 1""ltl'I~liva rl'pal'til;IO ti-t:nl.
geral ou PI'U\'!uCIIII dll Jiu"'I'1' o ei'!ail:io Ld'I'ie:I, uml"i~,::, 011
outro csl:ti,wiceillll'lIto illllw(.;'i:i1 ou iu 1'11 I. ('lIjo Iu udu e:lpil:i1
seja, pldll UH'IlIlS, d" :1:'II:O~;, 011 ('(1111 ecrl illiío ou t::iiíu d,' q ue
C()Il"t00 P:Ig:lI11l'1I10, 111'1:1 L:ilril',::,ol'ii"i:lil, Oi! ",;!:tll"i"I'illll'n
los ditos, tlt\ ilnpll:-:!o d{~ illdl!~lri:l ll\l p:'lJH"~;;Ji\\~ Ot1 d(~ (l1!:l!qtlCl'

nutro irll,'o'lll l,a,:,""l" 110 Viil,'1' liI:":;;\O ti" i'II!!I"" 'I 111'11:
1

11(1

ou rlli':d: ('In qlF' ::\\ :ll"!ITTlll ('I~ i::P:-TdO', f'< !)l·;,'('i,~\l\1l1l\~,
serulo a ill1[l"rLilleiil annunl di: I[Ii!d'iII"I' Ii<'::t':: il:IP"'::"s não
inf.:rilil' a :;'-:5 110 lllllllil'IP:O tI,l i:o'l<'. li 1 l1!'lillo das
eiil~:il(', e I' (ô;)llOO TI,h rl-mai- III~:II"':: d.} illli"l'ill,

§ :1." CIIIII ("'1'11<1:1", p:lS-I'i\:t 1I,'I:11'i '!1",'tiV;l 1'I'!!;'I'li,':'" li,,,':1I.
geral Oi! pl'llvitlf·i:,l. tli~ p()~~:llir () ('id;~düo 1'....;l;I],',lt'(';I!lillto
eOlllllll!!'!'i,<I. lilljo :111:<1'1 ";I:'il:" "j" .l.: ;; ',:li) • [1110 1:1"1111:',
e Il p 10 q!!;" I ~]I!II"III: ~!l' ,1 iu: '(I :1' di" L\l;:1

1
1\ :'1) P:ll':;!.J,I':t'11C'

:I]\l"I"",,"1I ,'.~ r~,.ll q! ',~dll ll;~!l rl')J'llL:' i\'(\1 i~~'il\ ;11',I";)\::i li':;-:;1 qun
sn rc!'t'L'l'1l1 i~:; tl':'~ Jl~lr:~,~I';\\:11;;:'; ;l\j;t'('~'I1('l: I' (l l d,) (,,[:j:,:d

de qu« ~:I~ I f';;f,:\ I'fi:~ ~1I{'~llld I';:!':!"!:! :\1 1'::. :~ i: !]:\ !'j"'õ\"n

,:erú ,;111 'I iJ i <111 {lI'III' Sp,'llin'i'" lllililll;:
l ." ::..~i II (I~;l;lilt'li\~',illlPil!l\ Ill"I'li'Ill"'i' ;1 ("_lI11Jl;llllli~l Ul! :-:llt'il'-

u"dc 1l1Cfl'i!lllil-elllll 1'('\'1 1,1:,0 di' :1!'!l:II'I'III"" illo,l'I'i":os no
reg-i'll'o dil "Olllllll'reio "S I'st:ltlltlh d,) "IIlIlpalll 1fa «n« ,'Oll
trato d" sO:'kdilde, CIIII\ d,l'iill':,,::'IO ,",(ll'es,,, iI" r"s{l"I'liYo

fundo capilal.
2." Si o ,'slalJdpeilllclIlo não jll'rt:'III';'r :1 ('OIllP:lllhill ou

socicdndc 1II1'I"'illlljl- ('o~1I cerlill:'to do SI'lI IUlldo ""pil:l!.
:,e;,:uI1l10 o u ltin.u li:iI~IIII'1l do l'sliJlll'kl'illli'II I I1, ;1 '1 " :l1 ,:','1'11
Il:1ss:..I:1 por o!liI~id p:II"!C'1 ;', vt-t "" "OlllJll'ti'll\i' l ivr n .

~ ;;," U,' illlP'l:tll.~ :1 'lI!" S" rd"I"'~:1 'I:' :III1I'(':',1<'llt(' ::" "
:\" só cOllrl'rem :1I'np:lCII\:II1(' 1,lt.'illll',·1 \1::\1'11110 sido I'" \I. '!I',:I1>
11m nnno:lllll's. 111 ' 10 Ill"IIIIS, tio IrltilllO dia 110 pri1Z1l1

1il .ut 2i.
--L\.I't. U.o Não s(lf\il':'IO Irlra prova l~:l l'!~pd~l qj';lf~~'qnel'

outros i !lJ[,o-I'.s 11:10 1Il1'lIrijl:ll<Jdo:' 11'" tl~ (;:1\11 I u!o ,
1\1'1.. 111, A l'i'1l'::1 Pl\II'I'lliclItl' tle 1'1111'1"'::1\ pll!tiil'(j SI'I'Ú

provn.ln :
§ l." (;""1 l'I','l.id:lo do til"SlII!I'I) llill'ion;,) (J 11:1, Ihi's,':ll'ilri:ls

de f:lzrm'!" ~:', 111"; I) PI'I'\'illCilll'S, 'i 111' 111",'tl'J) t"'!'I'I'Ii,'!' ;11111111I1,
mente o eid:IIFio urdclI,!d" nào ilifJ)l'flir a 2il(),). llil" l'li'pl'l'g'o
quP, I'lll v irtud.: d,' lei, Ij,\ tiil'llito :I ;iplls':ll\a~'~", 1i;10 S1'lliÍo
porém esl" u ll i m a Cl1lltll1'81l ilpp!il!::Yl'l nus clllp!'e:C:ldll' do
senado, da C:IIII;lrll dos 1](:[1Ul.llill1s. ",111"assl'ml"én,; "';~ i:,llIliv;lS
pro vinciucs, comta nt« quo tl'llIl:llI1 ]liInlliIl'ÕL'S i,jl'CI:liv:1S.

A certidào liOtiOI'Ú SI'r p":,,,,'da [id:iS [il'l'prills ]'I~p:Il'lições 11

quo pertlmliCrl'ln os emprcgllrllls. 'luando \101' dl::s di!'l'I'ta
mentc lhe, fOl',llI pago" os l'I'speclivos ordenados.

§ 2," CllllI igual cerliiliio ibs eall1l1fllS lllunicip:li's, Iluanto
aos quc nel1as c"erlierem clllprcgos flue, em virtllrll) dc lei,
dêm direito ú nposent:II:;'o.
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§ :\," Com certidão <1;] competente repartição, thesouro na
cional, thesoururin g'<'ral ou pruviucial, ou camara municipal
- quanto aos I'llIpregados aposen tndo-, ou jubilados. e quanto
aos offlciaes reformados do l'''l'reito, da armada e dos corpos
policiaes, cotuprchendidos os ofllciacs honornrios que per
cehern soldo ou pensão.

Ni-stn tlisposi~';í() comprehcrulem-se os pensionistas do Es
t<ldo.

~ '1."Com certidão d;!lolal,'ãu dos nllicins til' justiça, passada
pela repartição compotoutc-c-qnnuto nos scrvontuarios providos
vitnlíeiamente nos mesmos ollil'ios, sendo ;1 lotaç;lo destas não
iuf-rior :1200,$ por anuo ,

Art , 11. A, renrla pruvenient« di' tilulll" d., divirla publica,
geral ou provincial. será 1'1'0\;111;1- CfllIl certidão nuthuntica
de pos,air o citladão no prllpril) IIIIIIW, 11 li , ,;i 1'1')1' casado, no
</:1 mulher, tlI'Stll' lIllI «nu« ;'Iil.I'';, 1",101 nlello,", do u ltiuro dia do
prazo dll ;1I'I,::J7, i itul.« '1111' pr"dIIZ<l1I1 auu uuhueutc quantia
11;'10 i I1 reriflr ;i r.-rula 1'\ ig i ti ;1.

Ar!. 1::J, A 1'I'[Hla jlIOV;'[!Í1' 11 'I: di' ;11'1;\)1''; UI) hancus o compa
nhias, Jl'galnwllte autorlzndos, l' do dcpII,;ilo,; em caixas
ecunumicas do governll. ,"r;', I'ro\';l(itl-COIII 1'I'rli,L'lo authen
licn 111' pO""lIir o ciILid;I!I, d'"d .. IUII ;1111'" surcs, pelo IIIPnos,
<10 ultuu« dia do pr;tzo d(1 .ut. ':27. 111) proprlo 1I0llW, ou, si for
ca,ado, no da IIIUlhH, t ituk.s Ijlli' pro.lnz.uu quantia não
inferior :í mencionada renda.

Art , 1:1. S;IO considerados ('011111 tcurlo a renda le,g'tJl, inde
pcudenteuren te de provn :

I. O,; ministrns I' os l'OIl'811:I'irll'; dI' I-,t;ldo, o" bispo", e os
PI'I'''illt-nle,; d,~ pruviuri.: I' SI'II' "'I'I'I'l<lrio".

li, Os son.ulures. os dl'p;[ladll," tí a,",;cIIIIJl0a genJl c os
meruhros das as,;emldi;a" 'I'gH:ltiva" provineincs.

III. OS m:lgi,lrado" 1""'pI'IIlI);; 011 lelllpolalio'. c secretario
do SUIH'l'mo trihunnl III~ ,ju,;lil'a e 1"-' d:", rl:l:lI'iles, os prouio
torcs pnbhcos, os curn.lor.-s :,1'1';11', til' orl'h:lo" o, chefes de
pnll-!a e SI'US s"l'rl't;lrio'. o' d,.j,'gados o slilJ'II'll'g<ldos de
policia CJf",tivo,;, qUI' ti v. ['('111 I'lIlraulI 0111 e\I"'I.'il'ÍlI UlIl anno
anu-s , 11010 1I1i'110S, 110 u lti ruu dia dll pr:J;:(l do :11'1.. 'J.7.

IV. ():; elorigo, d,~ 1,,'d"II, ,;):'1';''',

V. O" dilel:lorc, tio Ih",'"III''' p;lI'ioll;d e d<ls ti,c,;onr:lria,; rle
razl'nd:l gl~ral''; o 1"'lIlill'!;"". li.' 1"'(lI'III':ltllI["I'S li:;I'ae" I) IIS dos
f"itlls tI:1 t:lzl'lH!a, o,; ill'I"'I'I'lI'I''; tI;I,;:dLlIltlI'g';IS e o,; I:"des de
01111':'" rl'p::lrli,,:ill'S til' ,11'1I'I'atl:I",IO,

VI. O, direr.tores das sl'{'\'I'I;II'ia:; de estado, o inspector tias
!<JJ'['a,; puhlicas e COIOlliz;I(',~(I, o tlirl'I'lor gelai e li, adminis
tradores IllIs I·orrl'ill:;. li dll'('I'(Ilr g'<'I;" o 1i vico-directur dos
tl'lpgr;iJ""s. os insncctur» 011 Ilir' t:lU! c' til: «bras puhlicas
gcraüs uu provlu-in.«. o, tliJ'i'elorüs " ,,(',tra";,:; de ferro
[lI'rll'nel'ntüs ao Est:ul«, e I',' I'III,rl'S (]e qllal"(jller outras
rep:lrtil'õe,; ou est;lbl'iL'eillll'lItl''; puhlicos.

VII. Us emprvgadus d!! eorp" tli~"""I;llieo ou consular .
. yul. tis olllciacs tio exercito, ti" :Jl'IllCId:t IJ dos corpos po.

liciaes.
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IX. Os directores, lentes e professores das faculdades,
academias e escolas rlo ínstrucção superior, os iuspectores
gerars ou directores da Instrucção publica na cõrte e I];IS pro
vincias, os dírectores ou reitores de institutos, colll'gios ou
outros cstabelel'imentos puhlicos de instrucção e os respe
ctivos prllfessores, os professores puulicos de instrucção
primaria por titulo de nomenção efTectiva ou vitalicia.

X. Os hahilitados com diplomas seienuflcos ou llttorarios
de qualquer fal'uldade, acadcmia, escola ou instituto nacional
ou estrangeiro, kgalmente ]'I~collhecidos.

Serú titulo comproiJatorio o proprio diploma, ou documento
authelltil'o que o suppra.

Xl. Us que desde mais de um anno antes, pelo menos, do
ultimo dia do praz» do art. 27, dirigirem c:lsas de educa
ção ou ensino, freqlwntadas por ::!O ou mais alumnos, ou
leccillll;l]'l'm na, mesmas C:1S:IS,

SI'rvirú de prl)va- cl'rtid:'I() pa'8ada (lI'lo insJl"clor ou di
rel~tllr da ínstrucção puhlir« nu l'I',rle ou n:IS prov incias .

XII. Os j uiz.« de paz I' os Vi'1'I':l(llIrl'S I'II"'I'liv",: do qna
tr iennio de IHii-18Hl I' (11) sl'guin!<', r os eid:IlI:'los 'lll:dilirados
jnr:,dIH pala servirem no anuo dl~ 1879,

I),.: juizes di: paz e vcrl':ldol'l's a que se refel'l; I'sll' n umr-ro de
ver,ill prllvar cnm cerlidões não lernrn sido ;lnnull:ld:ls :10' rc
S)H'elivas elui~ões, e haverem prest:ldo o competente jura
mento,

1\0 r-aso de se não ter fcito revisão do j ur.ulus para o anno de
187\1 ,Cl'\irú parn 11 refcr id« IJm:1 ultillta nnterior,

(J i"cto de ler ,idll o tid::Mlo iur-lui.lo na dita revisão ,erá
provado com certidão do escrivâo do jury .

Ar t , 11. () cidtulão qne não puder PI'OV'II' a renda h'~al por
alaum d", meios dotl'l'Iuiu:ldos 110:' al'ligos lirel',!denli;s será
ndmiuid» :1 ["zl'I'II:

I. I'elll vulur lucnti vo do l'rl'dio 1'111 qUI' houver le,illiilo
desde uni aUIlO :1'ltt~s, pelo m,'UIIS, do u lt i.no rlin dll l,r;IZII 110
art. ::l7, COtU ecollomia I'lopri:l, sClllln o valor 1"1"1 ti \'11 »nnual ,
por ol!« P:IgO, de flOO;) llal'Ídalll' do Ilio dl~ Ja nei ro ; (li' :1110:) nas
da B;lhi:l, \lI'rife, S. Luiz do l\br:I!I"~o, Belém do Pará, Nic
tlil'l'oy, S. Paulo e l'orto-Ale,~TI!: de 200;' nns dOllJais ri d.ulcs ;
e de J(IOr) u..s v ill.» I' outras PO\'O;lI'õcs.

11. 1'1'10 vnlur Ilwali\o nnn ual , lIilll inferior a :200;'), di' t-r
reuos d" I;IVOUI:I ou 111' (;:ial::III, nu dI! 'I11:II'SII11l']' 111111'110' I'S
t:d,Jt'II'eill:entlls a':r:(~olas 1111 1'111':11'':, quo o cidad;lo h:lja
toumd« pllr arre'lld:i1l1ento dl'sdl' 1I1lI «nnn :1I1ll'S, 111'10 Illl'UOS,
do u ltirno dia do I";I;'I! d' :111. :!7.

~ I." A pl'OV:1 sl!rú dada 1'!I1 prul'l'sSO summarlu perant(~ O
juiz dI! dir"ilo da COtIHlITi!: c, 11:10' qUI' í ivt-rum mais de um
JUIz dI' direito, pel;lllle qll:d'lller dl'III's, n ,er:'1 a sl'glliuto:

1. QU:llllo ans pr"llios sujritns ao impnsto Ill'I'Ili:l\ ou .lc
cima 1l111:ln:l-cI'llilb'lo dI' I'i'p:lrtiç:io ílscal, di' qUi' con,tl) eg
tar-rn nvt-rhado- 1'01110 rdaido valor lot-ntivo nnnunl .
. H . Qunuto :IIlS pr.-dius nào sujeitos ao dito imposto ou de

cIma-contrato de arrendamenlo ou aluguel, celeiJrado por
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escriutnra puhl icn com a (lata tJl' I11 .umn antes, Ido ]JJ()Jl('S,
do ultuu» dia !lll prazu do "n ::7.011 por ,','cl'ipiO l'arli'~lIlar
liincado 1'0111 igll;d :llltl'I'I',kl'Ci:> em li vru di' 1101:\" it:\\'i'lIlio
t'Xpl',~,';S:1 d"l'lal';w:"I' dll PI'l'('U di' ;11'I'1'lld:lIll1lIl1 '1 ou aluuuol ; (',
em f;dll1 ,J,'sks dOIIII]JJ,:r!lo<-1l liilll" it'gllilllo 011 SI'II"~llca pas
s;!lla i'III,ildc';1I10, f(II" PI'I>\' ll'i' o iillilllO .louo do I'rt'dio ad(Illi
l'idll :, prlll,ril'';adl' 111\ I"I';S" d,'"[,, por v.dor sll!ir,: o quul , :',
r:ll.:';:l dl~ n {I u, .~:(. ('Oi11!'l I:':~ ['('III!:! nn n unl !la illlPdI't:lIH'i:'

j!t'{'I;1 r: 1.\:1 !li) 11. ,I di' li' ;: I'i ~t( I.

111, '1n"!111l ;1'>:; \1'1'1':';1'" ,'"~ 1::\ "nl'l: «u cri:\(': o, Illl nu tru
esL:ilw!l:(·j')H'lltll~ :l~~Til·ld:!-.,: (111 ! :l:';·!',,-(·n:l!.I':lto di' ;11T(~1IIh
111',' iI [i) IJ ," c' 'Ti! ,tn,"a 111: Id i, li, "I: 'I " I!;'! ! di' 1!l1l 1111111l nu ti";,
11('11\ l!1:'n~:.", dll ull i ii' ,J !\ :1, II d!! .ut . ~~:'. iLI\'('Il.!U j'\-

jll'l ~":\ d(\('l;li'::~>dJ t~{l lll'!",'ll.

Ir, ,\',; 1'1"\ :', 'i[I,' lil'l![:1 ""':,1,;111::; nd!iclllll:l':í SI'll1p"('

(I ['I"'il,,, dll Pi'III'I'II'I11I'ill i/,' 1'" .l i«. 11'1'1'('11:' uu (':'[IIIiI'I"(;illll'pto,
(,(dll th!;l Il;1l1 :lll!(,l'ilfi' ;1 il;:l Irt ~:, II!'\'\;\II;U ~\:~la!' ll:l~() :d.
I'Hlll du 111';'1.:0 do ;IITl1Ild;\I!,I·q!il ou ;,j ilg'll\'l.

_\(1 {'a-f) 1.11~ L'i' O ('j(1acl;'lll J'l",id~IJ(). .lu r.uueu !ll'ilZIJ (r(~'!'lar:J:'!o
no n. 1 ,ksl" arligo, «m 11;:1; ,L' uui l'll:"ill, d,'vI' :'1 pn.vur
1J 1: 1I[11" 11 l::llb 1[111 do,: 111'1 ';" 'I 'li: 1[[,,11'0 do \:d!ll' l"c;i1iYU
(.\j~.lid" fIO ll\l:;;i:ll) '!ll:: l': .! i l ll'!ll (i'; I'j\~T[\e:j\'u-: j"l'('iIJOS

ún :lIlIg'I\I'1.
S~ ~.(I () j u i: de' di!'t';(:) ]::]1.>'( ;'1, ;', \ i<la (!;;~ II}'U\-;I'; l'stal.lU

\,'I;,d'IS II!I IJiII'1[",I':'1111il ::[:h"'"'!"ll:", I'lll' 'l~ilLIII\Ç:1 P"II1'I'J'ida no
pr:[zil ,It~ l;j dlllS, ('o;ILldll; dll dill dll :'1I1'I'SI'lIt:lt;:I0 ÚO J'II'1 uel'i
JllI'1I1o do cidall:io. ouv ind» o pr.uuutur publicu, 'lIU! rcspun
der:'! dl:ntlo du de cinco <Ii,,-,

Ncnhuru processo 1'1'IIIJI:'('h"lId!~I':'i mui. dn IIIll l'iti;1I1ill1, I'

uello III1Il 11'1':\ IlIgill' n ili':!:IiIII'lllll d,' ,clill, lll'lll ti" custas,
":'I'I:pto :IS do! 1,,;(;l'il :'1(':, '1[1" SI'I:1I1 l'IIIJ1',"i:], pl~I:1 lIwlildn,

~ :3," A SI'Iltl'ni::1 dll jni: I)" dil'I'ill) sr-r r[llIililllil'[lllrla I'
dl~lla lia\l('[';1 re(~llt'sO \"01I1 lll:ll'ilJ pllr:, li 1'i'J:;,.'il l ' tio ,;i,tl'ido,
COI;! I'll'.ilo ,:c\I)lu:ivlJ êl'lllIl'lIil', illll'l'jll"\o. .l.-u í ro .l. prazo
tll! 10 dills (J:'pois rliI pltldic;I(::," tI:1 :"'111"11("" p.'lo P['UI\lio
iull'l'e,,"ldo,IIU pu!' H'U 1'I'III'III',I\IuI' I'S:"'I'illl 111' e 'S\I de 1''-
c111';'U, (' 11:1;' 1j,;ilLJlI"!' ,Iei:,',' dll jlill'u:;hia IJ[I disuictu ll"
C;:I~O de ;Jdllli~:-:~{J.

~'i..n ,-;Clltill LII'ol'::vl'l ;11I l'l'ljll: 1'1'111:' iI SI'IIII'IH,'-" do Juiz ri,' (li
)'l'iL11, sl'!'-IIIC·/l:1 (~II!r('~',:ll~ I) ;'I\J(~:_\:';-;() ~::~1l1 Iil';lf tr:l:dadn p:tr:J
o e x hi hit' (','111:) PI'Il\'1I ri" 1'l'!!I!:, 1"'!'IIl1k Il 1"1J![11'l1l11l>' j u iz .

No C:I'O (~uIIIl'ill'io, havemlo illll'l'['u;-:i,::ju do rcI'U;',O, será
observado o dispo to no 1:1'1, 7:;,

~ ;; o 1':::1 1'~,:1) di' r:tiill 11:1 ill'lJI'lli[IJel:ln 11 juiz de direito
:;er:'i sub-tit n i dn:

Nas COIlJlIl'l'l\S g('r:lI's: 1" pelo juiz munictpnl ell'ul'1ivo da
sérle d" cllmarca ; 2') pelos jllizl's 1lII1ni(~it'"cs em'divos dos
ouiros termo, dll lIH:sllla 1'0111:11'(':1 (Iue filrem 111:lis vizinhos.

Nas CUIlIIlITa, ,'slwei;1I's (lp m:!is dl~ 11111 juiz de dil'l'ilo: li'
pelos outro, juizes dp din'ilo. ';Onfill'mf';J rcgra g<:r:i1 de
sua ~u",til.ui(,;jo; ~o (lclos jllizl:s "uiJ:;[itutos formaúils, d,'
confurm idaile com a me"ma n'gTD,



Nas comnrcns cspccines do UIIl sú juiz 111', direito, pC'10 res
pectivo juiz suhstiiu t« filrtllarlo.

Si totlo:-; "S rderitllls juizes fltllnrCi1l on nl'1wrrm-sc imjiClli-
dos. o preces-o será feito 111'1':' 11 to o juiz do direito da l'omarca
mais vizinha.

Art. 1:;, l\S cl'rlidtcs c outros t1ocnllwlltos rxi!.;idos p.n'a o
nliq:llllcllto do:' l'kilorc:, ,~o iSl'Il"1S lk '1~1I0 o ti" qnnl'''q\il'['
.intrus rlireitos .

:I";!:I di':JIJ.il:~O T1~I) cc l'OIlJPr< 11"11111'111, Illl:illl o I"" ('i'I'lill'lI':'
(~~~lO:-:' uulnl:-; d()Clllnellln5 l'III'IlPI'ídllS \lI))' oüicincs plllJ!~Cfl-';, os
omüllllllclltos q:ll: 1i clico' ,:'to Ikvido·; I:OIIIO rt'lI'i1Jl1il:;\lJ kg:i1
110 trlliJlllllo que Ik"'Il\/lOllhalll /1')1' Illl'I'IIImCI\lln tias [1::J'll:".

,\1'1. \(j. :'!o priml'iro l!in nt il tio Jl1l'Z do SI'tl'llllJro di) 1882,
r ,k olltilo em di:lll!o todlls (I, allllOS 1'111 j~lwl d in, SI' pr11C11

d,'r;'1 em lodo o lmltorio 1'1 rt'vi';:to tlll Itli,,!;,IIIO,\to ~1'r;iI dos
e!rilol'l's. lirg':tllizndo 1I11S 1.1'1'11\0' tio nrt , (j" Il:i LI'i 11, :\02!J
lle!J tio .1:llll'iro de 1881 o d::s 111,\1'11('1'1)('0' IIJlIlOXIIS 1:0 ])('l:l'I'!O
H. í~181 tI" 2\) tios ditos 1111 z I' 1111110.

Art. 1í. A rl'\i:,~() s:'r:'( r"il:: Sf"I!lellli~ 1':11'110" Si"ê'iJintes

fins:
~ I." Ih' ,01'1'111 l'iilllillllllo' 11, 1'lriJOII"; '1 1l1' t.ivl'I'i'1lI LI1I1:

eido ou m utl.ulu di: ilOIlIII:i lio plllll !'ÚI''' 1::1 ""111:11'1'11, ,), !'Id
lides 1l~0 J't'lwlidilnllus, os que o"tivnl'lll illtl'rdietlls dll mlm i
nistrnl;:-IO do seu" beus, r o, que houverem !,Irrdldo o, direitos
di' citlndilo 1Jl':lziloiro, ou nào ostilerclll no g-ozo do seus di
reitos puliticos. lIUS termos dos arts. í n e !)O da I:onsti·
tllil,':'tO, tr.mscriptos nus §~ 1" I' :2" do art. 2" de,t" Itc-
glllallll'nlo.

~ 2." 110 serem illClui,llls 110 dito a!i"tllllll'lIto o, l'i,1:IIDo,
que o rl'IJul'rOr! III c provarem ter IIdtluiridu as tllllJ!itllllit'S dLJ
elei tor, do CUIl fO!'lnidlllll' COIII os C~[Ji tulos 1" e 2° do
mesmo HegnlalllCnto, C', além 111'I11lS, a do saher ler o ('snever.

Art. 18. Na mosm a ol)l:lI,;i~o em IJllC se prl1el'der Ú n,l'Ís~o
do alistlllllollto da comarca serão feita,; nestc :

i. o A inclusão dos oll'ilore, nOYI:nwnte dornil'ili.111os na
comarca, que, por haverl'm mudado do outras o S('U domicilio,
tiverem sitio di rninados dos respectivos al j,tamentos.

2.0 As :Jlterac:i\os e declarllções nccessarlas relativns Ú mu
dançn de domicilio do ploitor para parol'!tin, drstrlcto de [Jaz
uu sec~~io comprehondido, na mesma comarca.
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SECÇÃO 1"

DAS INCLUStlRS E ALTICIL\r;ÕES NO ALISTAMRNTO

Art. 1!l. O alistamento dos cidndãos. que nas revisões an
nuaes se achare.n nu ca<o do ~ i o do :111. f7, será prvpa
rado em cada lermo pl'll) I'I'SPI\I'tiYI) juiz municipal, e 01'
gamzndo por corunre.« pelos iu izr« de direito destas.

QlI:rndo houver mais di' 11111 termo soh a jurtsdicção de um
sú juiz munrcipnl rorm.«l». a este colllpet" o preparo do alis
I:Hllelllo lias termos dI' Slla jUl'isdil'I'ão.

Art. ~O. Nas CIlIlI:lrC:IS l'sp,'ciaes de IIJ:iis dl~ UIlI juiz rll\ di
rcíto serão feitos por l'sll\s, IlIlS rcspccuvos districtos cruuinacs,
o preparo e :1 oqranizllcãl) do nllstamento.

Ao juiz de direito do I" dislricto cnmpeto mandar fazer o
reg-istro do alistaurcnt» r;er:1I d" COII);)I'I'a pelas eljpias do nlis
tarn-nto parcial llIellcioll:rd:l< II!'S 11<. I I: " (lo art , 'IH, as
quaes l he serãu 1'llli:I":IS ]11'1", jlliu':i de direito ÚO:i outros
distr irros .

Art . ~I. Nns comarcas (',<p"('i:II'S de 11111 SI') juiz de direito
scrno ft,ilos por l'sle o pl'l'l':II'O c a ot'.~:lIlizaç:jo du alista
mento .

AI't. 22. O, juizes d" uircito 1111 suas Inltas ou impedi
mentos seràn suhstituitlos :

~ L° Nas comnrcu: "SIH~I'i:lI's de mais I]C um juiz de di
reito :

L° Pelos outros juizes di' direito, conforme a ordem da
suhsutuirün reciproca.

~.o Polos juizl's snl.stitu tus Iormndos, eonformc a mesma
ordem.

~ ::L" I'\:1S ('0111:11'1':1.' 1"'llt"'i:tI'S d,' 11111 ,,') j uiz ri" direito, pelo
I't,,(lt'etivo j uiz ,niISlill[to lr.rmul«.

~ :3. 0 N:Js ('OlllaI'Ca~ ~:Cl';IP.'<

1," Pr-Io juiz 11I[1I1i(';I':1I t'I).'t'II\'o rI:] s,"d,] <I:l comarca.
2." 1'1'/0' ju izes IIIUlli"II':'I" l'Il"'r1ivos do" outros II'rmos da

comurcn que I'orelll ""Ii, viz.inhos .
~ ~. o Si em 1::lIla 1I1!1:I .Ins 1:0III:II'C:1< 1lIl'llcioll:lrIas nos tres

nnterior.« paragrnphos L,Ji;II'I'111 ou estiv('I'I'1ll impedidos os
juizes '1Ut' devem suhstituir o' jIIÍZ('S di' dí n-lto, a 1'I:1'i-:iO do
21ist2111ClltO ,('I'Ú Ieitu pv!o juiz de direito di) COIII:trCa mais
ViZl1I Ira.

~ ti." O. juizes munir-ipnos etl'I'l:livo" como preparadores
do alistamento dos eleitores, sl'rii" substituídos pelos rcspe
ctivu« supplcntes .

~ (in Para os fins a quo se rcfurom os antecedentes §~ 3° o
!t,", devo c.msidcrnr-so COIIIO Illais vizinho o termo 011 n co
marca cuja sede se achar :1 nunor dist:llll'ia kilometrica da do
tpI'IIJO ou comarca de que se tratar.



863

Ao governo na côrte, e aos presidentes nas províncias, in
cumbe fazer a dcstgnação dos termos e comarcas segundo a
sua vixinhanru, de conformidade com esta regra.

Art. 23. Nenhum cidadão será induido no alistamento
dos eleitores sem o ter requerido por escripto de proprio
punho e com asslgnatura sua, provando o seu direito com os
documentos declurndos neste Hegulamento.

§ 1.0 Os juizes (]o direito, os juizes suhstitutos formados
c os juizes municipaes SI'r:lIl incln idos I'x-o/licio no alista
mento tia pnrochin de seu domie.il i«-

~ 2." () ,;nl'IJlente de juiz m uu iripal , qnando a esle estiver
substituindo IH"- trabalhos de prrp"ro do :distamellto, pl1t1erú
incluir ex-o/licio o seu nome na compl'lcntr' relação que orga
nizar nos tCI"llIO'; do art. :lO, nâo Iicando poréll\ di,;pr'mallo
de remctter o seu reqUllrimenlo (kvidamcnte ínstruido ao
juiz do direito para o Iim de ser por (',;Ie íncluido 110 alista-
mento.

Art. 24. Eru ('ada requl'rilllellll111iil1 porlNft figurar mais
do que um cidadão, e lll'lli' se611) declarado,;:

1.0 A pnrnchia. o dlstricto de paz I' o qnarleirfío da rosid-n
cia do cidadão, hem como () tl'lllpO desta na paroe!lia, dcsi
gllanl]o-s(' o predio que elle hnbita r.

2,0 A idade, fi e,t~do, a 1IIinr,'~o, a prollssií,) do r.idndão, r, si
este n;lol'stiver f'omprehellrliJo em qu~dl\ller das eXI'I'p~'ões do
art , 13, a sua renda.

Art. 25. Sú 110 lllistam('llto da ]l~ro('hin em que tiver
domicilio poderá ser illeluido o Cit1llllão que Iúr reconher ido

eleitor.
§ 1.0 Para que se consid,'re o ci(1:Jdão domiciliado na

pni'ocuia é neressarin qlle lIella re,;id:( IIPsdl) um ~III10 antes
da rrYisDO do :ilistalllelllo dos ekitorl's, ,aIY~1 a t1is[io"i~'i,o do

art. 33.~ 2." A p:lrol'lli'l do 1111lllieilio (~ ~qlll'lla em que o r-idadão
residi' IJ;d)ilu;l!lllellll'.

Na p:davr:1 _ t1olllieilio- nií'l SI' eOlllpl'l'lll'nt1clIl os escri-
ptorio- par:) o l'x('\'t'ieio dl~ Ifllldlfuer proli."'io.

Art 2ti. () eid~Il:"lo quo n'querer SIJ:1 i nrlusão no alista
mento dl'ver:'1 I'rov:I!', :1!1"1lI Ila renda 11':~al III'ln 1II1do l',;tabr
lecido no Capilulo 2° deste n,'gul"IIIl'lItO:

§ L" 1'1'1' ;lltingido a id:lde ]I'gal uns trrmlls do art , 'e' do
mesmo l\l'gulalllento, Parll provar a illade ~lpresl'nl:lrl'l r'er
tidão de 11:lpliSlllO ou Cl'l'ti'l:11) l'xtr;l!iÍda do r(':~islril civil dos
nascimentos.

Quando não f'l!" possivcl por justos motivos, qt.J1' Sl'I'~O de-
clarado,;, :1 al'n),rllta~';lo (IP (jU:dljll('f dest:ls certidõ,'s, serú
snpprid» Ii sua falta:

1." Por rertirlão nuthentica que prove estar o cid~(];") ou ter
estado no 1,\PI'I"icio de seus di: eito,; polli icos sem (,ontl'st:Il;:((I.

2.0 Por cl'\'tid:io anlllelltica que pro v:: exercer o cid:ldão ou
ter exercido cl1rgo ou emprego puhlico ,p~
gída a idade legal. /7;;}~"nTIl rr; 1~:' "

«C(~"\
\\' '~

~

';F: 11 J,\ [lOS .;)
. -._--~,/"



~ 2," Snhor ler e I"CI'('ler.
S(~l'á prnv.ul« (',;t:1 il:i1lí1il:W'lO 1,,'la /uHr:1 c as,i!!,nalul'a do

eid;;d"o '1UC 1'(''!llf'I'I'I':I S\l:.1 iIlClll'~O 110 .rl isl.uur-u tn. urna vez
que a Idtr:1 e a firma I"t"j:lill 1'I'('onlJc,:i<1as por tahclliâo no
rcquerüueuto que para ("tI' lilll dil'i;,'ir,

~ ;j.o '1'1'1' Slla residl'III'I:1 li" 1'11l'l)('llia 11e,dn UIIl IIllIlO antes
III1S '1'!'iI!!I' <111 :11'1. :!:; ~ l ,..

SI'I':I pl'lIVadl1 I'sl,' f:Il'I!, ,'11111 CI'l'!ilLio :1111111'lIii,'a de que
l'on..;I,' o I'\('rei:'io d" ":Ij'~!O puhl ir» 1':11':10 '111:'/ a /"i I'\ija do
miellill 1111 PIII'1I1'1i1:I, 0'.1 1'11111 :\tl.-,iado j uru.í« dI) It"l"'divo
p:trol'I!!I, juiz fi,) paz, dl'I",~':ldll 11'1 "'lliI!I'II'~:1I111 tll~ pol ícia.

~ "1·.') .\'~.: '"f'rti(/õ('s l' nutl riS d l l l ' l l ll l í ' I I ! l h ,'I qlll~ ~(\ }'('fen'[ll OS

Plll:I'-,IapiliJ:i ,I 11 tl'l'"Ii"1I I.. , ,', 'Tl'li:';'vl'I :1 dl,p":'il::"o do
:11't. 1;;.

:\1':, 27. :\0 Ili:1 dl'si:,Il,"11) ;;,1 :r 1'1.. 11', i,:rl':r ::(' I'l'oerdl'l' :'; rl'vi
,';111 di! ;tii:-:I:IIlII'llto dos II"ilill'I"; IIS jlliz,'s lililllil'ijl;II'S, 011 II;IS

I'UIII"i'e'l~ do ,!II,I~ Ir;il" 111 Ih :111'. ',:11 e ~!! IIS.iIIII.I':; til' direito,
[1I1111lellr:-,u l'dital'S couvidau.í» li" eill:l:1:'IO," dos S"lIS ruunici
lJills ou dos l'I'sp('elivl)~ disllil'II)" el'illtill<lC" p:ll'a "l1t,'egal'clIl
111) prazo de ;'.0 di:IS, 1:0111"<I,,s ti" d":,, dll' llli'S!IIII~ crlltaes, O~
rt-qucrimcn tos IJ"r:l SII" ill"II::-:,II) 111) dito illi"t:IIIICII!O Iill~
tCfllIOS dlls :l1'[S, ::.n (, ;2'1.

§ 1.° E.,-,rcs edit:.li'::, ()Ill q!!l' :-:l~ 111\~~1':'1l;II';i li ItI,~':lI' oilde S(~ I'C
1~(jIJ1~]';'~(1 (lS l'{lijl:I'J'illll'IlIII.'; lodu:.; /l~, dÍ;I;~, srtn illtcrJ'up~,';I(),
d;" 111 11111'"" d" 11I<1It11'1 ;'" " d:r -tudr-, SI'I':'O aJ'li\,,:Il1s, em 11)
glm,'s pu hlicn-', cru [:lil:l,-;:IS P:I/'I)I'lJi:IS I' dis!ril'll)" d" paz, e,
qll""t11) tór I'lJ.<,ill'/, jHlldil'llrlI!,"; JIl'!" iillllll'IlS;1 lias sl'úe~ dos
mun iei I'io~,

§ ~,o Nns p;Il'i)('hias e 111)" d:;[r;I'los de pnz di..;t:lIllc' da sódo
do m unicipiu a :<lTI\;IÇ:'IO (lu, I'd"l'idl!~ e:litaes ,('1':'1 fl"ita !lO IH

dia do pr:lm rleutru UU qunl deVI'!I)1I1 ser uprosentados os rc
queruucnros.

Lrn tal caso 1i data 110 ctlil;J1 sl'r:í Ii rlo dia dI: sua rXjJl'rlii,:ão,
mas ni-l!« SI' f,l[';í Ill'el:lI',,(íil dI) I" dia dI) prnzo [I:lra a aprc
S','Il!;I(':io do~ rcq 11 1-ri1II1'11IlJ,' ,

Art. ~~), Dos rd<.'rillo~ I'(',! <I:'lilll"lIllJS I' d"" dOCI111Wlllos ql\t:
o" aelllllp:llliart'lIl, I'U IJllO no" 1I'IIIII::i dos ar!" i!J e :ji furem
postcriormeut» aprcscntarlos, dl:'icr:í o jlLÍI. competente
(.iniz municipal 011 j uiz do di ruit«) dar reeil:o, que podl'l'ú ser
impresso. \()1I1l0 P0I'(;IIlSC'lIljll'l':1 :",it-::'lIallll'a do mC'SlIlO j uiz .

Art. ::!!J, (J~ juizr« muniripucs 110 pruzo de 10 dias, contados
do em que tiverem recehido e:lda rnqucruuonto, cxig irão por
desparhc, flue ser.i lançado no proprforcquerimeuto e puhli
cado por edital, a aprescntaçào dos documentos legaos que
não tiverem sido jUIlI."S,

Esta aprcsentacão ser.i fl!i!a dentro do prazo do lO dias,
eontadlH d:1 puhlicacão do rt'ferido I'dital.

Art. ;W, Findo este ultimo pr.iz«, os juizos municípaes
envmrào aos juizos de direito (tIS comarcas, dentro do de
10 dias, todos os requerimentos recebidos o os respectivos
documentos, acompanhados do duns relações, quo organtzarno
por municipios, jl<lrochills e llistrictos de paz, sondo eoJlo-
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cados o, nomes do, eiilallüos por «rdem nlphubetica em
carla qunrtnirúo, pod.-udo para este fim cxizir do quaosquer
autoridn dcs ou etuprugados publicos as iufurmuçõrs de IIU8

necessitarem.
EIII IltIl:1 destas rclarõcs se contnrüo os nome. UOS cidadãos

quo houverem rxlJihido torlos os .locutnr-nto-, jegal!s, em
devid:1 fÚ['lIl:I. C na /l\ll.r:1 ,e 1llI'III'illllar:'II) os nOIllI'S daquelles
cujos rl''lul'riIlH~1I10Sn:',,,Sli :lclJall!IIlI'lIllll'ktallH'lltl, instruidos,
ou 1'01'1'111 ileo:llp:lnlJ:lllos d,! d'I(,\lllli!lItIlS dl'f"itllO,SOS, dl'da
rnnrlo-sc :IS f;dias 01\ dd"il'ls. 1':1\1 :IIII1,:IS:1S nd:lI'ul's i'al'i:o os
juiz.:s 1111111 iri p:II'S :IS OhSI'l'V:lli"!S q III! lhes pan'I';'l'i'lIl c..u vc
nicn te- para I sdar('eldll~nlo dos jlli,:l's de dirl,i!o.

Os juiz.:» de direilo dariio !'1'I'jJ)iI ,kSll's l'i"jllerilllcntos,
docuuu.nros e 1'('1:11;1)1',';'

Art. :11. Ih jllizl's di, d i rr-ito rlrnl ro di) prnzo rle ;:0 dias,
contados do l'III que ti vrn-ru l'('I'I'!Ii,!'> o, rl''lUl'I'illll'II!OS urc
!ldl','Il!Il:"; pl\lll~ jlliz(':.; lllll!lil·ip;\(~ .-; (, ;-l:~ re.-;Jlc{'tiv;l~ relnções,
jllk;;r::o 1'1'01':<1[" ou 11111 11 dil'l il" .I" ('~<I,I ei<l:ld:11l Ik ser
recunhtx-ido (]I"itllr 1)1);' '!;':'1'~\I'1111' lii i'd':'I','!il:lIhs l'lllfl'ridi)~
nos pn'l'rius requeri m.-u tll<.

Art. :i:2. ;'lo m-sm« "r:IZI) <lo 1Ii'li',',o illlll!i'I'lkllt', e [,OI'
iguacs l'I'Sp:le;ius, os jUlz,'s do dirl';I" illl'llliriJo 1I0S nll.;la
JnI'IlIf)S dn" rl'sl"'I'tivilS 1'(llllill'l':I:, 11' 111'it,)j'('-; IJlI!: pa!';1 I'lla~
tivcrmn ruu.Ia.l« de I,utr:h 11 "('11 <illl!!i,·ilio.

Pnra este lim o I;killlr 110 1'1':1:1.0 (:;;:t1I1'I,'ci<lo no nrt , 27
nl1 ft',I;':tai':'1 r.-queriun-nt«, 1'1I1ll a:',i~u;llllr:1 SII:lltU dI' ("'llIlcial
procur:1dor, ao juiz de di rr-ito, Il:I'I:llltlO qUI' IlI'rallll' este
provo 11 51111 110\'0 domiei Iio dl'sd', 11 til :'1l1l0 antes, i! 1'\ I1iba seu
titulo Ili! ('I"il"r ccm » dl'I:!:lrnç:i" da mn.lanç», 1I1'1Ii! pllsta
pcln juiz Ik direito dn l'O:IWITn Il:t 1J1l:11 se 11011H'r n.udndo,
OU,l'lIl f:lil:! deste titulo, I'l'ili<liío <I:; :'lIa rdi'llill:II;:'III, flor
aqunllo motivo nos tl'l'lII(JS tllI nrt , 18 n . 1. du :1I1'\:IIIII'lItl) em
que Sl~ nrhava o seu 1I1.IIiC.

Sào :IJlplil':IVI'is :!() C:ISI) a q uo ,,' rdno ('<ti' :Irli;:o a·, dis
posil,'(íl's li" nrt . '2;; I' S1~;!S Jl r:I;:I':'I il l" " .

Art. ;\:l. '1':1111111'111110 1111''1:10 prno dn 111'1. .l l usju izes do
rlireito no caso di' mudança de dl)luil'ilil) do ohi tur para paro
chia, di,trid" de paz 110 secI;:ío r.omurcheudidos 11:1 mesma
1'0111:11'1::1 fnr,JII, em v i rtud e iI" SI'IIS desp:w!los.:1S dl'I'laI':«,:uL~S
necossnrius 1I0S alistanunros nliru de ser tr:llI::f,'riilo o n.uue
do deitor p~ra o alist:IIIlI'lilo da P:1J'<'CIJi;I, districlo de pllZ ou
SCCI';IO di' SI'U novo domioili«, r.-qucrrntlo o J:IIHIIII l'll'itor
1'01' Ilscripto e com assignatul'a SUII ou di, espI'cinl procura
dor. e provnndo aquclln mud.uu-n 1111 pi azo a II UI' se refere
o citado nrligll.

§ 1." 1\"0 I itnlo do eleitor assim transferido (101' decisão do
juiz de rlirnito. ou da Helal'iio CIII \ irtudc de recurso, Iará
o mesmn juiz de direi lu a deelal'n(::ío da ll111il:II1\::1 de d.uuioilie,
a qual será tnrnhr.m posta no competente talão, e restituirá o
titulo ao eleitor no (lI'no de tr,"s dias. contad'Js do om que
tiver sido npresentado para aquellc lim.

rODErt SXECUTlVO 1~b 1 5t:i



S; 2 " UIl r,liL, (]n (~ll'lll'l'ilill'iJt" .la di::I"I.':il:;II) li" PIll'llgl'l,pli"
11llt"I'CI!I'nlc ('al'I'rú ao .t'kitur I) 1'1'':111''1' 1"·111!i,~"'dl1u!l0 111':' G:!,

AI'!.. :l'L',US 10 [ll'il!lt'il'l's di", Ilu 1'I'II:éO rlo qur trata o
art . :)1 ,:el'ú [l1'l'lllittill0 :10:' ,~irl:iI]ilu, a qill~ se !'lI!"'!'" o mesmo
arrlgo ~lpreSt;llt:ll' :\0-'; .illiz~'~ tI:' <lil',jro. P:ll';' Si'i'(11!: juut.» aos
»eus I'CqlUII'I1111'!II.OS, us ,1, "lllIlI'llt'll' 1'\.ic:il1l'" pI'lo:, ,illiw,:, II1U
nil'il':ll':', nu qllal~;qlll'l' IlII Ili 1'-: q!l() uuIhur PI'U\PIII u :;pa di
rcito, qu.nul« n:'I(l'tl'llil:ll" ; Il'!iilll III!.I'\-u I,,'r:lalll ,"Ics em
t"!llIHI Pl'UPl'ill} 111~\'i'tld() ;::'1' illi'l;!':~1:111Il" IH'I(\,,,,; l'l'~p{,(·tivos
jil.il.l'~ IlltlJlij'iJ::i('~ (I", l'~'q!:;\!'! q'll\ :li",llljl:lll!i;II'i'!ll ess('~)

,]''''11111' li!'::',
lj I." [':,rll 11 llm df'I'!::l'ad' 1i "ill'l:g'i' li" j u izr» d, ,]il'l'ito

(lCIlll'fl (11, pl";__l~.~li d(~ ~~'t !u);·tl~:. 1"1]1,;:1 1: d:l ~'lll qlll~ líV('f('jll rc-

"",I,i'lo du- jlliz"s 111iIIl'r'il'l'h' dil'!:' 1"IPII'I'iltlr'lllr:,', .loru-
ril'1l1'.~ l' 1"'>I;('('liv;t::': 1'('!;;I,,'l-H' ll\il!:lr;i(l iH1l" l'dl{;l(~';. que

";"l~l) ;tlli\:ldu; ('111 : () ,1_:'; I t"; !li;;'l] <. (h (';d;\,l:'I( ;1 qlU' ~Il re
i": 1'1 li Illi':--Il\(\ :ll,ti;(~·l). p:lr:l u-.: t'l:\ I;,) ~(l,;l dll(~itl).

Nl~~~I'~; c!lil;IP~; S(lj';-IO jtl~(':'ipi :.~~ qa;llJdo ri'!!' I){JS~'j\"(\l, os
nomes do, rdt'l'idos eidlldilo"

~:2.I' Cbjniz:':-:. 1l11111i"ijl:ll'~ íl"\"l';-:I' tll~'ll/'Ill;n' n-.; l'(lquerillH~u"
10~ ik qUt' tl':tla r,l" Ill'li:';1I 11 l'iilZO ,1,. Ir::; di:,:" eOlltados
da li 11r:) em !jt:() [1'lrll ""';,' li!11 I ,':d::d:'(I', i!l'o; :IPI'I""'lIlllrrlll.

~ :L" QII:llldll It' ;;11 lIi ir: 'I dill dll 1":'Tido [1lno ell~
[i' dia' 11I1 :li,rl"Plil:II'" li" ,: "i:: 'r' d!l'.'dll, '1'111 1.'\1'1' iníor
HJiltiCI lil'JU l'i'~;le('t!Vl) j ui: muuicip.il . :d~,~1~!1l d~l~ l't'quI'ri
lll:~llt(:~ ;1 que :-:(~ l'('i"I'I'(\ li !ll\",I!lO :ll'l,i:..:'(), ~I:ln('lll' juiz inunc
<I','!:III)1'III" !'t'IIII~li' I11 I' ",!I,' 11 I'I''1'II'rillll':111I 1",111 correio e
:-'nll !'l'g"i:--ll''', (111 !l!~lo i:!t{·r":~:-:ld'l. ~;i í~~tp li prl·fl\rir, 11:11';\ quo
'1 iuloruu: e lh« li!!\ lIiY~I. !,,'II' 1111'''11111 ru«!«, 1l1) 111':I 'éO de
11'I}S di:l,"; ('()nl~ldn:-; tI:l IJO[';I 1'111 qlil' (I J'eccLlüJ'.

Art. :l:i. D,' coiil"lrm!Ii:J:1t: 1':[lIIIS 111"l'llclw:; Ilrof,ol'illo:, no:
cnsos e !lO, knulls d,,:; .ut-: :~I. :12 I' :::: os juizes uo direito
ore li 1117.lll'I-1I I .l n.is lislll:' 11111' ":II:!III'I'II:', mun ir.ipios, I'nroclli:!i',
districtos 1]1' [inz I' (]I:al'tl'il'l-"", I",tI"III]II [<:11'11 ('''tI' lim e,ig'il'
110 qUIlI'SI]UI'1' antol'itl:I{!":' 11[1 "llli'li':~(ltlIlS puhl icos us iu íor
I1lIH:III', di' quo ]]1'l"',s:,ilal'i'1I1.

Uma tle,I:!' Ji:,llIs CP!I tCI:" 1'111' IIrd.'lll :Ii plil;l)r'li l'a r-m cada
qllllrkir~o, r sob !Illml'l'DIJIIl gl'l':d, IIS 1](11111', dos cidadàos que
tiverem sido recouhcculos I'II'itllrl's e os tios elflilol't~s lnrluitlos
no lJii,llll1l"Ilin da ('''lllill'!'iI 1'"1' 1"I'U'1l mudado de uu tra o
seu domicilio.

A outra li-tn l'Olltl'rl" do lIl1':'IIIO modo os llOI1WS dos eleitores
que, por haverem mIIl13']O o ""11 domicilio de umas para outras
parovhias, districtos de [<IlZ OJl seeçlll's eomprehcurf idus na
mesm» cumarca. tlvr'rem sido Irllllsrl'ridos dos alist.uncnlos
u3'1ncllas pnra os rdi"tallll'lllos lia:, llllilll:lS.

Srr~o dccIDrm!os: lia 1" destas li:,tas os motiYo, elas inclu
"ues no rdistamento, IJ na :':' os Illo1iHlS da, nlteral:líes lll'llc
feitas por lIIudança ele dUlllicilio dentro dn JlleSnHI COllwrea,
indicDndo-se ri parochia, distl'ieto de paz ou quarlIJiri'io a
que perlclI('jllll1 os eleitores Ir;lll:,feril1os. (' ü 1l1l111l'rO de urdem
sul! (I qunl :'f' IlChan,m alistad'is.
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Art. :1G. :";<lS l'Olllni'l):IS em quo !lOS termos dos [11'[". ::0 o
::1 eompete :(0,: juizes de direito t:mtéJ o pl'llp:110 rrnno a 01'
ganização do alistarnen!«, rsto"jlliZ":', findos os prazos e cum
pridas as di"posições dos ;11'1,. 'j.i, 2S c 'j.!J, julgnr:lo 011 não
provado o difl'it r) de e::da eitlnr):io lIO pruzo de ;J') di..s , 1'1'0
ccdon.lo pelo mo.lo 1'51<1 bl'!eeido nos a rt,. :'.1, ::2 e :);l.

\\115 111 prhnriros Ilias deslll u ltuun prnz« S{'f:\ p"'rmittill0
nos ('itlad:los :'prl'selltll' aos j nizvs de dlrri to, p:;r:1 serem
juntos :IOS sells reqIH'l'illlelllo" os d(lI'IlIllI'lIlll'i 11':ig'illo s pl'los
referidos juiz:», uu qll:I":;!JII"r (l1111'1!; '1lle 111i'11!:![' ['1'11\'1'111 o
seu d irei to.

1':lra e'lil fim os juizr, de dil'eilo no In di:l do IIH'SIllO
prazo ('oll\'illar:lo os I'id<ld:-"h pOI' 11I1'io de edi!:II's l's"liptos
e pllldil'ados nos tCI'III')S do ~ I" ,111 art. :n.

Art. :li. Os rlililli'l'illll'lIlr); rm 'iHI' tll'el'l'IIl,"ido proferidos
os dl'sp:lI'llos de '1111' t r.it.un (I,S arts. .Il , :U e:::) '1'1';10 :11'
chivado, "11m IIS 1!llI'lllli"IIIII" 'l'!" IIS a"lIlilpllltilnr"III, nos
cartnl'ill" .lus I',cni\~r', di" jlli"",; '1'1" IIS dl'\";'I"'1Il ti'r a seu
cnr~n c ,"11 'lIa 1'II"P"W::II,ilid:ldl'.

(J-.; tl()('ulnl\llto~ ol'ig;n:j(ls .':1 ' 1' :111 t'lll]'(If.:ll(\;:) :lll< pl'npl'ill~ ri ..
dnd~(), :1 qn.-m pcrtencorem, si (h 'lilil'it:>rl'lll, lil::llll.!1I dcllcs
Ir:I:;f:lI]o. IIU I'xtrndn qlllll1dll fo l'i '111 1'"l<'lIS0S.

1\1'1. ::8. A" inl'illsl'II'S I' :i1tl'r:H""~S fllil:". Si'gUlIrlO I'S dis
p(]sÍi:õe,' dl'stn secl.'firJ, 1111 :tI ist:> 111,"11 til dlls pt'pi!ol'i's, spr;lo pu
blicadas e .1'1'r~istr:lll;ls p::lo IIllldlJ ",t'tilt'ln'ldu na SI'/'I::l'J 3."

1\1'1. :l!l. A(:Iilllin:I(;~odos dcitcrl'sdlls:i1islalllcntlls I'lilqun
estiverem incluidus tcr:i Il1g:lr SÓflWllil) nos C;lSlJS I'XIJl'us"a
mente delinidll" 110 ~ I" tio :>1'1. li.

Al'I. fJO. Ao juiz dp din-it» ILr comarca, ou, nas COlllllrcns
especiaes de mais de um juiz dll direito, a cada 11m destes
no respertivo d istricto criminal, cOll1pde fazer a cluuium-ào
dos eleitores:

§ 1. ° No caso de morte - ú vista do certidão de obito ,
~ 2.° No caso de murlança de domicilio para fl'lrn (Ia co

marca - em virtude do rcqucrluu-ntn do próprio eleitor, OH
de informações da cOlllpelllllir) nu tor ídn.Ic, pre(:ed"IH!O an
nuncio por «dltnl ntll xruln co m nnte(,,~dencia de :m dias em
legar publico da sédo da comarca, e lia parochin, districto de
paz ou secção da residencia do eleitor, ou em virtude (11) cer
tidão authentíca de estar o eloit ir alistado em pnrochia de
comarca diversa, onde tnn ha ostabclectdo novo dorninilio .

§ 3.° No caso de perda dos direitos de cidadão brazilelro:
I. A' vista de certidão authentica que prove: ter- se o eleitor

naturalizado em paiz estrangeiro, ou haver, sem licença do
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Imperador, aceitudo l'IlI[l;'l'g-II. PI'Il';II, "11 I~OllllcI'or:'ç;'o de
qualquer governo e"tr:lng-l'iro ; ou p"r uui« ti" sentem-a pro
ferida sobre estes fartos [leio j n iz dI' direito da cumarcn em
processo regular, instaurado com citarão pesslJal do elimi
nado, quando se achar em log:lr eouhecido, c em todo o caso
com I'ital.':-'o edital dc f1u:le"'1lu'r IC('('I'iros interessados.

lI. A' vist» do ('('rlid:'11I ;Illlllllllil'a tll,~ sl'I1!l'nça UO bani
mento tio ol.-itcr.

§ 'L" :'{II cnso Iln suspensão do i'\l'\Til'io dos direitos 110
l il icos - ú vista de CI!rtld;lI) :1111111'11111',':

I. Ik :<I'1l11'llça I(u,: ICIlII:1 jlll·.".dll :, inr:,!l:ll'id:,de ph ysica
ou umrnl .

11. De sentença cO[l([,oml1:illlri;1 :I ["'i<II) ou tll'grll10 em
,qunnlo durarem os seu,; elkillls.

~ ;;.0 No UISO (lo l:dl"III'i:1 "'111 :1 r"'I:liJilil:'I';i,). nu de in
trrdi,'(.';'o d:l g"I'I~llIi:1 tllIS PI"'I'lill' 1,(::,; -" vi,I:1 til' "I'l'lid,:IO
:lullll''1lil':l di: :'1'1111'11(.':1 '1UI: tl'lill:I jul:.,,,d,, '111"I'Iul'l' d,'"II's
Inctus ernq unnto durnrcui I "':'I'U -; 1'I1',"los.

Art. !do A "'imill:lt;;I() :'ú '1'1';" I"il" 1'111 virtude di, re'lueri
mentn do proprlo rlt~iltll'110 1':1-11 ,'i' 11l11d:lIlI,.':I di) ,i)ll rl.unici lio
para fúrn da COIII:,rl':I, 1111" 1"111111'111 11",11' 1':1"'1,1"'111 ('lIll1l1 lI(h
outros ml'lll'i"n:lt!os IIOS 1'::1':1 1"1'11", ti" :I!ligll :11I1('I'I'<1i)ntl',
11c1o prolllotur plililil'o ou ,;,'11 :tiljllli!", 1I1! I'ur tn-s 1'1<:1101'0:;
d:l 11':'1"'1'1 i 1':1 II:lrOi'lti:l,

~ I," Os rt'ljlll'rillli'nlos !,!,]'IS:'III:I'!II' !,I-I" l"Oillolor puhlico
uu seu adjuutn, ou por 11'1', l'll'it"l I', Ih 1'11' 11('1:ill, ,I'r:ill ""llIl're
a('olllp:IIlIi:"los dos t!OI'III1I1'IlI'is "" ,I", infill'i1I::I:II"" 1(11". 1I0S
terlllO:' dos [i:"a~:T:I/lIIO' do :llli,!1I ;,,!tI'I""i"llll', U," devem
in-tr uir.

E'U's documento- ,:1'1':10 fllrlll'l'idl)-; :~T:lIllil:lIIIi!1I111 1'1'1:1 1'1'
pnrtil.'iil) ou 1l1'Io Iuncoionur!« p"IJli,'o l'OIIlIIl'lelllo.

~ ~.o O I'!>'ilol', a quem Sl~ l'I'f>ril"l'lIl "S dito, >!ol'lllll:'nlus ou
Informações, 1'0<11'1':"1 :Ipll',ellllll" ;,(1 juiz dI' dirl'ito 1'01' 1III'io 11i!
reIJlI('\'i!llento. dentro 110 I'r;,zil ri,' :;0 di", dI' 1j!11' Irala o .ut. :11,
os documentos IjW' jul:::II' ('OIlII'lli"1I 11',,, :,Iilll dl~ 1'011!e'!'1r o
facto nlll'g:Hlo !,i1l':t a sua 1'liil1illll:";IO.

I\I't.1:1. OS rl'qlll'rillll'llllI' 1'"1''' li 1'lilJlill:II';IO de' l'lpilor:'s se
rão cntrcuncs 11irl'I'lallll'lIl1: :"IS jllizl's ri,' dirpill) IIOII!C'smo
pr:>zo til' 30 di"s 11Ii1l"earlo n!l :11'1.:1 P:II:I o l'I'I'l'iJillll'1l10 dos
n'ljllrrilllento~ IjUI: tivcroru ['OI' íuu :t illl'lu",u di] L'i":ld~os
no nlistamcnto .

Art. r~:l. Nu processo rtlativo :111," I'l'qll()l'illll'lIlo, para a oli
minação. e no julunmr-ut» ",id'I::I" rlilllillal,:lles rl'qlleridas,
procederão os juizes til' direito dI) I:olll'"rmitlado com o que
se ncha disposto nn art , :lti.

Art. h~. De confurmidad« enm as suas d,'ci:,õl's os juizes de
direito orgnnlznrão pelo mcsm« 1111)(111 ('sl,JlII'lf'litlo no .nt. ;l;)
uma lista que conterá os nomes dos "II'itorl's ellminados do
alistamento da comarca COIl1 :I dl'rlilr:ll:fíi) dos motivos lia rli
Jl] innçuo .

Art. !J5. Aos requerimentos 1'111 que tlvorcru sido proferidas
as drl'istrcs a que se referi! U :ntigo llIllel'edl'lIte e :lUS rcspe-
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ctivos documentos. bem como :'Is informações de IlUC traia o
§ 2" do art. so, é apj lieavel :1 f1isposi,~o do art. :n.

Art. !l6. No titulo do "Ieilor que, por decisão do juiz de
direito, ou da Helaçâo em virtu.Io de recurso. f,')r eliminado
do al i-tument« da ('Olllar..a pllr lIIud:III('a de seu domicilio para
fóra da me-ma com.nva, o jw.iz de direito desta f:'lr:'I, para?
fim de qUI~ trata oart. :1:2, a dccluraçào dn mudan-a, que sera
tamhr-m posta 110 eorresp.mdeute tnlúo. e restituirá I) titulo ao
elpil',r a quem pertpII('pr, dentro do prnzo de ires dias, conta
dos do pm que 1111' tiver sido a prescntado ,

ll:t Inlta di' eutupriurcnto d,'sta disposição caherá ao eleitor
o ]'('1'.1[1'-0 estahelocidn 110 art. 6:!.

Art. !l7. As elimillal.'ões d« alistamento, fl'itas segundo as
disposições desta se ..cão, serào publicadas e registradas pelo
modo estabelecido nn Sl'CI::íO s,'gllinte.

SECf~ ;'J) :1'

DA I'I:BLICAÇÃO E no HEGI 'Tno Di) ALISTA~IE"'TO

Art. !l8. No prnzo d« 10 dia" I'In sl'<:[uil1ll'ntl) rio (lI' 30 os
tabelecido no arl. 31 pHa a..; del'isõ,,s dos juizes de direito na
revisào do :Ilblaml'ntu dus eleiturc" o' mosun» juizes Inrão
extrnhir de cada Ullla das tres listas de que tra[;11I1 (H arts.
35 e 41} as segnintes c .pins que serão por elles nS"ig-nadas
e ruhriradus eui eada uma do suas fulhns e remcttidus no
mosmu 11I',IZI):

I l'tua aI) ministru (.]O:illlpl'ri., na e<'lrte, e \1;" proviucias
aos presi.lenu-s ;

Il . Outra ou ou trns ,lO t:lhl~lli;lo 0\1 tahelliães lIa ('alH1çn da
comarra para o rcg isir« geral n seu cargo nos termos do
art tJl.

IH Outras, comprehenden do cada uma a parte das mes
mas listns rela til';] a ,'ada muu iei pIO da coma rcn, exccpt uado
o d1t ealll'ç:l desta, aos re-pectivos juizes municlnnes para a
publicação e para os r.-gistros parcines de qu« tratam os
arts. 50 :3" pane I' ii2.

Art. h9 Nus comnrcas cspeciaes de mais de um
juiz de direito cndu juiz no m.-sm« pr;\ZIJ estaheleci.ln no ar
tigo antecedcut« fará ex í rahir da- listas parciaes dI) respe
ctivo distril'tl) I'rimip;d as eópi:ls mencionadas uos ns , I e 11
do mcstno artigo, o as rernetterá ao juiz do l° distrlcto cri
mini", eumprindu :1 pslr juiz dar-lhes u dcstinu determinado
nos referirlos 11um PI'OS ,

Art. ijO. As in-lusõcs e alterações fpitas no alistamouto e as
elimi naçõos rll' nleitures do mesmo alistnmen to serão publi
cadas, rnm a ,lcl'lar;lçi", dns motivos, por editaes ntfíxados nas
portas rias matr izes e ""pdlas, ou I~III outros lognres publicos,
e, quando fUI' possivcl. pela imprensa,



8iO

Esta [iuIJlil'a('ão será [roita :
Na C:ilICI;a da COilwrC:I,1I11 prazo dll 10 dia, de que trata

o art. Fül, pelo juiz de direito desta, ou, tendo a comarca mais
de um juiz de direito, pelo- diversos juizes de direito da mes
ma corn.u'ca, cada lllll quunto ;'1 part,~ relativa :10 nlist.uneutu
do 1'l',,[lI:ctivo di-trirt« crillliu;d,

Nlh uutrus lIl11uieipills d:1 COUlnl'l::I-pelo re:,pI'ctiyo.; juizes
Hlllnil'ipal's 11:) prazo de !IS lillr:I:', C'lllt:llla:' d:1 I'IIl IjlllJ lhes
1'01"'111 Clltl'e!nLeS as cópias P:II'I'j;I('S IJlle Ihl's dl'Vl'l1I ser romct
tidas pclli:' juizes de di n-i lo 110' U'l'II1I1'; tio 11, III dl\ dito art.
'18, clllllpriudo-Ihcs accusar u r,'cl'I,illll'lIto de,sa:i cI'lpias uo
mesmn dia 0(1 110 imuu-d iuto ,

IArt. SJ, O l'I'gistro g'cra I da.; illl'lu:i!)!'s I' alier:l(:ülls no alis
tallll'uto tle cad:l cumarcn I~ 11:1,.; elilllilla('(lIi,'; de eleitores do
IIli':illlO ;i1i,;(:llIll 11to SI: 1';'1 r"il,} 1'1"0 t:d),dll';llI 11:1 1'."III"'a da 1'0
1I1:lIT;1 Ú vista da ('ópi;1 I11I d",.; "I""ia, das I!'I'" li:;tds uu.ncio
natl:\'i no :II'l. 'iS n . 11, IJIII' lhe 1'01'1'111 nlluctlid:IS lia"; torruus
do ditu :lrti,C:o 111:[u 1'1·,.;pedivo juiz di' .li rcito, ou nn- corunrcas
espel'i:le, do mais de 11m juiz .. li' dir,'i!'J l'f'lu do 1" districto
eruninal nos tl'l'lI1'.1"; d'J art. 'I~J,

Si porl"1I1 houver mni- di, 11111 t:I]JI'lli:lo na raiJol:n l]a co
marca, o juiz do dil'c'it,) lIoill'l';i 111:1111];,1' f.lZl'r 11-"'" f('gistrC'
por rlous ou 1Il:li.; I:Jiw[li;il's, qu.uulo julg·"r conn:ni:'l1tl) esta
divisãn do trnhalho :'II'isln do uu.ucr« das p:iI'(JI'iJia,.; ou dos
dj,,:ril'lo.' di' P:IZ, d""igllalll1o IJII:II'S o, municipius, parochias
ou di;tl'ictos d,' pJZ IJII'; JiI;;lr;1Il n I'nrg'o II I! e:lda um dos
IllC<IllOS tnlu-Il i;ic".

§ 1.0 Em falia absoluta 111' Iillif'lliiill, o serviço {lO registro
ser:'! feito pelo «sorivào ou 11"10" e-ailiil'''; (le pilZ IJUI' o juiz
de direito designnr,

§ 2.0 Os tabelliães ou f'SI'J'Ílciil'" I!t' paz arnusarão o rcccbl
menta das el')pias ~I que se rvfcro este :Irtigo !lO mesmo dia ou
no seg uintc.

§ 3,0 () fI'g'istro SI']'Ú feito. Sf'gUlll],J () motlrlo n. 1, em
livros fornecidos pf'la" rli."I",(,tiva' e'III:lra,.; IlIunil'ilwl'';, e
abertos e encerrados pelo, juizes de direitu, que uuubcm
n nmernrão e rubricarão as foll1;ls dos mesmo- livros.

§ ~,o O rcg istro ílcnrá coucluido no pl"azl) de 30 dias, contados
do r m quo os respectivos t:Jlll'lli:les houverem recchido as rc
t'ul'ida,.; cópias; e no mnsmo di:1 ua cOllI'lusiio do I'I'I~istro, ou
no seguinte, os t:iJ)I'lli:'I('s devol v.-rào ~I"; ditas rúpias, com
deelaração da data do registro, aos juizes de direito, que as
farão nrchivar nos cartorios dos escrivães do seu juízo, a cujo
cargo e sub cuja responsalJilida(le deverem cstnr.

Art. S2. Os juizes munlcipacs, dentro dn prazo dcterrni
nado para a publical;ilo das ..úpías pan-ines de: quI' trata o
n. IH do art. ~8, mandaráo proceder au regbtro destas nos
respectivos mun icipios.

Este registro se farú pelo mesmo modo estalwlecido no
artíuo antecedente, o lhe silo :Ipplieavei,.; todas as disposições
que nesto se contém, p':rtellcendu P0f<'1ll aos juizes munici
IHI'~S, na parte relativa ao rl'gislro do ~"i,:talllellto de cada
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municipio, ;IS luncções c os ;I('[OS que, quanto DO n;:.;i-tl'il geral
do alistamento da comarca, sào incumbidos aos juizcs de di rui
to e estão mencionados 110 di to artigo.

Art. ;i:l, O trabalho do registro terá prcrcrcuria a '1'1:11'1\[1'1'
outro.

CAPtTULO IY

Art. ;j1. A todos os cid,,(l~lI' inl,llIj,j"S 11" .rlislnuu-u t.. dos
eleitores ser;l" cOI1i'>'rid"s tillllo, 1'('1" modo d,'el"radll nos .uI i
gus s(~gllillles.

Nesta di,posiç;lo COIII!lrclwJJd,'1I1-CiI;: I" oS ('I"itl)r\', i"""IÍ
dos no alistamento da couiarcu 1";1' li'r<'1I1 sido elinulI;lIlus
dos di; outras em razão UC IIlUrl,I!lI';1 do seu rlu.nirili». " ais
quaes se refere a la parto do art. 18; :l" IIS ,~idad,I'" i nclui
dos 110 11l1;S1ll0 alistamento 1,111 virrud« de rur-urso , .lovend«
ser IJ,ISSauos os respeclinH títulos dr'lItro do pl:lZ" lk:j dias,
contados do eu: que "e puhlicar ;, lkeis~lu do juiz tIl' dilL'itl1
ou da Itelacào .

Art. Jii. 'Os títulos de eleitor extrahi.los de lívrus de talões,
segundo o modelo junto sol) li, 2, ;;I~r~() assig nndos pelos
juizes de dir.-ito quo tiverem feito o ;distalllelllo, o l'unkrillJ,
além da indleação da provincia, eOlllill'(':I. uruuicipio, paroehia,
districto tlD pnz () quarteirão, o 1I01'le, itl:ldD, liliar:'IJ, ,;,t'1(10.
proílssão, domicilio o ],(;JlIla do e!l;'lor, ~:,d\:IS :" 1)\('('1,,;1
do art. t:J, e o uumcro I' datn do alist.nueutu ,

Coutcrão tarnln-tu a circutustuncia de ,aber uu n:lu <I dei
tar ler e escrever os novos títulos (]IJe sr' passarem, no 1"
caso da ultitna 1':11'11] d'l artigo an trccdeuto c !lOS dus arts. riti
c tii, aos l'ieitofl's incluidos !lO 1° alistntucuto .

Art. :lG. Os talõl's correspondentes aos títulos serão ruhri
cados pelos juizes de direito, e nr-lles se escreverão: U nu
mero do ordem no alistamento dos eleitores e () rlo titulo, e (J

nome do eleitor, deeiar:lIItIo-sl' a parochin e o districtu de
pnz a que elle pertencer.

Art. :li. Os titulo, serão cxtrnhldos e rcructtidos pelos juizes
de direito aos juizes municipnes dentro d» prazo dl):1O dias
contados do em que se tiver concluido o alistamento,

Os juizes muuicipaes accusarão no mesmo dia ou no S';
guinte o recebimento destes titulos, cuja remessa, quanto
aos municípios que não forem cabeças do comarca, será Icita
pelo correio sob rcgi-tro .

Art. ü8. QUlIrenta e oito horas depois de terem recebido os
referidos titulos os juizes municipnes convidarão, por edital,
os eleitores comprehendidos nos ulistamcutos dos respctivos
niuniciplns, para irem receber aquclles títulos dentro de 30
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dias, contados da data (lo edital, no, IOQ'IIf(~s que para tal fim
designarem, desde IIS 10 horas da IIwlIl1:-: nté ás!J. da tarde.

No mesmo edital, que será nffí s ado em lagar publico, e,
quando für possível, puhlicado pela imprensa, se far;lo estas
declarlJ(;õe, e se melll'ionar;-,o os n.nues dos eleitores convi
dados,

Art. ri\). Xas comar..as e,spel'jl:l\; do UIII 'ú juiz de direito ou
d,) rn:,j, dI' UIII juiz de direill);1 "lllrl',:1 d", utulos aos elei
tores sl'r:"1 feita pelos j uiz« de dir"ll" '111(' livl'l'l'lII oruau izudo
08 alj,talltnlllos.

Nl',le C:I,I) proeed,'l';IO :s Ille"III)' juiz» pelo 1II0dl) «stnbc
lecido no :Irligo antl'cedellte. d"VI'lld" " edilal a qlll\ 81\ refere
o mesmo :Irli::o ser pllldi":ltil) li') di:1 ,eg'llillt" IIIJ em '1111) se
tiver clJlI('lnid\! 1I (,x1r;",,',11I di:' li!IIIII',

Art . (;11, (ls t il ulo: ,"r"1I ('lIlr:',é!III',' :111; pl'Ollrios ok-itnros,
(JII(~ Ih ;\:-;~il~llal'üo ;', IILlrgl'llI IH'r;llllí' () juiz IUlItlil'ipal,

cu juiz do direito, e elll l i v ro ,,'p"I'i,,1 p",s:1r;'11J 1'l'("iiJl), eom
sua a,;,;jgn;llnra, 'I'ndo :ldlllillidll a :I,,:,igllar pl'lo eleitor,
que 11:'10 IIIH]er e-crcvcr , «utr« 1'1';' "lI<' in dicarlo.

Ser;') tau.hem 11I]ntittitlo :1 rJ,,:i,glll1l' 1'1,10 eleitor outro por
ello iudicado, quando. 110 I' ('11'" d,', u ll i run partv rlo art. ;)1
e nos dos ar!s . Gli I' G7, se p:""l1r 111)\'" tillli" a ::lglIlIl ('leilor,
incluitlo 110 1" alistam 'ui I g"1 :tI. '111" I!~" souh.-r 1,'1' I~ l'8
t~ rever.

Art. 61. O,:: titules dos pl"i("n" '1'11' "s n~') tivcrrm prncu
railo tlenll''' ti" prazo d",jglll"l" P")'II '11:1 "lIln',g':1 serão
rell,pltido' pI'lo juiz "lIlllpel"1I1 ('11111 "o' lil rus (I'IS 1'I'('illOS,
nl) tahelii;lo ou e;(Til':IO d" I"IZ '1111' 1IIIIII'e!' I'eil" o r,'gi,tro
do re,::p,'etiro nlistuucnt». o '111:11 IIS ('1111 SI) 1'1'a 1';'1 SlIb sua
g uard», afim de entreg:ll' o, rue-runs títulos quando 1'0
rem solicitados pelos Jll'opri", r lri tores, sl1tisf"ita (101' estes
a exigencia do nrtigo alllel'('I]"IIII'. l' selldo n"'::'glllltlos o
titulo e o recibo deste IlIrnlll,' 11 mesmo tnbclliao ou es
crivão.

Art. (i2, Quando o juiz 1I11l11i"il,nl ou juiz do direito re
cusar ou demorar p"r qu:"qlll'r ruoti vo a pntn'g:, do titulo,
poderá o proprjo eleitor, por Si'llplr's reljll"rilllento, re -orrer
do juiz municipal para o juiz dI' direilll. ou d,'sto para o mi
nistro elo uuperio. na "IH'II) I' 11:1." pr.rviucin- fiara o, presi
dentes.

Art. [,:3. Nos casos elo:H'tigll :llIl('I'l'I1I'ntl' o juiz di) (lirei to,
ou o ministro (lo i mperio 11;1 !'lll'lp, c o, fll'o::itlelll!'s nus pro
vineias, dentro de :2'11101'118, Iarâo tirar ('("(lia do re'lIlPrilllonto
e dos dncu mcntos '1Ul' o acompnnhurcm, o nJ:lll(lar~() fI"r des
JIIll'IiO que o juiz recorrido n-sponr!n, 11 qne e"'e d"Ví'r:"1 fazer
dentro de igual prazo, conlado da hura r-m IJIW hOIIVí'r re
cebido o requerimento, l' qun sl'r", l'''rliliead;1 pelo ag-IJlltll do
correio ou pelo offlcial de ,ill,til.'a ('IH'ílITl'gntlo 1111 entrega.

Art. 6!J.. Com a resposta do juiz recnrr ido , ou sem 1'1111, será
decidido o recurso dentro do prtlZlldo eiuc» dias. contados do
recebimento da mesma n's!,o,,", 011 1111 dllta em que esta
deveria ter sido dada.
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§ Lo No caso de não terem sí.lo rocehido- os papeis 110 recurso
com a resposta do juiz rr-onrrhlu, 011 som dia, no prazo de :24
horas nos termos do artino anteccdvnto. Sl'ri! ° recurso deci
dido á vista das côpias dos 1lII',mO' P:llwi" ás quaes se ref'cre o
dito artiuo .

§ 2." Quando f"r dislallle :1 residclll'i;\ 110 juiz rI~I'I"Ti(lo, o
prazo de cinco dia,; para 11 dccis:lo do I'I'('.UL-O, 1'111 quulquer das
hypolheses monoionndns, S(~I:" ('ulltal\o do ,lia ('111 '111(~ «s pa
lleis do recurso deverialll tl'r ,ido r,'celiitlo, daq ucl!e juiz,
confofllH' a distancia, r;dl'lllatla 11;1 r;lôo UO :2'1 kilouu-trus
por dia.

Art. Grj. No ca,u 11e recusa ou OI'm"l'a na I'lllrl'g'a du ti 11110
pelo tahellião ou 1',l'riv;'lu tle pilZ '1"1' o uv-r sul! ,IW ~u;lroa
havorú r(','IU',U, pf'lu morlo l'sl:ilJ('k"itl" nos Ii cs al'I ig", :i 111"
cedoulp,;, p:lra o juiz d" dil'i~il" 11:1 (':t1lp~';I (1:1 1'0111:lrl';I. C róra
desta para u ...·spl'l·livo juiz m uniri p.rl .

Nas comarcas l~spl'l'i:"', dI' I11lis de 11111 juiz de dirr-it« este
recur-« potll'r:'1 srr illl<'rposl" p"\" pl"ilor «u p;lnl njuiz de
dil't'il() qUI' ri ver (ll'galliz:ld" (I I'l'SI"l'til (I :tlisl:IlIi!'llt". (111 I'ara
o 00 í ." distr icto cri miunl .

Art. G6. N" caso do ll"rd;) rle titulo POI],oI'Ú o dl'ilor m
querer no 1'0I1lpell'lIll' juiz dl\ direito 11010 titulo, ú I i,la 11e
juSlilil';H'ão d:III'IOlla pcrdn. ('0111 Ci!:H'ÜII do P' 0l1\l11',1' puhlico,
e de ccrlidüo do seu alisU11I1I'lltO.

§ l." O despaclio do juiz dI' d iroit» serú pl'llferidu no prazo
de '18 horus ; e. si 1'1',1' llegnlivlI, liavl'J';' 1,'cnrSII !,'!I'a u rui
nistr» do irupmio 1l:J Ct'JI'lI', 011 lias I'r"\'IIII'(," 1':1111 os pre
sidente, .

Este recurso scrú Ilel:idillu lIlI !,razn dI' cinrn di..s.
§ 2." i'\1I novo tituln I' no le"p"I'liv', l:d:-IO SI' f,lrú decla

ração da círcIIlIIslIIIlCi:1 de sr ,lI'gllllda vin. I' O') mulv« 1'1'10
qual foi p:lssadll.

No mesmo sentido se f:l!"í del'lal':II':IO lIO I:!!:'''), 1111 '1 11:11 tiver
sido cx truhidu o titulo suhstitu id« pilo IlOI li.

Arl. G7. 'l'amhem no ('n';lI de vI~!'ilicnr·se erro n« titulo de
algum elrit,,!, ser.i passallo n I',tl: novo titulo, I'rO"I'lkIllÍo,se
IIClo mesmo 11I11110 I' c;tlJelldo o 1I11'SIIIII recur-n cst:ilJl'I,:ci,!os
no artig'o anlol:pdenle.

Art. 68. Proferida pelo j uiz di' direito ou pl'la Ih'I;l(;ão n
decisão qlln eliminar 110 ali,t:lll1l'II'O di) comarca ;lkl1111 ,:Initor
por qualqu p!, II"s motivos f'sp""ilil'"dus 110 ~ I" do art. 17, com
eXCI'IH:üo SÓI.1II'nll: do tI:1 IIllldlllWa dn dOlllil'ilio paI':! r"lrn da
comnrca, o juiz til' direito oJ'<lI:n:II':1 o 1'1 'CII li ti 1111'1110 tllI litlll'l ;1I\
teriorurcuto cllnfl'l'ido :10 eHlor, !,ulJlicandll par;1 I',;tl' li rn edi
tal e011l decl:tl'açüII dl~ I'sl:11' nul!o o me-run utulu : I', lI'I~,"liido
este, o mnnrla r.i .uchiva r IlII enrtllrill do tllh,lli:IO UII os-rtvào
que houver feito o I'f'gi,;tro do res!llwtivo alist.uueut«, lun
çando-se no í ituln e no CIIITI'SP"IIUi'Ille t:II:lu a decl:lI'ar:-'u de
ficar aquellc inntilizado em virtude da referida dl'ei,;ão.

No caso de ler sido proferida esta deeisüo pclojuizdndireito
e de n f1~forrnar ,I I\p);,I',io por via dl\ r,lcurso a ellejniz pas-
sará novo titulo no eleilor. ~ -'---~
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Art. ti9. Os títulos dos cloito rcs que, nos termos dos arts. ::i!íe,
ultima parte n. 1, e tií, íorcmsubstituidos por titulas novos
serão no neto Ih entrega destes recolhi rios e archlvudos no
cartorio do tnbell ião ou escrivão a quo se refere o artigo
antecedente, faZiludo-sn nos Illesmos titulas a declaracão do
motivo da substituição. -

T>o"i r("(-~'le-';o;;;;,

Art. íll. As docislll'S dos juiz.:« (lI' direito incluindo ou não
(·idadilo., no nlistumouto dil, l'll'itorlls, 011 elimill:llldo ou não
lI/eltol"l's dos respectivos ali;I:llIlenlos, Sllrúo dcflnitivas .
Dell:ls porém cabnr.i rrcurs» 11:lr:, a ncl:lç:lo do districto,
sem I'freito su-pensiv«.

Art. í 1. 1:0111P(ltl' I'ste re('llr,o:
Xo C:IS'J di' inclusão indc: id:1 :lU alistamento - a qualquer

eleitor da c.unnrt-a.
Xo de lIão inclusão - ao l'id:'I!iill contra o qual fúr pro

ferid:1 a del·isiio.
j)'o di' eluníuação -:lO I'l('itllr 1'limill:1I10.
No di! uào elimiu:lçiio:- I" :111 ]I["IIUII!tllr publico ou seu

adj un tn, ou ;IOS eleitores. que, IIOS t,'rllIOS do art. !íel, tiverem
requerido a I'!iminal'úo ; 2" :10 «leitor não eliminado, quando
nos termo., do mesmo artigo tiver sido {lar cll« pruprio roque
rida a sua eliminaçào .

Art. í2. Ü mesmo recurso cnber.i ao eleitor cujo requeri
men to. :J1im di! sl'r trnn-fcrtd« o SI'U nomr-, nos termos do
urt , :13, para o alistamento di' nuirn {I:trochia. ,Ji,tricto di! paz
,JU secção d:J meSI1J:l ",Ulllare:; ]1'11' mlld:lup de S'!H domicilio,
tiver sido indeferido.

Art. n. Em qualquer dos e:lsos Ilos artigos nntr-ocdentcs,
quer seja interposto o recurso pl'lo prollrio cidadão ou eleitor
contra quem Iôr prof'crhln a rll'eisilo, quer pelo promotor
publico ou seu arljunto ou por nutrns eleitores a quem esse
direito compcto, cada recurso se referirá sempre a um só
individuo.

Art. 71. Os recursos serão intcrpnstos por meio de reque
rimentos ussiguudos pelos recorrentes ou por seus espcciaes
procuradores: •

No prazo de 30 dias, contados da data da publicação das
decisões quanto as inclusões ou não inclusões c as não elimí
naeões, hem como quanto á não trnnsferencta dos nomes de
eleitores de uns para outros alistamentos da mesma comarca,
110 caso do art. 72.

Em todo tempo-quanto :ís rlimill:lçÕi'S.
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§ 1.0 Os recursos interpostos scriíolomado,; por termo
lavrado pelo escrlvãn do j ury, independentemente de des
pacho, em livro especial, em que poster íortnento SI'J'[íO trans
criptas as decisões quo sobre elles forem proferidas.

§ 2. 0 Interpondo estes recursos, os recorrentes allcgarão
as razões e [untnrãu os documentos que euteudcre m ser a
bem do seu direito.

Art. 7J. No prazo de lO (lias. cnntn.los do recehimcntn dos
recursos. os juizes de din:ito rcforrnurâu ou c01lIil'lll:II';'O as
SU,I:; decbõt:,s; e no u lti ruo C:ISIJ o "PI'l)rl"'1I11: [':Ir:", ;;1'~'lIir o
proces;;o P:II':I a Bl'lação S,'tIl ucrcsccntur razõrs, IIL'III juntar
novos documentos.

Para este íhu será o processo cntr-gue sem demora ao rc
corrente, que dur.i recibo ao eSI',riv:lo. Si P0I"I;I\I o rl:eorrente
preferir e requerer que a remessa ,cja .Ioita pelo escrivão,
este e nvia1':'( o proCI";;;O :i 1\I'1:I(:iío pcII) c1'lTl)io. suh !'t'gistl'O,
nu prnzn d,: Ires di:I:'. J)I) PI'O"I',""O n;tO liear'l í rasl.ulu.

Ar}. íG. Findo o [rr.rz o lI" li) I[;:IS d,: I(lln tr:I[;1 o nrli,'io
antcceücnt», sem 11:1' o j u iz dl~ dir,'ito PJ'"I::J'irlo d:"i':teilo re
formando OlI confirmau do sua dccis.«, o l'CClIl'l','IlIII rn
quererá fi entrega do prc)('esso afim de o fau'r -cg uir [':11':1 a
relação elo districto, e, quando lhe n;lll s"ja possiyp! ol,tel-o,
terá o direito de renovar (l S"U recurso par'l :1IJ uc 111' tribunal,
interpondo-o, pelo mesmo modo estahclecido no § 1" do
art. i,}, doutro de:JO dias contados ti" cru fIlIe tiver t-rnunado
o sobredito prazo til' 10 dius ,

Art. 77. Em virtude c de COII Ior llJ idade com as Il,'ci'ões
pelas quacs, nos termos do art. í.J, tiverem reformado 11,0; .m
teriormcnte proferidas, os juizes de d irui t», dentro do- cinco
dias seguintes aos 10 marcados no dito artign, org'alliz:lrão
pelo mesmo modo estahelocido no art. :::j quatro lisl:IS I'OU
tendo: uma - os nomes dus cidadãos novaurcute mulnidos
no alistamento ; outra- os tios excluidos deste ; outra - os
dos eleitores ultimamente clhninudus LI" mesmo alistamento ;
e outra - os dos el-itoros, cuja anterior clirniuaçào tiver
floado se111 pfreito pelas novas decisões.

~ L° Destas listas os juizes de direito fariio cxtrnhir e re
mctter, dunt ro do mesmo prazo de cinco dias, ás autoridades
c íuuccíouarlos d?signados no art. Ml, para os fins ah i decla
rados, as necessarlns cópins.

§ 2.° As decisõcs, em virtude (las qunes tiverem sitlu orga
nizadas as referidas listas, serão publicadas, pelo modo estabe
lecido no art. tiO, na cabeça tia comarca, dentro dos mesmos
cinco dias, c nos outros ruunicipios no prazu ele 48 horas
mareado no mesmo artiuo.

§ :~.o As mencionadas 'decisões serão rczístradas de confor
midade com as disposições tia secção:3" do Capo 3° concer
nentes ao registr.r geral do alistamento, e dellas dnr.i o juiz
~onhecilllento ao escrivão do jnry para o 11m declarado no
~ 1° do art. 7,}.

Art. 78. No caso de reformarem os .i nlzcs de direito as
suas decisões, nos termos do art. 7ti, turüo o direito de inter-
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pôr das novas decisões para a n(]lal.~i"ío do districto o mesmo
recurso estabelecido no nrt . 70 :

O cidadão que, tendo sido i nrl uirlo no alistamento, Iõr deste
excluído pela reforma da decisão ; ,

Qunlquer eloitor da eomnrc« no caso de ser íncluido no
alistamento ;i1guIll cidudâo cujo dirnilo de ser clcítor não ti
vesse sid« recouhocido p!'I:1 ,it'l'is:lo relorrn.ula ;

O eleitor elimiundu do ali"lalllf'lltn da comarca pela nova de
oisào :

O fH'OIIWf.Or publico ou SI'U a.ljuuto. ou os Ires eleitores de
que í rat» o art. l~l, qu.uuln fl'lI' rcíurumda a dvcisào, pela
qual. cru virtude do rl'qllol'illll'lItll por ('II,'s feito, tin'''se sido
cliruiu.rdu do alistampnt« d:l l'IlIIl:lI'Ca :i1gulll clcitor.

Art. 7!I, QII:lIlln;i illll'rp'lsil';10 I' ao prn('csso dos recursos
d,' '111" 1":IIa o ultun« artiu«. ,s('r:jll ob'l'rV;lIl:l' as t!i'llIlsil;ües
dlls <lrligll'; d,'ste (;<lI,itl110 "lIln as ,q~lIilltes altornçõcs:

§ l.0 O prazo de ao t!i:l, p:lra illll'rposiri"ío do recurso será
cont.«!o do dia em qllo 1''''1' iIlIIJlil':1l1:1 a deci,ão pela qual tiver
sido rcfuruuidn a antcriur.

§ 2," :'\0,10 dias do que lr:ll:l o art. ~rj o juiz de direito
sustrnt.uá, :'1 vista d:1S r:u,LH'S ;i1II'g":IlJ:t, pdo recorrente, os
íundarueutos de sun c!"1' i ,:11 I I' di':1 o que julgnr conveniente
sobre o, doe um entos a prcscn tndns pelo mesmo recorrente ;
não poderú porélll refururar :t dncis;1o ·proferilla. (I prOCt)SSO
seg·llir:'1 p:tr;1 a l\el;J~'ãll, "I""I'Y:IIII!II-.Si' " esle rcsp.-ito () dis
\,o,slo no IlJeSIIIO artigo,

Art. 80, (), recursos interposlns para a Ilelação serão jul
gados ['OI' todos o' S"IIS Illl'lnl"'lIs pl'i',enll's, 110 prazo de 30
dias contados da d:tla do l'I'('I'hilllento dos processos na re.
spectiva secretaria.

O presidente do trihunnl não 11'1':'1 voto ; e haven.lo empate
na votaçã« prevalecerá a dl'('i",-,o fa vornvel ao direito contes
tado no recurso ou não reconltl'l:idn na dt'eis:-Io recorruln.

Ne-t-s processos nào li'1':'I I":~al' o pagamento de svllo, nem
de ('L!"las, •• x('epto a, dll,s l'S"I'i";-II':', IJUI' s{:r;io cohradas peja
Illl'l'i d«.

Art. 81. l\ãn I] admissivel suspriçâo de juizes no julga
mento do:' l'I'ClII'SO" salvo- souunte os 1':t,O';, rletertuinados
no art. 61 d« Cot!igo do 1'I'III:I~"O Crimiuul. de serem os
juizes inimlgos cupitnes ou inlilllo, ami~o, ou pareu tos con
sang"uin('o, ou nllln s :ll(~ I)(J ::" grúo, di' :dgurnas dns p:trtes,
ou particulnrurente i ntorussudos lia deeis'-Io da I'ans:t; e nestes
casos sào obrigados os m.-smos juizes a dar-se dt, suspeitos,
ainda quando não sejam recusados.

§ 1.0 No processo e julgarncntn das suspeições observar
se-hão as disposições, que torcm apulicnveis, do, arts 13S e
seguinl p, do Titulo 3", Capo :!", sorção S" do Decreto n. üü18
de 2 do Maio de 18.74.

§ 2,° O tempo decorri do durante este processo e julga
mento não se cornputnrú no prazo lIIarcallu para o julga
mento dos recursos.
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Art. 82. As ferias j nrlieines não interromperão os prazos
astabolccidos 1'e!,ltivnrrwnle á íntcrposlçã» e ao prorc-so o
julgalllcnto dos n-cursos.

Art. 8:3. Dentro do prazo do trcs dins da (laia do acól'dão
pelo qual fôr jnlcndo o I'('CllFO o presidente dn Hel,,(:ão re
metterá uma cópia do mesmo ucórdüo, na côrtc ;10 mínistro
do imporio , e nas i'l'ovill"ins uo pl'l'sid(:lIte; e nutra :10 juiz
de direito dc cuja dt'cisão se houver interposto () 1'I'(',llI'SO,
sondo esta ultima copia p:,rn os ílns ul:d::ratlos nos paragra
phos SI'gllilltC'S.

Esta mCSllla cópia serú :l!'omp:I1lIi:1I1a rlcs docnmcut:» dos
rccorrentes parn os fins (Ie quo 11',\ln o nrt. :\7.

8 L" nonu'o (Ie trcs di:\S contados do n'l'e!tilllenl,') I~a (·,"pia
do acórdão () juiz do direit«: I" 1,11';1 pllldic:d-: I 11,1 ,'I"lil: (la
comarca por editacs nfli\ados n:ls pUl'las d:I'; m:I!l'izl's 1I (':1
J1('lIa~, ou ('1[\ outros 10~:II'I:s plllJlil'os. e, si f,"I!' l'u,:siv,'1, pl'la
iruprcnsa : 2" I'I'ml'lll'l':'1 11',pi;' dI! IIleSillO ')('('1''';111 :lO 1:i1H'lIiilo
qUi' tiver feito o rl',~isll'i\ "li ;i1i,t:lllll'lIli1 da par"(:!li<l :I que
PCI'II'III'nr o ('id:lll:lI) :I qlll'llI :'" 1'1'i','ril' li <11',,1''':111 :llilll "" :"'1'
('stn 1'(,:jslr:I"" sl'glllHlo li 11111",'111 11. I.

~ 2." i'ío IllI'SIIlO I'r:lZ!I "" In's dias li j u iz d,' dil'l'illl l'I\Vial,,",
uma CI'"iÍ:I do acúrdiiu no ('scridll dojut'v para ,,'I' fl'i':1 pOI'
ostc n trallscl'ipl,:;1I1 di: que ILI!a o ~ l" dll art. ;'1, I' nutra
CI',pia aojuiz municipal do termo olld,' rcsirli r o cid;)(\;'1I :1 '1 1l1'1ll
a decisão se )'I'frril', e,«(,I'l'tllado o 1"1'11111 d:1 c:d)!'(':1 d" 1'11I1I:lI'Ca.

O juiz municipal 110 pl':1W di' 'I:" jlilla.; I'llIlt<ld:IS d" 1"('I'iJi
monto (1:1 I'cl'l:lid:l CÓl'i:1. li qual ;'1'('\1'111:'1 1111 1111'<11111 di" 011110
seguinte,;) r;lrú pnhljcnr na sl'~dl: do I1l1;I1II'ipio 111'111 modo
declarado no pnragrnphn :lnlrcl:l!t'lIil', e mandnr.i 1'1111'1',11'1' :10
registro do mesmo aCI;n):lo, di' C'infOl'lllid;lík ('I'm o di, posto
no dito paragraplto.

TITULO 11

CAPITCLO I

Art. 81í. E' rlegivl'! para os C:lr:~II" 11" scnndor, Ill'Plll:ldo Ú
asscmbléa gef:ll, membro di: :lSSI'TJlIi"':1 legi,I:ltiva provin
cial , vereador e juiz de paz todo (~id:ldiio quo tiver :1" qua
litl:Jucs requeridas no Capo I" (lo Til. 1" deste I\l:glllalllento
para ser eleitor, nãu se achando prouunciado enl processo
criminal, e sal vas as disposições esncclaes dos paragraphos
seguíntes.



§ I." Itcqucr vsc :
Parn ,DI1 [((111 I' : a irll:l1e r/l' 1,() ~IIIIIOS p::ll'a cinra , e [r renda

aununl de 1 (jill!;) !IUi' IJ(~]]s ue 1:1i/" iudustt ia, curnmorcio ou
(;lllprr','-:O.

P:II':I dl'pnt:1l10 :"! n"'::I~il1!J!I;11 (;r'rir! : n r.ndu an n ual de 800$
por 111']]" de I':riz. illrlw'll"in, co.nmcrcio 0(1 emprego.

1':1;':1 nieml.r« dI) a"I'IIIIII,"il 1,'gi,l:rlivlt pruviuciul : lO do
lllil'ilio 1111 jll"lIvilleill prll" 111:li,"' d,' dllll' Ilnllw',

l'ilr:1 \"eil'"rllIl' r' 1";1';1 j n iz rir' p"Z: il t!rilllicilirl no mnnicipio
.~ 111) (li. íl'jl't f jL~ li;!:,: Ilur IJI:/i--; .l. illll.~ ;l:lIIPS.

~ 2." (I, l'i,1nrl:lw 1II'IIZill'il'l", r'lll qualquer parte que
exi-t:1111. <10 l'II~'(i\l'is eln (':111:1 rli<ll'ie[il «lcitornl para depu
[[ldllS IlIl ,'I'lllldllI"IIS, :'illrla 11;111111,[,1 ahi não sejnm uascldos,
I'I),irll'llll'.; ou t!lllllieili:lrlIIS. II:OII't. .ut . ()(;.)

~; ;:." Ii jll':;i'II di' 111:", rlr- rllllh Illtrlll;; ri,' dr m iri l io, ('\igidrl
1':)1'1111 l'I"il':úr rll' "II'IIIIII'IIS rir' 1";-r'IIIII/I;11 1I(,!:islaliv:t jI 1'0 vi 11
"ild, di' n'!'I':IUIII" I) dl~ juiz ri" P:I/, sel':"! ruu l.ulu. quanto :IOS
eidllri:llIl' n;rllll:i1iz:!lllls, d/',ri,: 11 11'llIjlO ('11: qnr~ :r11 tcr.ormente
tivcr.uu li\lldo slla resil!I:IlI'j;\ 1111 [noviuci», no municípí» ou
no di,lriet'l di' pnz ,

~; '1." íl' eirl:Jdiíll'; nlllllraii;;:lrJ'h 11;;0 ,<;;11\ el"gil'f'i, para o
Cill'go de dl'!llll:li!ll :í ,':s,";:"l!ldl~:l '---:(\I':d .'1_')11 fl'l'Pfll seis ;111no.., d(~
]'1',iril'lll'i:r 1111 IlIlperio, Ilr-pl1i:i d:1 Ilillu]'i:liziw;'IO.

I\sl.: /'I'IIW '()I'<Í "IJlILI,jn dll rii" 1'/11 '1UI~ Ih mesmos ('ill:!lliíos
liYI'I'I'Il1 Pl'l'stlllln Ii .illr:IIIlI'lllil 1111 il 1'I'lIll\l''''11 qlll':1 Lei n. 1\1,';0
di' J:l 'li' .lu lho rll~ IH/l c\i,c:I'.

~ ;;." Os (lI'azns dl( 1!<llIlir'jli'l 1111 ]'1',idrnl'i:I, d,' que Irat:IJllIJS
~~ 1", ;j" e I,", dCH~1I1 I'SI.:H· IClllllidl'tll' JIIl di:r d:r eleil:iío, não
selldo nl'l"'S,"ilria a clJ!llinllidiilll' do dOlllici!io OI! rcside!1eiil,
corntnnto '111l', dll:il'Ol1tIIUII 1\ 1I'IIIpll ria, illtl'rnlJlçur~S, (jIJlW
ureouchidu o JllI'SlIlIJ prazo.

Art . Wi. Nilo pl)r!l'lll ser vntados p:lra sOil:lr]rlr. dl'pntilflo :i
ilSSi'IlILJII"a !C,eraloll 1I1"lIlliro ri" :1 "'IIIIiII'11 !<-!;i"!:ltir:l pro
viucia l : '

L EIII todo o 11I1J1l'rio:
Os di['('ctol'l's glTaes do tlir";rllll\r naoionnl e os dircctores

(1:Is SI'l'I'I'inl'i:IS l]e I'stlllln.
Il. :'111 l'I'lI'tl' 1i nll, pI'IJlinl'i:r:i UIIl '1ne exnrcerern autoridade

ou jlll'i:illiel:iío:
Os prI'Sil]l'lItl's lll' pl'n\'inl;in ;
Os bispos em SUIIS dioceses ;
Os commaudan tcs de armas;
Os gl'neracs em ch..r,~ de terra e mnr ;
Os chefes de estaçõo» nnvac.: ;
Os cI,pitiles de porto;
0" in:ipectllres on directnrcs de nrsrnncs ;
Os insuertures de enrpos do IIxI'rcitll ;
Os cornmnndan tes de corpos luilitares n l/e polida;
Os secretarias dn governo pro\'ineial e os secretaries de

policia da cúrto e das proviur ins ;
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us lnspcctorcs 11c thesournr ías de fnzenda ger:lC's ou pro
vim-ines, I' I'S clJefl~:' de 1IIItl'aS l'cparlilj"cs dl~ :11'1'1'1':111:<1::111;

O dircctor g'1'I':d e os a.lministradurt-s dos cOI'I'I'ios;
()s inspnotorc« ou dirl'rlllrc:' de in,:'tlucç:lo puhlicn , n o,

lentes .. dircctor..' di) 1':leuld:llles nu outros estabelecimentos
de lnstrncção su p-r iur ;

Os inspcr torcs da:' :111':1ll11eg:!:,;
Os 11c:-:crn!J:i I'g':H!ores ;
0." ju izr-s di' 'dil'eito;'
Os jiliZl!S IOllllicip::c:" di' orph.tos, I' o, jnizes -.ul.stitntos ;
Ilc; clldes do policia;
Os pI'OIIIOlol'I'S [llIblil'II.;;
U:, cn rnrlorr's g'I'I':ICS di! orp!l:los ;
():, de,"elllllal'g:!dlll'l's dI' rel:il:õI's CI'I'II',i:ISlic:::,;
US vig:il'ios capitnl:ll'l";
Ih g'lIv,'rll:lr!ol'cs di! Ili:'pal!n;
~)~ vig':lrj(ls::"(ll';)i's. pl'uyisrJJ'I\~ n T\·i~~·;ll·io_~ f(lI':IIl(\(lS:
n,-,: PI'II('Ul'(ld''l'I':-: Ii:';(';l{'~. (~ (:~ lll!:; l>itl);-; d;l r.IZ('ilt!;l. (I »cus

aj nr!:i1111'S.
111.1\'11:' 11i'I,I'ii'lll,; i!!ll Illli' i!\I'j'I'i':I';,1 :1!ltl:l'idilll-: ou juris-

uje,::'to :
Os llidl'g::dl's e i'll!Jlli!!I'é':II!i1S 111] polir.in.
;\11. ?;ij. ;\ illl'Olllp:llilidilhrle clcirurnl prevalece:
J. Para o, rd"l'i,los I'nu"I'iullarilis e sells subsututos le;,:a('s.

"no tiverem o,lar!o no 1'\I'I('il'il) dlls rc"p,'l'livo, elllllr"gos
dentro de sois 1III'zes aut.-riorr« Ú elei";II);

11. 1':I1':I"IIS su hst itutos qa,', 1'\I'l"·I'relll I)S l'II1[1I'I'gO;; dentro
dw' seis II1I'ZI),S, horn COIIlII para os qne os prl'cl'llel'l'll1 na OI'·
drru da suhstit uirà« c dovi.uu ou POrli:11I1 nssutuir o I'\cl'l'il'io;

UI. Para IIS 1'IIIlI'I:irllJill'i(l, 1'!1'I'l'tiIO,'. pal':1 flS slllis:i!ntos
do, juizes di) dirl'ito nas eOnlal'l';IS e'pcci:II'=', I' P:lI':IO' sup
plontes dos jnizcs 1IInnicip:)('" de"r1i.' iI data da aecit:I~::lu do
1~III[1l'1'g-1I ou fllnl'ç~u pllldil!a :111', sei'; II1I!ze, de[1'lÍs lli' o terem
dei\:irlo CIlI virtude di! j'('IIlOI:;'IO, :11'111'';''0. rununcia nu de
missão.

Art , Ri. 'l'nmhr-m não poderão srr votados para scnadnr,
dl'pul:lilo :i ;lssl'mldi.'a gl'l'al nu mr mhr« de nssemhléa Iegis
Iativ a proviucial IIS dircctorcs de estradas tle ["1'1'0 pcr
l,lJlci'nli's ao Estnrlo, os dírcctorcs e "llgcnheiros c\li'fes di'
obras puhlícns, eruprcz.uins, contrat.rdorcs o seus prepostos,
;IITellwlilIlles ou iutcressados em ;lI'I""II13lal·:lO lle! taxas ou
rendimentos di, nunlqucr natureza, obras ou fürnccinH!l\los
nublicos, IIU em compauhi.», que n-c-ham suhvcnrãn, garan
tia ou fiança 11e juros, on qualquer auxilio, do qual possam
auferir lucro pocunlar!o da l'ar.l'ull:1 geral, provincial ou das
municipalidades, naquellas provlucias ondo exercerem os
ditos e:II';:'US, ou os respuctivos cuntrntos e :irrelllal:lções
tr-nham execução e durante o tl'mpo delles.

A palavra - interessados - não coiuprehcndo IIS nccio
nlstas.

Art , &8. Os ministros c secretaries de estado U:lO poderã«
ser votados para senador cruquanto exercerem o cargo c aló
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seis mozes depois, salvo na [lrovincb 111] seu nascimento ou

domicilio.
Mt. 89, O íunccionmín puulico de qualquer classe, que

pen'elwr pl'los corn's ~elaes, IlI'OYlllcines 011 municipacs, ven
cilllPlltos ou p!lrcent:I~{'IIS. Oll t iver direito a ruo-las por netos
de olJicios de jIlSli'::I. si 1ll"'ilar o !,)gllr de deput:Hlo ú as
S'Hllhl"':1 çel':iI 011 de 1lll'IIilJI'o dI] :l';SCIIIIIII;a "'gisl:llivn pro
v i nrin l , Il;lll porl,'r:'I. dlll';llIle ll'(lo o p"riodo da legislatura,
e'\el'l'ur o elllprf'g'o 1111 1';'1':,'0 plllrlil~o l'I'Il1Ullel'ado Ilue,tivl'r,
nem Jl"n~I'I,,'1' vellcillll'II!II'; 011 olllra.; V:II11;lgens, que delle
prllvenll:lIl1. 1ll'III 1'1)111::1' :lllli"lIid;,,!" p:'l'a apos"lItllÇ~o ouju
11i1111"~O. lI!'111 t.iJII'1' j'I'ltill'110 "11 IICI'(>SO ('111 sua carrvu'a , salvo
o q!ln lho C'lllll"'lil' 1'01' :llltigllid:ltI,',

~ 1." Os juiz:« de dil'eilll li,'llr:1o avulsos durante o periodo
tl:l "'gisl;i1llra, I' lillrl;, "S:;I \ "llalll" 11:11:1 :IS colllal'Cas ern quo
~:. ~ll"llaV:.lIlI,:-:.j (~~li\·(~t'l\l11 \:1";\ . uu il';'l(l ~l'l'\ ir riu (,fllll:lI'e;l~
l'qtlÍval"Il!c';. q\1I' o g'III'el'llo 1111'; dl"jgllar:'I.

~ 1," A :1I'I'it:lI'~o do !11~ar d" dl'I'lItlll]O Oll de mr-mhru de
a.;'elldiléa leg-isl:div:1 I'r"I'illl';:,f im\'I'ltar:'1 pllra os juizes
suiJstitl1los. nas I:OI1\:IICII'; "';!" I'i:\('';, I' 1':11':1 os juizr« m uu iri
piles e de ol'l'hA"s a 1I'II111li'ill 1','.;1", 1':1[':,'0<,

~ 3.0 O fllllcci!lllill'ill I,,<lili,'o I'nIIlIH'I'III~lldil!o na dis\lo"il:i'ío
dl'stl' al'li,'!o, quo 111'I'illl\' 11 Illgar dI' S"IIi1<1"I', scrú al'oscnllHl0
ou jllllil;l<lll I'om o 1"llIill1!'1I111 l'OI'i'l',"pundellt') no tempo de
I'XI'ITi"io qlll' í i vnr. 11:1 ('ÚIIII:1 tlll lr-i •

~ '1," D:1S disl'0,:i,.:'lf's <1",;1" ;I\'li:~1I ,'XI' Cl' t ll lll l1 - ,' I' :
I. Os IlIillislTO'; I' "I'I'I'I'!:ll'i",'1 d,' Isl::lo :
II. 0, ,'ol\.;elh:'ir"s d,' :;:1:,,1,);

m,Osllisl'cs;
IV. ();; nlllli:li\:lI],iI'I''; " li'; ('!!" i:1I11 1S r--:trall['ilinalios em

missão rspeci:tl ;
V. Os pl'l'si,klllf\' 111' 1'1'''',;illl'ia;
VI. (J:; ol1il'ia"s milit.I!'", <lI' 11'1'1'11 011 mar. quanto ú ano

liguitllldo. I', nos illt"I'I:lIlo" di!' ';I'S';II'~', Ilu:11l10 ao -ultlo ,
Art. !)11. :'L'lo 1,0dl'Ii'í1l "o' :TII:I:I"r,', I', .lurantc a lcgis

[n tu r.i I' 'I'i.; III1]W' 11>':,1);::. 11' dl'l'lllll<Ins ú Ils"elliltl,":l g'l'l'al,
salva a lIisl'0, iç;lI) Ih .ut. ::'1 <1:1 (:III1.;tituiç:lo, nem os
11ll'IIIlirns di,,; :1"PllIlJ!(:IS I i·!:lIivns pl"IVilll~i;ws, :tcl'il:1r tio
gOYl'rllo g'n:lIoll pI'OVill('i;,J l'I'1I11l1i';':I)",; «n empt'('go.; remu
Ill'rall,,,,. "\""1'1,) 11'; <I" ':111 :,'[!I"il'" ti" ,';;t.ilrlO. I1l'1'sid"l1ll' de
llflllillCill. "III!Jlli\:ldol' 011 1'llVilldo ,'xtl'llIlrdill:Jl'io cin ruissào
('sp:":ia\' bispo, e 1'11111111:1 Ildll\l ti' 1],: forçlls ti,: 1l'ITa ou mar,

i'ii'ío SI' cOll1prehl'll<lem nesta disl'osiç:io 11.; nOllle:ll:ões ]101'
nre(~sso de anligltÍdadc \'lll'a "!ll[il'i'go civil ou posto militar
de t.-rrn OH mil I' .

Não puderào t:Jlllhl'll\ Ih sl'n'1\10I'flS. os deputados (, as-
s~mlilé:J geral e os membros dns :ll'sflm!ill"IIS IPgisl:Jtivas
provincines obter a ,'oIlel'ss~o. acquislcão ou gozo de privi
Icgios. conll'al05. aIT,'III:II;IÇtIl'S tle I'I'ntlas, ohras e forneci
mentes publicos, nm hura li titulo 11e simples Interessados.

Esla tlisllosit::io niJo 1'''lIll'reltelll!e os privilegios de in-
vellçiJo, .
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CAPITULO li

Das eleições

Art. !H, As nomeações dos scnndorr-s e deputados para a
assf'llIld,':1 geral, ruernhros d:" :ISSI'IIII"I':15 l('gi,lativa,; provia
ei:ll's, e qunesqucr :Hltol'id"d.~s di'di\:I", sl'I'iio Ieirns por
el.:il,õl's direcrus, nas qlla!'s t'''II:II':IO p:llte todm; os ('id~dàos
al i-tudos eleitores di) conf"rrnidad,' I'OUI ost" I\Pglll:lloento.

A l'le;i:ào do Hegi'l1te do Iutpr-rio co!lliull:Il';1 :1 ser feitn na
["'l'lna do Aet» Addicion.r' à l;onslituiç:lo Politica Jll'Ios elei
tores dp qll(, II'"r:1 o dito I\pgld"nl 'I!lo,

Art , !J::J, A, i'ieil,:õl'S d.: sl:II:,dol"'s, dl'pll!:ldos à assembléa
gí' 1':1\ , membros dns :lss"llIldl"'I' lt'~i,L"il:ls pruviuciacs,
Y('I'I':"lol'i's e juizes de P"l SI' LII':'Io :

L" 1'''1' pnrochins, eruhnr.i t;st('j:i1u divididas em distrietos
do paz , qualquer que Si'j:1 () numero do" "/"ilor!'s nl'!las alis
1:1111,0', oouuan!o qUI' este nuurorn II"O l'xc,'d:1 " 2;íO;

2 u 1'01' di-trrctos di, paz, quando :1 I,a!'oelli" a que os
IlJI'StJ]OS districlo,; pcrtcnrvretn contiver u niuero de eleitores
su pcrior :1 i;jO;

3," 1'01' se,'('õ,''; UU pnrochia ou de uistrirtll rle P:JZ, quando a
p;lf('eilia Iorrunnd« UIII SI'I di,tridll di: P:IZ, ou o di-trrcto, eon
tiver IIUIIII'I'O d" I'leitol'l's t~XI'(,dl'lIt(' a i;";O, Cada S1'c610 deverá
pO/'l"11I cOIIl",r 100 {'ll'itol'<'~, ,,,0/0 !IIeIlO', •

Art . n, A PIII'OI,lii:1 ou di,lr;,'!\I di' paz. lllll' com prrh -nder
terrünrio 1lf'l'tl'll('ellt" a 11I;li, 11<' 1111I11 pI'ovilll'i;1 Oil di .trícto
('l<'i\'''I';iI, s('r;'1 dividida I'!II ~I""""~'; di' 1"1['/11:1 qlll~ ":II!,I lima
lI!'."I:!". ,(~ ronst itu« S('''III'II\'I' rlllll 1'/"illll'I'" d" d"ll'il'lo clei
tlll':,1 1i '1"e perteIWel't'llI, "olll\'illIllI '1Ui' rOIlI"lIlla 1I 1I11J1lerO
de eleitores dlltill'milll,dll 110 ;11'\'ig-o ~lItl"'I'd"nte, ~i porém
n:'IO cnntiver 1',,0 111/1111'1'(1, os I'leilolcs '/"1' pl'rli'III'l'I'I'm li
lIiSlril'!1I ell~i1I)1'ld diverso do da p"r"dlill, uu disll ido de paz
Yllt.al'il" n;IS noml'nçõe~ di, ~;'f1ador,'s, d"l'u\';lu ,,:'i Il'sl'mlJ!éa
g.-ral e membros da," nSSI'lIllJlé:ls 1,'gi"I"Iivils prll\i'l,'iilÜ~ na
paror/Ii", dj,;lril'lo d,_' I':IZ Oll '('('I"io 1Il;)i, I ilillilll d" ui,lriclo
e"'ilorlll. do qual fizer"lIl I,arl".

Al'I 9-1. O g'ovel'Ilo lia e'lr[,' I' os presidentes nas provin
cl.is, COIII a pfeeisa alltl'cl'dllncill f:\r;,o a di vi-úo das parochías
e dos dtsuicto- dil P:IZ. dl'v"llIlo SCI' nunu-radas :1" sec,'õ"s, e
dl',il?lI'lf:lo o, l'lli[kios 1'1lI que ", dl'ler;" proo-der ;'IS f'!";çõcs.
Slí CIII falta absoluta de outros "i1ilil'io- pudcl'ill) SI'!' designados
para este fim os templos relig-iosos,

§ 1 o A divisão de pnrorhi« e disuirt.is d,' P:1Z e a designa
Ç:IO dos fldilieios p:JT'1I a, el"i".,õl's scrà» eorumunicad..s CID
d-vid» tempo ás rumaras nmntcipaes e flSt:IS inuucdimamente
darão ,'ollllceirnellto da divi,ào Ü design:":i'iu..-~furm~

juizes U" pnz rornpcteutcs, o, '1u:I('S 1l1l{li' ,~~~l\i~O'~~/fafif', . , _.
r onun EXECUTIVO 1881 ;" <)~\) -' ul1 ", il~ .,
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puhlicnr l)(lr f·dilnl's ;ilTI..,;:!dns ,'lIl lo,:~l'\" pnlJlicos da: 1':11'0'
chias ou do" ,listrietns (11~ pn I' tl,,·; Si'IT:);'''.

Será feita tuuh 'lIl 1','1:1 illlj,,',wa !l:1 s,·de 110 munlcipio,
sendo pOS"IV~1. a pllblic:I(':ll ,:os dilo.: ,'dil:l! s,

§ 2," Qllnullo;\ "olll 111 li 11il':II" " ti·, qlll' lr:li:1 o p:lrngr:lpllO
anteccd,'ull', qlt:llltO "I Iksi:;ll:I""'" dil: l'l\ilici'''. 11;'1) Iur rl'l'()
hil\a :llt', :10 1l,ITI'il'll di:: :,'II",ill\' :'1I1Ili'i!l' "li! qlll: 11" ruu ínr
mitln'''' elo nrt . 1'2'" lil" I'r ',I' ,'lI':!i,' ,,!,' I) ,'dil,I1 dI' I,IIJI\'O(,~'
rito dfl~ plf'i'(In'-':~ n juiz li, 11:iz :1 !j11"!:1 ('f1llljH'lil' :1 1'\pt:dií.:;-lIJ

uo mesmo edil:d, di' :II'"r,},l ""111 'i;:: dI' diJI'ito 01\ ,'olll I'
juiz m un iIpnl 0\1 qUI'1Il ,:1:1': ui- 1i'11'IO" ,'111 qu.:
o prillleiro não residir. dl',i';!I'I";1 11111 ,'dil:I';I' ,illl:ido 111'lltro
da parol'llia ou do di,lril'lll ,L, ",', " "lI :"I'nl) par:1 nvll«
se pl'oee ler :'j I' lpj,o;lll.

EllIlII,r" Hoj'l 1'I'("'I,il1:l 'll'!lil:' .i. 1':11:lil':!l10 11 di:o l'l!il;d
f~OH11J1111Iil'a!>~~l)do prl';-;idl'll!(1 d,l !fl'il\::l~'i:\ 111' 11:1',. ('f !k:.;j,~n:1I1o
etlili<'ilJ diver-«, pre\':I1,""'I':"" dl',ié\!1{IIJ'1I ,10 ,'di!it'ill r"il:l
pelo me-mo juiz (I" [i:IZ." !:i,II, i'1'II':"t!"í"" :ill- li':lhallil"

p!eitoraes,
Art. g,), A l1iv'isitlJ f"illl d,,: 'li' 1Ii::- I' 110': l1i-:lril'to" 111'

paz será altr,l'nl1" dl'l'"i- ,111-: ! "\':. ::111111;11', d!ls :i1i-t;"l1l'nlo~
dos eleitl1r"l:s fJl1alldll d,',I:1 lT"d::tI' ',U,:líll'!lll'I!1 dimi'lllii'~('
de c!c;!"r<'s, qu" llll'li" 111':',' :-:1' i.1 ;1 ;dl1'r;l(:~I), :dilll dI' ~r,r
sempre lll:lnlidil a 1:;1 ;{\ f'~ud):'I{\I'jd;1 :)() .ul . ~l2 l,:I1';\ :1 di'.~i<;;(,
das I'"ro, hias (' du- di.;!ridl)< d,' !'I/,

Art. 9li. Exet'pti/illl:ls il" 1,1,';":',',; .l: VI'! 1:1I!lIi,,:, " Ih) j niz«
de pn, fJllaCSqUCI' uu tr.is ,'I"il,7; ':"i'''1 IIIII!'I' r"illl:' 1':11 di:"
díver~()s e ('tida tlllLt pnl':lnt!· ~\1 11'\ ';;l![t! ;'i!i\ I.Jr:-'~llli;r.:1d~i_

Art. ~i. Em ea(1;1 pal'l1('II'''. di'lr:I'I!1 di' paz ou ,CI'I iHI Cf'

orgnnizarú tinia nl{'sa P:ll':l (I r('i·I'!·i~]l(l!ltl), ;1j l !l!'w: :io dos Yoto~
e mais trnhal hos (1:1 "Ipi"il'l.

AI't. !)8. 1\:IS p:lI'ill'iti::;; nu t1i,lri"I(', ti:' IJ:lZ ti mcsn r-l.-i-
toral ;;c coml'o!':"! do ju iz dI! l'i1z mni s ynl:lt!o tia s(~t1e lI:<
paroehia Oll do tlistrido de p"z. ('1111)1: p!'í",idí'ntr', f' til: nuaí r«
membros, que serão n;; dnus j!lizl's dI' JlilZ ql'" :"(flll'J1Ic ,('
seguirem CIII vol\ls í' os dllu" cid:Ii!:l'" ill\lI\edi:ltl)s em vntn,
ao',!O j niz de paz .

§ L" Em raso de "nsenri:l, f"HiI O,} impn"ihilidlldo do juiz
de (l3Z mais votado exercrrú :IS fIJnI"'(J"S de I'l'eSillt!Ilfl: da
mesa o que Sp lhe 'I'gllil' Plfl Y":"" il!':;ln !t."

§ 2." QU:H1(]n por :llI!'('I1I'ia, 1:"t:1 \l1I impos,:iIJilid:1I1n l1it(,
comparecer fi 2° "li O :1" juiz I!c' 1':1:', qlll: dl:vP"\ ",[' 1Il1'mhJ'i's
d~ mesa, será rOll\ill:lIlo o',,,; I', si dl'::!r,,: 11'1', juizes 1..'" paz
so rom[J:,'I'('('1'I' 1I11l ou ncnlnun ':1' "I"'P'I'III:Il'. " [,rl'sid,'nte ,!:t



.~l:l'OS DO PODEH EXECUTIVO 883

mesn co])yi,l~rú, para snpprir ~s Ir ltas, um ou dons cl-ltores
d'entre os pr""'lIlos.

§ ;1." Si d,oix:li'l]m de comparecer os dons eillnl],ins inuuc
rJj:dlls riU Vol,).; aos ju izcs III~ P:IZ. que dr-vcm 1;11111"'111 (")1111'01'

a me-a, ,'I] ai'"ull1 delles, spr:ü) rnnvocados UIII ou d:IU,'; que
úquulles SI' s'~,~'llirlJll1 ,'m votos, ntl'~ ~tl 'r' dos irnlllt'di:IIIB :IOS

juizes d,' I',z,selldo a fdta dpslps ulurnos pl'pI~rll'hid, flor
e),oilorps d'plIlJ'(' 'h PI"'St'1I1's, (lt-si~':Il:II!ns. 110 ,'aso dI' 1':,llllrpll1
IllU!JII', ,,,111 Ir,':,idl~llll'. ", 110 I'a'l' .I,' Iul tir 11111. liI'!1I illllllt'·
dialo '1'"' livl'l' ('''IllI':lI'l'I·i(J".

~ (L" i\IIS 1':lSIIS I' P:I<':I ns fins t]n,; 1"lr:lgl·;'1'hn,.: nI11p,'p.jClllf'S,
si nnn hu.u "/lljllll' S(' :ll'h:ll' pnl:-;cllt.(~. S{II':'1 dl~ ;j l2dntio l) c()llvi~
dado 1'01' otli '10 qualquer ('),oilo)' ti~ pa1'111'I! in ou do ,j':'trido
de pn.

Art , ~I!I. ,\ IIIf'Sn a qu: SP !'f'f,'!'f' o ;lrUgn ~nl"I~,',l"I1tl' será
COl1s!illli.j:i 11:1 vp'l'l'ra I]') di;: dl's;'.;llndo p:lr:: a ,\lpi"~1I '11i" so
houver di' f"z r 11:' P:II'llI'lli:1 «u 1/0 'li,;lri,'Io d,~ i'''Z. ro.m in
Ilo-s" P::I:I ""'I'lilll 00.; 1'1I11I[1t'1"Tlt"s .i!ii:l" ri"" 'z I' ;IIIII1I'di'II,os,
;'1' \1 lIul:!' d:l 1!I;J1I!Jil, lIU ,~dllit:il) dl':'lii",'11I l'ill':1 iI J:II"IIl~
,'1rit"'II1.

~ I." (J.j·"ldo lI-,n f,)1' pcssiv.-l cnnstitnir-so i' 1111'S" TI:I Yes
per:r tI:1 1'1"i;'.,Io. t;'I';" 1,,;':-;11' c-to ;lI'to no din tI:1 dl'il';io uma
1I01':r ::IIII's d:r iIl"I'('::tI:I jl:ll';1 0('01111"'0 Ilo;; 11'i1"~:lIo, el"ilol';1I's.

~ ;l." r: I"",ÍI';IU dI' pilZ 1;1 I!';: I'i', 1'111 .·elo continuo, 110 livro
que t i vrr dt' servi:' jlilr;, :1 tllt:1 ('ll'i(:lo. a n'l" 1',;,,1',';;,). tI:r f"r
llHII'~O d:l "11'-:1, J qunl ser.i 'I,si~ nada pelo pr,'sluellle c de
mais rueu.luas rlrsta.

1\:1 :rei;: ,I' 1I1,'II"lon.lrilo os 110!l11'" rlos juizes de jl'IZ e do"
illllll,'di:rlo" '111" I'Oml';lrl"'I'I':lfI] r dos qlll' d"i\;:I':"" di' (,PIII
pal'(l(~t'r, ('Iltll dfl!'I:lr~l('~{) do:-; jtl(ltiy(l~ : ll~ tl(lllll'~ dos .illizl'" tll~
P:Jz, do.: illlllll'lll:1111S o u dq~; í'kilnnl~ llllP tiS I i ','{'I'l' li I su h- i i
tu irlu : li, 111 :r··SIlIl:r ::(lI"'S"III:II':II) di"; Iis,':II''; d,,,s t!:d)id,;!,.;
ekitol';'I'O' d,' fJlI" Irill" o :11'1. Clt ; "O' 111)'111" IJ"lt" I' P, d,,.; I'illl
dul:lt"s 011 l'I"rlll"llS qlle "o' livCI'I'lll "pr,'"elll"d,,; liILdllll'II(.I'
todlls o, ill<:i:lI'IIII's e o<:eoITcllei;ls IJUi' "OUI"'I'. ;'lo fi 111 tia
mesma 111'1:1 se f:lrú '~~pl'l''''a dl'l'I~I'::~'il" d",: IJlIITI"S tios que
lell!J:r11l d"i\:I,I" tle II.SSi.'.;'lwl-a e li" r;lôo da fall:l.

Art. 100, Para o Iirn de serem feifas as S1t1J;;titllieõrs de
que tl"'tlllll 0-: plr;;g-r:lphos do art. VH os j uiz.» Ik (lZ I' os
seus im'II,'dil,lll, '1IIi', nos l,'nu,,' tio duo ilrlrp'II, devL'IIII'Otll
pur a 1111:''', "'-"lobrigaria:;, si n;-Io lliltl,'renl elllllp:Jl'I'(',~r. a
partil'i"at' pllr I';;niplo IIté ,',,, 2 110!';,:; U:I limle tia VI":II(~rallo
dia dal'lei~:lo li impcdimeutc que tiverem, sub a pcua do
~H do :11'1. :2;32 dll,lll l\eglllaITII~1I10.

Só podl'I';I() ser substituídos dellí>is de rerr-hida a pnrtíci
pari'IO, ou rll'p'Jis das 2 homs de) lllnll', 110 ellSO til) UUI! ser
clla feita.

Art. 1Ol. Nns seeçõl's dI) pnrochia IJI1e clmtivpr llm só dis
trielo dl1 paz. on 11:1, do, di'l.rido.; dl~ pilZ, :1 IlIl'Sa pll'itl}!';ti SI}
eom(loriÍ dt~ 11m presidente (J rll' qllatl'o 1I11'mb os, IIS '1uaes
serf:"l nomeados: o presidente (J dou" d,'slpS lI1i'lIl!II'O'1 i,elos
juizl's dI' paz da séde da paroehia ou do liislriclo, e os outros



881J. xcros I)') pnllFB EX F,:PTIVO

dous pelos ímrncdiatos dos mesmos juizes de IInZ, salvos os
caso, e disposições dos dons p;tr:,gr~pho, segllintes.

~ i. o A IIleS" r-leitoral da Sf'CÇUO da paruchi;, ou do districto
de paz onde estiver a sede da parochí» ,e cornporÍl do, juizes
de paz di',!:. '('de e seus imnu-dintus de c()nfol'lIIidade com o
art. \lH I' seus par:lgrapIH·S.

~ :t.o (l" 1II"SIIl" mo.Io a ITH',a ('\Ioilllrnl rla Sl"~','uo de dís
trirt« di' P;IZ (n:'", :;,'m]o (',li' 11 11:1 '''''de da \,~rl'chi~), II~ qual
se "Illllil ,'r o mai.u nunur« d,', ,,,"it,HI" (J,) di,lri(~lo, se
cornpnrti dI), juiz» I'" paz .. illlllll,di;i11" a l',II', 111), termos
do ciladl) :11'1. !18 () SI'U,' p:lr;.,<.:T:'1 ti lll',

Art. 1O:l. A, 1I01l11':'ÇIII" (],' '1111, 11':11:1 o ;ll'li~1) ~nlel'elh'nte
serão fl'il:." d'l'lltl'e os I'lelton', d;1 '1'1'1:'" "l"I"'I'liv:I Ire, dias
nHI", dll 111:11'1':1111) l':l"a a ,'II'il;:I". 111) I'tiiliri" dl'<igl(;"lo pura
a da P:llo,'lJi" nu do di,tril'Io.

\1a,la o j'l)lllp;H'l'cillll'1l10 dI' lllll 11,,'; jIlIZI','; do p'IZ l' d« um
dos illllll('dialos l'ar:1 so prllcedl,r;,,; 1I1l',;IIl:lS 1I"[IlI'~ÇÕI~s.

Art. lO:\. I'al'~ as ditas 1I0Illl':II;t,e, o juiz .le I'n mais votado
da 1':ll'oclli:l ou do di,lrieto d·' li:IZ mnVIl/'ar;1 o, ]'(~fl'ridos
juizes di' (I:lZ e SI'IIS qllatro illlllll'di;II"" 1'1'"1 a all!rcl'dencia
de Hi dias, por ollil'i" 011 l1"lllil"'l"I'I", I' (101' I'dilld. que será
aOixado 1'111 l"g:lr pul.lir». e, ''''lIdu PO"il l'l. pnlllil'allo pl'la
Imprensa, d"I'L'r~II11lo-,eqlli':t II'I!!I i:'i1 ,':() I Jj'.t'llj;lr:'t, no edili
cio lJ<>sigll:1I1il, á, !) IWI":I' da IIlalJilll,

~ l ." .\0 !I11',IIIO juiz di' pnz ('111111'1"1' f;lzl:r 110 lI'llIpO proprio
:J d itn convo('a<:iío ainda 'Inl' 11:10 '1'1111:1 1'1'1'1'111110 a cornpe
tl'nt"OI'lII'1I1 pal',\ a rli'i<:~o, l~ l'I'qili,il'r ILI r:IIII:II'a mu nicrpal
as Ilt'I'I'ssa ri:ts (11'01 idl'IH'ias,

~ :t,,, 1':111 (';10'0 di' allO"'IH'ia, di' !':tlla "li illlp",sillilidlllll' do
jui» Ik paz IlIlli, vnt.»!«, ou til' d,~i\III' " 1111',;1110 juiz por
qU:dlllll'r motivo ÜI' f"zl'l" " ('OI\I'''I':W:'III, ('lllllpl"ir;'1 I'sll' duver
o primei r« do, seus suhstit u t.» "'gil", 110 I'r:"o rle 2'1 l.nrns
cuntadas das 110\'1' horas do dia 1'111 '1'1" d,,\'i;1 11'1' sido puhl icado
o ellil:d tia l'ollvOl'al':IlI. l':tllI'IIt1", li" (";'U d,' i<':ll:d r"lla du 20

jniz ,I:' p:tZ, a qualquer .lns jlliz', '111",;1' lI!tl sec:nirl'In em
vI.)loS ,1'SI'IIIP"III>:lr iIlIIllI'tli:II""I1'II'I' 11 1111',1111) d,'\'1'1". O t.-rupo
que a:;silll d"I'III'!"I'r ali', l"i'"liz:i1-S I ' 11 11"10 ri:, l'ollvuca~'ão será
('III11P'ltllrl,) 1I0S I;j dias 111111'<':1,1

",
11",111 IIl'li,<':II,

§ :\," )':lIlltor:1 ,,~ 1I'I11Ia l"'i\:tdll til' f';lzl'r li r.mvocação por
qnalquer ruotiv« :ill': ao dill 111:11'1':.:10 p"ra 1i nlllnrar,~:ü) das
mesas. rll'verãll todavia o' ('OIlI!,"II'IIII's ju iz« dI' paz e seus
imllll'l\J:I!O, comparecer no dia I~ 110 I'dilil'iu pror.rius c pro
ceder ;'Iqllelll' aelo.

Art , 111'1. lteuuido- o, juizes I]" I':tz r o:' illlllledi:ltus dl'.;tes
sob a presidcncia do juiz de I'''z muis ""11Ido, e nroscnte
o escrivã» dt' paz, pro('pdC:l'-sl)-llli :'t IIOIllI'a~':III tlu presidente
e dos m.-mbros da mesa 011 das Ille,,,, das ,1'I'çõe, segundo a
Ol'dt'11I d'l numern-ão d,'slas, ollserv:1I1do-Sl' :1' di'll(lSil;Ões dos
IJliragr"phlls :'e~;ui files:

§ L" EIIl prillH'irtllogar VIIUII'àl' li' ju iz.: tI(, p:tz, I1nlregalldo
cada um l1u;ls cellu\c':, fef'iI:ld;l, d,' lul111s 0' lados e não
assignadas, as qnacs serüo recolhidas om ullln conlendo uma
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deltas o nome de um eleitor para presidente, e a outra os
nomes de dous eleitores para uumbros da mesa, ,\ ta terá o
rotulo-e-para presidente-, ('; a :2"- para nu-rnbr»- da '""sa-.

§ 2.° serão lidas pelo juiz dI' paz pre"idl'llll' e apuradas
prirneiralllenle as cedulas que tiverem o rntu lo - 1'''1';1 pre
sídente-, e o mesmo Juiz publicará sem interrupção os nomes
dos cidadilos votados p o numero dos votos de 1';,d;1 UIII. de
elarundo prl'sid, nle da ull'sa o IIIlC obtiver 3 plur.didadc
rel;ltila d« votos

Do IIiesrllo modo SI' pro,'eded em s"g'llida iÍ kilura e apu
ração das l'l)dulas que tiver-tu O rotulo - para rn.-ruhros da
mesa -, e ú declara~:;jo dos dou- elcitoros nOlul'"dos mem
bros d mesa,

§ :J." Em arto successivo votarão os irnmcdi.uos dos juízes
de paz , elllrt)~1Indo ,:11];1 um dell.« umn ci-du la Cllilll'lldll os
nOIUIIS de dons dpitofl~", I' ('011I o Iotlllo-pllra m m1"'IIs da
mesa-, I,h"'rvall<lo-,p as lisposi~ÕI'S do paragr;lpll() ante
cedente.

§ 11.0 Si algum do, juizes <lI' P:IZ ou tIlIS SI'US illlllll'dhtos
convocados cnrnparerer litopllis da 1~lllrf'g'a lIa, I','<lnlas, mas
antes dI' dar-se <:1111 1l\'1I :" apllr;II:~U <lc't~,,,, Scl':'1 ;,llllIillido a
votar,

§ 5,0 Si, feita a apuração das cedulns, outr-gues pelo juiz de
\Jaz.llU I,elos illl!lwdintus, p.u'a a nomcnçno de membros da
mesa, verilk;lr-se ler sido votado UIII sÓ 11 111111' , n f"lta se
preencherá por 1I0va notnençâo, voum.lo os juizus de paz, ou
os ímun-diatos. 1'11I cedidas clillll'ndo 11111 ';Ó 1I0me.

§ 6." Havendo iuual.lade de votarúo , 1I0S casos dos para
grauhos ;miecl'd"l1tl's, pl'IH'edl'r-se-ha logo ao deSl'lnpat,) pela
sorte.

~ 7," Süo ap"licn\'l'is :i ;Ipurn"~o d;ls roferid 's l'I'llu[ns as
disl'0siçõe, do art. J!J7 ~~ i-. ~"e r~' l'arll1 i.:

§ H." N"lIhlllll dos juiz"s de ,,;IZ. I1I'm dos iuuu.rhutos que
o art. !JH desig lia [lar" SI"e 11I m"lIllJlos efr"etivos da" mesas
eleitornes d", pnrurh iu- e dos distrirtos de paz, Oll para
supprircm n sua faltn, po'lel á ser nnIJII~:1I10 nu-mhro d:l mesa
de SIWI:;IO ainda '1UP I'SIf'j" eompreh.-ndido 1'01110 eleitor na
parte do alisl:IIIII'llto cur respoudeutr- a ('sI;, eirCIJlIIS"I'Ipl;;IO.

No caso de ser fl'ila t;,J nOIlII'a(,'iio firará "CIIJ I"h'ilo, e proce
der-seha a nova nOIIII'ado 111'10 mudo l'slabt'I"I'idu 110 ~ ;';,"

Art. W;';. D:I nume:Iç:"lo dll presi,I"Dte I' do, membro- d» mesa
eleitoval, logo que fl')rcon,'luida, II e-crivão de [In lalf"rá acta
especial no livro que tivr-r Ile s.-rvir para" l'lei"ão da re
specti VII se-ção, devendo Sl'l' nssignada pl'los .i UIZIS dI" paz e
seu, lrmucdiatos que tiverem "olllp:Il'ecido,

Nesta :tl'l:, serão mcnrionados os nomes de todos os votados
para prcsidt-ute I' mellJ/II'I'S da mesa, c u numero d.' votos
dados a cada um ; os nomes do" juizes de paz I' <lo, i m mediatos
que não I'ompan'c.'r:wl, com dÜIo,lara";-lo dos motí , «s, e os
nomes dos q'lo cornl'amC'''I':IIII I' vutnram ; fillalllll'IItp todos
os incid,'nlesl' occorreucias que houver No li 111 da mesma
acta se furá expresse l';lclaração dos nomes (los juizes de paz
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e Immndintos que tenham deixado de :l,"sigl1:I]-a o da razão
ua f;dta

Art..106. Aos nomeados Jlf(~sidl\Ilte ou meurhrus da mesa,
que 1l:'O se arhurem pl'esl'ntes :11) aet». o juiz di' paz counnu
nicará innued iatanu-nte por uillrio a sua nOIIII'a\;aU p:lra o Um
declarado no artiuu seguinto.

Art . 107. :'\:1 Vos,II'ra do di:1 IJ,o,'iglWllo para :l cl('iei'ío se
ínstnlnr: a I11I1S:I, 1'1 unirulu-su o pl'osidenll\ o os membros
dost:. Ú, \1 I,ill:'< da 1I1i1lllti'í 110 I'dllieiu da sl'c,.'iio em que a
eloi":II' Si' Itullver de la"i'I', s"lIdo '" '1111) f:i1I:II'l'II' s ubstituidos
pelo ruodo detertu iuudo no nrt . n;i.

~ 1." (J1!:tlldu nao lúr pos';i\'l'J a ill,-;t:illa',.'i'ír. 11a mesa na
vesl'l'\'a da 1\li'jr':-lu. terá Jogar 1';1,' :1(:lu llO dia tI:1 ('Iei,:ú" urna
!lO":1 .intcs da 1I1:lr('atla /I:il'a I) 1"IIIIl":O dos Ir:i1t:i1llus clei
tornes.

~ :2." 1','Irl I'sl'riv:lu di' P:l" Sl'l':', 1:1\1':111,11111 Ir\'1'O qur: tiver
tIo "'1'\ ir I'ara :1 Idei\;:',o a :Icla I'Sf"'1'i,d d;1 in,'lailil\' o tI:1 III1'Sa,
a qual ser;1 :Issigllada p(\lo 11l'I\sitl"llt,\ e pelos nreiuhros ua
lIIesa run-Iituid« .

Nesln ncla se mcucionnrâo o,;nOllll'S dos qUI' SI' :'1' I'11 ' l'ntar:nll ,
dos qUI) nã" cump:,rei'I'f:11I1. tI"I'lar:llldu·se o;; mnu vos. I' dos
eleitores que su hstit uir.nn IIS ultiiuus : a "(lI'I','I'nla'::1I1 dos
fiscaes dos tla":dlllIS ekilor:1I':i. de quo lral:l o art 1,\1; os
nomes deil's ,~ u~ UOS 1::llluid"los UII "'I'il,"'I!'; quo o" tiverem
apn'sI'IlI:lliu; IJUIII assim todas as o-correu-tas e ínci.lentes
que hou ver : lill:dllll'nll' se f:ll:í 1!\I"I'''Sn 1"'1'1"1';],::-10 do:' que
tou luun dr'ixado de :I>signal-a o tI:1 !:tZ:lo dn r:dl:l.

Art. 108. P:lra o üm de S'i Inzcreru :lS substuuiçües ilc que
trata o nrtig» nnteccdentc o plosidl'nll' ou qll:"'Iuor dos
membros da IIleS:I que núo puder comparecer é oh"i!.::,do n par
tioipnr pur I'seriplo. :lte ús duas horas da tarde dn v('sJlc:'a do
dia da e!c'ii;úo q u« se houver dc f:lwr ua ~eel:úo. o uup-di
monto que tiver, sob a pena do ~ 11- do art. :2:;:2 deste Ile
gularnento.

Só puderão S/'r suhstituirlos depois dt: rccchida a pnrtici
paj':lo, IIU t1npois das duns lill!'ns tia t.udc. no caso do IIÚ" ser
ella feita.

Art , Im!. A falta do escrivão de [ia" p:lJ'a os trabalhos que
lhe são inruruhi.los ndalivamenle :i constituicà« das mesas
eleitoraos será suj.prida rll'lu eSl'l'iv;lo da su'bueil-gacia de
policia, c a lalla deste pelo e;tI:llEllJ que pura liil lim Iôr ;,0
meado " juramentado pl'llI juiz de paz compoi-uto para
pnsidir :'1 composiçâu uu 1I01IlC:'Ç:-'o da mesa, uu pelo presi
deuto uoure:ulo ,

(Jualldu a alll nuucin de trabalhos U e\.i:~ir, o mesmo juiz de
paz, ou presidente, Ú rcquisiç.u. do escrivão, uonuarri e jura
mOIlI:,,:'1 r-idndàos que a este au xilitm ,

Art . J 10. O juiz de paz ou o presidente a quem se refere o
artig« antecedente, poderá rcquisitnr, para os serviços con
cerncntes a cousuruí-ão uas me,;:"" :is auturidadcs ('IHllpeteutes
os ollici;l('s di' justiça necessarios, c, na r:illa l:estes elllpre
ga(los, nome;!r c jUl'lImenlar J1cs.;oas para esse fim.
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ArL. J I i. Sa pnrochin qll') ain.la ll;tCJ tiver juizes de paz,
por não 'o 11;11'1'1' I'l'dCI~d!do ;i Oltl',:IO Il,',tl'" dcpois da cl'eação
da mcsm« l'ar"cilia, a l'l'Sp""linl mesiI l'I"itol'al serú nome-da
pejos juiz.« de l'i1Z o u,I!llI'dialo-i do drstrioto da séde da
JI~~rolhia da qiu.l tiver <i.lo d,"'III'lllllla.]o o seu territorfo.

§ 1.0 N" e;l,o d,' s" d,\ 1'1' 1:IZI)r iI I'lei,:ào lia nova parot:!lia
\101' d istr icto-, de I"'Z ou por SI'('I,'III'S dil I'al'odliil ou tio dis
trict« 111'S 11'1"111"5 d..s 1\';. 2' I' ;;0 li" art. \12, em l'i1Z"IO de
exceder a ~;io o IIUmerO ,1" .SI'115 1'I"i,"I'I'S, ;IS IIlesas eleito
raes d"s divI'r,'" di,lI'i 'los l' SI'I"III'S S"Iã" ll'lIlll';H!;IS lil'los
m,'SIlIOS ju iz.-s di' l"I:~ " il',lllll'di,'lo. du di,lriclu tia "~lide da
an li!-(a pa rorlr i;1 .

§ '2." Si o 1l'ITitorio da uovn pnruchi: Iiver sido dusrucrn
brado fie duns 011 mais 1"'l'oelli"s I' si o numere de ,\.oitores
nellu nl "t,,'los n.« oxrl'dr'l' ;1 :;,0, 1I01Il,'al':I0 a r,'s!)('rtiv:1
IlIl'sa'!l','or;Ji os j u iz.« d,' I" Z I' illlllll'diillos U" di,trrclo da
,;éde daqlli'II" d;.!' ;11111';" 1",rll('!I" d:! '111;11 tiver sido des
ml'lItlllad;1 :1 p:lri'l do li':" it.ui» d, 1I"la p"roclii.'l, 'I'!" con
tiver o miiur 1,II11l,'rO .l.». I'l"i:.' ri', :di·I"IJ"s 1I",t:l.

~ 3," Si no "a·o do p"l'au<Jj,jI\l ;IIII,'r','dl'ule houver de
Iazcr-s e a I'lci<:ào 11a U"V<J p'lr'J"hia pur d istrictos dll paz ou
}101' SI'CÇÕ"S d:; pal'oelii;1 «u d« d"trit:to nos termos tios ns. 2
'J ;j do urt , \l:t, ('lIl I'<JZ,III d,', 1'\('I'd,::r;1 :;:0 o numero tle St'US
,;Jtoilorl's, a llH'S" Ideilor:i1 (li' C;I,la disuuto ou secção será
norue.ul.r Jli'J'rs ju izr« dI.' fi":': (I illlllll'tliat'J'; d» disuirtn da
séue da anti"" I'III'IJI'lii:1 dn qual tiver si.lo d""!lIcmlJrado o
tcrrit.niu qu» fur.nar o rlistric!n 011 :1 ""1'(';10.

Si o r1lStril'lo ou a '1'1"';10 :d.li'"11';"1' Il'rl'Í'lI!"ios dcsmernhr.rdos
de duas ou tu.ris l'aI'OI'II';"" :11111':-" ell'ilol':Ji do dístrirto ou da
secç;lo S,~I:'I 1I011l('ada 1,('1,1' j uizc-. di' pz f) inuued intus <10
disuictn d,1 s,':lc lia :l1lli~:! p,:roelJi:l :" q!I,d houver p"!"lencido
:1 parto d;lIlrI1'lles terl'ilorius. qlle run tiv. r ') nurior numero
dos (Ikitorl's ali"al!os no 1111',1110 di,ll ido ou :"'I'l;ào.

Al'I. l l z . \s !lisposi,,:õ, c tllI al'li~o (I P;II';I!-(Taphos nntece
dentes lliio ,lin applie:!\"is: t":'1 1111\" l,arot:lli:1 cuusritu ida
ctn~ um SI) distril'lo fIe paz t1e'IIlI'lIlhr"u" illil'g"r:J/l\l;'nte de
outra pnrorhia : 2° :10' di-t rir-tn- di: P"Z de Iwror:hia nova,
nos qu-es, 1l0S t(,1'1l10, .10 11. :t" do ;11'1. 9J, so deva proceder
1 el,'i"õe~, si I:H]S dlstrirt-» tiverem s'd" intcgrnlrncu tc des
membrudos de outrn 011 d» olltra, p:II'lH"lJi;ls.

NI's!es cUSO', l'OlltiIlU'iIlr!O :1 ','n'il' nn nova parochía e
naqucllvs di'lric!os,'lIo, termos <111 a rl . 213, os JUIZ(> de paz
rlertos [J:J ultuna I'lei~'à" !-('(il':ll, COIIlP0l'iIO estes e seus ímme
di:llo.; ('S rnl'eclil:l' IilI'S;I"; [1:l1:J qualquer elciç;lo que se
haja de ["ze.!'.

ArL U:3. Na purochia novamoutc crea.ln, na 'lual, em
virtlldo dll SII;1 erc:t~';'(l, j:i S1~ ti",,!" proeedido a eleição dos
respert.il'o' jllizl's dr pllZ, eompor:lo estes jlliz,'s e seus
iIDIIl,'ui:tt"s :1 1','spCl'lil':t IllflS:l elel!ol'it! para IlU:,lqllcr eleição
que nella SI' 1I:lja de t;'ZI~I'.

Arl. i14. Qllilndo, em virtude U'] no\-a divisão ou incor
P0I':tÇ;-IO de distl'ictos, SI' tin'r j:'t proceditlo II':o;te8 :i eleição
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dos respectivos juizes de paz, ns mesas dos mesmos dis
tríctos para qualquer eleiçáo une se haja de fazer serão or
ganizadas não por estes novos juizes de paz. mas pelos
eleitos na ultima eleição geral dl~ juizes de paz. de confor 
mirladtJ com as disposir:õ.,s do!' p:lIag-raphos seg-uintes:

§ L0 No "a,o de incorporaçào dI' rlistrir to«, sondo um des
tes o d:' séde d:1 pnrorhia, o- j uiz«. do paz do antigo distrirto
da s"de comporiiú a n)l'sa do II0VO tij,;trido,

§ ::!." 1\'0 caso dn ser rlividido o di,trir'to em IJUI~ se achar
a sede da jl:i1'ochia os juízes d,' 1l:IZ do :i11tigo di-trtcto com
porão a mesa do 1I0VO, qlll' COlllillll:lr :1 ser o daquclla s,'dn, e
noml·:tr:lo a rn-s» do «utr: IWVIl di"tl icto .

§ 3.0 No ca,;o de aiJril!lgrr ;1 III1V:I divisão Ipl'J'itoI'io, per
tenren tcs :, d(lu,; ou m.u- d!s!,ir'I",;, snndo 1I1l1 rin,ti's o «m
qIH' r·,tÍl-,·r a ","dl' da par''l'Ili:l, li' jlLIZI'S de i',:,z rio :i1,tig" dis
trictn d;lijn"IIa séde cdlllp"r:io:J 111"':' do di,;trirt" qUI' conti-

uar a ser o da mesma "I'~dl~ o UOlllOilI'ÜO a" mesas dos outros
ovos distrtrtos , .
§ ~.o 1\'0 C;lSU de inl'orp",al'iin dI' districtos, não ,en110 al

gum destes o da sédc dn par"f'lii:l, "nlllpor::o a IIJt'~:1 d« novo
distrícto os juizes dv p:'z daqol'1l.· dus 11IJlig-os disuictos que,
na ordem rJr) SI la nuuieraçi«, tin":1 o algarismo i nf'erior .

§ 5.0 No caso de ser d ividi!o o .listrtcto, não sendo orla
édE' tia parurhia. os juizes d,' p:lZ dn 'JIltigo tlislrklo ('{)lIlpO

1'30 a tue-n d~qLlclle do:' 11"1''''; tlislridl's, ao qual, n« ordem
de sua uumerncão, se der :dg-ari'lIlo i nfcrior, e nom-arão as

esn- dos outro" u.ivos d!SII'I,·I",;.
§ 6, o No l'a,o di' :lhr;lIlg-!'r a nnv» divisão torritortns 111 ' 1'

teneentes a dons ou mais disuictos, não sendo alg'ulIl destes
o da sé-te da I':Il'(whi:l, os juiz!!s dl' paz e immcdratos d;JtILlf'I
le dos :llItig-os dist: Idos qu«. lia «rderu de SIW numera-ào,
tinha o ,dgarisll1o inferior, ('(I!I1I'0l'iiO a mesa d" IIOVn dís
tricto que e-ntmuar a ser t1e-kll:Il!O por es-e rne"llll :dg3
rismo, e nomearào as Jlle';;lS d..s outros 1I0VOS dislri(~I, s ,

Art. tW. Pnrn ns ,'ll'i~ill's dr' novosjuizes de paz,:ís "U:II'S
se tivrr de proceder -m virtu.l.: d:l diVlS:lO 1I11 illl'OI'l'ol':Ir,'ão
de districtosv as meS:IS I'It'itor:lI's SI) constituirão "egundo as
disposições dus pnrJgraplios do :lItk(l antecedente. i

Art. H6. Na paruchin ou 1111 dislllclo de paz em que não
tiver hnvulo 1'1(~iç~o dE' j uizes de paz na r'por .. l'~gld, ou hou
ver sido aunull.ula a uliim» eleieiio, IIS juizes de pnz do qun
_trieuuio lindo, ernquan:o cons-rvnrcm a jurisdicnt«, I' os
seus inrm-diutos seruo os CIIlllpdelltes para rnmpor ou
nomear as mesas eleitoraos.

Art. H7. A convocação dos j nizes de paz n immediatos de
quatriennio findo no e:lSO do artigo :llltecedl'lIte, IiU de jLlizcs
de pn e immediat.os dI' quatl iE'nLl'o 3 e\pirar. para a nomf~a
ção de ml',as deitllr3l's, lie:lr:i ,eLlI elfl'ito, si antl's tio dia desta
1l0me:l(:ilO ('ntr;'i'l'm em exercif'Ío (lS jLlizE's de P:lZ llllVallltJllte
eleitos. Em tal c:,so serlill e"tl's uiti'IJOS e SCll,- imLlHJdiat(ls
os cOIIlpetelltes para aqllelll' 3d". laZIJllrlo Jlara estr~ tim o juiz
de paz mais votado dos novamcLlte P/dto, outra COllvocação
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para o mesmo dia já de"i!:nndo. Si pOfl"m por fJu:>1qucr mo
tivo não tór íeitn a nova COllvo:'aç"o, do erão 0' n"VI)S juizes
de paz, não o!lstantc esta f: !':I, concorrer ao act«.

Art. UH Não po.ler.ro ('OIlGorr('r para a GIIIOpo"j"iío ou
nomençuo das 1I1I'''as eleitora",; os juiz.» de paz que aiuda
nào tiverem sido j'lr311lI'ntado,;.

O juiz de pai" a qU(;1I1 3111<1a não tiver sido Ile~'eri,lo jura-
meuto pel" C:lmara munivipul. pol!I'rfl [ll,,',;t'l!·o (lI'1'311t l' qual
quer autorid:ldo 101'al, ('. I 11\ UltllllO 1';.,11, na PI'II(III:1 IIII'S3,
Iazendo-« lia acta IIlellç;lI) ",.pel'i:t1 dl',;t,' fad".

Art lI9, tI,; jllÍZll~ di, paz d,'vllii" conl'OI'fl'r par:1 fOduar
ou nomear as mesas eit'itor:II's qui-r c"tl-jarn IIU IJ:tO 1'11\ I.,er
cicio, estejam embora susnen-os por :)l'to tIo ~.OVI'IIl" IIn por
prouunctu mil Cl'illl(' Ilti l'e"polI":t11iiil!:II\",

}<;"Ia di"I",,;il';'lo é extou-iva "os qll:ltro im 1I]1'l!ill lo,; :IOS
mesmos jllizl'" de paz 11;1 p"I'II' qlll, Ih,''; fui' ilpplll':I\el.

Art. LO. ;\;iio 'I' cOllIPIl'!I"II<1e 11" t1i"(losil:ão do ;,rti·.o an
tEcedl'ntn c (lortanto 11:"10 p'"li'rú ('OIJI'OI"!'('r para fOrlllill' ou
nOIlIC'r a 1118"a "Iplt!!ral o j uiz (k \,"1 qlll' ",tivl'l' pr, IlUIl
elnd» por crime qUI' 111')0 ",ja dc 1·I'''plllls;lbillll~t1e. ou CUIl
dernnmlo 1'''1':<l'lItel\l;a pa",atl'\ em julgado [l01' qllalq:1'1' "I iuie.

Art. 121. 1'\0 1':1"0 de <I[li'I'II:'ç:lo, ('0111 o elleitll tlcvoutivo
somente. de SI'lItl'n('a :dJs"lu!ori;, ti,' cl'illle qlll~ U:IU S(;j" de
respolIsaiJilil]a 'c, deixando lli- I'rodllzil' -eus I'Il'eillJ' <I 1'1'0
nuncí«, 11:10 1Íi'3 inhibitlo, por tal <lppell:wlio, o juiz tle paz
absolvido de concorrer :10 neto da 101'111:11;:111 ou 1111111"111';'0 das

mesa".Art. 122. Antvs de estar constituirIa a mesa pleitoral com-
pete ao juiz de paz que pre,;itlir <lU acto delihcrnr slli,l"t' qual
quer ocellrrl'ncia e rleeidil' <lS duvidas ql]l' p"I'I'I'ntul';1 se
suscitem, pel'lllittindo·sl' 'ÓIII(~lItl' breves c f1'sllllliol<l" oh-er
V:ll'ÕI" ou e,;cl:lI'(willll'nto,; ""I)I'e a .Iu vida ol'elllritl<l, 1'lIusti
tuid. a 1111',,<1 POl'élll, devr- o IIIC 1110 juiz ([,o P II 011 o seu
pre"idente conformar-'''' com o voto da maiorin na- dfll:!Jera
ÇÕI'" que fi mesma mr-sa ('Oui)l'rlJllI, salvo li dil'l'itu d" lazer
[nsvrir SPU Vllto na act».

Art. 12;J. CllIlstituida a mesa l'leiton;! a que "I' rcí.-re o
art. \18, ou nomeada 3 de que trata o o urt . 101, IiC31iíll sus
pens -s, llt,; quo SI~ conclua a ell'il.,:;ju quo perllllte ,II~I 'c hou
ver tle faZI'I', os prot:cS""s eivl'is em que IIS ';1'\lS m-vurhros
forpf:l autores 011 I'I;OS, si o quizel'l'IlI, as-im ,'01110 .lur..nte o
mesmo t.-mpo não se podl'l'ãll iutelltar contra r-lles novos
processos crimes, sal '1'0 o ('aso (]" l'l"i"ão em flagrante delicto. '

SECÇÃO 2'

DO PROCESSO ELElTOIlAL Im GEHAL

Art. t2'~. Um mez antes 110 dia marradn para 3 I'll'icão 3 que
se tiver de proceder o juiz de IWZ a quem competir,' nos ter-



8UO

mos rlos arts. \18 e lO!!, pr",illil' Ú (lr:'allizn'.';lo ,In mesa elei
toral da pal'oollÍ:I, do distrirto dI! P:IZ 1111 da ,e"r:10 convocar,',
pIOr "dit:lf's afflxa.los nos lou.uos 1'\lI"il'os, U, senrl» pos-ivel,
pubiioudos (lf'ln imprensa, os ,'Ioi:on" alhu dl' d.uern os seus
voto>'. reunu.do-s.. nnquelle dia Ú, 1101'(, 1101':1' d:l uianhã no
euiliuio dl'sig-n,do pU 1',1 a l'll'ir~o.

Aillda lfllP o juiz do paz 11:'10 11'111111 1\'r,,'vir1o n cnmpetcuto
orderu , '·lIolpl'l'·II]I) 110 tl'lIqlO 1II'I'I'a'lo C"zur Ii dit:l COIl\'O
C:ll':1 " , l'1'ljlli.;italldo da (':1111:1]';1 1IlIlllir'ijral ", ncccssarins
pruvid,III'IIIS.

Art. 12:;. Em coso de :llI'r'IIf'i!. dI' Calta "11 irnpli',iliilid:ldt'
do JIIIZ dr: paz mnis \'fJ:ar1o. 011 di' dr'i\:lI''' nU:-IIiO Juiz por
(J1I:t1qUI'" mlllil'o de C,m'l' a ('011\ ()I'ar~o rio.; 1'1"itllfl'S, sl'rú esta
leila 1'010 I'rlllIo'inl dos SI'II'; srtl,.;llll1lo; /ioga,,,, !I11 prazo de 2!i,
horas "Olltllfl:i, da, non' 1101':1.' dli di" l'lI! '1111' IL'via u-r sido
,,"Ir1il':ldo o rl'spl'('Iil'o I'd ital, :';" 1''''0 rll' Calt:lr 1:1I1l/1I'1I1 o
2." j 11 .z d., I"IZ. 1'0111 pl'tn a '111:"'1111'1' dos .i II izr-s 11 ru: SI' 1110 se
gUil'l'lIll'lIl votos luzer iuuuodiut.unr n to a n,fel'ida "lInvo'·aç~o.
O tempo /f1l1' asshn deClineI' :rl6 Ic:t1'zal-se o :11'10 da COI\
voca-ào st'r:', eOllll'utado no p,':rZII lIe 11111 IIII'Z ruurcado no
artig-o :1ll!eCI!dell t.'.

Qllalrpler quo sl',in a I'rrll1l"';'U :1,,;'11 C"iia no dito prazo
pela d"IIWI:t ,h cOllro":lç:-lr, 1111 ('11'" d,'sl,: alli~o. proceder
se-hn, 11:111 oll,lalltll, ,i ell'i('~o, c:rIJi'lldo " "IJ!lIl'Ílladr' compo
lenle pala ('1I111]('I'el' Il;t v:r1id:ld,) 1I",ta ,lltenrler I' :Ipr('ciar :1
illll'oi't:llwia da f"ILI li" cnlllp:'illli'l1lli li" rdl.'rill" form..lidn.l«.

Ar t . 12G No din e 110 e,lilio'io dl',;I!,'lladu" pai'" a ell;iç~o,
rcuuida a mesa el.\'Ior:d insl:lll"da 11" \I'~l'elll uu , fIO I'''SO a
que se /'('f."em o § 1" dll urt. \)\1 I~ 11 § I" dll :,1'1. HJ7, 110 dia dn
l'Iei('~", CllllI(iI':ll':lli us truhal hos d",.;t:, :i, II"VO frOI as da IlIalllli'í.

~ "Lo A Calt;, de cornl'al'e('illll'lIiO do ")(',irit-lIto (111 de outros
rnernhros da mesa será IJl'eenellltf" IH,I" IIIO,jU I'stahe,ecido no
art. LI:).

~ 2.° São d',pell!'llfln" a:' I~erelllollia, 1'<'lig-io':ls e a leitura di'
di,'pli,içõos di' lei ou i'r'gn!:1I111111Ili, ('1)1110 0'0 pruti-ava unte
riorrneute.

~ ;\ ° () IO,,~:tr nn.le dever CIIIl('('iollar a 1I1l',a será sepa
rado, por urna 11ivi":lo, do j'l'cilltO lifo,tlllado lí rcunlão da
as,PI1IIrII"11 oleitor«l, mas dn modo qll<' llii" SI' irupossihilíte aos
eleitnrcs a IIlSIl!W(;10 e Iise;tlizltr'lio d"s Irllh:dlws.

Ueutro d:,qul'!lo I'SI):l\'o só p ,ti,'r:!" entrur os «leitores Ú 1111"
did« IJlIe r'II'elll CirIlIlW<lOS p:II':! vut .r.

§ ltr.o Na mesa, que devera ,IJI' collor-a.la no dito recinto,
tornarn« assentu : ir eabeCCll'1l o prcO'llkltte, r' de um e outro
lado IIS qnntro mesarlos, O'l':millrlll·se 00' Ilscaes de que SI'
trata no urt . 131.

D'entre os ruesnríos o uresidento Ill'siçmara UIll para servir
de Secll'brio, e outro para Inzor n chauuul», pcden.lo iru-umblr
esta funq'I-'O aos outros mcsarios -uccessrv.uuentu, si róI'
necessa rio.

Art. La. Quando na YC'Pt'l'll. 011, n;to sl'lldo po"ivel, no
dia da eJeiç:lo 'Ite Ú hora m:Il'f'ad" fll\ra o COIlH'ÇO dos tra-
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balhos não SI' puder iustallnr a mesa el"ilor:d, não hnvcrá
eleiçãu na parochín, districtu de P"Z ou seccão .

Art. U8, Deivarú t:llIlU"l/l do haver I'II'IÇ:'IO ll:l parochfa,
districto de paz ou Sl'cçiío o nde por qualquer «utro motivo
não pud.-r SI'I' feita no dia propr iu.

Arl. 1:::9, Nãil ';I'rú vnli.ln qualquer eleição !'t'il:1 pt'rallte
mesa que lliíll fór urguuizudn 1lt'la íórma est:dJL'lecid:1 lias dis
pu"içõI's t1a'';I'('ç:io :'lIleC(),I('lItl~.

Art. t:IO, E' prohibi.!a a prt"enl:a Oll iutcrvcnção di) fort;a
p uhlic» durante o processo ..lei tornl .

Niío SI' eorllprehplltln llt',ta disPII,iç:1<1 a presOIlI':1 1111 intev
vençao dI' força publica, fúra do ediücio 1'111 que SI' li, er a
elei,úo, para o li 111 de obstar a uctus attenlatorio:-; d" urdem
publica, ou do ronu.arecirncnto dus eleitores li da ruuu iúo
e do tr;·b'dhll da- m-sas eleitoraps.

Art. t31. 1::1l1a rallllidato :', t'leiç:1O de quI' se tr:>I:II', ali; ao
numero de trc- , podei ú :qlre,;elltar um el"ltllr para o li ru de
flscaliznr 's trnl.alhos elll c:I<I:1 urna da, :1"('111111,',,,; ,·I"iloraes
do district« 1\1" uuscneia tio l'ullilitlato a apI'I"I'III:II '1I 0 podl'rú
ser feita por qualquer rleuor .

Havendo porém mais de tres ea!lllidatos. t('riúl pl'i'fl'l'pu('ia
os tiscaes daqul'ltes que al'''ps' nt.irem Ill"jol' nuuu-rn ,li' as
sigll:1turas do deitores dr-cl.uundo flue adopt.un a sua cund i
datura ,

§ LO A nprcscntação desks üscues ,erú feita [lar rsniplo aos
preslden tvs das mesas clcüoraes. 'iu:J11llo esta, ';P ill'l:dlaI'f'm.

§ 2.0 U" lis(':,es t-ruo assento na, 111,',as elpitoral's I' as,;igna
rão a,; actas, ,'11m o." I'f'SPfll'tiVO' marnhros. mas nào lt~I'ÚO voto
deliberuriv« nas questões que se suscitarem acerca tio pro
cesso da l'leiç:io,

O U:llI l'olllpareci111ento dos flscnes ou a sua recusa di) as
slanutura nas aclas nuo trnr.i Interrupção dos ti "b:dtllls, n.-rn
os ann u llnrú .

Art , 13:L A eleição começará e termiu:ll'ú 110 1111',1110 rlia,
não podendo prulouuar-sc :tlém tia:: sete horus da [:In]e.

Art. t:n. As cuesiões eOllel'l"IIellll's ao preces-o eleitoral
serão decididas peln muioria dos membros da nu-.n, vuu.ndo
em 1° log»r o presidente.

Sohre ps13,; questões sÓ se ndmittira hrr-ve Ilisn]ssão. que
será encerrada desde que o requerer alg.nu dos 1lll'IJlIJIOS da
mesa e ;lppI'OV:II' a uruinria dcsm .
. Só poderão suscitar tae, que,lõl's e iutervir 11n discussão os
membros d:. me-o, os Ilscacs p os eleitores da re,pl'cli va pa
rochia, disuictu de p:IZ ou sper:1o.

Art. ):J!L ü,mpcte ao presidente da mesa eleltora]:
§ Lo Dirigir os trnb.dho-, c r.g ular a discussào das questões

que se suscitarem, nos termos do artigo nu tec de" 11',
§ 2,0 Hcgular a policia da as'erllblé~ elellor:>!, rhamundo

:í ordem os que delta se d,'svinrI'Ill, ínzeudo sah Ir os ljUII nào
forem eleitores e os que iuju rizur m os membros da mesa ou
qualquer eleitor, mandando lavrar ue-te caso auto de des
obedieucia e romeuondo-n á autoridade compelente.
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Fnr:í tambem sahir OS que se npresentarern munidos de
arma- rlp qualquer nalurez:" 11I:lnd:mdo lavrar o cllrnpetellte
auto, atim de Sl~ tornarem l'f1i,('tiv:ls a,s pPlla, l'stalli'll'Cldas no
§ 7° ri" art , 2:12 deste HeI[1IIallll'1I10.

No ('n,o porém de ofleusa plly,ica contra qu.rlqur-r dos
ml'Sal'lllS olll'll'itnn's, o prr'sidl'lll!' p"dl'r:í pn-ndr-r o o/r,'nsar,
relll('ttelldo'II :10 juiz compl'tl"lln p:II'n ult-rior pr"cl'dilllelltCl.

/':I·a 1''1I'S fills polll'l:'1 o I'l'esidpllle lia rnrsa I'rqlli,ilar 1J0r
eSI'lil'lo, ou verb:rJlllelltl",j por "I/lle"e 1l10do nào Iúr pussivc],
a in ll'l'VI'III':'11I de :IUlolidade 1:""11'<:11'1111'.

Art . I:J,';. O pn'sillrlllp I' 11, rll'rll:lis membros das mesas
eleilor:res. cru caso de fir/la "li illll'l'dilllt'lI10 durante os
tr"lJ:dlJo, da e"'iç:lo, sl'l'no SlIlr,:lilllidos 111)10 n.o.lo I'sl:r/Jele
cido 111'" par:igr:ljlhos ~egll;llll";:

~ I." N;,s III1'S:IS eleitllraes d,' p:llol'/Iia" di;.tril'llls (1<' paz ou
SI'I'\'i'í,'C, OI'galliz:ldn~ nos Il'rllJo" dll :11'l !)H, St'I':IO subsutuidos ;

I. li 1J1I'~jrll"lle pl'lll ju iz di' I':IZ '111" SI' :111) ,egllir crn
Vil I"", "illda que "'ja IlIollrlJrO da 1I1"S:I, P, IlO caso de nào
hn , 1'1' juiz de paz desirnJIl'rlilh, pl'/O olcitur que os uieruuros
pre';"lltl~" nmunarmu, d'll'ir!illrlo a '01'1" PIIl I:a,;o di' PllIflatl).

lI. Us membros da 1I11'''a (l1'10 1IIIIdo rldpl'lllin:lllo nus §~ 20

e ;1" rio art. \lH. •
§ 2,· :'\as mesas pIpi lo' :11'" rI:IS ,o;,'el,."'c' di' que truta o

art IIlI ';01':10 Sllb,tituido,,:

I. U presidl'ntp 1)(,10 l'I,"tlll' '1l1e os mem hros presentes
IlIlIlIt'aõ'I'IIl. decidlnd» n 0'111'11' 1'111 C:t,;o dn eurp.ue ;

11. Qllall/ller dos dOll" 1JIi'1I11J1'1I' ou :'mIJO", '111" os juizes
de I'az houverem 110rne:rr!0, 1"'111 p/"ilor ou pdlls eleitores
quo o III'I'sidenle couvíd.u:

IIr. (Ju:dl/lH'r das dous 1Il1'llIbl'i's que os irumediatus dos
juizes dI' p:tz tivel'Plll nomeado 111'10 r-leitor qlle o outro
rnernhr., presente de-Ign«r. 1', Ialtnndn arnhos os ditos
IJII'lIr1iJ"II". pelo" eleitores qlle o f1re,idellll~ cnuvidar .

Art. Llti. Si, nu °'ca-iâo rllI reunir se a IIJn"a pal':t IIS iraba
lhos d:t el"i(':lo, (,011111:11'1'('1'1' 1li 11','1 111111:11' aSSl'II[O lia dil.a IlIesa
:rlglllll d"s juizes di' P:IZ ou ilJlllll)rli:rIPS, ou dos 1'/""Ofl'S no
mt1:1r! 5, '1'11', por SI) não lia, 1)1 apl'i'''I'ntndo no nrlo d:: oruuni
Z:)I,;'IO 011 iil~lall:li':-lo d:1 InI',III:1 111""', ti vvr sido -ubstitu ido,
s,', p"rlP!'Ú IOIIl~r ':ISSI'IJto, cl'dl'lli!o·III,' o Ing:rl' o 0'1.11""11.1110, si
110111'1'1' pal'licip:ldo o moti vo do SI)II uão compnrecimento, lias
tel"IIOS dos »rts , iOO e !OH, com :i declaração de 0'1'1' IClll(JO
rar-o o irnpedilllelllo,

,\ 1'1. L17, [lIst:lIl:1l1a a fIll"a el"ilor:rI, SI' prncder.i ao re
el'h,lIlelllll rI:r' «cdulas dos c/.-ilol'l's.

11:1\'('''-' urna só ch.unada rlest.,s.
Art. I 8, A «hnmadn dos l'I"ilores será f"il:r 1)I'Ia copra

pnrlli;,1 do alistamento eleil,,(':,j da narochin. do .listrirto de
paz 011 da secçào, de conrornlir/ar/t' e011l a ul tiuui rovl-e.o con
clut.ta.

COI1,.;jder~-~I), para este lirn, concluída a revisão. findo o
prazo e,tabelecido no ~ 4,0 do art. 51 para I) registro do alis
tarneuto teíto pelo juiz do direito.
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§ Lo Os juizes de direito, com a nntcccdcncia precisa, a
qual s('rá, qu.mdu Iõr pussi vol . de 30 dias, pelo nr-nos, antes
do desi~:II:lIlo para a dl'iriío, fal':-Io evtrnhi r e I'llllleller':Io aos
juizes de p"z a quem e..mpr-ür a prt-sideucin das IlleS;IS elei
toraes lias parochias ou nos disuirtos de P:IZ as CI'lpias dus res
IJectlvos »lísüuucntos parcines di' que trata este artigo,

lknli'tll'fiío tuuhern aos mesmos juizes di' paz as CI'lpi:IS dos
alistamenlos ennccrncntcs ás SI'cçu(e, da pal'ol'ili: 1 011 do rlis
tricto di' paz, ntlru de SITem elltn).~ues po: ns:'es jllizl's aos
IH'esidel!le.' das mesas das III,"III<IS secçu(~s, log!) qu.: forem
uomorulu- .

A r<'II)('SS:1 das ditas cópi:ts se fará peln correio, sol! rl",i-trl),
e o seu /'I'cehillll'llto sl'r:'1 arr-usndo do IlIeSlllO 1110,1 0 p.-Ios
juizes di' paz, deitrn de 118111'I':lS, e, no CaSI! di' 11:10 hnver
agellci:1 rie 1101Teill, a reml'ss:' será fl'ita por ollil'ial rle jll'lil:a.

N;,s CIIIII:IICa' ('spl'ei;)es di' mais de 11m juiz di' d.r it» a
cnd:1 uru drt.-s compl'll' f:l:YI' :1 J l'i'nI' iria l'I'IIII's"a 11" p"rle
rel;i1i\'a :lO :ilisl:rllle,ilo rio rcspl'I'li\o riisiril'lo rruni uul .

~ 2," UU:llldo :ill' :10 \:;" dia :lIItl'rior :111 d,'si~i:'lrllI para
a (:lnil::III, 1"-'0 liIC'1' n'lieloid" :1 rlit;, l'úpi:1 o l'Olllp' 11'1111' juiz
(\" P"z, d!l\'l'r:í r.-qu isi tur !lo 1;rlil'lIi,lo !lo 1IIIIIIil'il,i" 1111 lIa
e:1IHI~';1 lI:1 (~Ol11;lr(';l H (~Xll'a(~I';-I[1 e ;1 (~:ltJ'l'g'a dI' lal ('I'lpia, n~qlli
siç:'II' ((111' o l;dll'lIiiío sl,ti,f:lI'ú 110 pr;lzl' til' tres d ins >ob I'Plla
de S\l'Jl!lS~O illllll(,llialu I' til) r'I'''llIll1saiJilit1l1<1e. l'ar:1 ("'I,' ílm
podel'ú o jlliZ.di' paz re-orr.-r, ~ fl"r Prt'I'i:'O., 1I1i juiz d" direito
OU 11 li juiz munirtpal, ou a qUI'If! SII"S \""ZI'S fiz. r,

§ :3.,' Nas l'ldl,'ul's 11 qlll' se 1I1'01l1't1el' :ll1tl'S d;ll' r"\'i,ão
do alisl:1I111'lIl0 geral, a elJ:iIlWtI;I do:' eleitor'es 0'('1':'1 fioil;l 1'1'lns
cópias parriacs do dito alisuunent«, relativas :í< l'lil'l,dIins
e aus distriru» de "ar. 011 SI'I'I'UI'S.

Art. 1:19. Os eleill)!'i"S SI'/,;-,O ch.unudos SI'~U!((]II :1 or.lr-m
dos tli,;ll'l<:tIlS 11 dos qll:1rlrirul's, r a «rrl-m elll q:!" ir: :·1'11,
nome- se ncharcrn in-criptos 1111 l'i's!il','Iiv:1 li-li.

Art , I 'li), C:((ia eleitor cli:llllat11i p:lra vul nr (!II!I:lI';" no
logar el!1 (lUI' Iuucriouar a rn-sn e que snrú :'l'l'lIl'a<lI', 110,
termos do ~ 3" d« art. 11ü, do rer-int« dC<lillatl" :í 1', UII'~!l da
asscllliJl(o:l I'leitor:", 11 deposit:lrá sua cedu la em 111'11:1, '1 111'
deverá conservar-se fr6ha!l:1 a chave d urn nto a \'01 (';;0, e «m
cuja p '1';1' superior haverá 1I111a simples alJ,'rlul'aiIl'L! 'I lI:11
uma só rcdula pOSS:l pussar .

Art. HI. Nenhum eleitor sl'J':i ndmitt.ido a vlrI:lr SI'1II
:lpresellt:lr o seu titulo, IWIII podl'l'ú s.-r rerusadn 11 \0[" do
qUI: r-x hihir o dito titulo, 11;10 compctinrlu á 11((',:1 mil!'a!' no
cOlllu'eillll'nlo da idt-ntida.lo lI,' PI'SSllll d', I'ir'itllr, qua lqutr
quo 'I'ja II caso.

Si pnréru a mesn reconhecer que é f:llso o tit n!« "1'1'I1'811
tado ou que pertence a eleitor, cuj» auscuriu Oll !':,II,'cil1li\uto
seja noturio , ou si houver reclamação di: outro e1<:ilor que
declare pertenei'r-Ihllo titulo, apr-sentnud« cl'rli(1 iO do seu
alistamento passada pelo compellHlte t;)IoI'lliiio, a 1lI1";' lomarú
em separ"do o '1010 do pilrladol' do titulo, e lI"Silll 1:llIlbL'lJl o
do rcclamante, si exhibir novo titulo expedido nos termos do- ----, -, ----

~l\orU~C~ n ~"!~~'r,) ~ !-'{/,/:
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art. (iG deste np~nlallll'lltil, «Ilm di' ,''''r f'x~1l1in~da a questão
em juizn l'oiiljH'telltl', 1'1 lisl;1 ti" liilllll illljillgllil'll) 011 sl,brc
qlll~ hajn du v i.li , titu lo quo lie"I';1 CIII 1,,"11'1' ria 111 S;I pnra
ser n'llldlirlll ali IIIC,>;lno j u iz» 1';11':1 "S lli~VlrlO': rIJ"'lt"s. com
IIUII[, ' IJ I1I' I' 1)1111"" r1ol'llfI1,'nlr:s tjllP 1'01'1'111 apff\S' !lta.)"s

Al'I. I'd, () voto SI'I':'I ('slTipll) cru 1';11"" i"',, 111'0 "li nuilndn,
não d(\\'Plldll ('.":l' ~Ill' LI':lfl<P:IIl\III!', 111'111 11'1' IIIiJlT:I, :-:'Ig-,,;d ou
llnllll'I",(:;:I),\ ('I'dlll;1 S(,I':'I fl'('lillrl;, d(' tI)IiI;S "s Illdl)s, tendo
rl)llli" 1'''" 1'rI1'1)11' ~ l'll'ir'") 11 'i 'I" SI' 1II'''I':'(Ii'r,

,\' 1111'''1 li 11 (', PI'l'llIiltllio LI/I'I' I'X:'lnl". ill'P"CI,,'ÕI'S 011

qn:dqlll'r 1I \ "I'ig"la"líu s.hrc I', "l'rllil:l'; 110 I" li) do ''''11 rece
lJilllnlllo, 1'l)rll'lIr1o pOI'(im :l11 .. , l'lir 111 1'1,"1,,1' qlll' 1I ('I'dnla
dC'il' ,Si'1' il'I'lilld:l di' tlld"" 11: 1:1 I·,: ,'11';1/1'1' 111"'lllpCknle
rotu 111,

\rt. l'!:L /):''IlIis 11(' 11111':11' n. Ill'n:I"II:' ('erl,lil' o ell'itol'
a";j',,II:II':" ",';"11 'liJIIIII. 1'111 li vr» p"l'a I"SI' lim r11'slillClrlll lO 1'01'

llCl'il1rr 1'1'111 ":llll'!l'l1 uuuuri pnl . o '1l1:r/ ,"""li lI/jI'l'lol' cuccrr.ulo
I'l'ill 1'1"I"'I'lil'o 1'l'I',id"lItl' ou 1',10 vCI'I'atior por 1'11,' dl"ir,:'1I11110.
(PW 11111l1"'J!1 nu m.rnni e rltlll'il'Cll:" 1,,,111' IIS I'ldll<l, do nIC,"lIIO
Ii I' 1'0.

UII"W]O o el"i!llr não 'Olll!!'1' 1111 11.~'J p;IIJI~1' II;;skn:lI' 1I SI'lI
1101111', II,cig'JI"II'1 1'111 SI'JI I,,'~;,I' "1111'1: 1'01' 1'11'1 illdil'IIIJII. C ('IJlJ
vid:ul» 1"11':1 (',"·n íi iu IJI'!O 1"'("'id"III" ,ill Jnc'O.

Fillti:ll\ VOIIIl':io, (' l'lII , g:lId:1 ;; :""'i!'lllltlll'll di! ultimo
oloit«r. 1i III<'SII 1~ITI1I'I'1 I; 11.,,;.11,'1'1'1 11111 tl~I'llIII. 1111 qnl1l se
dcclurc l) numoru dos I'loiI01'f" ill"l'J'i;rio.' lIO dito Iivrn.

O lIIl'S[\10 livro ser.i rr'Ill('t1itio li ('OIlIIll'iI muuicipnl com os
dl'llI:li, 111'('1), rou ..ernl'lIll'S I" I'!"il':ío,

Art. Ud, () el"itol' IJlW JJ~O aculir IIIgu lí cham«!a. mas
~pl"i)S"nt.al-·;I', Ilnl,)" 1III ter II.SSi"n:ldo o li 11111 I! nn Ii vr« o
eleitor ifllfllCtijllLlflIl~nll)c!lalll:1111I di 'pois delll', s('r:'! IItllllillido
~ votar ('111 ,"ogui"a.

Art , l'l;i. Si depnis de finrl.rr a 1'li:1lllal1a, mas, antns da
abcrturn tia urna qlw contiver ~s l'c"l"a', :r1gllm eleito r que,
11~') tl'lIdo nClllJido :'1 IlIf'sma 1'!lllrnatil. 1'I11]IlI'ICr ser a.Imü
tido ;1 í'oLII', s-r.i I'cl'ciJitia ,1 snn ccdu ln.

:\"'SIII ol'ell,i~o VO!:lI'!JO O~ IJIII' COJllpIIZI~I'CIJ] a mcsa eleitoral,
não t('/ldo cuutemplados os SI'n, nOIJlU:; 110 ;r1i,lllmflllto pelo
qual se lizer a charnada, um l':rôo de uchnr-se a parochin
'ou o distrjo!o dll paz dividido i'msl'('çÕI)S. E,tl's cll'itul'lls
IJSSig-/llllào IIS seus nomes no livro de que Iralll o art. i'l3,
derla ran.lo a secçào da pnl'Ochin ou districto de nnz a que
pertencerem, I1n qual íir-am inhilrirlos de votar sob a pena
do nrt , :2:12 ~ 2" d,)stll J{1'g'nLIJI:cnlll. ~a acta respectiva SI!
f:Jrú 1ll1'/lr:'rO desta occorruncia .

Art. I4G, Concluirlo o recchimontn das cndIJIII~, serão estas
eontadns li PlllmnssllIllls, f' immcdialanJi'nl(1 li prpsidpllte da
mesa desig nará um dos mesarios para as ler, e nl1111UlC13rá que
se vai pr<H:I'd,~I';', apuraçào deltas.

R,'parlirlj as tenras do alp/lidJelO pelos outros tres mesa rios,
cada UItI <los quacs irlí eSC'l'eve/ldll em sua rl'!iJ~'ão os nomes
dos votados Oo numero de votos por algarismos sllcccssivos



[la numerução unturnl, de maTlPira que o ultimo nU1111'I'O de
cada nouu: WII: til' a ro.allda-le <1",; \,'10'; IjUU ". ti' 1.0ilViT

nhtirlo , n puhlicaud« em voz :"1:1 (I" nuuicr.:s, :'1 1'l'IJI""'I.:~1J
(lU" 1)'; rúr 1'"erl'v':I1<lo.

Art. t '17. A, I" dul::,; SI'I'~:f) 1",ulnt1n,; tiranlio,sl' ,la urna
cnda uma I'0l' sun I'I'Z, n ;;1', :1J'Ul'ar~o :Ilil'iullil'''l' 1:lIIIIJI'11I e
exat1J'Il:lndo-;;e 1':,,1:1 IIIUiI 1',,1' "lia 1'1'1..

~ t.o c\" ,·pdI1l:l" "Iil 'Inl' 'e :1(,11,,1' 11111111'1'0 d,' 11011!(',; illi','rior
ao 'IUI' d"VI'I'I'111 "11111,,1' ;;"l':II) U"IJ .. 1,,1"1111' ;'1'''1':1 :;i:'- il." quI.'
l'0l1tiVPI",11I UIIII1"l'O ;;11J,,'rio", ,"I :111 d"'I'I'l'z:,do, o, 11111111'8
pxel)d(lll1.PS, (I ~i'~!IlJ1I~() n ord:'lil 1'I!1 lltlt) U:-; ill(l<Illlh ~(~

achoeur C"TiI'IO';'
§ 2." ElliI"'i':I ;;1' n~o :11'111I l'<'dwd:l 1':11' 1<,11", I'.'; J:,doc

a1gulIl;1 (',,<lul:l, "'I:" 11:'111 011.;1:11111' :ll'llIad:l.
E,.ta di'l'(hi('~o I"~ :ll'plirav'C'1 :'1 I'''d 11 I" '1"" n;lo 11'11:1\1':' rot u!«,

salvo 11:1 ,'I"il,':I!) de \Tl'I'ad,'rl" e lli' jllizI" di, P:I/.
§ :1.0 :'01':1:1 :lp'lratl:l'i "'li ':"!':II'::<I" :,.; ""<1111:1,, '1"1' (' ..;Iil-eI'CIII

[lS~i~~llillb~; ou ('Ull1ivC'1'1l1 ~i,~ u ,'.-'~ i\\l('liul"~'~ IlIl in1pljlll'l':<. on

furr-m r,;cl'il"'" "lil \::11",1 Ir; 11' ;",[., 1111' "11 .l: "II~I" dl\"'I'~::s
das 1IH'lll'i'>lI:II\:" 110 :11'1 1

'12.T:les ('~-'dl!l:j~ n r)~~ :,"i!:';' iu vnlurrn- ~'~lr;~:tl !(lll\i'\till;l'~ :11\ !,(li:,'J'

YI,rilil'at!Ilr 1'11111111'11'11 11' "0111 :,,; lT'I'",'~i\;I' :(('1:1:':.
Apur:Il'.,1' 11:1 tllllilll'lII 1'111 'C;':II:ltlO o "'0'" d:,d" a I'irhd~o

cujn UIIIIlll ~I; ;1I'il:l1' lI:I ('(',lula "III'r:rt!o Pll!' 11'11(':1, :Iuglllenlo
IIU ;;III'IH"'''':'o rllI '0 "1 ('1111'111' "li :'PI"'lllilo, :'illil:' '111" '" reli 1':1
vtsivchuent« a inrli .. i.Iu» t!ill'rlllili:ltl'l. pl'or,,'tI"lido·,,', 'I u:l l1 l1l
a ,~.;Ia ('1't!lIla, "1'10 rm-su.o IIIIII!O ;(('iula ",.t·<lII!!"l'idll.

§ 4.0 :"ião -e 1I1'1Ir:lI'Ú a 1',·(1111:1 qun 1"Ilitivnl' Illlllln risrnrlo,
altcrad« ou suh-t.itu id», "U, 11:1 e"'il:à" di' \erl':It!III"'" I' de
juizes dc 1':lZ, tI",'I:lr;I\'~o ('(111II':J l'i:1 :', ti" 1'(11111,,; qn:II1t!" ,e
encontrnr mnis .l.: umn rll'llt:O ,li' um ,t'> in 1',,1 11111'11. quer
scjnm tod:ls "'1:1 :1,t:l, "111 1"'1,1'1, "'1':11'; ti"". qu-r un.n <I,'!I:I"

no "]'I,PI':O iIlVO!IlI'l'II. 1I1'III1IIIlI:i 'I' :1"111':11:'1.
EIII t aes (';";lI:; a, 1'1IUIJ!:I"; "'1': o rellll'II:'lll"; :111 11111\1'1' vcriü

cndor ('llt1Jflr'I"III(~. 1'1'10 1I11!110 ,sl:")\'II'I'idll I]U:!lItll :'" d" 1]111'
trata o p:Jr:lgl'a"l1o aule:'l'tI"l,tl~.

§ fi." As ('edn!;" I' invol nrros a '1111' 'c rl'fl'l'l'm o' :1I1tr'e(~
Ikllll's §~ 3' c 4" SI)I'~\I ru!Jrir':ldo.; 1'1'10 PI'I':;II]CIlIC d:1 mesa.

Art. !'iH. Tcrrllin~,l:1 a ""inra r]:" ('1'llul,,;;. O ""TI'I:lrio da
IIH';;a, SI'I!l illll'l'I'lJp':~o al,~·ulIl!l. 1'0 1'1 Ila 1"'1 d:" 11,1;11'111" di' que
truta O »rt , 111i urna lista g'r'r:" cuuteudo ().; 11011l", lli: tolos
OS cidailão, VI'I:lIlos, s"~"lildo :1 «rdcru rln nUIlJ('l'O il,~ valos
dados a (':H}:I UIII 'do"":; ill'·d" f) max itu« :l\r', ao minimo, e
publicará em voz :"1.:1 nquvllcs 11111111, I) n unuros .

O presidente m'llllhlrÚ imml'ili:ltalllclltl' puliliear !1St'! lista
por edital aüíxado na porta dI) lIl!ilicio, I'. selldo [1Il'.":\'I'I,pcla
imprensa.

Art. fI!9. Em ,eguir!:J I) secretario lavrarú 110 livro proprio
a acta da eleição, a qua I será a-signnda pela nusa e pelos ílscaes
e eleitores que quizerom ; c em prllq'Ilça da mesura mesa se
queimarão as cedulns com exccp\.'ão das Ui: (IUO tratam os
~B 3" e r!O do art. I'!7.
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§ f ,0 Nesta aeta será tra nscriptn a lisln geral dos nomes dos
cidadãos votados, c do numero di' volos d,' cada um, organi
zada pp\o modo decl.uad« IiO drligo rJuu-c-d-n lo, sendo es
criptos os nunu-rus em l.-ura nll'lialil'ti('a, Na mesma ada se
mem-iounrâo : 1° o di" elll qu« SI' procedeu :'1 cl"idirl, rum a
in dicaçao da hora do seu CUIlII'ÇO;:2 o, IWlIll'S dos eleitores
quo fl,ro ('ollllJ;tr,'cpr;II:I, o, '111;IOS 1'01' essa r;tll:1 11:'111 illrorror:io
11:1 1"'11:1 di' m ultn : :1" 11 1111111"1'0 das ('I'ulilns f)'('fd,id:IS e
apura-las PI'ollli,cn;III1I'Ilir'; [~, 11 1IlIIII,'ro da,s '1111' Juram rece
Jjid:1S " :'I'III':)(I;IS ('111 Scp:ll'adll "11 f':I-O do .ut , 1',1, "0111 os
])IIIIII'S li:" pe,soas '1111' :IS 1'lllr,'g:II';IIIl, ti 11 IIIl1lJel'II d"s apu
1'<lua'; CI!I ,,'parado I10S 1"1'1110, d!l :111 1',7, d,'vt'lldo ser de
el;lrado~ os motivos erlt :lI11!Jlh f)~ j'il<()-:; ;;0 tl~ nornes dos
m-rul.r..s da Illl'Sa que 11'1" :,,,i"II:II';;1l1 a :1<'1;1, e os nuuivns ;
(in 'iU:II',,'iUi'l' o"I~OrTt'I,('ia'" ill"idl'lIt", havi.lo«.

S ::!." i'\o "a,o de dri x.ueru d,' ;",i~Il;I!' :1 :11'1;, os quatro
nu-rnhrn- da 1111,,:1, SI '1';'1 '1I1'l'rida " ,slla fetlln ;;e,!.!IIIH!O :IS dis-
plisiçi" do art , t:Jij.

~ ;3" () pl'"sidcIlII' (J;, 1111'''1 1111 qualquer de seus nu-rubros
]11',d,', lia 1)j'I':lsiiio dI: ,ISS,g 11:11' a :,d:l, dl'el:lrn!'·,c vencido.
: ~ [~," A a!'l:l da ('l('il'~" ~,'r:i 1';'II"'Iil'l" 110 livr« til' notas rio
tal,l' Ii i:10 IIll tio (',('ri \ ão IIr: IIi'Z,

A Ir:lIl~I'ril",:I'IO ,1'1';' r"ila illlllll'r1i:rI:lIIIl'III", :1S'igllall"O':l a
!Ili";1 I. 11, li"':II" I' ('I"itll!"'s 1/111' I/'lizT"III.

O 1:r/),'llilll 011 c'l'I'iv,", d .. I':lZ ,; III,r;g'II!o :I 1];,1' SI'1II dctnora
t1':lsl:I,lo:l 'jllClIl ° I'cI/uI'rl'l',

Art , Ifjll, L' i,el'lllitti>io a I/ll;"'1'II'!' n!"itol' d:l pnrorhia,
distri.'!n de I'IIZ 1I1[ sel"':I'1 :11'1""1'111:11' pllr ",S('ril'to I' ('0111 sua
a"igll:lIllra I'l'lIt..,to r,'I;tlivll :1 :,,'10, .ln I'('III'I"SO "'llitolal,
d,'vI'llIio f'"I" protc-t«, rlll,,'i":ldo 1'"1:1 1111',;:1 I' ('0111 o 1'lIl1tra
protl',lo d,'sl:l, si j ul.r.rr e"III'1'lIi"III,' LiZJ'l-o, '1)1' :lI'P"Il;;ntlo á
CÚI'i:r ti:! :11'1:1 que, sCglllldll :I disl'"sil':lo tio :ll'ti,!.;o sl'gllillte,
fúl' 1'l'lllellitl:1 :10 prl',itkllll' tio ,,:II;lilo, d:l C;IIII:lr;1 tios dl'pu1a
dos 1111 tia :'ssl'mblén li,gj-I:lliva PI'IIVill"inl, 011 :i (':lllIar:l 111U
nif,ip'" 1\'11 ael:l se !IIl'li I'i"u 11 1';1 sill'l:l"-IIII'III,' :1 :Iprc,elil:lt'ão
do prO'oslo.

Sf,r:l ';!fIJilelll :lpp,'nSa"~1 :í (""I'i:1 rI:1 :lC'a I/1I:ilI/lIOr !'xl'osit'i!o
de r:litlt'S tio vnln, ou '!>-í;!:ll:lt,'iio 1/'1" a lgtuu dus IIII'IIIIII'OS
d:1 lIJ SlI :lPI'I""III,'.

Art. HH. ,\ 11I esa [,JI'Ú ex trnh ir 11'1', l'I"pia, dfl rurel'lua neta e
das »ssiunntnras dos I'!r'ifor,', n\1 Ji \To di' que 11':11:1 O art. H:3,
Sl'lId(1 :1:; ditas rl"llÍ,'s :J';;;!.!lIadns 1"'1' ,,11;1 c conrertndns por
t:ilJI'I\i;io ou escr ivã» d« p.z , •

n'slas cl',pias scrã« cnvadas - uma no ministro do impe
rio 11;1 f'ÚI'II', OU:!lJ prl',idl'lItl' 11:1' prOVil)l'i:ls ; «utr» ao nre
sidrut» do senado, d:l (':111I:11';1 iJlls t1"I'lllado, ou da assernbléa
lr'gi,lnliY:J provincial. CIlII forme :, rl"i',::lo a que H~ procellnr;
c a t,'rl'l'ir~ no juiz fln di n-i to de qu« trut..m (I, arts. 01 e i7:2,
si a I'll'i,'~o [,'JI' de deputado :'i aS'I'lIll,jü" geral ou de membro
de n"clllhléa jegi~!:lliva provincial.

Na ell'i~':jo de vereadores e di' juizos rlo paz a segunda das
dit;ls e(lldil, será envi:lila :10 juiz u,~ direito de que traIam o
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81't. 2ltl e seu § 2), c 8 ultima :'1 cunara municipal l'l'sl,e
ctiv».

Qllallilo a l'll,i,'i\o rill' p:lr:1 -ena.lur, SI'I :J esta ultma e(,pia
envia 1:, Ú c.uu.rrn ruuu io p:il da Clll'Ii', sí « ele ç;í" a 1,11;, per
tonc«r e :J prnv itu-i» do Hro du .I:lIWII'O, e ús ('lUlI:ll'ilS d"s ca
pita.-. d:ls outrns provineias si n elt1iç:IO se fizer ul',;I:ls.

ACI,m an'lilriío as reft-ri.las CIJlli:JS :IS d"s actrs lia r"l'IIlal,:iio
das resl,('ctivas mesas e1eitor:te-,

SECL\11 'I'

DA ELEII,:ÀO f\E ");,\ IIJOI1.I>

Art. lido A el"i,';,o de ,:I'l):iI],,1' l'o,ltintí,'I:1 5111' 1',; i [;1 [lOI'
provinci», mns '>'mpl'l,' (,fll lislil Irij"il'I'. :Iiild:t fjlilllldll t-rrharn
de SI~I' pl'el'lIlil1itios dou- IIU lIwi,,, /o~:lI"',,,: 111"1" 111'1"'l!II'se
lH'O('I'dlll',se,lta ;, SI'~'lilllJn I'/I'i:i\o 101'11 til'/HI!" ti" e-I'oll::t de
senn 1111' ern vutu.to d" priuu-ir», I' "S ,illl p.n: 1Ji:IIJle.

1':11 a I'sln dllil:iío :1 prlll iuri.r do Hill di' J:ulI,'iro e li muni
eipill d" corte cununu.un a fU)'1I1:lr 1IIU:l,-'" circlllu'I'1 íJl,:ão
cleitor.rl .

Art., tin. O govel'llo IlD C:)j'II~ e provínei:J do Hi d,)J:'lvi
1'011 os presidentes nas outras proviuoia , tlesign:ll'iío di:t para
a eleiç.ro, devendo procedl'r-o'l':t e"la dentro tio jJr:tZ'J Ik tres
mezes.

Es:,' prazo sl'r:í CO!l1:1110:

1\0 C:ISO di' morte do scuarlor - d(l di:J l'lll que 11:1 1:I',,'II~ I)

guvllrllo e II:JS provillCj"S o prc-Idouto liI'I'I'I'1I1 "IJllh,'cilllllllto
certo d:1 va~:', ou I'UI que 1'1 lIei"'1'i'1I1110111 111 IInk:tç:',o d-sta,
feit:l :,,) ~ovel'lIO p"lo pl'e,idellll: do svu.rdo. lia :10 presidente
dn l'I"'pl'CtiVil pruvi ur-ia pl~Io gO\'i'l'1I0 ou pelo pl\'sitlllll!ti do
snnad«. As ,'ollllllunic:lI:u,)" aos pre"ideutes de pr oviuci» S''I'ito
diri~iti;ls pe!o correio 80;, rcg istro.

No cnso rle uuu.uen!o do uuureru de senadores - di' di:! da
pubhc..çâo da respecuva lei 11:1 corte, ou na provinuia a que
se n·rerir.

Art.l(jf1. Cada eleitor votará ,'1Jl ires lI0IJleS, eoustiuri udo
8 li-ta triplice os tres CiL!:ll!:íus IIUI' lIJ:iio)' numero IIr) votos
obtiverem.

Art. f:it). A apuração ger:t1 dns authon tiras das assembléas
eleitnraes e a rOrtlWç:lo da Ji-t~ trilllic'J sorãu rei::IS pela ca
mara muni-ipal da côrte, quauto ús cleiçõe» desta e ria pro
vinein do Hio de Janeiro, e pc/as caruaras lbs capitaes das
outras proviucras, quaut» tis u/ei(luu," !lellas fl'it:1S.

§ Lu A estes :IIIII1S se procedl'r:'1 deutro dn prazo ik ()i) dia:',
contados dn em que se houver fl~illl a l'ICil);"II.

No caso de não IITI~m sido !'t'CI'IJilia'> lod:ls as :!1I1!l:'lIlic:1,'
até ao 4,0° dia, a cnruura municipal solicitarâ do goveruo na

l'OD!n EIECl'TlYQ 1881 ;;1
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côrte, OU do presidente nas provincias, as proví(lencias ne
cessarias para lhe serem presente. as quo faltarem.

E' applkavel a este caso a disposição do § ):0 U" urt , 176.
Qualquer que seja. sntretnnt«, o numero das allti}('nticas

recebidas, a "puraç:lo se fará aró ao fim do referido prazo
do uo dias.

§ ~.o 11 di:! c a hora em que SI] tiver de proceder ú apu-
ração d:,s alllhelltlcas serilo :llllluneiados rum a aIlIOI'I'deuI:ia,
pelo menus. d,~ ires dias, por ediLle, a/lixados ('UI I(lg"res
puhlicns, e, ,ellllo possivel. p"la ímurvnsa.

Art , t:,o. [)()\,pllI ínu-rvtr 1I0S actos de qlll' tratn o artigo
Illllee,ldplIlI' ninda os \'erl'adol'l~s que se nllO :lI'har"1Il em oxer
cicio ou ('stiVCI'I:1I1 SIlSP"II""S pllr IIrlll d" ;';OII'rH", "H por
pronuncia eru crime til' resl'ollsahilil!,II)p,

S:IO Iq"dicllveis aos vel'llador,'s, I' nos sHpplellt l" 11 111
' os

suh"ti'lIil'illl, a, dlSposi,:lies (los arts. IIS, I::!II I' 1~1 dl'sle
Be;.;ul.uneu to,

Art , Hii. No din aprazado o nununciadu 11 ramarll muni-
cip:d"l'l~ullilla ás nove horas da llI:Juh:" procede I Ú aos netos
de quo traIa o nrt . t:if).

O respedivo presilknte, 1'0111 Illt\:l a I'uhlicill:<d('. vcrifi-
cando acharem-se inllll'to, os otllcios que eunti vcrr-ru as nu
theuticos, os :lllrirá e III:lndarú ,'ont']':I" 1I11'-III:1S :1;IIIII'IIIÍt'n:;,
devendo s..r ,'~nipto na ael:l o n umero das ]'1 ceiJid'I'.

Em seguid:l se procederá Ú :lPUI':lt,'iíO das ditas 1I111helltil'as
com os \ er<'llores presentes, pelo IIIP,IIIU IIlo110 pur 'l Ili: I; fdla
a :JPlll:\I'i"iO dos votos lIel:l~ meS:l" I'l\'itonll's.

Art , [;jS. QlI:lIld.J, pllr fall:l ou illlpeliilllt'nln dl~ :l!guIls
vereudorc-, U:l1I Iur p"S'iVI'1 1'I'I\'III'ar ~U'S:1I1 no di;1 :llIrazado
e alllluul'iado, o presidente da 1'IIIIIIIra l'OUI'IH::lr" u [u r.uueu
tarú SUPl'ielltl'S alim de não ser por lal mouvo adiadn o »cto
da apur:lri1o. ~i esla provid,:ncia fól' impr:i1.ieavd, poderá
elle tr:mo;fl'rir o ucto para o dia lmmcuinto, puiJlil'allllo- se

tudo p"r l'tli:aes, c, sou-lo p",sÍI'el. pel:l illlpreu-::1.
Art . 1fi\L :"la apuração :l C;'IIJ:1I':I mun ioipal ,;e lhuitará

1\ SOIIlIIl"r o, votos mencionados nas tlifl'oruul,'s :lulllPlltll:a:3,
:Jlteudentlo ,úlllelltl) ÚS da,; ,oJei,:i1!'~ Irilas pl'l"allll~ III11:;a~
0I'!.(lllIi7adas d,' eoufol'llliil:lde com :lS di'IIII-:içõe,; U:I SI'cl)io i"
deste C:lpitulo.

§ 1. o N:I :ll't:1 da apuração geral se f:lrú espeeili(':II1:1 decla-
ração da,; autheutlcas que, do eonforIllid:,ue ('11111 a disp'J'it'ão
deste artigo, r1,'ixarem de ser :Ipuradas, e IJI'IIl assim dos
nomes dos l'idaUiios que eonstar deltas torcm sitlu vutnd.is, ,.e
do numero de votos de cada um .

§ 2,0 Na apuração os votos que, ~eguu(lO as aullllJlltiells, ti-
verem sido tornados em separaUo pi-las mesas ellJiloraes 1150
serão sommndo-, mas espl'cili(,Jdamenll' mencionados lia acta
da apu rneào geral.

Art. 160, Finda a apuração, o :;ecret:lI'io da carn.uu munici-
pai puhlicani, sem demora ou interrupção alguma, os nomes
dos cidadãos que obtiveram votos r o numero destes, forman
do uma lista geral desde o numero mnxlmo até ao niinimo ,
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Art. 16i. Em segnida SI' lavf;lrú uma arta, na qual se farão
as deel"ral:õe, dt' quP Ir:;\alll os §§ 1" e 2° do art.' HJ9, e se
menl'iOIHlI'à,) o, nom-s do, cid"dãos e o numero do, votos
que l)btivl~ram para s-nador de-de o ma"imo at" ao minimo;
as oCI'orr,'nd:,s qUi' se der.un dUl'1111t" os trabalhos da apu
ração e as represl'lItaçõe, qlle, por escripto e assignadas
por qll,dqller cidndào I'\<ogiv,d, sojnm presentes á camara
muni,'ip~l, relativa, á apurnçào geral.

Esl:l :Icta "e 1':'1 assig nad« p,la camara muniolpnl .
Art. l6~. [)11 a-ta d:l ;Iplll'al'~" gel<ll ,I cam ara municipal

rernl'ltel:i im lIediat:i1nenle nm:,' e.pi:1 authpntica ao mi nistro
e "Pefl'l:lI'ill de p"tado do" negot:ills do illlperio,aCIITIlP:luhnndo
a li,ta tr'pli,~p, a"ig'II:1I1:1 pl\l:1 uu-sma rumara, par:l ser pJ'(',ente
30 poder IlIodl,rador; nutrn cópia ao presidente tio ,Plwllo;
e outra <Ia pn'sidente da n~'lH,cliv:l prov inda, e\cl'ptuada
a do I\io de .1:lIlrirll

Art. t6:1. N» VI'ri!1cal:ão 110s poderes a que proeedcr o
senado n!lS termo- dll art. :.!l da t:ollstiluic~o, si 1'f"IIit"r a
eXI:IIIS:',,, li" li;;t:l lriplil'c <lo s',Il:"llIr 11I)III,'ndll, I':lr·"e·lw nova
eh,i'::"o; no I,a,o d:l CXI'lll,ão rel':dlir I~III qu:d'lUl'r 11"s outros
dous ddadãlls "OIlII,Ulpl"d s na li,ta triplil'e SI'I:', 1)I':;:lItiZ:lda
pelo "'IUido nova li-tu I' "uieit" "O poder mOl1er:ldor

Art 16'1 Si (1 seuadn 1'C"(1llhl'I'el' que ~L:Ulll ou ,llguus
dos tres ci,lal!:'los incluidos na li"la tripll('e ,e :ll'ham compre
Ilendlilos eiu q nnlqucr d:IS inl'.olllpal.ilJilillad"s espl'eilie'i1las
no art. 8;i, serão del'iarado, n ullos os votos qUI' Ihl's tiverem
sido l\;Ido" o o l'idadão ou eidad:lIls que se sl'guil'em ('omplo-
tarào ~ lista tr iplic .. ,

Art 16;i. Pl'oceder·so·h:l lamIJem a nova eleição, quando,
ant ..s d:) CSI'olll:1 11e senndor. f,<Ilecer :t1gulll dos tr.-s cidadãos
qlw eOllli'uzlm'm a lista Iripli('I',

U 1I1l'Smll l-e ohsorvarú 110 1':1"1 de moru di) "Olla<lor no mea-
(1,1. CU.i"S poill're" não ICIIII:lI!l ,ido uiurla vpl'Ílkados ou
qU:ln ilo al~um dos cill:i!lao" illl'.luidos na lista lriplie,,: I'arl'ça
de qllalquer das cOTIIlir;õ," d.. elpgii)i1idad" exigida" nos ns. I,
U e IV do art. q.;) da Constilui,;:'IO,

SECÇÃO q."

DE ELEIÇÃO DE DEI'IITADOS Á A'''EMIlL~\ GERAL E DE ME~lHI\OS DAS
AS~"~IIlLÉAS LEGISLATlVAS PI\OVIl':CIAE:;

1\1'1. IGG. As provillci:ls scrào divididas em tantos distri
ctos e!eiloraes I[\lallto' f"rl:lII o, "~\lS depulados:' :lssemlJléa
gorai, attelldendo-se quantu lossiv..\ ú igualdade do popul,lção
entrr o' di,trictos de cada provi uci:i, .. respeitando-se a conti
guid:ldl' do territorio e iI íntegri.lade d« municipio.

Art. 167. Para lodos os effeitus e1eitoraes, a " ......,..II.LlYQ
arrolamento da população geral do Imp,/' ,--siLIi~IJ;ã8------..-

í'()...\~\\\\1 111o!o)"
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iunlreraveis as circumscripções pnr1ielti;1('s c municipaes cou
lempladn, na divisao dos disuicus ek1Lol':ICS de que trata
o aru.;o antecedente, nno obstante qualquer :dtl'ral;ão resul
tan.e de CI cação, cxtiucçúo ou subdivisão UI' p.uoohius e
municipios.

Art , 1tl~L A divisão dos distrirtos dei tornes, feita de
cnufurruidudc COIIJ o art . li da L"i 11. :JO~!l de \J di) Janoiro
de IHH!. IJ,'IO po.íer.i ser alurnda jll~lo goveroo, del'liÍs de sua
jlnldical,':'o.

Art , l,,!l. Cad:l rlistricto ell~,!.;i'r:i Ulll Ilel'lIl,':!o á ;';;;;em
hléa g(lral I) o nuuiero du Illellilll'<lS ILI êl"SUtuldl'a II'gisln
tiva pruviur.inl, que, de confurmidadr (',0111 o ~ :1" d» art.
li da Ipi 11. :JO:!!l dc ü de Jauciro de lS81 (\ com o art. l°
§ 16 da L(~i n. 8'12 de 1!l de SI'IClIllirl) de H;;):;, ti du"igllndo
JI:l sl'gllinle tahclla :

í::i
,.
<l

::0 r"
.l

:30 ;j
:)6 -i
:J::2 fi
~,2 ;;
:~~) :3
íl) 2

A IlI:lZOIl;l, ••.•.••.••

ESlliritll-S:1I1to .
Sa ntn CalliarilH: .
l'ar:lt\,i .
G,ly:17, ••.•..•.••••••
l\iti (;rallde do Norte.
'Ialo (;1'1180'0 .•.•••••

P:ll'á ..••...••••.••.
Pi.ruhv .
Alag,',ils '" •.•..•...
Parnhvln .•.•..•...
Seq,'il;e .
Jlio di' Jrnolro, ()XCi)-

ptund..s os distri
elos da côrte e
SI'U muuiciuin ....

I1io ti I'illld,' do Sul ..
l\1:1rallli~o .
S. Puu!o .
Cr'lr:i .
Bahia .
Pernarnhueo .
"riu:,s tioJ',lcs ....•..

Xumoro .ln mcrnluo. da-;
assc mblé a s Icgi:,;lati\":\'i

prorinrl;..ll.~s
:'\ll111('1'0 de m cmhros

1'01' di:-ill'ir:tos

H
il
11
11
11
11
11
10
H
6
ti
li

Art. {íO. A eleição de deputados {, :Js:"'ll1lJlé:i g,'j':d se farú
110 l° dia utíl do mcz de Dezembro do 'l" anno de CilÚ,1 ll'gb
lutura.

No caso porém de dissolução U;] cilnJera dos deputados, o
governo mnrcnrn, dentro do prazo de qunuo mczes «ontndos
da ~l::la do decreto da dissolução, um dia util parn a nova
c/elçao .

. A' elei('iío dos ~lembros. das asseruhléas k~i,lativ:ls proviu
cwes. se procederá no UILll110 nuno d:l respertivn legislatura
no (1111 qlll' mnrcur o presidente (LI provinrín ,
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},rLl71. o juiz 11e direito qu« ('xrrCl'r jtll'i,;,lil·/.';"o na ci
dade ou villa de,;ignada p,'I', grlH'rnO p:lrll cahe';I do dl-tríctn
olr-itnral , ou, rrn e:lso de f..lta. o ';I'U subslitu t» Ionu.ulo em
direito, ou linalmente, na [all:l.lo ulum», ° ju iz do di!'l,;to
da COIllarl'a mais v rzinua , COlllpOI{1 eOJII o,; pl'l',;idl'nlf'S das
mesas eleitor:ws 111 11 a [uut« por 1'!le prosidid», ;I qual fará a
apurnvàu geral dos votos das divr-rsas elei<:i'II~'; do tn.smo
dist: ido P;Il'1l tlcput.ulo Ú assrmt.léa g"l'ral ou 1Ill'IIIIJros das
assr-mhl a, leg-i,,:I:.tlvas prOVill('i:lí'"

Art , 172 Na eidadl' orul« houver n.nis dl~ lllll juiz de
direitn S"I:' (H'f)"r1I'nt(' da j u n t» al'lIr:lrll!ra O IlIai,; aruigo,
tendo pl'I'f,ren"in 11 de mai- idaril', I/uanrill [111' i.gllal:t » n ti
guid:l(l,' ; c, scgulldo ;\ lilC';llIa n'gra, sl'r,'o ,;ull'-tiluidos uns
pelos ,adro, 110 caso de f:il la 011 i111 pedimcn to.

No uumicip!o «rn qu« houver d.rus nu mais .listr i-tos nlr.i
tornes, seglli"'';I'-ha 1};lra :1 pr ',;'dl'lIeia de c:ldaju'lla »pu
rador a a l'l'gra ;Il'illla (";la:,e!eci<l:I, eOl'n'Spollrll'lI'!O a nnti
guidad« dos iuiz '5 dl~ ili!'1 ito :'0 1I1IIIHTO do, ,lj,;lrid' s eki
toracs, 1[" mo.lo que I) III:li, "llli",o sirv.inu In di:tl'ido, I)

illlll(('<1i;'11) no 2", e :I.',im por .linut«,
O govel lia 11<1 cI'II'II~ e (I'; !,rl~,irl, 11 ti'" n:1S pro', inei,'s pllbli

car.io ('01(1 " couvon ieute ;illtl'el'rienITl:1 or.lc.n 1'111 'I;rl~ o~
ditos juizvs I!eV.1LII servir II:IS m:'lIciolladn,; juutn. apura.toras.

Art. 17::, A junta :1I~lIl'adoril ,;e reu ni r.i n" c,,'a d,') ca
rnnrn m un ici p.d 011. II~O ,';1'1'110 :1I1,ollll:>IIH'nIO 1"'';'lvel, em
outro edilkio I!<'sign"do (leio j uiz de din-itn ,

No municipio 0111 que lonvr-r dali'; ou mais 11i,;tri,'los «lei
tornes :IS juntas npur.rdorns de'iSl's disteietos ';0 T'I'lIniriio-na
casa da ralllllra municipal :J do distr k-tn 1'111 que SI' n.har esta
ens,l- I' ",; dos outros dist rict..s 1I0S I'dili('ios que 1':lrill':;';I' fim
de·igllal'l'llI o gOI'OIIlO JW 1'llI'!n " os (lr",irl nle, n.« pr.ivin
elas,

1\1'1. 17L Para que a junta a lllli':lIlnra lill';"II rll1'('(~iol1ar Ó
neecs-ar!» a presl'nça, p(do mI'IIO';, de qu.rtro 11I'1"'idl'lI l e,; de
asserub ó", «leltnrncs. !'-liI L<lI" dl',;le,;, ';I'riio rhanlndo,; pela
orrlcm d: sua votal':lo os juizr-s di' paz da I'nrncili,} nu do
districtn oude Iutuciouar a ju uta, Si nin.la «stes não com
parecerem, rcrorrcr-sr--h« ao, [uízcs de [In d" l':lI'Iwl!Í:r ou
do dl-tricto rnuis vizinho.

Ar: 17:;, S:10 applirnvcis :IOS presidentes I' ao, d-mais
membro- (1:Is juuta- npurudorns, e "O,; qlll' os d.-vcm suüsti
tuir, ;rS di'[Jo~i,"'úes dus arts. H\J a 121.

Art. 17G. A :qJUr"I::II) ~er:" ,,~ [ll'UeelleJ'ú (leIas nuthcnticas
das nct<ls dflS eleições do que tl'al;l o art. 17l, dentro do
prazo d« 20 dias, cuutados do em 'lUA ell:ts -c tlv.-r cru roito,
precedendo annuncio p"r edil:l('s allix:ld"s em lognrcs publi
cas, e, ,;,'ndo possivel, pda illlpJ'ellsa, e aviso aos pre'idellles
dns m(',;ns eli~itorac,;, com dei'lanll:üo do dia, IJura e lagar
da n'ulliilO.

§ L o No ca,o de ni'ío tcrf'm sido recehi<1ns to(lns ns alltlJen
tic<Js até no decimo dia o juiz de dirpito requisitar:, as que
[nllareLll dos pre,;identes d'ls rl'~peclivas JlW,;:IS, ou eópi3s
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dellas dos tabelliães ou escrivàes de p:lZ em cujos livros de
notas estiverem transcriptas . Qualquer que-eja entretanto
o nuuier» das recebidas, a apuraçno SI' far:'1 até :10 11m do re
ferido prnzo de 20 dias,

§ :l.0 E' permittido a qualquer eleitor apresentar as actas
que faliarpm; e por ellas, si não houver duvida sobre a sua
autheuti.-idade, se procederá ú apuraçào .

§ 3. o Si, lia hypoth-sr- dn que SI' truta nenhum dos cida
dãos votados reuuir a Inltiori:t dp vot.« nos t-rmos do art. 178,
marcar» o juiz de direito novo prazo, que mio «x-ed-rá a
outros ~O dias, para nova aplln\l'~O gBi'al ('0111 as authentícas
que na 1" tiverem Ialtado e forem rl'eddd:\s neste :,egundo
prazo ,

Art. 177. Na apuração a ju utn SI' lilnil:lr:í a SOll1111ar os
votos mencionados nas dill'I'rBllles nutlll'lIlil':ls, :tllendl"ndo
sóm-nt« :'IS dvs elniçõl's fl'ila:, 1'1" :11111' ruo-as org:llliwrlas de
cllllf"rlllid;"ln c"m as dislJosiç()(~s da :'()t'<::10 la dl'sle Cnpitulo,
e prllf'l~dl'r:i 1'1'111 modo e,lnlwJI'l'ido 1I0S arts. 11;9, 160 e Hii,
servind» dI' secretario um dos uu-iuuros ILl mesma junta rlesi
gnado pl'lo presidente desta,

A nl'l:1 da npuraçào gl'ral '1'1':'1 n.s,igll:ld:1 1"'!:l junta I) pelos
eleitores pn'sl'ntl's que quizr-n-m.

Al'I. li8. 1'\ão se ('on,il1erlr:'\ 11,'ito dl'llIlt:ldo ú assernbléa
geral o cld"dãll quo não reunir a m:li"ri~1 ahsuluta do." votos
dos eit'itorl's que ronrorrerem á eleiçâo ;'

Esta IIlaioria ,('ril calcula.la pol"s vutus tomados e :ljlllrados
pelas mesas eleitoraes sem Inelw;:io dos votos em scparndo.

As codu las em brnnco lI:ioSI';:1O rlJlllputadas para o r:dculo
da dil;, IIlaioria.

AI t. 17~1. :'\0 caso do nrtig» ;'lIt l'cl'dl'llli', lavrada a compe
tente ad:I, que sprá nssignuda pela junta I' pelos eleitores que
quizeretu , o presidente da j u n t» e\pedid os neeessarios avisos
para que ,I' proceda a nova pleil::I/) :20 dias depois da apu
rn~'ão .!-(I'ral,

Os d itns avises serão dirigidos :1IIS 1ll""'"0S juizes de paz a
quem se referI' o art 12'1., e a1'01l1 P:lIl h.ulos da I j-.;I.;\ dos
DOfl)I'S dos l'Íd;\d~os que POSS;'1ll SOl' votado, na :la elei~~~o nos
termos tio artigo seguinte,

Art. lHO, Na :la ell:i~'ão, p:lra a qual servirão nas as
serubléas eleitorue- as Illl'SmaS 1II1',a, dn 1", só poderão
ser votud ..s os dous ridad:los quI' III'SI:1 tiverem obtido IlJ'ior
numero de votos e, si houver empate na VOl:II.'ãt" lerão prefe
rem-ia os quo forem mal- \ elho« em Iriado, E' sufflciente para
eleuer o deputa,lo a mniorla tios votos quo fururn apurados,
juli!nndo-:,e nullos os votos que rec:lllin'lll «rn OUI ro~ eid:lliãos.

Art. 181. Para o 11m declarudu r;liiS dousartigos antecedentes
os juize» tio paz, logo que receb-rem « aviso do presid-ute da
junta, el n \ ocarão o, eleitores e :10 m-smo ll'1II1J0 as u.esus da
1" !'J,'ição 1'01' offlcio 011 notiticnrúo I~ por ..dita! uífixado em
Jogar publico, o, sendo pusstv«l , pulll;(':ldo p"'a imprensa,
de('ianlntlo-se que a reuniãn SI" effectuará ás novo horas da
manhã do dia e no ediflcin designados.
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Art. t82. Na eleição dos membros das assernbléas leglslatl
vas provincines cada eleitor votará em um sé nome.

Art. 18:3. S,'r~o considerados membros eleitos da ussernbléa
legtslauva provincial os cidndnos que reunirem vot,'ç;'o iguel ,
pelo menos. ao quociente eleitoral, calculado sobre o numero
total dos eleitores que concorrerem á eleição, dividindo-se este
numero pelo dos membros da a-sembléa que o dlstricto dever
elegt'1'.

§ L o Si algum ou alguns dos cidadãos não reunlrern vota
ção igual, p.'lo menos, ao dito quociento eleitoral. l.ivrada a
competente neta, que será a-sign.rda pcl.. junta e pelos eleuo
res qlw quizoreur, prooedor-sc-ha, quanto aos lognres não
preenchidos, a nova l'Iei(·{jo.

§ '2. 0 Nesta 2'" eleição, que deverá sr-r feita 20 dias depois
da apur,l(',h geral, expedindo par" este 11m o presidente da
junta os ueccssarios aviso, pelo mvsmn modo estabelrcido ne
art t7!l, servirão nas usseu.htéus I'leitorat's ,IS rue-mas mesas
da la llei,ão.

§ 3° :'\a dita 2" elelçào a volal,'ão para os log:II'I's que na
1" II{IO 1'''1'''111 prnl'nehitlos por falta dI' votal;iitl i~l!lll. pelo
menos, :lO quociente elcitorut 1I0S termos dl'Stl' arll~ll, devorá
rccauír IIt1S cid ..dàos 1J1I1' SÜ 'f1glllrem em votos ,\IlS I'it'itlls até
ao nU'"I)fO duplo do numero dtlS logares não preenchidos.
Assim, si Iôr um só o IO~!:l1' nno preenchl.lo, a volal.':lo re
cahírá IIt1S nomes dos duus eid"daos qUI) tiverem sid« mais
votados dl,pois dos eleitos; si forem dnus o." logarvs, n-cahirá
a VlltaçilO nos quatro mais votados, Ü assim pur d inntu.

N.o -e «ontarão os votos dados a eidall<los que não se
aeharern incluidos no referido numero duplo.

~ 11. o Si para o 11m do parag""pho -aruec.-dente Iôr preciso
preferir «ruro cidadão« igu,,jllll'nte votados, terão prcferencia
os que forem mais velhos om idade.

§ 5 Quando na hYl'ott1<'se do ~ 30 não houver numero
de l'idndiill' votados igual, p-lo m-nos, »o duplo do numero
dos logaros não preencb idos. não terá applieação a disposição
do IIII'SIIIO 1',lragTapho, e 11<1 2" e.eição cad» «leitor volarú em
nm só n me livreuu-nt« como na ta, sendo "m tal caso con
siderudos eleitos os eidaduos que reunirem runíor numero de
votos.

§ li. o Si pi-la 2" eleição, no e '.' so do parngrapho antecedente,
não Ikal'e,,· pl eenchid..s tudos os lugares por terem sido vo
tados cidadãos pm numero interior ao duqueltes, Iar-se-ha
para" pr-enchimunto dos re-taute- lozarvs nuvn elciçâo em
dia qu- n presidente da prnv iucia rlesígnnrá, no menor prazo
possível, nunca excedente a fiO dias, proo-dondo-se nus
termo- dos arts. t2!J, e seuuintes ,

Art. 18'L Na 2a eleição n que se proceder nos termos dos
arts. t í9 e 183 § to serão ohserv atlas, Qua nt« ao processo
eleüoral t' á apuracão gerol dos votos, as displlsl~ões esiabele
ciuas para a Ia l'leiç:io.

Art 185. Concluída delinitivamente a el . mfiRTI'firmiti'ltlh....
no livro de notas do um dos "b"H''t .~«'I!\ft

/)/1,..,,
(l r- r- ,_

r I I; 1 .' [) O '
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apnra~';;o geral dos votos, a junta npuradnm rxpr,rlir;; diplo
IDas ;IOS I'/nlll," - d"pulado ;í assf'lII'"":t g"f'r;lI ou 1I1l'0)/, os da
a~se/llbJI'a le~i,;I,iliv:1 IIl'ovinl'i;tI, ri'IllI':If'IIIIo as d'pi"~:I then
tl('as da ;'da d;1 ilPU1H\'iio rios Vllt", ;:0 :oinis!!'1J d" iO'l!erio
nH "flrt,', ,'li) I'r(',IIIml!" II;I.S 111'0\ illl'i;';';, I' "I C:illlara jlo:,"epu
tad~,s_Oll a :I:',OIlIl""a ln~i;;lativa proviuoini, cunform. Iór a
ele/cao,

'A'eôpin aulh"nli,'n d:l ,1('1;1 d'l :qll,ral';'O g('r:d dos votos
fera fi "Iplo'/I' 1/111', nos 11'I'II'lh "1',le :ll'ti~/I, rli'll' -er ex
[)I dllJ .. a" i'11~111J dl'P"I;fll', ,í "',"111111,'", ,é:I'I:d 1'11 1111'11 hro da
a~;;Pl:"JIi':I 1""'isl;lIil"1 prflvii"al ':1'1'," "I'''IlIpaldt:id:l'' nu-sma
""/1"1 d,: flnkio dirigido :'fI el"il" " "_,,igll,l(lll 111'1.: j .ntn
:ljlllrad')l'a, .

Art. 18ü, NII l'I1S0 de fI'I'C!!III"','I' :I 1':'1I1:II'a d,,;.; dnplllallos
011!1 :1.'>P/l1 1':1 ll'"i'!:"iv" !I'IIv'!lri,1I "111' 1I111 ou /l1:lis dos
eli'lIli.S (','I,io I'flrlljl clu'IIII"!,,, 1'111 1/11,111/111'1' d:l' iIlClIlllp:,tibi
Ii,;",l,', "'I"','ilil~ ,1111;'; 1111 :11", fi;;, ,"'1:11' 111'1'1:1'; d"s 1I11110,s os
votos qlln lhes tiverem sidll ri .los, " Pl'ilCI'rler Sl'- lia :1 nova
eleição, li" qua] 111'0 poderão s-r VOllldo" o eid!ltliíll ou I ida
dàu-. 1'11.13 1,1" \:,1:: liv I' SltllI [Jill' ";.;," "'olil'o !IIlIlU/I:Jo!:I.

Prllep"PI'-~I'-h~1 !:1I1I"PI1I ;) nuva ,oJ,oi~'::o, si "a nn u lill:)('iío de
vot-», I,cla "illIlarn 011 ~IS"","It1('lI 1'1',"/1111 a "X"ill'iÍlI dc .I/glllll
dos '11'" tívl'ri'11I IIlJl,d. o 1'I','(le"liI'II diltlllllia,

Art . t'ij, O l'j(1:,,"'o 1111" f,'", ,'k!I" 111'1'1I!;1I10 ;, l1s'i'rnIJl,;a
gpr;d 1111 1I11'llIbrll "" a'si'II1/,1('" /",'.!isl;IIil'a (ll'uviIlI'I,,1 por
Dl:';' Ik 11111 ",;;lril'lo tCIÚ Il rI"l'itn di' IIpl:,r P()!o di'lril'!o
QIJe I/llizor "rl'rf"elltar, "\ ,'plií .. 'I'r:! f"iUI den tro de Ires
dias dl'I"Jis rIa "crilil'''\:iío d"s (lOt!I'I'IS,

§ 1," N:',o lillVl'pdn ol'{'~o, IH'I'V:""""I,i ;) e!l'il':!o 110 dis
tricto dll !'alllr2/id:ldQ do 1'11'110; 11:1 f,,111I rI,';;la, 11 do di-Irir-to
da residcncia ; e n« falia dI' :"lIbll", :, do di;;tlieio l'lh (lilO o
cirlad;i" tiver ohtidn mais vutr.s rI'!: li'-IIII1I'III,' 1l1l n unuru de
ek-itures I/'le o h"uvr,lelll (,/('ilo. No I'lISII "I' 1',1:11'1'111 os rlis
trirtos em pruví mia-, diversas, fill'l'ii"I','r:í a ell'Í('::o do dis
trirlo 1)('I'Ien""IIt,' Ú provim!i,1 "" I:~IIII',I/id"dl! d« ekito, ou
na LI/Ia dl'S!:1 á provilll~la de "lIl1 I'I'-id, 111';;1,

§ 2," NII di;ll'il'lo 1'1'/11 qll,:I lI:iO 'I' rI,'1' iI up~'iío ou a !'f0t'f'
rencia ria lei 1"'O(lI'dl'l'-se- liil a nnva (~leil;:I!I.

Ar]. 1R8. A' nova i'11'il'iío IIOS (1::'0;; Iks dons artigol's nlltl'
cedentes SI' (lI'Oel'dl'r:í no I"ilZIi I' ,'nl virt urle da e~'1I111Iuni.
carão dI' quo tl'alil o :II'Iigo sev u int».

Ar!. 18!'. No ('11'0 de vaca di' "1'PUI:1l10 Ú assplllhlr'a g'rral
ou dI! m.uuhro de ,1S"pllIiJlf)a I"gi'''iativa nrnvincial. que
oecorrer durnut« a 1,'gi-JallJr", pl'ocI'dl"r se-tia a 1I0va eleícão
para pl'w'lIelJillll nro dll jllgar. d,'nll'll dll /"'ilZO dr trcs niezes,
contados du dia em quo, na ('Ul'tf~ o goverllO, " nas pl'lIvin
~jtl;; o pre;.;irll'lltl" tlvel em I'lInlJecilllPIIIO (lI'rto da vnga, ou
em que l'el'ebl'rell1 C"mlJlflnil'iI(';io destil, feita fie/o pre.
sident'l da I'llmal'a dus dl'putadu;.;, 110 10 eilSO, ou pelo
pl'i1sirfellte ria !I;;Sefllhh"11 IC,~isla(lv" provinl'ia!. 110 2 o As
COl1lfllllIlÍ('ar;U('S aos pr"sirlcnl"" dc província rr/ati\'as ,',s
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vagas de dCi,utudo á assi'illbl,;a geral Scr,'IO dirigidas pelo cor
reio soil l'I'gi"tro.

No caso dI' auurntnto do 1J1lIlH:r:1 rlo depurad-» ,í assr-mhléa
geral uu dos memhros ,i<' aS,'IJIlIhléa legISlativa provuu-inl
tem lIpplic:H:::O o dIsposto JI:I 1I1LillI:l parte do urt . lfj:l.

SEcr:ÃO ;;"

nA ELElÇÃO fiE \'FTIEADl'HES E nE JI'I7.ES nE l'A7.

Art , l~)(). As camarns muuiripnes C()ntillllar~o;, eOlllJlO:'-:"~
do mesmo nuurcru de \"1'1'",,,101'1" 111,11,':111" na II'gisl:w;'li' \'i
gente, rum l'~Cl~"Ç:jO d:1S sl'gllill!<". qlle 11'1';10: a ,lo ru uu iri pir:
da l'lIl'tl' 21 1I1/.'lIlh,o": :1-' d:l' (':,!'i';"'s das pl'ovilll'ia, ria lIa
h w e di' I'c" na!III'II\:O J7 : "s d", ('" I·iI 1', d:l' dll 1';' r.i. ~1:II'alll';ío,
Ceal';l, I\io dI' .1;111"11'0, ~iill'" (;,1';11',. S, P,,"ln I' S. I','dlll do llio
Grando do SIII I:i; I' a." dns 1';'1,il;II'S d;l' dl'II,,,i, p,ovllll'i"s 11.

C,IU" umn das rue-mas c 11I1:'I';lS tel'ú um pl'l'siul'lIt l ' I' IIIll

vice Ikl'siuI'II!r', os 'llI;le, ser;II' "leitl's aflllllulllll'lIle. lia I"
,es:-;]o, pelos vl:re:lIl<-res r1l'lIlre,;j,

Art , -1\)1, F"ila a Plillll'ira üir'il;;'(' Ilr 111'P'lt;,r!os :'1 ;;S.''''III!1II;;1
gornl relI' mouo estabelvcido n« Li-i 11, ;lU:!!! Ik ~I u" h'1IPjI'O
dI' 18tH \' ne-tr H,'gul:llIlI'lII0. l,rlln~del"Sl',ha tarul.cm ;'1 olei
ç50 das -a-naras municipa- 8 e dus juizr-s de P'l7. l'11I to.to fJ
Imperio 1111 primeiru dia uul do llll'~ d,' Julhu que se "I'guil',
COI11l'Ç"lldu a. correr 11 IIlIallicllfli" UO di:> 7 di' ,1:>111'110 suhsc
quente.

D,: l'ld;l() f'UI diante sO ('olllill\wr:':1 1';17.1'1' a mesma ,'II'iç~u
l!t' quatro ('111 qll;;t:-" :lIl1l0S rm 1~1l:11 di:1 do 1I11'Z IIi' Julh»

Ar t , 1\1:2. 1'\:. ('lJltl). n.rs (':qlilal'" d;l." plllvill('i:IS " II"S UI'
mais eld; d.-s os \ürt';'UOI'l'S só P"UI'I;III ';111' f'I'I'I"ilOS quatro
nnnos d(,p"is de li udnr o quntr i.n uio etn que survirr-tn .

Art. 1\3. A dpi<:;'o ue \'1'1'I'111011'S I' a de ju izes di' paz SI:
rã» feitas I'Oflju:rlnlllellte pna!!I";1 m. ,;lJla IlIe'a l'I"il·,nd.

Cada eteitor dl'l,o,il,II'a lia UI na duas redu lus, sendo urna
para a 1" eki~'~o, e01l1 o I'OlltI"-I);Ir;l vere dllr-e a outra parn
a 2', curn o I'Otlllo-p;lra juizes di' P"z da parurhia de .. ,,011
do distri.-t» li, da parochi» ue.,. -

Art. 19\., 1'\n eleição de vereadores ('ul1;1 r-leitor votará em
um só 110111\'. e 1];1 (te jlli;:l''; lk p:1Z CIII quatro 1I011les.

AI1. l!!tL Tvrtnin.rrl« o rt'I'pi'lrnl'nlll das cedulns, () presi
dente da mesa eleitoral mandará separar :I~ 'IUlI ';I~ ICfllril'l'!Il
Ú eleirào de vereadores das que fllrl'w relativas á de juiws de
paz, distinsuindn-se outrc estas ulrirnns a, IIl~J'll'ne('IJtes a
eada UIJI dll' districtos ue paz em quo fll!' di vidida n purur hia,
quando, no 1(' caso do art. 9z, na pnroehia 81) pr()l'i'dl:r :'I
eleição perante uma só mesa Em segllid:J serão ountud.rs a,
JJlC~lI1as cédulas e publicudo () numero das pertencentes a eada
eleição.
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§ 1. 0 Serão apuradas primeiramente as cedulas para verea
dores p, successivarucnte :1, CI)IICI'fIlI'ntcs :i elcíção dos juizes
de paz de rada um dos di-trirtos.

§ 2.' Na aeta se 1':11';\ SI'p:1I a.lamente mençãu do numero
da~ cedulas recebidas e dos votos re1:Jtivalllcnte a cada uma
das elei.ões .

Arl.l!)6. As camaras municipaos continunr'lo a f:lzer a apu
ração ger:d dos voto, do munit-ipio ,

I':lra I',tr' neto silO :,pplil'avois ans vr-readoru- e :10, supplen
te, que o, suhstituirom :" disp",i','iíl'S 110 art . 1:';6,

Art . 1!17, A' apu rmão ,!.(i'r;ti Sl~ prllcr'dAr:'1 pr'I;,,; uuthr-nticas
11:,,; :ll't"" das i'leiçõl~s d» ruu u iripi«. d"lItrll do prazo de 20
di:", eont:Jfj,,~ tio 0111 qUI' 011:1,' ~o lil ereru fl'iro, precedvndo
nn uunt-í» por l-dilao~ dlixad"g em log':II'e, pur.l.cos ", sendo
pn-si vel , pi'I:1 imprensa, ('0111 d",'lar:Jf,'ão uo di.. e hora da
!'I'lJlli;IO.

~ I." No cnsn de 11:111 tl'f(~1I1 ,itio r,'ei'IJid3' tod;l~ :IS nuthen
til';', :II,} ao lU o dia, u Irl',il"'ntl~ d;1 (':lltlarn m un iripa! requi
~itar:í :1, que falt:lrcltl do, pro,ilkllll~~ <I:l~ re,pl~t:tiva, mesas
eleilorae,. ou eúplas di'll:l' do, l:dlelli.II's 011 e'l'rivill:, de
paz em l'lljos livros IIt: nota, 1"'iVI'I'I'1I1 Ir:lllscripla" rccor
rt-ud» :'1 nutorhlad« judiri.ui« mais ~r;l(lu:lda do municlpio,
si fúl' prceiso .

§ ::!." Quando até no u lthuo rl in do rr-Ioridn praZll de 20
dias SI" tiverem sido rcepiJidn, :lulillJlltie:ls de p:lroehi:I" dís
trirtos dI' paz ou Sel'çÕI~'" -ujo numero ti,' clouor-s, nos
termos rio art . 20~, 11:10 exe,'der ;'1 IIletadc do, de todo o mu
n iripin, nào se procedel:'! á ''1I1Ir:I(:,'l(l 1;1'1':11,,' a "alllara mu
l1l1'ip:t1 1I0 ml',lllo dia" paltle'l'al':'1 :10 juiz di: dirvito da
comarca aílm de ser 1"'1' est« lIIarl'ado novo pr;lzo para
aquell- :Ido, o qual TI:IO w,(,,'dl'l':'! 11 outros 20 <1111', dando
o mesmo juiz 11, provídl'lI"i:,,; 1I11:I'ssaria, pura IJUI' sejam
pre"'lttI'S á carnarn u-unuipal :IS :lIlliJellti,'as qu« t':dtarl'ltl,

E' applil':Ivel a c-to I'as" :1 d,.';POSlÇão do ~ 2" do :II't 176.
l' 1'1. 1!)8, N" apurn\:Io n 1','TlWI'lI mu nicipal proel'dl'rá de

cnnfunui.Inde CUIU :1, di,posiriíl's dos :lI't" lii!l, e scu" pa: ngra
phos, e IUO.

Art f9\!. SI'f:lO dcclm :Ido, voreadores os l'idad;los qUI', até
ao numero do, flue deverem compor :1 .-amar« do municipío,
reuuiri-m votação igu:d, 111'10 uenos, :10 quociente I'lt'itoral
calcula-lo sobre o 11111111'1'0 total do" eleitores que cou-orre
rem li ,'/eiçi,o, dividindo-se e-te num-ro pllr nquel!e .

Si ; lgurn ou alguns dos l'i(J;,dil"s nno reunirem n dita VOe
tarào, lavrada n competr-nrr- arla, que será :tssign"d:l pela ca
marn municipal e pelos I'leitores que quiz..n-m, prol'edl'r-se·
hn , q unuto «os legares não 1"1 enchido- :, nova eleicào pelo
mudo determina.to nos ~~ 2" a 6" dn nrt , f8;~, con.peunuo ao
pl't'silit-nre da camara munielpal a rX[Jctli~ão do, avisos de
que n ara o § 20 do dito :lI'tigll.

Art. 200, Na nova eleiçâo :I 'lUA se refere o artigo ante
cedente serão observadas quanto ao processo eleitoral e á
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apuração geral dos votos as di,posíções estabelecidas para a
1" f'loiçiio.

Art . 201. Concluida df'l1nitivamente a eleição, se lavrará
acta psp..eiaI da :1()\]r:J~~:·'o gt'f:d dll, vulns r:1f:1 vert'adllrt's, na
qual SI' farão as (}pelarill,'ões do que tratam os paragr"phtls do
art. 159, e se !llfJnt',ion:lrào os nome- dos cidadãos e li num-ro
dos votos quo obtiveram para v-rcador desde o ma:dlno até
ao minimu ; as occorrencias qlln se deram durante os tra
balhos lIa apuracão, e ns l'el'rl'sl'utações quo, por oS('I'ipttl e
assi . n:lI]:,s 1'01' qualquer cídatlãtl Illt-gi. el , Sf'j:llll prest'ules á
earuura rnunicipal, relativa, ú apur:ll:ão grlral.

Esta aet:l serú a,si!.'nada 1'1'1:. t'alll:lra municiual e tran
seriptn no livre do noras de 11m dos 1:"IPlli:'1's do Ii,gar.

§ 1." Dt~St3 nela serão rem-ttidas cÓl'in, aullwlllit'as ao mi
nistro d» impcriu na I'ôrtf', ou :'0 prl'sidl'nte II:JS pJ'ovincias,
e ao juiz tl11 direito dn (','mar"a.

~ 2," Na mesma oecasiiio :, r.unarn mu n inipnl I'xl'erlid :IOS

vPT'I'ao!ofl'sl'it'ilos. pnra Ih,'s "l'l\irt'llI di' diplomas, «ópias da
dita :1<'(:', qlll' sl'r:·'o tir;)I"'s I'Plo SI'l'l'l'lario lia (':lIl1al':I I' :Issl
gnad<ls 1'1'105 InCltlhl'os desta .

Esli's diplomOis .erão <letlllll'anhados de ofJil'ios. pl'ltls qunes
se convidarão os vI'rl'~dol'l~s I'i<'ilo". par:l pl'l'Slarr~11I jura
mcnto o tornarem posse no dia 7 de Jmu-iro .

Art :20:2. Si a eleição d.: todo o m nnicipiu Iúr fril:1 pr-rnute
uma só mesa RT!l razun de 1l:l11 haver nulla mais do que uma
parur-hia cujo numero dc eielli·res n.ro «xced« a ::WO, a
mesma mesa. Huda a cleiçüo, ,'xpediril logo os dipll'lllns :IOS

verl'adol'cs eleitos, .) pralienJ'ú os demais netos de qlll' truta I)

art. Ira.
Art. :::O:\. Si no caso tio altigo anlfJl'etlr'nle se houver de

prnrr-rlur a 2" olriç:io par- os IlIgares nno preellcllido< por
1'alln dI' vOI:II,'ão igll:t1, pl'lo 1111'11115, <111 IJlllwil'lIit' I'll'itlll'nl,
nos urmus do art , Hl!l, o pr"'idl'lIli' da camnra iuuuiripal, á
vista (\;I ar ta f('spectivn, 31'ornpanliada de oíflvio dn mesa
COlllmuuicando o occorrido, 1ll:lnd:lra proceder ú dit:1 2'
eleiçà«.

Art . 204, Quando se tiver deixado de proceder :'1 elrit.:ão
em paroelii:,s, d istrirtos de 1'3Z 1111 secções, cujo nuruer« de
eleitores exceder :l metade dos (j" tod« o munieip.o. ou
quando nus ell'Í~'õ('s ann ullndns hnn ver concurtido maior
numero de elt1itores do qu- uas julgadas válid:ls. ücarão
sem elleito as das outras parorhras e dos outros d istrirt-» de
paz e secções, C se Pl'ocl'l1l'd a I\lJVa dei~'ão ber:t1 no
munlcu.io .

Para esta novo eleição, o unverno na cõrte, ou o presiden te
113S pn'vi1ll'ias. designará Ili:1 logo que liver cOllhecimento
de qualquer dos factos referidos ,

Em nenhum outro cas« se fn!'ú nova e!fJir.:ãll geral.
Art. :205. QII:mdo nas I'IPi~'ões annulladas houver ('OUI'or

rido IllI'nOI numero de eleiu.res dll que nas julg:1das válidas,
devendo «stas em tal caso pl'lv:t1l'cer sl'gund,' a dispo-içao do
artigo anlecedente, proceder-se-há a nova apuruçào dos votos
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das eleiçõ0;; válidas. Si jú ~0 :1('11:11'0111 em w\(Jn'il~io o,; vr ren
1101'1:'; 1101,11/11'111" l'1t'il'", pr"cl'l1r':';í ,I c,;fa 1101'01 'q,;Jr!'I.'âo n
can.ar» d'l qu.urienuiu findo,

,\I'l. ':206. No 1'01,0 de IIIOI'(r, e"eI1S:IOIl mudvnra til' do
ru ir.ili« ri.. nfg'lIm vvre.«!»r. pl'()('el1L'r·oe·ha ;í l'!1'IÇâu ~ara
prr'l'lIcitillll'nto rI:l vagn.

A p"L:r II"V:r l'I"il';lo SI: prol'I'r1I'1':í I'!II dia qUI: ser.i dp,ignado
pl'lo 1'0\'<1'110 11:1 ('rirl,', 011 1"'1.. 1"'e,id"llle U,IS prov i nrins,
IU'lo 11111' tiver l'Oltill'I"1l11 11111 1'1'1 lo d:1 1':I.é'·'1 ou dp,!a rl,('e/H:l'I
eOlllIIIUlli(',IÇ:il', 'I"e 1I11~ d"VI'I;í rilf'ig'ir illlllll'di:t::IBl'fll:: o [ire
~iril'lIll' I!;ll'alllal:l nllillil'ill:i1 Id'lo "'I'I'('io ol'Ii legi-tl'().

Art , :207 A :qlur:II'iio gl'ral "11"; I' 010, lia 111'il'iio rle juizes
de p:rz .";1'1':'1 fl'll" pl'I:1 C:IIII:II:r IllIllli('ip," 1I'''I"'I't'V:I, 1111,'llrlO a
(lnr"I'II'" IIU 1i rlr..;tri· til d,' p:,z ",li",·!, dividido I'IB Sl'I,(,·ões.

; 1.° \' <lil:1 aplll',":iio : I' 11 "I"';!''/';I l'!11 s<,,-,uid:1 ti dos v.ito s
pnl'a Vlll't\~ldlq·;'S, p;'!ll IIlP:-:J111I jq"l!o e~qall(~kl·idll 1I11:1:1tO á
UI!IIB 1 "o~ al'l'. IHi' I' I!:K.

~, ~." ,\ ('Iuiliio tle juiz,''; dl~ 1"'7. ~'i';i rcglll:,da PCl3 plul'n!i
d"dl' relativa dH "ol,'s.

SI'ràll del~lar:ltllls jlliu'" til' pai. 11" qll;llro citladii", que tive
n-iu iI 11i;liOl'ia dll~ 'll!il~~ ~l'!~lllldl) :1 ill'd· IH 11;1 \'111:11';-111, n S(lUS

"llppl"IIl:'S I,." qUi' ,I' /111:' 'I u i: I!I "lil 'do" 1'I·la 1ll1"UJa
ordem .

,\11. ~O:~. Da apllr'I~:ão gol'!"i tI"s 1'''10'' p:I,'a juizr-s <]<1 pnz
s" /a\ 1':11':'1 ;IC[;II'spPI'ial, p,'11I !I"',"") IIII,do 1::-lai,I'II'tid" pa ra a
I'll'il'ilo d" \'I'readole,,,; 110 ar!. ~Ol, o d(dla ~1'I';:o e"ll':rliiclits e
rellll'ltid:l" as ecípi:ls de qUi' 11':1[:1 o ~ 1" dll tlilll art iuo ,

A"s jllizl's de WIZ el"ilos 'l'l'lío 1''(llI'didlls diplornns pelo
1I10do e..<l;d)l'lel'ido 110 ~ ::2" do 1111'''1'111 :lllír~o.

Art . 2':9. Quando :r ('I"il'iio rll' ju izr-s .le paz Ulr fl'ita em
po rochia ou c1istrir:to n:lo rli\"lIlidll~ «m SCI'ÇÕI'S, a 1'I"pectiva
IlIPs:ll'Ieilolal, lilld,l (I \'I"il';lO, I\I',dil';1 I"ço ::os juizes de p,n
eleito, 11~ dil'iolll:rS, e [l1':llit::!':'1 I', ril':rl:lis a"!u, ri" que trata
o ar t . 151.

Art ::210 QIJando lia 1'!I,il'iio ri" j u iz« di' paz f"ita em pa
r,,('!Jin ou tli,lr;I'lO dividido. 1'111 'I'I?"ÕI'S, SI' dei' ,dgulIln das
IiYPl)ilie,e..; IIIi'u,~iot';II1:I" 1111 nrt, :20\0, li'1':í :Jpplie,1 UO a «ssa
elelçuo o l!iSpo,IO 110 III1'SOlO :ll"i,~o.

Art. 211, Quanrlo alg'ullI:1 \'li/a 1'1',1' e/i'vada:i cat"!!o/'ia de
cidade,:l respe-t.vu c:llIJ:rra nlUllli'ip,d tUlltiuu"rá n Iuurcio
nar com o numero de vl'rI'11110I'e."; Ijlli' tiver, :Itl' Ú po,se elos
que forem nomeados na ell'ii..·iio gl)ral pura o qnatrtcn nln
segui nte.

Art. 212. i\ f!i"p{l'il:iio do nrt , lGi não impede a r-lei
çiio du camnras e juizes de p:rz I!OS IIl11nicip'os, parocl.ias
e distrll'llJs de paz, que f"l'l'llI nOI':IIIH'nte rreados. «om tunto
qu- o sej:1111 dentro rlo~ li/1Iill's marcados para I1S drstrietos
l'IeillJrne"

A..; ('aI1lar:l, e juizes d,' pa7., i'lr'itos 1'111 conforlBid"r1ü dl'ste
artig-o , só lerão exerl'il'jo :Ité (omar')1!J po~se os que dev('rem
servir em virtuI!e da eleiçuo geral do flue trata o IIrt. 191.
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Art. 213, Na narnchln novamcu!e orenrla c0l1stituÍlul0 um
só distrirto di' piz , ou nos .listriutus d'J paz do parochia 110
V311H'nte err-ada, si no to caso :) nuv. purochin, I~ 110 2"
os rlistric\os de paz tiverem sido i nteg rahncnt« d-smern
brados de outra ou de ouu..s P;II'llchias, os juizos de paz
eleitos n« ultima eleição geral enntiuuurãn (I servir até ao
fim do quaui. nnío ,

Art, 211J.. Qunud» os juizes do paz d .. um di-trü-ro, '1111' f<lr
dividido «m duus ou mais, 1ir':lrl'm residindo UIIS no territorio
a qlle SI: houver rr'dnzido o prlllll'iro, e o; outros 110, t-rri
tortos fIos dlSlrktos nnvarueute crl'ado;, faro,,, lia nova
f'!C;I:'IO n.s mesmos rli-trictos. oilS'I'VaIlUO-SC a disposi':;I') da
2" parte ri;! art. ~12,

Art. U;), No ":ISI) 11e se ('/illlprr'lil'llllercm em algnma pu
rochia que eunstitú« UIU só distrir'to dI' paz, Oll cm :ilglIlll
d istrit-to dE P;IZ ou secç;lo, 1'~"lilil;'I(J' l,el'iPn"I'lltes a duus 11111
nicipios, as ccdu lns, na 1,lt-iç:IO "c l'I'rca"orl',s, rclatil'as :1 cada
11111 dos nmniuipins, SCI';IO :Ipilladas sl'parad:IIIII'lItc, I' are·
spedi va ille,S,; 1 leitoral rCllwtkr:'1 e"pi;l' d:l :lI't" :'1., 1':lI11:1I'"S d,~
aruhos ('S muuiciuios p:lra o íi in dI' ,"1"'111 eOIl{.'·IIII'I:loIl's 11:1
allul':lÇ"o !.:f'ral O" votos C'ilIITI'II"lItl" :'! ('lei<;:lu dos "1:t'I:,do
res d,: curla lllll dos IIIl'SIlIO- ruun iri pios .

Art. :2tli. O juiz de dirvi!o tia i~I)lo"l'ea cou ti núa a 51'1' o
fl~II("('ion:ll'i'. ('llllIpI'[f'I1IC par» eOlill,'ec:' ua \,i1id"dl~ I'U u nlli
(.!aIIu U:IO ,Ó d:: ehiçáo de vIII'('::dures I' d,: juizes di; paz, mas
lalllllem d:: apllraç~o d(!:' votos, d(;eidilldo tud.rs :1,; ljnl':.tu,·s
('O!lecrlll'ut.e, a estes a .sumptos.

~ 1,0 Cabe Ihc porém ('Xt'r(~1'l' (',la altl'iblli(,'~o só em vir
tude de reel:,Ill:lç"o que 1111' f,·1' nl'I'I'selll:ld:l dentro do prazo
de :10 (lias, cnntndos do dia d:1 Iin:rl :lIlnl';I"~O dll' votos

E' íina l apuraçào, i!II:1nlO :'1 l'lei\'üo de \'I'I'I';lllo\'l's, :1 apu
rnçâo a quo Sl~ rl'i'l'l'il o art. 201, f', qunn to :'1 f'kj":'lll rll~ ju izcs
de [lDZ, a ,:pllrDç~u feita ()I'la-; IIl1'sas f'leitu: acs IIU ea,u du
art. 209, OlI pelas eamarns munieipncs no C:ISO do art. :207

§ 2 01\':" comarcas f'speeitll's de III:riS ri,: 11111 juiz de direito
competirá ,I dita aurtbuição ao juiz (h direito do 1" dlstrictu
erimtnal e, ni! sua f'nlta, aos que deVel'el1l suhatituil-o.

Art. 217. Sr'l':'! d-claradn null» a elt-i";II) de vereadores ou
de juiz.:s de paz IIOS seguiutl!s C:I,'IS: .

i," Falia de ohservancía ou illfr:]cçúl) das dispn,içues dos
arts. UH, qunnto ao dia c ;10 cdilil'io desigWldos 1'''1'.1 :i ('II'i,.,~o;
127, 1:2:-l, I:W, 1:30, t:J2, t:l7; 1'J1, quanrlu o n uuuro dos
votos ilk!;I111wnte n'I'eliitlos nu I'CI'U .:irlus puder influir nu
resultado da nh'il,':-,o; l'i3 paltn J' ; "I íV ~ !J", IJ U;III1]O
provier d,~ íraud« a f,,!t:1 de tl'an,,~rip',:~u da :iela da cl,'i~:lo
no livro de notas do tahelli.i» ou do i~SI~liv:io (],~ P:IZ,

2,0 Prova plena de fraude quo prt-ju.Iiquc o resul ta.li lIa
cleiçào ,

Sorti dl'l'lar:ll1a 111111:) a :Jpllr:II::i" 1:1'1':11 dlls vuto s. quarulo «:
velilical' falt." d'J "l,slll"iancia 011 illl'I:I(;IJlu (las dis;lIlsiçüIls do
§ ~o tio art. i[)7 c dos ~rts, tU~, lia parti' em qu': se refere
ao art. 159 e p:lragl;lphos; 201, cxet'p!u:,dos os scns I'aragn-
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phos ; e 208 ; ou quando houvnr prova plena de fraudo, nratí
cada no rn-smo neto, que prn.illdit/lIe o resultado d<l eleição.

Art. 218 O juiz de direito deverá prof-rtr o seu dnsp<lcho
no prazo illllll"orogavel de 15 dias, contados d" data em
que lhe fôr 'Iprl'sent<lda a rel'/am:II':1o, si já em seu poder se
acharem as cópias aUlhelltie;ls das acl:ls de que tratam os
arts. f;il {) :201 § 1", 011 110 C:ISO clJlilr:lrio, do dia em que
l'l'cl'hnl' estas cúpins.

Ar!. '2[9. () dl'sp:lcho pelo qllal lúr anuullads a ell'iç~o será,
por ordem do jui» d« rlirnlto, illllmad" "0I' carta do "scrivão
do [urv á caiu.u-a rllllnici,,;t! I' 1.;11111"'111 ;1 .. ad:] um do, ruem
IJI"tIS d:1 mesa el..itorul. t: pOI' I'dit:d :I/IS inllil'l's:,;"It,s.

(lllando Iur annullad:1 tI :lPIII';II':io!.',I'r:t!. o j uiz d.. dil'nito
lllnudar';, do mesmo 11I<lflo illlilll<ll' ° SI'I! Ili',SIItlI'ho Ü catnnra
lllulIil'ipnl, e por edirnl <lOS illll'l'l's.s;lIlos.

AI'I. :l~O, /las dl'ci1'tH)s do j uiz d'1 dil'l'ilo solir» as "'I'ições
do 1t:1I':lIlol'i'S .. de juic((]s d,' "aI., OI! soll/'e a npul'a~'iio dos
volos, "111 cOllfllrlllid:1(111 do" nl'li!.',os nlllecl'dellll'1', linvcrá
rrcnr-.» para :1 [{plaç;lo do disll'i,"".

§ I." 1):1 d,'cisão pnl:l IjIl;iI f"" :lflf,rllynd:l n eleiç~o, ou a
apur;lç;'lo, só hnvrr.i !'I'I'UrSII \'Idllllt;ll'ill. illlerposlo, dentro do
praz« di' ;JO di"s, COlll:,dos Ih l"IIIlil'ar':lo do I..difnl dn mesma
deci.'~o. Plll" qlwlljllel' p/t'ilol' do tllllllir'ipirl, da parochi:1 ou
d« di.sll'i,'lo dI' p:IZ, CIl/Üorlllt: 1"'11' n 1'1"il.';lo,

§ :l," DI) tlp.spaf'110 POI'()III pe!II'lllnl 1'1)1' aunull.nla a ell'ição,
ou :, npllrnção, linv"rá r""lIrSII 111'I"'''':lrio c.un elleit« sus
ponsivo para :1 HI!I:'ç~o tio di:;,ril'I", :J!"1l1 d» reclI!"so que a
lj1Jtdlju,'1' cilhd~o () lícito illlel'l','II'.

AI'l. 2:21. No 1.':1:;0 de recu ':;0 lIl'el'.".':!ril'. o juiz tlt: direito,
no prazo de 10 dia" COIll':d,iS d,'1 d:ll:) d:l sua illil'rposiç:lo, de
verá euvi.rr ü I\l'la~'ãl) do disll'i,'lo a:; act.rs, COIII sou des
]lali lio molivndo e com as aJl"~:16il)" 1.' documentos do 1'0.
corrente.

1\r1. 222. Os re('urso, inlerpo,l(Js para a relaç,~o serão jul
gntlu:; pUI' Iudos li, ,eu:; ruell""'I!' P"I'''I'lIlr'" 110 pr'tlZO do 30
dias I'oufados da dn[;1 do j'('I'():JiIII.'IIII) dos jlroee';;I:s na res
pccti va secrerartn.

Nestes processos não terá log:ll' o p,'1g-ameulo de sello, nem
de custas, l'xcl'plo as du:; e:;I'l'il';lt':;, Ijlll! ,cr:io l'Ohl':lIla,; pela
metade.

,\rt. ~~3. Ser:io olisel'vmlas qU;lllfo:lO julgallh'llfo .los re
feridos r-cursos, !.la parto que lúr :lpjl/ien\'el, n~ di:;po:;ições
do, nl'l:;. 80 e 81.

Art. 224.. As fel'i:ls judieial" Iliío inl"rrolllper~o os prazos
eslalw!t'cidu, rel:lliv<llllellll' :'t inlr'J'l'"si',.':Io o ao processo o
julgalllOlIlo dox recursos.

Ar! 2:25. Drntro do nrazo tle tres dias da data do acór
d:IO pelo qual ftil' julgado o recurso I) presidente I1n Helação
reml'lterft uma cópia do mesmo acórdão, na córte ao minis.
tro do imperio, e nas provindas no presidnnte; e outra ao
juiz de direito de cuja decisão se houver interposto ore.
curso.
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Art. 226. Dentro de tres dias contados do recehimento da
cópia do acr rdão a que se refere I) artig-o antecedente o
juiz de direito: l° mandará pubhcnl-« pela imprensa, sen
do possivcl , f: por editaes atlixados em torares puhlicos da
séde do município, si a decis~o versar sobre eleiçao de ver-a
dores. ou no respectivo districto, si a decisão fúr relativa
á p"'iç~o de juizes de pnz ; 2° remctterú cópia do mesmo
acórdão á camara municipal respectiva para os devidos
etfeitos.

§ l.0 No caso de ficar annullnda a elcit;~1) em virtude do
acórdno o g-ovel'110 na cõrte, ou o pre,idente nas provincias,
mandará ímmedtatomeutc I'roc,'dl'r a nova oleiçào .

§ :!.o No caso de ser nnnullada a upnracão dos votos !I ca
rnara mu nicipul procederá a nuva apuração nos termos do
aeúrdâu, ou da deci-ãn do juiz de direito, si tivr-r sido con
Ilrrnnrln, doutro do prazo de lO din-, contados do em quo
1I0U\'er recchido ~I CI'Ipia do ditu ac,',rdilll.

Ar]. 2~i. Logo que no juiz .Ii' direito f.·,r aIH'espnt:lllo o
recurso I'nrn elk interposto, ou logo qur l'I'I'OITI'r da d""j,;i1o
que proferir, maudura o m-sm.i juiz de direito puhlicar o
facto por edital, e pela impreusa, seruln possivel.

Art. 228. As cnmarns n:10 poderão Iunccionnr sem a pre
sença da maiori« de seus membros.

Ao vereador que faltar á sessão sem motivo justiflcado
será imposta a multa de IIMOOO n:\" cidades e de G;:,OOO nas
villns,

Art. 229. Quando em razão de vagns ou de faltas de com
parecimento não puderem reunir-se vereadores rm numero
necessat iu para eeli'lJr:1rem-se ,IS ~e;sões. SI~r:'IO chamados
para perfazerem n maioria dos membros da curnara os pre
cisos immedintos em voto- aos vel'l':lI]ort's. Si, no caso da
ultima p:lrt.: do nrt , l!)!l, SI: houver prol,,'dido a 11":15 l'I,'içlll~s
para vereador..s , aquelles uumcdiatos scrào os da 1" 1'.Ii'iIJIO.

Só pnderão ser chamados, em tnos cnSOS,lIS iunn.vliatos
em votos aos vereadores até numero iQlwl ao dos VI'J'('adores
de que a cnmnra se compuzer. c

Art. 2:W. As funcçõvs do vorcndor e de juiz de paz ~i10
illc(Jmp:ltlveí~ COlll as do empl'l:gos pu l.licos retribuidus ; e
não pudem ser uccumuladas COIII as dn scuarlor , dl'pII'al]o á
assemhlén 1"(:1'<11 e mcmhro 111: :Is~('lllhléa II'gislativa provineial,
durante as respectivas sessões.

Art. 231. Os vereadores c juizes de paz do quatriennili nu
terior S;1O obrigados a servir emquantu 0< novos eh-itos 1I~0
forem empossados, e bem assim quando, por qualquer moti
1'0, deixar de funccionar a camnrn munieinal c Iõr nhsoluta
mente impossivel a sua reunião apezar da dlsposição do

art. 229. /~TlFE;>~',
/' \Q\\.l I'D4(1 ",

t1(~
\\.'" ()
~.:
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TITULO III

/)a p:1I1 i1 Jii'lIill

AI't. :2:1:2. Al"'111 dos erillj(~" 1:11111'1:1 n livre ~ozo e ,~xC'reicjú
dlls dil'"iII1S [li/lil'icos <lo cid:itl:-'II, IIIU:;<':()lIa<lll' 1I0S arts. 100,
101 e 10;2 dI) Codi~1I Crilllill:ll, "'I;i,! l:III1/H)!!l considerados
erifll"c' os tI"linil1os no- /1:11:":' :!j di 11:,; "l::ltiIlI'US Q punidos com
:1S 1J.'I1:JS 1Iu,I"S esl:dJ,~II'CI i:",:

~ 1.""11I"'''I'1It:lr-''u :d,:~I:1I1 i rul ivi.lu» COll1 titulu l'l"ill)ral
"I~ .nurem. vut..nrlo uu l'I"'II'I1,I"IIi111 \'11[:11':

P"H!!,,: ptisâo d.: um li 1111\ e tlll'ZI', e multo til) 100;) a
:)OOt?!IOO.

Nus m-smas pC'tla" illl'llITI'f':1 11 1'I"il,'1' Ijue COI1COI'1'I!r para
esta Ir.uulr-, lorneeeud« n ''<'li t il u !n.

§ 2." Vnt 11' o l'leirill I'''! II1:1j" ti .. 11111:1 \'1'1. I!:l mesma eleição.
lIj!rovuitandll-sl) du :di,IIIII1"IIII! I1liillipll):

PI']]:IS: [ll'i,':I(':i" (11) tlin'ill) dll \'11111 acuvo e ]i:lssivo por
quatro a oito :1ll11I)S e 1II111l:1 dr' lO!), a :Hl\VOO:).

~ :1." Ireixnr :1 <Juloriilndl' l'olul'l'!ellle d" incluir no nlista
II10nll) do;; "lllito/'l';; cid;'''.'" uu«, 110" t'l'IIIIIS d""t" 1\1'1'1l1a
ment«, r.nha (JI'IIv:ldo I"1.:1 r 11;];' I'''H'ill,'tll!S dn r'leilol'; i ncl uir
o que lJ~O estiver em t:lr~" "lIl1d;~'()ps ou «xoluir o '1UI) não se
»char cOl\lprohondil]fI 0111 IIlgllflS dll,s I'II,US do art. ~O:

Demorar a r-xtracçio, o\!"'''irüIJ I! "lIlro~'.1 dos titules ou
dlll',lllllelltlls, de modo Ijue o rinil!)r J1:',O l'os"a votar, ou instruir
IJ rerurso por ello interpostu :

PerFIS: SUSpllll"~O do "JlII'ITg" pOI' seis a dezoito mexes o
lIlUIt<1 de 200;.) 11 liOO;'(J(JO.

i; 'L," lli'ixar a !llItorid:lcJ,: r'llIlIpell'nt l ' I],) preparar " enviar
110 juiz "11 direit«. 110" IIII'!::II" 1111 a rt. ao, os rl'qlllll'illlf'Il!OS
dos I:idad:lfls que IH'elelld"!"'11l ,'('I' alistarlou I' as rl!l:lf:iks quo
os devem ur-om IH! nhnr :

Penr.s : su"pens~o do emprego 1'01' um a trcs aunos o multa
dl1 :l11(M :1 1:0(Jl)i)O(JO,

Nas mesmns pell:lS i IlI:O l'I'I' r:', " on!JH'11gado qUIi occultar
ou extraviar titul.is de el"illlr e dIlClllllento;', 'IL\() lhe Iororn
1!lltl'l'g'UO';, relativos ao a list.uncutu.

~ :j." 1'1I,S:11' certid:io, nUI,,,t:,,j,, ou .locumcn to falso, que
induzn a i nelusào 110 :di"l:IIl1r'II!.O nu " n,r:lu-';III:

I'enas: as do :II'l. 12D § 8" do C/ldigll Criminal.
Ao que se servir de eertidúo, auestado ou docu mcuios

fnlsos para se fazer alistar:
PI'IWS: as do art. :1.67 do C'!digo Criminal.
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§ 6. o Impedir ou obstar 1\1) qualquer maneira a reunião lia
mesa eleitoral ou da junta ou camura apuradora no logar
lIesignado:

Penas: prisão .por um a tres aunos e muita de 5008 a
l:~OOJOOO.

§ i » Apresentar-se alguem munido de armas de (IUalquer
natureza:

Penas: prisão por "eis mezcs a um auno c multa de IDOS
a aOOjOoo.

Si as artuas cstívt-rem occnltas:
Penas dobradas.
~ H.o Viulnr de qunlqucr mnur-irn n cscrutinin. rasgnr ou

inutiliznr livros e papl:is relativos ao [1101,(,,'0 da eleição:
Pcnns: pri,:ío coru 11':1I,;1Iho por Ulll ;I ires nnnos e multa

do 1:0001> ;1 :1:(01)5;, ;:klll tI;I, P"II:1,' "lI! 'IIW incorrer (101'

outros erlme«.
§ !l.0 Occultar , extraviar 011 suht rnhir :"Il,~nl'lll o titulo do

eleitor:
Penas: pri<l\) por um a seis !!ll'Zl" " multa cle lonf,\ a

300,)000.
§ 10. Deixar a mes:1 l'1eilor:i1 de receber o voto do eleitor

que se) apre,entar com o re';llcdivo titulo:
Penas: [iri\':'çiío do voto ;I('livo e passivo por dous a quatro

anHOS I) multa deíOO;) a !:::WO;)OOO.
§ Ll . Heunir -se a mesa eleitol';" ou a j nntn 011 caruara apu

radorn rÚI';I "o Icg-ar tlesi,~nado para :1 eleiçào ou apuração:
Penas: prisiío [lOI' sC'i; a dl'zoitl' lIleZI;S I' multa lk ;jOOI~

a/). :500/$000.
~ i::!. Alternrem o presidcn te e os mcruhros (la mcsn elei

toral ou da junta ou camara al'ur:ld')I':l u dia () a hora da elei
ção, ou nuluzircm [lor outro qualquer meio os ekitlll'cs em
erro ôl estl: respeito:

Penas: priv;l(::1o do dircito do voto aetivo e passivo por
quatro a oito annos e multa de :i00;) a J::iOO;)OOO,

§ 13, Fazer parte ou concorrer parn a formação de mesa
eleitoral ou de junta ou camara apuradorn illegitimas:

Pcnas : privncão do voto artivo e passivo por quatro a oito
annos e multa de aO(),) a l:OUO.)IJOO.

§ F1. Deixnr de comparecer. sem causa participada. para a
formação da me-a eleitoral, coufurruc determinam o:; arts. WO
e lOS:

Penns : privação (lo vnt« activn l' passivo per dous a
quatro ;11l11llS I: multa do ::2006 a (jOO:$OOO.

Si por esta falia não se puder rfirmar a mesa:
Penas: privação do voto ar-tive e passivo por quatro a oito

annos e multa de 1,00:5 a 1:200:SGOO.
PODer. EXECCTlVO 1881 t>8
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§ 1;j. o pr6idente da p!"lvillci~ que, por demora na oxpc
dil;:lO uns ordens. der causa a se uàu concluírem em t.empo
;:I., elei';l>l''; :

Penas : >uspel1süo do elllprl)g-o por seis IIlI'ZOS a um
[<:lHO.

~ lu. \ ollJis,:IO 011 Ilogli,\l'llciallo, pI'Ollllllol'l'" pllhliro, IlO
c'.iÍllprillll'llll1 tI:IS ohri!.::Il;õt:s qll:' Ih,',; ';ÜII ill\[lw;tas [lI'I;] f,',j
I:. 30:2!l ti,' \\ ti" .IalJ('iro ti ' U;~;l I' 1111'lIeitlll:J(las uesto Ilog'll
"':llI'lIto 'l'!';1 puni.Iu COlll SIISI"'II':"IO ilo l'llljlrl'~~o por lllll a
1:'".- :111110'; e m u ltn Ik :;UO; a 1.11I1(J·5IiOll .

" ti. A, di:'I'O,il;õl" tios arts. ;i,j e ;j7 tio Clldig-o Crimin:d
s:'" :lppiicaHis aos multados 1/111; l\ÜU, uvrrciu meios ou lIÜO
(luizl'I'I'111 s;disfrlzer a, uml tn-

Art . :!:::~. i'\o proc(',SO o j:i1':;llIlt'II!U tios cri uus previstos
1:0 artig'l alili'cet! -nt«, aillda íjll:llJilo l:lIlIllIleltitlos por l'es,;o;l';
que uào S:IO l'lllpn·gauos puhlico», ,c lIh"'rvar:'lo as dispo-i
(~"Os do art. 25 ~~ lo 11 ;;0 tI;1 LI'i li, 2GL til' :1 de Dezembro tle
lS'l1 o r('spl~L'tivo, Bogulal11(·ntll i .

~ 1.0 :\'estes processos ubsllrv::r-:;o-Ita o llisposto nos arts.!Jg
e 1(10 Ila III1'Sllla LI'i, qu.mt» no 11:lgilllll'lIto (1<: ('lIslas e sello-.
\' u.«I s('r;lo l'I'IIIrd:Hioi IlI'ln '1IIo'l'\I'llil'lll'i:1 di' fl;rias.

A'i plillll'ir~ls 1'1'rtid("lI's ,,'rilll PII,';\lIII:; ','.!';lllIitllllll'lItn.
; ~.u .A.()~ Ill'UIIlotorl1S {lllldic(l-'; l~tI:-1 l'i':"lleeliY(I" COlll:l!'eilS

~,,;;,;",,) illlillwll::s \1111:1" 11.'; 1I1'l'i-lil'; proi'r'lidns 1)('1;ls autr.ri
(bd,',; nlllll"'li'lI!('s, Itlim di) jil'IIIIIO\lfll,lll [I 1'I"pollsnliilil1ndl'

d"s fllllcciol;;:I'ios qll'~ 111'11;1 1IIIII\I'rCIII illl'orril1o, ou reqlll'
rvre iu o que fú!' de d ir.itu.

Art , 2:J'L S,'rão 1lI11lt;1l1o,; IIIlllIilli,;l.lativ;IIlJellte quando de:i·
X~I'l'11I de l'lIll1[J!'ir tjl1:1:'SlJlII'1 ,1;1'; o"li~:I(:üc:; que Iltrs são
i:jlllo~ta:-1 :

~ l ." 1'1.'!o ministro do inl/!I,rio nu e1lrtc e pelo Ilrcsidellll'
UI''; pl'oYin('ias :

I. fl< juiz«..; di) direito e as ,1'IIJla!':IS municlpaos. Iunccio
1:1111,111 l'Olllfl ;lpllr;\llllleS dI' :11'1;1': d,' ns,-rlltldbs I'lfli 'ornes. 11:1

ql1:1l1!i:\ ,ll' 1110.) I: ;W'),; 11" PIIIIII'il''''', t: <k ;)11,' ;1 ~í)II;' (';lIi:J \,,'
I'L ;,tlllr .

li. O;; fll:lCI::lIllnrio, t: 1~IIIP!"'glldll" publi('os qlll' deixnl'l'llI
di- \'1'1'''1.'1 i' as ill[urlll:II'ÕI'S e\Í!~idas p:li'a o ali,t:lllll'lliO do"
l'lvi1o[·!':,. lia quantia di' ~;O' a ::;liO'(iOIl.

~ ~.o Pelus juizes de dirtito :
I. As mesas I'!eitur;:('s: 11:1 qll:lutill lll) :2;j!!:~ a ;;OO·~. l'I'p:Il'-

t'lbrllellte pl'li's "cus mr-m hr-:s .
U. (J" l,rcsilleul<'s t1:Js 1I1(]';1i ,'leililr:i('s 011 SI'IlS sub,til.llliF,

c!Jrllll:lilus I!ara aplu'al,;;lo 11" ;II'I.:I,~ de as,ellli>lt"11S ekilural'"
q ue II;\U IIolllpal"'CI'l'I'11l S{'ill uiotívo j usti llczulo . U:I qua uti»
d,.' xn. a :!IlO~' caila um.

Hl , Os tuhelliães ill<'umbill0' da tl'lIll'l'I'il'l,;lU 1:1', actn Ih,
ai!lll'aç;l!) 11,- vutos , na Ijllllillill ,k ;;0; a lliOOiJO.

~ 3." PeI:IS mesas ,It:ilor;\!'s:
L 03 111('111111'05 d~st::s qlli! lIi,,) l'UfIlP"l'i't:I'l'I'lIl. sr nll,"ll

t-ueru ou .lr-ixnrem ti" :ls,i"III1I' ;\ lelll -1'111 mutivo j nstitl
cI:ilo, UII 'lU: uí ia de ;;i) 1i 11111\:11:0.



Ir. Os cidnrliios convucados [HILI a Iortuaçân d~ls mesmas
IIIoO'as que não comparecerem ou que, tendo cnmpurecido,
11<10 nssign:Il't\1I1 J neta. lia quantin de :iO,) a 100,5000.

UI. Os eserrvães de paz ou de subdelezurin de policia,
Irliallln,10, para qualquer ,ervi(~o «m virtude da Lei n. 'J02!l
de !.l de Jilneiro d'l IHHl "dl'O're HI':~lIlalllClltll. na qu.mt ia
do tiO" a 1011,\000,

~ ~." Da illlpnsil',;'lo das 1IIItllas arltu iuistrnti vn-. caiJI' r-curso
na côrto p.ua " gllvI'rno, (' 1I;1'i proviurius para o presi
dente.

Art. 2:3;'i, As multns rsl:dJl'lceidas pela Lei n , ::O::!.l do !)
de Jaul'iro di' 18,;[ e IJlüllCi"lladas !ll'ste lteg'uLIlllC'lIlo 1':Il'ào
parte da renda municipal do terru« ('UI quo residir a pl'sm::
multada, 'J serão colJradas e\f'elilÍí'alllente.

TITULO rv

Art. 2:)(j. :\0 e.rsn do dissollll;iío da camara dos UC'Pll!;'GOS
servirá IInr" a elei':iio o alistallll'1I10 lillilll;lItll'nte rcvisro. uào
se procedendo :I nova )'('vis;ío ,'1111"':1 dissol L11::10 I';' I'Jpi~:IO
que SI) fizer <'111 ('''II'I'I(II(~nci:l d,'II:I.

Si 1I01'(~1II :lO tempo rm qlltl ":lI'to d:l dissollll.'~o "I' real i
znr j:í H) I),til'<'r [lrocctlendlJ Ú rrv is.iu. IIr/l:;('g'lIil'-sl\-IJ:I U/lS
trahnlhos dl's!a, ma ..: o ali,t:.lllwlJltl n'\'isl" lliilJ serv ir.: p:lr:1
uquella I'lri,,:',o.

Art. ~;l7, 1\tl e:1SO 111' clllpdn !la, nplI!';II'i)," ul timus 111'
voto, rm qua lq ncr ol,-'iç~o ";l'r;1 !'I'"r'Titl'J tJ cida i;io que Iru:
mais vcl h» em idade.

Art. 2:m, k; (':lllIal':" lII11nieipnl's r()l'I1l'I'I'r~o «s fino, lJl'
eessari'Js 1'''1':1 n, tl';t1I:t1hos dtl ;t1isl;lIlltnlo dllS e/toil.f1I"'s I) os
do laiõos. dl)\,('lltiiJ <'sll',; I'IJntf'l' illlpr('s:,os os litu/tls dI) I'!cilflr.
bem ('111110 r"t'II()(rl'riio os Ih 10:', 1í!'Il:lS I) Jl]:1i.S "IJjl'('\o,-< W'(',,:,

s.uios p:lr:l" ()if'i"i1o, (' Jlrt'par:ll'ào os rdilkiu,,; 1)111 quu,;() ti·
verem de fazer as C'Ioicul's.

A impoll:IIH:i:l dl'slo; 'livros (' dl'in:>is (1I,jl;cl"s sl'r;í lIa~):I fll'lo
g'OVI'1'1I0, qu.uulo ,,:' cnm.uns uno pu.lcr.-m, 1'1)1' Ltlla Ui\ IIII'iIJ)'.
:';Iti,fnzer" dospczn ,

No rnsn 1]0 lJiio SL'n'II1 fornnridos I'l'la.; I'nm"!':lS muu.cipncs
os mcncinnndos IÍ\Tos, suppri r-se-hn n f:tir" por 01111'0:;, qUI)
serão numeru.Ios e rubricadcs. rum terlllO do :rill'l'!lIr" c 1\11
1~()IT:>IIICUtll, 1'1'/,,, j u i zr-s tie dil'l'itll 1111 juizes IIlllllieip:II':'"
pelos (ll'l);;idi'lllt':' tl3:' 111l':~S o/toitor;lI's 011 j uutus "pllrndIJl'as.

Art. :2:lg. () ser viro ell'ito)'al e O e\I'l'eiei:J tio dircit« tli'
votar pr cfert-m a qualquer serviço publico.
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Art. 210. Suo prohibidos arrulllnrnl'Iltos de tropas e qual
quer outra ostentação do forca mili tal' no dia da eleiçuo a
uma distancia menor de seis k iloructros do lognr em que a
eleição se fizer.

Art. 2M. Em virtude (10 art. 3G da Lei n. 3029 de 9 de
Janeiro de 1881:§ L0 Fica sujeito :'t npproval;uo do podor Irgislativo este
Hrgulamontü na parte a quo 50 rl'i'en' o (~it:ldo art. 36.

~ 2." Jkpois do acto do poder Il'gislalivo de que trata o
paragrapho antecedente con5idprar-se-huo revogadas as leis
e disposições anteriores ú cil:llia LI'i n . :1O:!!l e a este Hegu
lamento, rr-lativn» a dei:ões.

§ 3.0 publicado esto nl'glllanll~nto cessar:í (1ps110 10::;0 a
nurihníção concl'dida ao governo" aos presidentes de pro
vinr in no art. 120 da Lei n. :187 do t!) de Agosto de 1846.

Art. 2'12. Fil:lIl1l srm pt1'l'ito 11osIlo j;'1 ;\s JnsLrUl'rõps que
parn o I" alisL:Il110nlo dlls ell'illll"t'S, ;10 qual s,~ linha de
proceder em virtude da Lvi li. :\O~!l de \l d(~ Jauciru 110 1881,
mandou observar o Decreto n , i!l81 de :!!) do mesmo mez

e anno ,
O Barão Homem de Mello, lk Meu r:onselho, Ministro e Se

cretario d(} Est:ldo dos NegcJ('ios do llllperio, a"sim o tenha
entendido c faça executar. P:d:ll'io elo üío ele Janeiro em 13
de Agosto ele 1881, GO" da lndrlll'1l11encia e do ünpcrio .

Com a rubrica d" Sua :\lagcslade o Imperador.

J]a1'(to lTolllfln de Mello.
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l\IUXICIPIO DE...

~....~_~---..._ ..1._ •

Revisão do anno de ...

Provincía de ...
Eleitores arístados na comarca .... (A)

1 a PARTE
00

'"'"o'"
i;i ~ I :\üME S
8 õ

'"

'"'"~
FlLIAf1ÃO

c

'"~
'"

DQ:\lICILIO I?,STIIUCÇÃO onSERlAçÔE3

301 Filho do Jose da eosta.ICasado.. IAl'lisLa.... IHua da Praia 11.3.1:\"0 ",''C lar" cscrover]í : WO"

PAROCHIADE...
1 o DISTIUCTO

I o Quarteinio

11.\ntonio da Costa..

~! Antonio ~Ial'tins 13~1 Deseonhccid a 1Viuvo 1l.avradnr.. ll\ua Formo", IJ. ,.1 ..
JJ .F I' "6 D h '.0 ' • II . , .,I. ose <e I'{........... escon ecrua '\:::'1.1 QUO. d,~l:';L suui uume ro

I I
"a estrada lal. .. ' .

'2 o Q/uutcirão

~ Gil Braz Junior I~ü Filho de G!l Braz ..•. " C.;~~:lLb).. ) /t'.:17:ClIlla 110. "0 ••• '" •••••••••••••••• 0.0

.}I~lanocl Peres aO Desconhecida \ ""'0.. • cHIO de ..

2 o DISTRICTO I
1 o Qnarteirão ~'. ._,' ..

61Bernardo Alves '133 h ho de Jose Alves ::,cltell"l'- I-azenda de ..
j Luiz Alves , _ 34.. ) ) I ~ .0 o'

1:000,)

\

(OJ.~ i
i

3:lh 0".·1'
~:ooo.,

.,
3:000,'

1~8~ .'llldatlo lla ("Olllarel!o.00.

(B), onde foi alistado em
1881.

Xl ud ado lia comarca de. o'

da provinda Ul'... .oude
foi alistado em 1-881.

I'rovou as coudiçõos legues.

Provou as condil.'iics lega0';;.
Provou as coudiçôos legues,

Provou as cond içôcs lcgaes.
Provou as condições Jogues.

>-
9
r.r,

'"

'"::e
~

o-'

:::

P AROCHIA DE...

1 o QlUlrteirào

RIVasco ria Gama 143IDe.iwnhedda [Viuvo .

2 o Quartdrão

OIBcnto ~Inniz ...... 1261 Filho de Carlos ~Illniz.ISoltciro.

Sitio rle 1:\ão sabe ler e escrever] 81l0,)

I
Fazenda de I 1:;:0008

Muda do da commca ... (B),
i onde foi alistado em 1881.,

iProvou as condições legue s.
I

~. B.- E assim flor diante quanto ás purochi as , Esta La parto é para o rcg istro do muuicipio. O moüelo para o r('gi~tro ~c!'al da comnrea scrà o
mesmo, COIll o accroscnuo do outro municipio quo porvcnturu a comarea tiver.



2 a PARTE

Elei tores da comarca..•
MUNICIPIO ••• (A)

~."=--].~""".-D~. ~
Revisão do anno de••••

Provinda de ....
(A) que transferiram seu domicilio dentro da mesma comarca

o

NOIIES

I ~ I F LIA,XO I
o

I
l~ I DOMICILIO""".. o

~ ~

IX3TIH"q.ÃO I 1
I_~

o..
o",

" se

"~ ..-:,.. ....
-e -nA:;..,

UBSERVAÇÕES
>
n...
:>
Cf>

3" Quarteirão

ilLuiz Martins I~OIDe;rnnllecida 1 Soltoiro l Lavrador iSitin <10 1\";;0

'J

~

:;,

<D

<O

~rtldOH-~e do 2n quutei ..
1':10 onde 80 achava alis 
101,10 sob o n ..•
..V. B.- No registro do

alistamento do 20 qu artci
rão devo-se dcclarar :
~lndJJo para 030 qu artci
rão .

I

"UdUll-'O da p.rrorhi ••
de .. , do ruuuicipio (IJ1,
4Y. li.- Xo registro do

;lIl.~(alUcllto da p.m.c uia
dp .. " do municipio (FI)

!
d O\ V-SU .toclar;l!' : '\111dadtl
I'clt",l 11 ~o llual'lcir:io ~I.L

I
P ' lI n ~ h Ll do ...• , du WUIl1~
lil'iu(A).

IRRI

~O{':s

sal.e ler c e.'rrCVCl'li:~')t1,\

1

(,',llcuJa de, ..... 1

40 QU1rlcirão

~IManocl Gonçalve,.I',Olldell' •...............

PAROCHIA DE.••



" ..=--:JE::JL.t.. ~. ~

Revisão do anno de....

Província de.•••

3 a PARTE e::>
K>•

MUN:rC:rP:rO DE.... Eleitores eliminados do alistamento da comarca ..• (B)

~OYES I

I
FlLUÇXO

I I
l~

I
lJO~I[CILIO

I
I~STn.L'CÇÃO

I'"''Ox;
I

OBSERVAÇÕES

>::o....
'"'l'

,PAROCHIA DE.•. i

I I
i i o Quarteirão I
I !

I 'Antonio da Costi , i30lFilhO de Jo,é da Costa,

21 Antonio ?larlins .• 1321 Desconhecida.
I I3, André Bastos ••... ,34

&& I

Casado. IArtista.

Vluvo.

,

jRna do Conde n. 5. ;:í"0 sabe ler e escrever

(ua Aurca n, 2.

Rua Alegre n, i.

1:>00., ISSI :\I11dou·,o p'ra fóra da
comarca.

1:6006 Mudou-se ete ,

300fi > Falleccn ,

"

:i



JIMI[~:'-~:':""~~. ::a.
Revisão do anno de•••••

Províncía de •...
Cidadãos incluídos no alistamento da comarca de......... em virtude de recursos

MUNIOIPIO DE•••••••

4' PARTE

c

\"
,~ .. -e

NOMBS " FILIAÇÃO ESTADO DOM.TCILIO INSTRUCÇÃO " ;- OBSERVAções...
'" ;; 8e c

I
"

I
I

I I .IPAROCHIA DE •..

2 o Quarteirão I
1IAntonio Mendes... \OIFi! ho de ~I a n o 01

Pilltor·· .. 1Rua da Paz, ..... , .................... "I 200,1~IOlldOS .............. Yiuvo ... 1882 Por decisão do juiz do di-
reito de ... de ... de 1882 ('1

2

1

Draz Lucas ....... 22 Dcseonhoeida ... , .... Solteiro. ""riz o . r' """.,........ 1. .................... ""00; 1882 Por acórdão da Relação
I de ... do .... do 18R2.

4 o Quarteirão

'0'""00'"1"," Iliroita n ,o '"I··············· ..···· \";""3jJOSé Pedro ....... 2:) » Casado .. 1882 Por acórdão da Rolaçã,
de .. , de .... de 1882.

(') Si este ci d..dão fór posteriormente cxe lui do por acórdão da Relação no caso de art. i8, Iar-so-ha a seguinte declaração na colu mna das observações,
em seguida á que alli ,e acha: Excluido por acórdão de ••••..••

>-
~
7.

.."
o

'"~
'":-<
B
j
~

".O
NJ-



_.......... ~I:....o~ _~; :I.

G" PAHTE
1.":'",'"

Revisão {lo UU.n.o (\e ...

Província ele ...

Cidadãos excluidos do alistamento da comarca de ..• em virtude de recursos

:\,IUNICIPIO DE...

:.-
8
~,

OnSEaL\çÔj·,S
,... ,...
2 /,

e
'"'

i -é §.

__-'-_ - - ~ I
- - --- --_._-

lXST: uO~Ã()»o:m cU..IorILL\-I),f)

I
o
/2
~2

XO~IES

P.\I\OCIIIA DE... i I .
i I

Q .• I I
3 o uartclrao i I

tlAugnsto da SilV3.i2ô Filho dc Joâo da Silva . Soltoi ro, Lav-ador. Sitio de 'Por decisão do juiz de di-

I
I I . rei lo d~ ....de,,',," v.,
i N, B.-~l este Clll..d,1O fUI

I
\

»ovameurc iuctui.lo pOI'

I
, acordao da Hclução Sl'I'Ú,

I

laucado o sou nome na
I i H:-:t<\ dd modelo, sob a
i 1 h parte .

.N', B.-Devo·se organizar tamhem scguuIo este modelo a lhla do:! eleitores el irui uu.lu-, em virtude de rccur-os.
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ACT(l~ Ill\ ]'(\]lEH 1':\\:-:1 '1'·\1)

DECHETO N. 8214- - DE ta DE AG)~TO DE 1881.

Conc.eue privll(lllio ao Dr. Carla; .o\ugu..;tIJ Cosar de Menezes para o motor
do sua iu venç.ío.

Attendendo :\0 que Me rcqur-ren o OI'. Carlos Augusto Cesar
de Melleze,;, e de eonlurmid,'uf1 com o parecer do Corl';elheiro
Procuraüvr da Corôa, Sobl'rani:, e Fazenda ['lar',ional, Hei por
bem Conl',l~der-lhe privileui», p"l' la :IIlIlOS, para a machina
de sua invcnçãn, deIlolllinail:l -l\Iot,,1' Sy,;tt:ma l\IeneZl's-mo
vida por agua ou ml~l'l'lJl'io, se~nlldu a de,;cripç:lo e uesenho
que depositou no Al'ellivo I'llbl IC"; CI)IIl a elnusula de que
sem o exame prévio da referi,la muchinn Il~O será t'ffcctivo o
prlvitenio, ee,;sando a p:ltl'lIte nos caliOS previstos no art . tu
(\:1 Lei til' ::l~ de A~osto do H{;j().

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Nee::l)('iilS da A~ricllltura, Com
mcrciu e Obras publicas, :l:isim o un ha entendido e faça
executar. Palaeio 110 \lill de ,1:1 nci ro (~1Il LI de A~lIsto de 1881,
60." da l!ldependenl:ia e do Iuipcrlo.

Com a rubrica di: SlIa l\I<tge3\!llle o Ill1perndor.

DECHETO N. 821'i-IlE 1~1 Im AGO"TO DE 1881.

Conce de priyi!cg-ÍO a ví ctur Nerth mann [Iara os melhGl'amell\'oS que declara
tor í uu-o.iuz id» cm .umurí os .

Attendlmdo ao que Me rcq ucnu Vi-tor Northm~nn,e de
confol'rnilbde com o pal'l'cI\r .lo COIl:,elheiro l'rocnr:1I10r da
Coroa, Solll'rania c Fazenda N:II'illlWI, Hei por bem COlll:eder
lhe privi\l'gio, por 10 aunns ]1:\1':1 os mellioramento~ que
declara ter introduzido 0111 nrmnrius, segundo a d\:sef'lpção e
desenhos que ficam arehiv:ldos.

'Manoel Buurquo de Macedo, do M,'u Conselho, Ministro c
Secretario de Est:ldo dos Ne"oci", da Agril:ullurn, Cdllllllercio
e Obras Puhlicas, assim o tenlw entendido e f:lça executar.
Palacio do Hio de Janeiro ,,[11 1.:1 de Agosto de 18)], 60.·
da Independeneia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

1Ifano~1 Bllarque de Macedo.



c\CTIIS 1)11 r-orn.u E~EiTTI\"

DECRETO N. 8218 (') - DE 13 DE AGOSTO DE 1881.

92tí

Approvn prov i sorinm en to a:i!" tarifas para o trnusporte (10 pnss.rgcl r õs
merca.tortas pela Estrada do Ferro do Sobral, na pru-tc d a linha com
prehondida ent: o a vi lla de Camocim o a estarão de PiLomlJoi i as .

Hei por vem Approvar provisoriam('nle as tarifns para °
transporte de paC'sageiros e merl'~ldori:ls pe!a E,trilda de
Ferro de Sohrnl , na parte comprehcndida entre a v illa de
Carnocilll I' ;I e:,taçiío .lo Pitomlll'ir;li', que com este hai xam,
a,sii.(n"das por Manoel Buarquo de Mal'edo, do Meu eou,etllo,
Ministro e SelTt'tario de 1·:,tlldo ([", Nl'goeios da Agricultura,
COlumercio e Obras Publ icas, quo assirn o tenha cllti'ndido c
faça executilr. Palaclo do Rio de Jnnciro em LI de Agosto de
lH81, tiO.· da Indopeudcucla (J do Imperio .

Com fi rubrica .lo Sua ~bgostaLle o ImjleraLlor.

J[mlJel n/faI'IJH~ (It.' JIal'!'r/o.
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AGrOS DO PODER EXECUTIVO

DEcnETO X. 8:'!l!) - DE 1;) m: A';'"lSTO [lI'; IH81.

ncro:-'~ o Decreto 11. 81H8 de 9 de Julho .lcstc unno, na [Jade referonte ;'t

comarca do .\r~V:liaya. na Provi uri a do r;t1yaz.

Hei por bem Derognr o Decreto n. 8188 rle \11Ie Julho
ultimo, na parte em (1[10 clnssitlcou 11 comarca de Arutruava ,
lia Provincia ill~ Gtlyaz, visto 11'1' sido su ppri ruidn J1e!~ Lei
lIa respectiva As:;cnlilli"a n . tiUI de 8 uc Ahril do :IIlIlO
passndo .

Manorl Pinto de Souza Da11I.;I'. Consl'lIJI'il'o de Est.ulo ,
:),'lJtl(]lir do Impcr!o, J!ini,;ll'o (~ :)1'cl'el~l'io de E,tado dos Xe
glwios dl1 JIlsti,:a, ~ssiln o tou hn I'nlcndido n ra~~a 1'\1"~llbl'.
I':ilaeio do l\io de Jan.irn em 1.\ ,lI' .\~usto ue lHiI. CU."
,la Iild"IH~J)([clleia " dI' l mpcrin . '.

.\!Ii,r"''-:I ;l l:l1)1'Ji.l '1;11;\ I) O!'IIC\",jlll('llJO .:L' 1':11:;-1'1) (le c::q::t d:l

d.I I: -,;;I'C; 1o.

L>'IlIJ,1 lIa :lntol'iza':~'1 ctlnf,'r1d l1 !,1'lo ~ (j." UO 1'1'1.. ti." da
l.ei n. ;l()17 de :; de '\OHlnlJl'o ,kWSO, I'arl' allorlll' a ild'l'lIa
'111 1' IICOI!lpl!lllla a Cnl'l:I de Lr-i de :2\ It" ~;e!c'lIlbro dI' lli:'<-{.
l'eLili'.ll tll1 i'O[,IlI'Cillll'1I11) ,1:1 J'tll::io de ,'13pll dl!s JI!'nl,'lls do
I~ \<'["('ito, Ilci po[' 111'111 .\ [lPI'II"-;II', <'In su !IS[ i! n il,'ld) da II il n
1~lll:IIII. Ii que com ('.':1', 1IIIi\ll. IIssignllil~1 por Fl'lllIi,lill AIII('
rico dI.' .\Ienczes Uorin. do ~I('!l COIISI1IlJo. ~!inistl''' I' SI!ne
tnrio ile Estallo .los XI'gol'ios dll (;uelTII. qne a"illl ° II';li1a
l'ntl'lIlliilo I~ f:1(."a cxccutnr . lnluri» 110 Hio dI' .I111i<'iI'o I'II! 2!1
d,1 .\!~osto 111' ISS!, ('.1)," da Jlldl'[lI':l!!nJlcia e do llli[II'I'III.

Frunl.ii. .11111'l'ico d,! Jhnl';:;ls Del ia.
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Tabella da etapa para o fornecimento das pr-aças do Exercito
cC que se refere o decreto desta data

--_._-_._- -_._-----'---

J!lYlS\U DAS BAÇiiES

CJ~AlANTAI\.iL 'IOU)

l'AHA I:'IA I
1'1~,\f]A

;---''1
1

'!II '1n' i'h ,j' , I
~ iI!'!I'!i' :I , ,

,~'" ,~Il
:~ ~

I 1.:\ c.->pccio

iAnlll.
1:;1rn c fre..;rJ" .Ic

! \'aC(~;L
i Farinha

I
~/~'\~~;~1l!l0
Ba!,,!."
Sal

i ~.ollnlllle":l

I
, ('1'1111[';\:-\ r, tom

POflH
\' i u.urrc

:Lu »-pocio

:La cspc cic

I":\/illlla

"'§
\c; gnIlIJI'I":; da. La c:
ü:'llcí'io su us ti tu i- ~
da :t Il:a":;~t pOI' ..-.
fl'ij:lo o raruu Ires
('3, por secr.a

3.:1 o,"recic

,r:o! 010:-; lia l.a Arroz
,,:,pedl' o iuai s Azoito doce

Ba~alhall
t laruu frc:;,'a do Bat,:lta~

V;ll'C<L F;ll'illll;l
Feij;ln
~:ll
~I)hl'l~!llo:'a.

TOl\C'illho
Vorduras n tom

, Pl'l'OS

\

Y i l l ;l g I'l1

L;l cspccio

I
l )S g-ol~ero~ d.a 1.~1
,CSPOCIO t.~ rums

Cal"!IO do porco

I

ri uh o scn d o a so
lnetnesn do doce

'l'oue i ohn

\fL1I1 (liga

J .:1 n-;Ill~(" i o

.\";";111';11'

:J~()

.. .. o,m

Fil
"·TI

•

OI

:l;)

I

!IIII
J'IIII

... 'I"'O~

~III'\
~IJ

l\lanlol;...'J •.•••.•..•

Feijfin.•••.•..... • •

1\[a<;;':1..••• •••··••• •

Sal ............•.•• i ..

p;jo ...•.... ······ •

Carrle ~o('(·<l.···· ••

l··:l .•••••••.•••.

Sohl'cmc:;,L ••••.•.•

Yc('Jura~clernpcro~ ~O

\Tinagro.••••••• •·• •

Toucinho ••..•..•..

Batatus..•....

Carlle frc~ca de pOI'-
eo..• ·•········· •

FariIlli:l .......• ··· .

Café ('1Il gr;lo •...•.

i
;\";~lll',lr hl'illlrn 1\11 I

)I);l:'r:,lillltll •.•••.. "

Azeito doce •••••...

Bae:dilan ou peixe
salg:ulo...•

.\rroz ...•...•.••.•.

--,~._-_._--~-~'---'--------_.---

OllSlêH\'ACiJES
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feib [Iolns COIl50Ihl)~ de Io r n oci mcutu do accôrdo 1',11111 :1:-> .lis pns içües exa-

l'J.d:t:-->;(1) HI':{lILurt011tl) ql1c h.uvou e.om I) Ih~~rctl) 11. 71;Wídi' li do ,Março de 1880.
p;II;\\'IO 111) (UI) (l\~ .J;].neiro em ':!l) di) ,\;.;"Ihto do lKS1. Front.li» ,-\IWTíco

ri, J[ eur res Dori'l.
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DECRETO N. 8221- DE 20 DE AGOSTO DE 1881.

929

Proroga o prazo concedido para a machina douominada-c-Ventilu dor a Prumo.

Attcndcndo ao que Me requereram van Erven & Irmãos,
cessiouarlos de Henriquo Delphim Duprat, e de conformi
dade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nncional, Hei por hem Prorogar por
cinco annos os prazos ('oncedidos por Decretos ns, 7751 de
30 de Junho e 7952 de 18 de Dezembro do anno passado, para
a .machlna de beneficiar café, denominada - Ventilador a
Prumo.

Manoel Busrque de l\iracmIo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos i\;'egocios da Agricultura, Commer
cio e Obras I'uhlicas, assim o tenha entendido e faça execu
tal'. Palácio do Hio de Janeiro em 20 de Agosto de 188L
60. 0 da Indcpendcncia c do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestad« a Imperador.

Manoel Buarquc de Macedo.

DECIII~TO N. 8222-IJE 20 DE AI;OSTO DE 1881.

Eleva () prazo concedido :', Frcdorico Fragd para o systcma de ealç:luo
a Luiz XV.

Attendendo ao que Me requereu Frederico Fragct, c de
conformidnde com o parecer do Conselheiro Procurador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Elevar a
lO annos o prazo de cinco concedido pelo Decreto n. 80R1 de
7 de Maio ultimo para o sysiema de calçado a Luiz XV.

Manoel llunrquo de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Com
mercio e Obras I'uhlicns, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em 20 dê Agosto de 1881,
60. 0 da Independencia e do lmperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Manoel Buarqu«de Macedo.

PODxn EucurIVO 1881 õ9
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DECHETü N. l'2::l;J-j));;l0 DE AGOSTO DE 1881.

Autoriza a < Alagoas Railw.ry COlnpall)" l.imito l ~ a Innccionar 110 Im porio,

Attendendo ao que Me requereu a "11a.'Jlhls !1rúlway Com
pany Limitrd devidumonto representada, e de conformidade
com a Minha Irnmeüiata ncsilll[('~O de ~o do corrente mez,
tomada sobre parecer da SCI~r;;-I'.1 ..dus Neg-ddus do Imperio do
Conselho de Estado, exarado ('1Jl Consulta de ~G de Julho
próximo passado, Hei por bem Autoriznl-a a funccionar no
Jmperio mediante as clausula- que com este baixam, as
siznadas por .Manoel Buarquu d(~ ~laeedo, do Mou Conselho,
Ministro e Secretario de Est.uln dos N"goellls da Agricultura,
Commereio o Obrns Pu hlicns, IIlIí~ nssiru ti lenha entendido
e faça executar. i'al:lei'l I)" lIitl tio .l,1noil'() um 20 (11\ Agosto
de 1881, tiO. o da Indcpuruloncia c do luipvrio .

Com a rulrrícn de Sua l\bgeslade o Imperadur.

Mr1l!1),;! JllUO"jllC ti,! JlacediJ.

";lausulalS n quc .. e ret'erc () I)cc.'cto 11. S~~:'2:~

<lc!Sta <lntu.

A companhia terá um ropreseutanto no hnporio corri
plenos poderes para decidir de todas as contestações que se
suscitarem, quer com o Governo, quer com os particulares.

l[

Todas as transacções e operações que [I mesma companhia
effectuar no lmperio serão n~gl1ladas pela Legislação do Bra
zil, e julgadas pelos seus Trihunaes, sem que em tempo
algum possa clla reclamar qualquer excepç;jo fundada em
seus estatutos.

Palacio do Rio de Jancír« em 20 de Agosto de l881.-J1[llllOel
Buarque de Macedo.

Eu abaixo assignadn Johauucs Jochim Chistian Voigt, cor
retor de navios, trnrluct«r puhlicn juramentnrín e inter
prete cornmerclal mntru-uludo ]\0 Meri tissuno 'l'rihun«l do
Commercio desta prnrn para 3S línguas nllcmã, Irunceza,
ingleza, sueca, dinamarquczn, hollan dezn e hespanhola (Praça
do Comrnercio, cscríptorio 11. 7). .
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Ccrtiüco pela presente em como me foram apresentados
11IIS estatutos escriptos da /ingua ingleza afim de o traduzir
Jitteralmente para a Jingua vernacula, o que assim cumpri
em razão do meu offício e litteralmente vertidos dizem o
seguinte:

TRADUCÇÃO

CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO DA« ALAGÚASRAILWAY

COillPANY LIMITED»

Pelo presente certifico que a Alagrins Railuxu; Company,
Iimited; foi no dia de hoje incorporada segundo as leis de
18ü::! - I8S0. concernentes a companhias, e hem assim que
esta companhia ó limitada anonyma).

Assignado de meu proprio punho em Londres, aos 18 dias de
Maio de 18tH.

IV. lI. Cousin, Registrador de companhias anonymas.
(Joint Stock.)

Emolumentosc--c s 38.Hí.O

l\IOll"LOL"and lI.IU (lc associação da C01l1panllia
anou:\nua TlJ.o .\.laguas Il.ail,vay Coul1,any
LiIuito<l.

I~ll'EI:IO DO llnAZIJ,

t,- O nome da companhia é ALAGOAS HAILWAY CO~I·
l'ANY, LmITElJ.

:!.- O cscriptorio registrado da companhia será situado
na Inglaterra.

:1.- Os fins para que a companhia C! estabelecida
são: .

(I) Adquirir os privilegios , beneflcios da concessão e
contrato desde a data de 11 de Novembro de 1880, ce
lebrado entre o Governo Imperial do Brazil e os Com
mondadores Domingos l\loitinho e Manoel Joaquim da
Silva Leão, confirmados por um Decreto Imperial n. 7895,
datado de 12 de Novembro de lH80, para a construcção
de uma estrada de ferro da cidade de Mnceiô ú villa dn
Imperatriz, na Província das Alagõas, do Império do
Hrazil, e bem assim do Decreto Imperial !}.,....1fil}.J datado
de 18 de Outubro de 1879, concer~ês,Qb.r9. '!l-...Qi.!a
estrada de ferro, e para diligencc' a.W\;Jhl3l~~ê~1on' _'.

L
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cessão das alludidas concessões e decre10s em favor
da companhia, outrosim de todn e qualquer oonflr
mação ou modificação quo lhes possa dizer regpeito,
juntamente com o beneflcio de toda e qualquer gnrantia
ou decreto do GoverJlo Imperial do llrnzil, que hajam
sido, ou que possam vir a ser rOJlcI'di(los ou o\ltorgados
com relação aos ditos decretos ou eoutrlllo:i. ou quer seja
medi ücando- as ,

Construir e íorncrer 1'011I 10110 o lJ\:I1('ri:ll rod.mle que
fôr nceessano e proprio, l'sl:w<'lI"', dl':i\ ins, (lCwns, cúc;;,
obras, e manter epClrI'm nel:i'io a :iolirl'llil:ll':ilr:lila de fnrro,
bem corao todas as demais olirn:i :Illtorizndlls pelos ditos
decretos ou contratos. 011 por :11 gllm:l enn.-cssào 011
contrato, quer estes dinlllJlll!ll do (;OVI'I'1I0 Imperinl, ou
quer de qualquer Cllvl~rllu I'rovilll'ilil do Ilr:lziL supplc
mentando, ou ampliando IIS diln:i eIJll('e:i:iiil'S 011 (:ontrntos,
ou autorizando a execução de qualquer outra (~:itrnda
ou estradns de ferro, ou ourns publicas uo dito lm
perio, e para desenvolver o trafego, ou qUI) tenlwm con
nexão com clles, e para a1lquirir e levar a exel;ução
quaesquer outros decretos, concessões ou eontrntos que
possam dizer respeito a sell\ellwnte outra linha ou linhas
ferreas ou obras publicas.

Construir, estahelecer. manter e ex plnrar quaesquer
estrndas, linhas de telegTapllil, opcr:l<:ões de mineração, de
melhoramento de terrenos ou outrns opor nções autori
zadas ou exigidas p()la~ ~lIJ1r:lIlilas cuneessõI's ou con
tratos, ou que POSS:iIl1 ser vantajosas ollconveniente e~ta
belecer ou explorar em r-onuexãn com as operações assim
autorizadas ou exiuidns ; e em gera I fazer todos os netos
e cousas, cuja execução estiver dentro dos limites, ou
forem julgadas calculadas par~ (Jp,;envolver as vnntagens
provenientes de quaesquer semelhantes decretos de con
cessões ou contrato.

Fazer tudo quanto 1',)1' Ill'cessnrio ou npropriallo ao
estabelecimento de um domicilio hruzilciro para a com
panhia.

Comprnr e adquirir quaesqlwr terrenos, rasas, edilicios,
quaesquer arrendmucntos, material rodante, direitos ()
outras propriedndes, quer no Irupcrio do Brazil. Quer no
Beino Unido, ou em qualquer outra parte que Iúr jul
gado util ou conduel'llte a qualquer dos tins a qlH' a
companhin se propõe.

Promover, requerer ou adquirir por qualquer outra
fórma que seja e levar a efl'eito quaesqucr disposições
que possam dimanar de qualquer gov('rno, parlamento ou
Isglslatura, concessões, consentimentos, privilegios, pa
tentes, breocts d'illvelltion. arr()udamentos, cnntrntos,
convenções, ou propriedades, em reln(;1io ou conncxão
com todos ou alguns dos nus da eompanhia,

Tomar dinheiros por emprestímos, ernittindo hy
pothccas, titulos de debito e rCl'onhecínwnto do divida
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de capital, escripturas de obrigação ou obrigações de
companhia, seja ao par, seja com premio ou desconto,
e hem assim tomar por empréstimo dinheiros com a
garnntia de chamadas da companhia ainda por pagar, ou
por outros meios. l' sobre outras garantias que a com
panhia a todo tempo determinar.

(8) Fundir a companhia com qualquer outra companhia,
corporação, sociedade, assoclação ou empreza qual
quer, que tenha os mesmos lins. ou fins semelhantes
a05 da couuranhía ou alguns delles .

(9) Comprar ou adquirir por outra fárma, explorar, con-
duzir e levar a effeito os interesses ou negocios ou
qualquer interesse nos mesmos, de alguma corporação,
companhia, sociedad o, emprnza, associação ou pessoas
quo tenham negocias com os mesmos fins, ou seme
lhantes aos da companhia 011 alguns delles, adquirir e
possuir por meio de compra, garantia, ou por outra forma,
aC~'í!l", titulas de dividas, o]ll'igações, ou algum inte
resse nos rendimentos 011 lucros de alguma corporação,
crnpreza, as,ocial:ão ou pessoa.

(10) Fazer e celebrar contratos ou convenções afim de levar
a offcito qualquer dos ílns da companhia.

(11) Arrendar, hypothccar, trocar, transferir, garantir,
vender, fazer cessão, ou por qualquer outra f(lrma tratar

a respeito, ou dispor de toda ou qualquer parte da em
preza ou dos Jwgocios da companhia, e de quaesquer
concessões, decretos, consen timantos, privilegios, pa
tentes, bretets d'invl'I!iíoll, contratos, convenções, estra
das do ferro ou outras obras, acçõcs, direitos ou outros
bens da companhrn .

(12) Fazer todas 01I parte das co usas supramencionadas,
quer particularmente. quer do parceria, ou conjuncta
mente cum qualquer outra companhia, cnrporaçao, em
preza, associação ou pessoa.

(1:3) Fazer todas as demais cousas casuaes ou conducentes
a obtor-se os mencionados fins.

'1.-A responsabilidade dos membros ô limitada.
;j.-O capital da companhia é de Ih. st. JOO.OOO. divi

didns emW.OOO acções de lb. st, 20 cada urna; acções
estas, assim corno quaesquer outras acções que a
todo tempo possam constituir o capital da companhia,
que poderão ser divididas em diflereutes classes,
podendo ter respectivamente a preferencia, g-arantia
ou privileg io que serão determinados pelos regula
mo-rtos então em vigor IH! companhia.

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e moradas se
acham abaixo subscriptos, desejamos ser constituídos em uma
companhia, em cumprimento deste lIlemorandum de associa
ção, o concordamos respoctivurnente em tornarmos o nu
mero de :1C~ões no capital da companhía, designado em
fl'cnti\ elo, nossos l'espeetivo, nomes.
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Illlgh Wilson 8, (lreat Wiuchcstcr Street, cidade
de Londres, Engenheiro Civ il " . . . . . . . . cinco

C. A. Wilson, 8, Great wrncncster Strcet, cidade
de Londres, Engenheiro Civil .

Ias. r.. (;ilmonr, 2r~. AzenlJy Square CalnlJerwell,
-ondado de Snrrcy, Engenheiro Civil. .

li. Ewart Crane, :1, S·ack wcl l ParI- ]\oail ClaplJ:1H1,
e.?n?ado de Surrey, Ad]unto de Engenlwiro
Llvll · ··························· .

Jmnes lIolJt Pikl" r;. 'I'l'Ínitv 1I0:ld, Tulsl' Ilill
Surrcv, Advou.ulo , ' .

Artnur tooke, 22. Lloyd SqU:It'L', Middlcsex, W. 1:.,
(]uarda -Iivros de Advogado , .

John C. Musgrave, l~. Union Squarc, Islinatou, N.
Middlesex, gerente de cscriptorio 11e Advogado .
Datado no dia di) hoje, IH de Maio dn 1881.
Testemunha das assignatUl'as supr:l.- P1Iili)l 1/. CII,TI'. fi,

(;reat Winehester Street, Londres, Ad\·ogado.
Para cópia eonforme.- ( assignado ) W. !l. Causins, I\egis.

trador de companhias anon yruus. (Joint Stock.)
l\ubricado.- Ictunuies Iocliin: Clll'istinJl, Vlli!lt.

Estatuto« da Ablg'ilas H:tihra,V COl\lpall,Y Limitel[

I"Tr.l1pnr.TAI~ÃIJ

Art. I." Na interpretaçiío rlos presentes as palavras I!

expressues seguintes t(~m o seguinll' sentido, a não sor cxcluuln
pelo objecto ou contexto:

(A) A companhia siguiflca a AlagClas Itailway Company,
Limited.

(B) O Reino Unido signiílca Il Reino Unido da l~rã- Bretanha
e Irlanda.

(c) Brnzil sig-nifica o Imperlo do Brazil ,
(D) OS estatutos significam e eomprchendem as netas de
'1862-1880 relativas a companhias e qualquer outra acta
a todo tempo em vigor, concernente a companhias de
cnpitaes reunidos, r qlll' lH'ce"ari:lmcnte interessarem
:', I~ompanhia.
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(E) Ospresentes sig n i ficam e comprehendem o Mi'1I!Ol'and/lln
de assoclação da companhia, c estes estatutos c os regu
lamentos da eornpanhia, que a todo tempo estiverem
em vigor, e formarem os estatutos da companhia, de
que tratam os Decrrlos Irnperiacs e os contratos.

(r) llesoluçâo especial signitica uma rssolucão especial
da companhia tornada de nccõrrlo com a secção n. til da
aota de 18ü::!, relativa a companhias.

(n) Capital, ael;ões o titulas de dohito, significam res
pectiv:,mente o capitnl, as nl'çõl~S e os titules de dchito da
companhía, a todo tempo r-x istoutcs ,

(n) Membros signiüca os pllssuidores de noções da com
panhia, ou os portadores de garanti:ls de acção respecti
vamente.

(I) Garantias de acção signifioa garantias ernittidas acerca
de aovões ou capital da companhia, em ohsorvancia da
acta de 1867 relativo a comp:l1lhiase dos presentes.

(.I) Directores significa os dírectores da companhia, a
todu tempo em exercicio, ou, segundo fM o caso. os
directores reunidos em couscl ho ,

(k) Conselho significa uma reunião dos directores de
vídament« convocada e constituida, ou, segundo fell' o
caso, os direetores reunidos em conselho.

(L) Contadores, curadores e secretario significam estes
empregados da companhia a todo tempo em exercicio.

(~l) Assemhlé« ordinaria o assernbléa sxtrnordiuarfa signi
ficam respectivamente uma nssembléa geral ordinaria, e
uma asscmbléa geral extr:1lJrdinaria da companhia devi
damente convocadas e ennstituidas, e qualquer proro
g;lç:10 dos mesmos.

(x) A;;sembléa geral significa uma assernhléa ordinaria, ou
uma assernhlén extraordinaria.

(O) Escriptorio e sello ;;ignificam respectivament'~ o es
criptorio registrado e o sello commum de que usar a
companhia.

(I') Mez significa um mez (calenrlar month).
(Q) Palavras designadas somente no numero singular, com
prehendem Iamhem o plural.

(n) Palavras designadas súmente no numero plural, com
preheudcrn tambem o numero singular.

(s) Palavras designadas somente no genero masculino,
comprehcndem também o genero feminino.

]f

CONSTITUIl)ÃO

Art. 2. o Os artigos da Tabella A da , Acta de 1862 relativa
a cnmpanhias v não serão npplícaveis :"1 cnmpanhin, excepto
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quando eIles reproduzidos ou contidos nestes artigos ou
estatutos; mas em lagar rlnquelles os qne se seguem consti
tuirão 05 regulamentos (la companhia sujeitos com tudo a
qualquer rejeição ou alteração I('gnl.

111

Art. 3.° Os negócios da coII\jln n11 in compn'henderiío todos
os negocios mencionados eu incluitlns 110 Mmn(}randwn de
associaçüo, e todos os objcctos ('nSllflCS ; 11 lerão prineipio
!og-o qUI) o eOlls"'ho n.-silll o j,i1g-11('. ('rlllvl1ni('lIll" e ainda
1J1l11 o totn! 110 ca(lit:i1 11;(11 li'lIll:1 :Iilld:l side SIIbser il 'lo.

Art. 'LO OS negocios sl'rflu feitos pelos dil'l't'lllrl's ou
dl'lwixo de sun »rlininistrurão, d(', aCI'IJrdo com os regula
mentos que n todo t('I[IPO o ruuselhu formular, sujeitos
sómente ao exame das assembléas geral's, comu ílca deter
minado pelos presl'l\tes.

Art. fi.o A allmillistra~ão, principal e superintendencin
geral dos ncgocios da comp:1I1hia ser.i l'Ill Londres, ou em
l\Iiddlesex; e poderá haver .lentro ou f,',rn do Heino-Unido
~Igencins nomeadas a todo o tempo pelo l'onselho.

Art. Ii.O Pessoa ncn humn , «xcepto o conselho, e pes
soas por elle dl,viflaml1nte nutorizndns , funcciollando den
tro dos limites da autorizaçào assim con lr-rul«, lerá a fa
culdade de passar, aceitar 011 «ndnssar qualquer nota pro
missoria , ou letra dI' cambio , ou outro titulo negociavcl
em nome, ou I1I1l logm' da companhia ; n nlruruem, a não
ser expressamente nutorizurl« pelo conselho, e tuncclonando
nos limites da autorisacão a:;:;iIn conferida, terá a íacul
dade de celebrar qualquer cnutr.uo, impundo com este Incto
responsnbilidndc ú com P:l1l hia, n-rn de empenhar por qual
quer outra Iórma o credito da COlllp;lIlliia.

Art. 7,0 Ü eSITiptl1rio rl'~i,trillllJ sl'r:'1 situado em Lon
dres, Middlesex, ou em qualquer outro lOi.;ar na Inglatcrra,
aonde a todo o lempo o desig-nnr o conselho.

Poderá igualmente haver I'sl'riptorios Blial's em Maceió, na
Província das Alagôas. ou no log-al' ou lagares que a todo
tempo designar o eonsul hn ; e :r1li hnverá sempre um ag('nle
reconhecido da companhia no Brnzil, no qual poderão ser
dirigidas todas as noticias offlciaes.

IV

PRIME lHOS FU:-'TCloNAn Ios

Art. 8.° Os primeiros dírectorr-s em Londres serão nomea
dos pelos subseríptores do J11'/lllirandum. dn assncinção por
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meio de um Memurandunl por escripto por elles assignados
ou por uma maioria delles ,

Art. !l.o Ató que se veritJque uma tal nomeação, as pes
SO\lS que assignarern o Mcmurandum de associação, embora
nellas se não dê a necessaria qualificação, servirão de
directores.

v

CAPITAL

Art. 10. O capital em acções da companhia é de libras es
terlinas ;{' :JOO.OOO dividido em t:i.()OO aoções de .e 20 cada
uma.

Art. 11. Os ccrtillcarlos de :I(~ção e de capital, os títulos do
noções, as obrign~'ões ou títulos de dehit«, e seus dividendos
ou gnrantias-0I11j)imS, poder:lo ser de taes imprutanrias em
mlJerl:1 corrcnto do qualquer paiz, que o enu-olhn julgue o
equivalente dessas iuiportaucias em moedas corrcuus in
g lezas.

Art. 12. Os di reciorcs poderão, em qualquer época, c de
tempos em u-inpos, emittir :dgUIII do c:lpital de :lI"çiJes, que
nno estiver ainda «miuidu na occnsiãc, ás pe-scas, na pro
porção, e pelo modo que o conselho entender conveniente.

Art. 13. A companhia, a todo tempo, poderá, com a sancção
de urna resolução especial, angmeutnr o capital primitivo
ernillindo novas noções da importancía que clla entender
conveniente. A companhia pódo outrnsim a qualquer
tempo, por meio de uma resolução tornada em assembiéa ge
rai, determinar que quaosquer aCI;ões que até então não ha
jam si.lo I'llIittidas (ou nu ('''SO di' act;ões contiscadas, que não
hajam sido até então tornadas a emitlir possam ser «mini
das (ou erniuidns de novo) como da mesma classe daquel
las ac\'ões que então estiverem ou n:10 por recolher, e como
de uma ou mais classes, poder:"! ligar ou tirar quer, seja de
UUI3, quer seja de mais classes di: t:le" aceões lJUIl VDO por
e.-;ta forma ser ernittldas (ou eruittidas de IlíIVO ) qualquer
privilcglo ou condição especial, e com particularidade qual
quer prefcreuc!n, privilegio ou gnrnn tia, qUI)[' fixo, quer fluo
ctuante ou contingente írreruls-Ivel ou remissivel 1'111 relação
no pagnmento de qualquer dividendo ou juro ou reembolso
de capital. A presente disposição será igualmente applica
VI'I a acções form31H10 pnrto do capital primitivo ou a quaes
quer ucções nOV,tS que haja [li de "1'1' creadas mais tarde, e
as resoluções poderão em qualquer dos casos produzir effei
to quanto á revogação, alteração Oll nngrncntnrào dos direi
tos, privilegio e condições lJIIC, qner ao tempo da sua crea
çiío, quer (101' meio de resolucao subsequcutc, hajam sido
ligadas ás aerões.· "

Art. l'L Todo capital levantado por novas seções, excepto
si a cornpanhiu, na creação das mesmas acções, o determi-



nar difTerenlcmentc, scrú ('ollé:illpr:ldo COIl\O parto do cnpital
primitivo, e será sujeito ÚS m.-stuns prerislJI's a todos os
respeitos, tanto com rplaç,-Io ao pagall\l'nto de chamadas,
confiscação por falta de paganli'nlo de chamadas, ou por
qualquer outra fl'lrma, COlIlll "i 1']]0 tivesse sido parte do
eapit:d prituif ivu.

Art.W. As novas :I('I:"I('S. salvo ,i urna nssemhlén gc
ral dl'c'illir o r-ontrariu ou quo uiu outro p\p,'di,'nli1 SI: torne
nccessario cru relacão a qll:iI,!lIer I'olltr:lto ql1l' a dil'l'ctoria
110",a contrahir coucerne ntc :'1 i'lIn,lrlll'l'ão rIa petrada d(~ 1'1'1'
rn, serão prillleirall\l~llt(' IdI','I'i'I'id:l' pela dil'l'('c;lu :

Metade ~,ou entre os 1\I1'lIillro, (ou ",'us rCl'respntantes),
na proporção das aCI.,'ões l'e,gistr:IlI:ls l'll\ nome 11I'1Ies, e d:IS
:I('eõrs rpl'l'I'sl'ntad as po[' :,:11'"nti:IS de :I('I:''''S I Share \Va1'

1':1111."), di' 11'11' i'"livcrl'lIl 1'111:111 di' IIiISSI'.
A ouun 1I}('1.:1I10 I(:SI:lIlt(', i' l'ldas :IS d" prillll'ira mr-tndc,

que não tiverem sido llJlIWd:ls pI'I:ls pl',soa, a queru furaru
nifl:rl'rill:13, ou pelos 31:IIS 1'('SI"I~liros reprosl'lllantes, poderão
11'[' o destino quo a dil'l:n::II) jlligar l'OIlVI'lIil'n[().

Art. lu. A dircccão não "1'1':'1 oilrii!:lrla a rlnr outra noti
cia mais elo quo piír meio de 11m aviso ~IO' porl:1I10res do
gar:lIlti~1s de :lcI:ões ( Slla)'l' \\~:I\']':llll') indiyil]ll:i1mrmte,om
relação ao exercício das ol'çõ":i a clics cOll('ellido em virtu
de do ultimo artigo Pl'I'cl'lkl1to ; e eon,idor:lr-:ie-ha ~ offerta
feita a qualquer accion isrn ll'gisl)'~do pelo simples fado di'
Sli lhe ler mandado UlIl av i«: CIlJ SlIil IlIor~III:1 regi,str~da.

Art. 17. A dirocção pOll{'!:'1 rTI'~')'IJcmittir, para os flns rIa
companhia, oill'ig':II,:lies IIU titnlns de dlibiln :11,': a ímportan
da, não cxcedivel de 1: :2lil,:WI). g:lr:<lllid:l , excluindo as
X 10.000, aqui abaixo moucionrulas 1'011I0 priuu-lro encargo
sobre a cmprczn, pelos renrluucntos I' bens dI! compunhin
então existentes ou parte droll(:s ; e essas ohrigações ou titu
las de debito vencerão jurn quo 11;"10 excederá 7 %; po
dendo ser resgatados I1Ill tues proporç:lics :If'ima ou aliaix o
do par, e ser omiuidos 011 1'0)' outra !'<"l'm:1 nl'gol'i:Hlos 1I0S

u-rmos e condiçõ--s I]U1l ~I dileeçã" dl'lel'lllill:ll'.
A direel:ão podl')'ú igualllll'llll' ~ lorlo tempo com a saneçiill

de lima assernbléa ger:" cou trnh i r qualquer emprmtimo, IILl

emprestimos, uaronudos, (slljl'ilos:i elausula supra de não
excederem de libras estl'rlill:IS L :21::!.:2(0) pola dila eruprezn,
rundimentos, e hrns, 1111]' IIl1la emissão posterior de ubri
gações ou de titulas di: dol.ito, IIU por qualquer hvpothcea,
encargo ou osrriptura 1l'gal, 011 sem taes gar:lI\tias; sendo
taes crnprcstlruos tnmados pcla quantia, pelo preço, V{'II
cendo o juro, e nos termos e condições, n pelo modo qUI'
:1 direeeãu entender eonvenieutc.

A dírccção poder:'! outros i ll1 em todo tempo, sem a sancção
de urna assemhléa geral, levantar dinheiro a titulo de em
préstimo para qunesquer fins lIa companhia, mediante os
termos e garantias que o conselho possa julgar convenien
te, oomtnnto que as SOTlIllIaS assim levantadas não nltrnnas
""m no sim todo n quantiu li<' r 10,000,
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Chamada~ ainda por pagar, poderão incluir-se em qualquer
garan tia dada ou autorizada Jllda eomp:lfihia ; e nl~,;I() ea311 o
conselho poderá delegar aos portadores dessas garantias, ou a
f[Uaesquer pessoas, corno euratlorcs destas, os seus direitos
de reclamar chamadas dos membros ; e em quanto continuar
em vigor a garantia, todns as chamadas feitas pela direcção
poderão ser reclamadas lidos ditos portadores, ou curadores
em norue da companhia. de cOllformidal]e,

Art. 18. Todos os titulos de rlehito, hypotheea-' ou ohri
gações poderão ser passados p:q.;avI\is ao portador. e poderá
haver COU/IOIIS a "elles ligados rt'[Jrr~,;entanuo o juro n (\UI'

tnnham elles direito.
Art. 19. A direcção poderá a tudo tempo quo ella assim o

julgue conveniente, pngnr integralmente, e reforrunr !lOS
termos que julgar conHniente, dar preferencia, ou outras
:1I~~'(JeS para satisfner quacsquer 1I:ls hrp()tlwcm:, títulos (]e
debito, ou olil'ig':lÇÕCS cuja creação houver sido nutorizndn.

Art. 20, A companhia poderá, a todo tempo medí.mte urna
resolução especial, modificar as l'Olllliçlies ("ontidn:; !lO Jl!flllli

rtuuluni de associação, no sentido de n-duz ir o Sl'\l I'fl,flilnl.
ou consolidar o seu capital em acções de umn lmportuncia
maior ou pela suhdivis~o de SlW'; acções, ou de algumas
rlellas, dividir o seu canitnl, ou alguma parte ao mesmo em
acções de valor menor do que o que se acha tlxado 110 iJIl'
mnrauâum de associação; Ilra entendido que na suhdi
visão das acções, n proporção entre a ímportancia paga e a
lmportancia (quando haja alguma) ainda por pagar sobre
cada acção de valor reduzido, deverá ser a mesma que em
no caso das acçõesexistentes das quae- forem dniv:ldac; as
acções de valor reduzido

VI

Art. 21. Todas as acções serão propriedade pessoal, r como
taes trnnsrnissiveis, r excepto alguma providencia .-m cou
trario, não poderão ser rlividid:ls.

Art. 22. A companhia não será obrigada a reconhecer
qualquer interesse por equidadc, eventual, futuro ou pardal
em acção alguma ou outro qualquer direito ncerca de
uma aeção, a n50 ser o direito absoluto quo a r-lla tiver a
pessoa, a todo tempo registrada comn possuidora da mesma,
e a não ser igualmente a respeito de purentes, tutores,
curadores, maridos, executores tcslamentarios ou administra
dores, ou depositarios de massa fallida , os quaes, em virtude
dos presentes, tornar-se' hão membros da companhia a res
peito de taes acções e com direito a trnnsferil-as.

Art. 23, A companhia terá urna prime' oe-suQ..re1l'l:rsQ.o
gnrnnçn. valiosa perantr a lei e por .·i~~M) fl~ t1pr~~-' ,

f" .,~.,. " , OI , "'" .
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acções de um de seus memhros, contra todos os dinheiros
por elles devidos fi comp'H1hia, por si só, ou juntamente
com outra pessoa, devidos nu nãu ; e quando mais de uma
pessoa forem possuidores de uma acção a companhia terá a
mesma sr,g"nran\'a Jl:I Ilit:, :wrão a respeito de todos os
dinheiros 1(118 lho Iororu dl'vido,; por todos, ou algum dos
possuidores da dita acção.

Art. 21. Essa scg urança servira para a venda de todas
ou algumas das ditas aCI;(JI's; mas semelhante venda só se
podl'rú elfectuar medlanto UUHI resolução do conselho, e não
ter:'! legar emqlwnto não 'I~ tiver mandado por escripto
aviso ao membro devedor. nu seus rl'presl'nlantes ou adrniuis
trndures, reclamando df'lle ou dl'llos o pagamento da qnantia
I\nlão d,'viil:l :'1 ('omp:llIhi:l. I' d"I'I'I'I'iilo v i nt« I' ni!n dias dl'pois
di' 1:11 .rvi..«. s('nl SI! 1i:I\I'1' 1'11'0' .. 111:11100 i'a~:llll"llto das qunutins
rcelamad:ls. POdl\[':'1 :1 (lil'I!I'~':·lO. qu.uulo :I"Silll o entender
convcniente, em vez de Vl'III"'r as :wI;ões, conflscal-ns de
conformidade com as provisões ahnixo contidas.

Art. ~!ii. No caso d:1 dita v.uula , a direcção poderá, por
meio de escriptnra ,oh o sl'1I0, tran,fl'rir as acções do refe
rido membro devedor:1(I l'ompr;,doJ', I' appl icar o producto
liquido (l,~,sa venda. Ilt'JlI.is de pagns todas as dospezns oc
easionadas pela dita vend", 0111 sutisfaz er a dita divida ; e o
restante, quando Iwj;., sor:i entfl'gue ao ruombro em questão,
OI! a seus executores, adlllinistr:lIlllres ou reprvsenuntes .

VII

ArL 26. Sujeito no e\:oJ'cieio pela companhia dos poderes
conferidos pelos estatuto- di' emiltir garantias noções (Share
\Vnrrants) ao port.ulur, I' a qll:lesqlll~r regulamentos da 1'0111
panhin para este li 111 , as :II'<;I"'S ,,'1':10 transterivvis sómente
por meio de documento pllr e:"'l'iptl) executado polo trans
f'Tenle' e a pesso« a qUI'm "lia" Iurrm transferidas, () compe
tentcnlente lancado u« regi,trl) de transfcrencius .

ArL 27. Niuguctn plld;'r:í, SI~lIl o consentimento da di
recçào, que ou d~ll-{I ou l'I'cusar:i a seu arhitrio, tnmar-se ou
ser membro registrado ('111 l'i'I;'I:ão a uma ncção, cuja impor
tnncla não tiver SIdo paga iutegrallnente.

Art. 28. O registro de trnnsferencia estará a cargo do
secretario debaixo da autoridade da direccão.

Art. 29. Nenhum meno/' sel'ú registrndo "como proprietarlo
de uma acção, nem mulher casada nlguma, excepto em
virtude da Lei de finO, (1llaried womau's propcrty act )
ou outra disposição ll'gisl:ltiva.

Art. :10. Nenhum parente, tutor, curador. marido, executor
testnmeutef ro, ou arhu iuisn'a.lnr do um idiota, lunatico,IIIU
lhcr , ou íallecido possuidor de lima acção, será, como ta.,
eonsídcrado membro da I'olllpanhia; porém, justiílcandn
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perante a direcção seu titulo, poderá ser registrado como
possuidor da noção, ou poderá transíeril-a a qualquer pes
soa da approvação da direcção , () depositaria da falleucia de
um membro não será como tal considerado membro da
companhia; porém justiür.ando seu titulo perante a di
recção, el/e poder:'! igualmente transferir a acção.

AI't. :Jl. Nenhuma transferencia de ;Irç~o se poderá
effcctuar sem (j pagnmento á companhia da qnantia de
dons schilings I' seis dinheiros a titulo de emolumentos 1]0
transferoncia on qualquer outra q n-mtia sobre cada transfe
rencia que a dirccçüo determinar.

Art. :;:2. Nínguem será registrado como tendo-lhe sido
transferida uma aeção, ernquanto a eSl'fiptllra do transfe
rencia cl1mpdentemente executada não tiver sido entregue
;111 sl:eretario para ser guardada nos al'f'hivos d;1 cumpunhin,
e S"I' ;I(lrl'.'IHlt;((!:l sobre qunlqur-r I'eqllisi,':ío rnznavel, e 11:-10

tiver sido pago o emolumento de tr:lll,ferencia como tirou
dito, de accordo com o artigo precedentc ; e em qualquer
caso em que, na opinião da direcçãu, este artigo deixaria
de ser exigivel, poderá ser ello dispensado.

VIII

Art. ;];1. Os certificados de acção serão sellados com o
sello da companhia, assignados por um director, e rubri
cados pelo secretario.

Art. 31.. Todos os membros terão direito a um certitlcado
para todas as suas acções, ou a diversos cortiflcados, carla um
para uma parte de suas acções ; declarnndo cada certiücntlu o
numero de accões.

Art. 3;:>. Quando algum certificado se estragar, ou per
der-se, poderá ser elle r ..novado cxhihindo-se prova, que
satisfaça 1\ dirccção, mostrando ao II]('SIIIO flue o dito ('cr
tiüeado estragou-se ou perdeu-se, ou na falta de semelhante
prova, iudumnizundo-se o conselho como eJIe entender
conveniente; a prova, ou a indennuzaçào serão lallc:at!as
nas notas dos netos da direccão .

Art. 3G. Todos os membros primitivos terão, mediante
distribuição, direito a um certit1cado gTlltis por cada uma de
suas acções : mas, em todos os outros casos, pagnr-se-ha ;\
companhia, quando a dírecção assim o entender, um shilling
por cada certificado.

IX

(;.\HANTIAS DE ACÇÀO (Sltr(r'l! IVlll'r'antsJ

Ar]. :!7. Garantias de acção, nos termos, condições e
disposições aqui abaixo contidos c em virtude delles, e de
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accórdo com os estatutos, poderão ser emittidas vela com
panhia a respeito de qualquer acção , deelarando que o
portador tem direito :'!s acçõcs ou ao capital nas mesmas
es peci fieados,

Art. 31:1. As garantias de aer:iío serão omittidas sob o sello
da cornpanhiu, a;;si~nadas por 11111 dircctor e rubricadas pelu
secretario.

Art. 39. Cada garantia di) aet;lo conterá o numero de
acçúes OI! a illlportalleia du j';lpital, e ser:'! pass:lda nos termos
I' pela íórma que a direccão julgar conveniente.

O numero Jll'ÍmitiYaIIH~lIte I,osto em eudn ~cçiío serú
declarado em torlas a, g;lr;llItia,; do aC1:iío represelltando
acções.

Art. 110. () portallor di' 11111:1 g"r:llltia rle necão (mjeito
elltrl'lantll aos Ii'~;lll:lllIelllll' d,1 ('flIllP,llIlti;1 l'nt:'1o ;Ipplicaveis
a respeito), ;;erú IIllllllllrll da i'olllpanllia ([uanto ;i;; acçil('s
ou ao capilal mcuctonados nas ditas garantias de acção,

Art. Iü. A companhia, embora receba ou tenha conhe
cimento, não será olil'ig:lda a reeunhecer qualquer direito
legal ou de eljnidade, titulo ou interesse de qualquer
cspecie a respeito de :lI'l,;Õl'S ou c:lpital representados por
uma garantia de ;1I:I:ues. oxccpto os direitos flue o portador
de tal garantia de :11'1::'10 í ivur corno membro da eoltlpanhia
:'Is ac(;ões 011110 eapital l'spI'i'ilh'ado na dita garantia, e os
que tiver o portador do I]UaII]Ui'r I'ilvpon ao pagamento do
dividl:Illlo e juros Jlagav,~L; ri respeito.

Art. [12. Pessoa 1dglllll:l poderú, como pnrtadorn de ama
gnrantia de ncção, exercer qualquur dos direitos de um
membro da companhia, sem ~Ipresentar essa garantia de acção ,
e declarar seu nome e sua morada (enH[Uanto a direcçuo
assim o exigir), perll1itti]J(Jo que faça nclla um endosso do
do sua data, 11m e conscquenc!« de sua apresentação.

x

Art. fi:\' COU))oI!S pagavL'is ail portador l'lIl II1111lel'iI "
Iúrrua, c pagnve!s no lo:.;:tr que a rlírectcria julgar couve
nien te, serão em iuidos opportun muen te a raspei to de ga
rantias de 3C('110, pl'o\Cidenciando para o pagamento dos
dividendos ou juros sohrc taes garantias de acção .

C~1da C01!)JOI! será di;;tinguillo pelo numero dn garantia dcJ
uceuo a que portenccr .

Art. H. Sobre qualquer diyidenrlo ou juro que fl'lr
dor-lnrado pagavol sobre aCI:(),'S ou r-apital espcciflcados em
~Jl1alfJuer garantia de aec!íil :I direcçuo man.lnré publir:ar 1I0S

jUJ naes de Londres, que cll:t entender conveniente, au
núncios a respeito.
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XI

EmSSi\O DE UARANTIAS DE ACÇÃO

Art , '11i. () conselho exercerá todos os poderes Lia com
pauhin em rclnção á emissão de garantias de acção. A
direcção, l'nLrl'lanlo. não será oüriguüa a exercer a facul
d:IIJe de emittir g:lrantias de acção quer em geral, ou em
I':I,OS parlil~lllnres, sem quo, Oll em[jU:Jllto cm sua ali
soluta disorição ella assim o não [ulgnr a proposito ; e essa
discrição não ser:', :iuscrptivel de ,1'1' exanlÍllalla ou sub
mettida á \erilic:II:;IO de tribunal :;\guln judiciario ou de
equidade. suhro qunlquer pretexto.

Art. ItG. Nnnlnuuu. é!;lrallli:l dl\ :11'60 scr:') l'llliLtill:\ sem
n'ljllisil:;'U pur I',niplu~ as:-ig'llélól:t 1'1'1;; p"ssua. 11:1 occasiilo,
ill,eripLI nu l'i'gisll'O I]U, membros da rnmpa nlrin, COlllU
po:;,nidora da :Ie',,';1 o ou du 1\:lpil:d a reqlcito du, ljua,'s;1 g:l
rantin de acr';lu houver de SI'!' cmittida .

Art. 'ti. A- rcq 11 bir'1\o será feiLa na Iórrnn , e ali thcnticalla
pl'ia uraru-irn que a dirccçào a todo tempo indicar , I' serú
gua['(1;l(la nn cscrqitoriu, e os ccrtiflcndos ordinarios dl\ :Ii:çilo
cn tão por pagar a respeito rias aCI:ões ou do capital que se
qu izvr iucluir na, g'~mllltias de aer::lo a emittir, serão ao mesmo
ll'l11PO entregues á direej':Jo para serem euncellndos, salvo si
no exercicio L10 seu poder discricionarin e soh as condições
que el la .iulg';lr a proposito a dírcctorío dispensar semelhante
cuuega e inutllisação .

Art. flS. Todo membro reg'istl'ado que pedir a ornissâo de
garalJtias di' ~lCr;;lo a respeito de qnacsquer ;w,:(ies, rapital,
Iwgar;1 ;1 directoria, quaruln est:1 «ntendcr rkvcr exi,,,i1-o c na
occasião (k fazer o 1J('dido, o dir.-ito dn ~'I'lIo imposto sobre
as garantias de ael:üo pcI,'s estatutos " mais um cruolumento,
IJIW nào exceda de um shilliug por eada gar:lIltia do ae~ãoo SI)

pllldo a din'f'r:1o a todo 11'111]10 üxnr ,
Art. ú!J. (luando o portador de uma garanlía do ;\(~I';IO a

enIJ'l'g;lr ú direcçâo aüm de canccllal-a e pagar·lhc o direito
til' seIlo imposto para a emiss:'lo Illl uma nova g;lr:mlia de
:lI'çilo c li 11 I t'IIlOIlInli'nto 1l:IO n:eed('llllo de um sliilling' pnr
cada gar:lutia dl~ at'ç;'IO, coufunuc a direeç:io a todo tempo
lixar. a Illl',ma dirocção poderá, quando assim o entender,
emittir em favor r11\ 11 I) uma nova garantia ou nova, ganll1
tias dI' aeção, ;1 resp"ito rla :\r~r:lo ou ae,.:õllS ou capital espc
ciílcndos na ,g'ar:lntia de ;1I~I.';IO assim cntl't'gul' para ser can
ecllada ; mas em caso ncnluun a direcção 1)I)(]tTÚ cmiu ir nOY:1
garantia dl~ ae~flo paJ'a qualquer aeç:l(o) nu capilul acerca tias
quaes tenha sido anlerJorllllmte cru ittida um garantia de
acçào sem que, ali'\ que a gnrantía de ael,:ilo assim anterior
mente nmttirla lhe tenho sitio enll'i'gue uliru de ser e:lIIeellada.

Art. Õ(). Quando o portador de qualquer gar:mlia do acçilo
a restituir aíim do ser cancellada e com ella depositar 1111



escriptorio uma declaral:iíll por eSl:ripto e por elle assi:~'nfl(las,
pela fúrma e authcutic.uln da maneira que a direcção a todo
o tempo determinar, pedindo para ser rl'gislradG corno membro
da companhia a respeito das ucções ou do capital especificados
na dita garantia e dando III'SS;! declaração seu nome, estado
ou occupação e morada. elle tI'r:"1 direito a que seu nome seja
inscripto como membro rügistral10 da companhia a respeito
das acções ou tio eapital espel'ifil':,dos na gar:tnlia de acção
assim restituida. Fica sempre elltl>llllidoque si a direcção tiver
recebido noticia de :dgllrna rl'I''''maçiío por p:lrte de alg'uelll
a respeito da dita garalltia dI' al'l:ão, 1'l1a poill~r;i a, seu arbitrio
negar-se a regtstrar a pesso:1 a que :1 restituir cnmn membro
a respdto das ditas aeçõl's ou capital; mas cl ln não será ohri
gada a assim recusar-se, ]]f'11I respollsalel perante quem quer
quo seja si o não fizer

xII

Art. 51. A importaneia p:q..:nvel sobre as al'l;tleS no capital
primitivo deverá ser Ilaga am' b,lIlqUi'iros lia r-nmpun hia ou
em outro loaar qUI) a dilw'l:ão designar, com o deposito e
as prestal.:ões e I'l'Io modo I' !Ia I'P0('.;l qUI' a dirccçã» de
terminar, podendo n nIi'SIiI:: dill'I'\::III. ,i o julgnr convl'nicnte>
fazer uma ou mnis r1lnllwd:l" unu:s dn l'IIIi;;:',-lo d"s mesmas
acções. A direcção potler:'i f;iZI'1' chamadas sobre o capital
emiltido na Inglatcrra p;lgnl,:is r-m d.rtus divr-rsns das que se
tlzerern sobre o ('i/pil,d l'lltill iilo cru paizes estrangeiros,
Poder-se.ha conceder juros slllln' o p,lg'alw'lIlo . feito sobre
chamadas antes do rlia m:1fI':1I111 p"ra 11 p,lgallll'nlo d;]s III('SlI1aS,
sendo esses juros conformo n I:I\:! quo dl'lermin:lr n direcl"~ão,
conuan tn 1J1II~ não ü:'\crd:111I d,' Sl'li' por ccnt:1 ao an no .

Art. ;)2. O conselho, r-iu qunlqurr ll'IIIPO, si assim o [ulcnr
conveniente (Iicu urlu entl'ndlilll que a opção será 110 prinri pio
offerecida som prderl'lll'in ;1 IlIdos o' membros) podrni rece
ber de qualquer dos numhrus tlldns ou pnrte das qun nt ias
divididas sobre sua, r(',pcl'tilns 'lCl.'(les. a(;'1I1 das sornmas
actualmente ehanwdas; I' n ituportanria paga ;]nt,', dns cha
madas vencerá um juro. dl'krmin:IILI sua taxa pela direcçào,
corntanto que não exceda dI' sete por cento ao anuo.

Art. 53. O conselho poderá igualmente e sem projuizo
de qualquer outra faculdade que lhe seja concedida pelos esta
tutos ou pelos presentes, fuzer IlIlW on ambas as cousas se
guintes :

(I) Fazer arranjos lia ocrnsião de etuittir aeções para
uma differença entre os portadores dessas acções na
importancia das chamadas a pagar, e na época do
pagamento dessas chamadas.
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(2) "agil!' dividendo em proporção da importancia cha
muda c pagn sobre cada acção, nos C3S0S em que urna
impOi'tancia maior fô!' chamada e paga sohre algumas
IIcções do que sobre IIS outras.

Arl. 51,. Todas as chamadas a respeito de acções serão
considp!'adas como feitas na llpoca em que passarem as resolu
cões da dircccão autorizando-as .
• Art. titio A, '1)('';80as que possuirem conjunctamente uma
arçi'io serão. tanto separadamente como coujunctarnento, rcs
ponSllveis peli) pa:';[IIIH~llto lias ruspcetivas chamadas.

Ar!. G(i. A dirt-cçào porlcrá, por meio de qualquer resolução
subsequento, marcar uma nova época ou lognr para o paga
mento de urna chaurada, a respeito das pessoas que não tiverem
pago [I IJI("IIJ:J.

Art , 1)7. Todas a:' VI'zeS quese fiz('r uma chamada a respeito
de acções, SI'1I1 ':1'1' por di'lrjIJlli~'iíli, Ilen~r-se-ha dar aviso
vinte I' um dins nn les d:1 ('p(lClI Il do log:lr ori.~illllrianwllt(' ou
por uma I'n,;(I I111::"'0 suh"e1i'H'lIte d",igll"III),' 1':ll'a o Pll:';:IIIII)lItO,
qllllr 11[1 ocell,j:lo, quer dl'poj, 111' se u-r fl'ito 11 <:1111 11I" da , a IlIdll.'
os membros obJ'ig:lIlos :10 P:lg[IIll1'lIto ;la III'Sllla cham.ula ,

Ficuudn vntcn dido que IIIJ raso di' Ilavcl' m;!i, de umn
pessoa com direito junul'IJeIlII' ;'r IJIC.'IIW aCI':lo, dando-se o
aviso :í prtrucirn jll''''l);I rujn JlOllII' se achar Inuçado no rc
ginro dos 111i'lIlbro.>, SI~I':"1 csso IIVi.'O l'omidrr:1I10 como tcurln
sido dado a lollus us pO'''lidorl'S juntos da dita :ICÇ:IO.

Art. ;i8. No caso de ftl/I:J de p"g;IITJI'nfo, decorridos vinte n
um dias depois do que tiv-r ,idrl lixado pelo dito aviso pnrn pa
g;lmento de fjU;I/(JIlI'r chamada, dar-se-h», quer immcd iata
lllelltfl. IJ11I'r :dgnIlJ tempo depois, svgundo aviso a quem esti
ver em l':dUI. e\igindo pagamento imllllldÍ;rto; (1110 caso de não
l'agallll'lIto ainda durante ~elil di:" depois dl'ste segundo nvisn,
a eOIlJpanliia lIoller;'r (sern 1IJ'I'juizn do, direito, que ella tem til'
contlscm- as al'çÔI") dl'm:Jlldnl' I]UI'III e,tivel' em fn/ln pela im
portnnuia não pag;!, a qual, snlvo d(ll'j,ão em runtrarí« da
tiireq'iíu, VellCel'~1 um juro lia I'nz:IO dl' dez libras por cento
ao anno, ;, COllli1" do dia /ll'"l'allll no primeiro aviso p:,ra o
pagamellto nspectivo.

Art. iiU. Nenhum mcruhr» poder:í \"1I1n!' ou exercer qual
quer pri\'i1I'gio corno membro da cornpnnh!a, emqu.mio qual
quer chamad» por divida. quer sobre urna seção, quer sobro
um titulo de debito, ainda 1'.'1i,,1'1' por pagar.

XIII

I:Ul'í"EnÚO DE ACÇUIêS 1'.\1 I:API'L""

Art. CO. O conselho poder;'), com a snneção da companhia
antioípadnmcnte ,dada eIl~ assemhléa geral, eonverte~' qual
quer ncçào registrada, integrnluionte paga, em capital gt
tock).

rODEr. EXECLrn o 1,';,1)1 tiO
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Art. 61. Logoque qualquer seção tenha sido convertida em
capital os diversos possuidores desse capital poderão d'alli em
diante transferir os respectivos interesses ou parte delles que
tiverem no dito capital, mas nunca em importancia inferior
.t: 10 nominnes, pela mesma Iérma e sujeitos aos mesmos
regulamentos, aos quaes estüo sujeitas quaesquer acções no
capital da companhia para poderem ser transferidas, ou as
circumstancías o porrulttirern.

Art. 62. Os diversos possuidores de capital terão direito a
participar dos dividendos e lucros da companhia, de accõrdo
com a lmportancia de seus respectivos interesses no dito
capital, e esses interesses, em prcporção (la sua importanc!a,
darão aos portadores respectivos os mesmos privilegios e
vantagens para poderem votar nas assernbléas da companhia,
e para outros fins como teriam sido conferidos por acções de
igual Importancía no capitnl da companhia.

\IV

Art. 63. Quando acontecer ücar umu prestação qualquer
sobre uma acção, por pagar pelo espaço de sete dias pas
sados depois do segundo aviso, aq ui supra mencionados, a di
recção poderá, depois de sete dins passados, depois de um
terceiro uvis» ao membro em Ialta, declarar essa acção contls
cada em beneficio da cumpanhiu.

Art. 6~. Quando qualquer pessoa com direito a reclamar
uma acção não se tiver habilitado, de coutormidude com os
presentes, para ser regtstra.lo como possuidor tia dita acção e
deixar doze mezes depois ti" ter recebido intimação, por parte
da direcção, para assim se habilitar, a mesma direcçâo, depois
de expirar aquelle período, perderá a dita acção em proveito
da cornpan hia.

Art. tia. A direcção, mediante convenção com um membro
da companhia, poderá aceitar a restituição de distribuição de
quaesquer acções que lhe houverem sirl» distrihuidas, e os
termos ~ condições pccuniarias, ou outras que a dirccção julgar
conveníeutes.

Art. ti6. Todas as vezes que os dinheiros a respeito dos
quaes a companhia tem uma garantia sobre quaesquer acções
registradas, em virtude dll algum artigo dos presentes, não
forem pagos dentro em vinte e oito dias que se tiver mandado
aviso por escripto ao membro devedor, ou seus administra
dores, pedindo a elle ou a elles pagamento da importaneia de
vida á companhia, a direcçâo poderá em qualquer' tempo
depois, ou ernquanto taes dinheiros, nu partes delles ainda
estiver por pagar, confiscar as ditas acções, creditando-lhe o
valor que, na occasião, tiverem no mercado as seçõesconfis
cadas por conta desses dinheiros e pagará ao referido membro
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qualquer excesso do dito valor além dos ditos dinheiros.
Fica entendido que a direrção não confiscará. mais acções do
que as que forem necessanas para o pagamento dos ditos
dinheiros. O valor do mercado, no caso de contestação, será
fixado por arbitragem.

Art. 67. A restituição ou eontlscação de uma acção envol
ver.i :! extinceão na occ.rsiào da restituição OH da conflscação,
de lodos os juros, reclamações e exigencias contrn a compa
nhia a respeito da ao('ão, ou de todo e qualquer direito
casual, COIIIO acima fica dito, á dita acçüo, excepto unicamente
aquetlr« direitos que pelos presentes se acham expressamente
resalvados.

Art. 68. A conflscaçãc de uma acção será sujeita, e sem
prejuizo, :J todas as reclutuações e exigcncias da companhia
por contas IIe chamadas atrazadus, quando as haja, e dos
juros sl'bre laes atrnzos, e a todas as outras reclaul3ções e
ex igencias da rompunhi» contra o possuidor da al:\'30, ou do
direito :Ienna .lit«, qu.mdu ella fui conüsruda, e bem assim
ao direito da o.unpnnhla Ik dcmandnl-o a respeito; mas a
companhia não rJelll:lntlalá som que na época e pelo modo
que a direl'\':lo entender razoav-I, tl'nha vcriflcado o valor do
nu-rendo prra dita acçâo, seja por meio de venda ou de
arhi trnuum, cumo :Ieima Iiruu dito, e, si o dito valor de, mer
cal10 fúr m-nnr do que a imporl:JlIci:J de sua reolamacão, en
tão a demauda versará súmcnte suhre o saldo não satisfeito.

Art. liU. A confiseal':io de qualquer ac\';io poderá, a qual
quer t"IIIPO, d-nuo de doz« nuzes dl'pois da rnnflseação
da mesma ter sid» declara.ln, ser perdoada pela direcção a
seu :1I'bilrio nrcdianu- pai:amenlo, I",r parte da p.-ssna em
f:dla, de to.íns a, qU:lIi1Í-'Js qUI: ella d-v er á cornpanh ia, e bem
assim de tod:l' as d(",ppz:,,; oce:lsilJn:l(l:l' 1'1'10 nào paga menta
das ditas qunntias, e da multa que o conselho achar ruznavel ;
mas esse perdão nào poderri ser reclarnudo como um direito.

Art. 70, A conIlscação de urna acçào, excepto por causa de
não pag.nnt-nto de uma prl'stal'ào sobr« ella, nso prejudicará
o direito a qualquer dividendo por conta já declarado. No caso
da dita filta de pagamento a conüscaçào comprehenuerá
todos os divrd-ndos ainda não pagos, os dividendos por
conta, O os juros devidos ou que venham a ser devidos a
respeite.

Art. 71. A, vendas e outras disposl-ôes acerca de acções
renunciadas ou conflscadas poderão ser feitas pelo conselho
nas cpocus r sob as eonliçõI's ql1ti l'lIe julgar a proposi to,

Ar t. 72. Um certiflcado por cscripto sob o sello da com
panhia, asslgnndo por UIII dos directores, e rubricado pelo
secretario, declarando que uma acção foi eompetontemente
renunciada ou cnntlscadn. em observnncin dos presentes, e
mostrando a época orn (11Ie «lla rui restituida ou confiscada,
servirá, em favor de q ualquer pessoa que pos . nnente
pedir para ser possuidora da acção ou direit llf:h4i~Q&.~-"""
prova concludente dos factos assim certifi Qn~\\II'd1li();lf.tfJ

'I ~\" ~ ."
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concessão de 10110s os certiflcados dessa especie deverá ser
feita nas minutas dos acu.s ri!) !'l\ns,dlllJ.

Art. 73. As ,1CI:ÕI'S fPnuilcia<!;\s:'l companhia, ou confis
cadas em seu henelicio , puLl,'!';io, a arbiuío da direeção, ser
vendidas 0\1 disposta- fI'J!' «ll«, 011 mesmo absolutamente
extinctas, conforme 1'11:1 jlllg;1I' IlIais vantajoso á cumpnnhia, c
emquanto n;'lo furem vendidas 1)\1 Ilisp",t:,,;, ellas serão l'cgis
trarlas etu nome dn l'fllilfl:ltlhia 011 de al.nuun pessoa ou ]ics
SO;IS nomeadas pela dil'I!CÇ,"O, e de sua conüança, com todos
os dividendos, vantagens e j!l!';IS:1 clla!, iuhercntes, c for
marâo varie UI,I :lctiro ila C011l1'ailhia,

Art. íL O ]'ogist['(J tios 11l,'III1Jcos ('::li)l':; a cal";o de secre
tario sob :1S ordens da 11if(~(',I'fi'I,

Art. 75, Todos os IIIClllÍll'I!S rcgi:;tr:ltlos (li, tempos em
tempos declararào no '"o'clct:l:ill o 10",::1' de sua moruda no
Iteino Unido :dim dl~ ser n!"i<!I';I:.\u "1)1i1 lngnr di) suas resí
denotas: e o 10g'11r nssim de t!'!!II"J' l'UI !"III[!OS ru",istr:1llo sorti
para os fins dos cS!:ltul"s c do,; pr:"1'1Itcs cunsiderado como o
logar de SU:1S rcsidrnrins. Si ;! I,;, um me.uhrn deixar de dar
o jogar de sua morada 1'1) ltmo Unido, oik n~l) trorú direito
3 receber aviso de qualquer a:ISCllI IJ I! a g'l'ral, ou de outros
actos da erunpanlu», e 111:111 :,' ;I':'('illiliü<1'1 ou outros actos
ficarão sem valor, em r:17.::u de Jliio tc:' I'lk rt-ocbido 1:11 aviso
Gomo acima dito.

Art. 76, () secretario d1'i':lr;1 entre dez horas da manhã
o meio dia extuuiuar o r,'gi"lrl) do, iuemhros, ou outro
reg-istro qualquer, eO;lforl1l11 c:,,:'J detcrminndn nos estatutos,
devendo qualquer dos me.nbros, 011 outra PCSSIW, antes de
examinar algum rl'.I,istm. <:.<."ign31' (\ :'Im 1I0l1le ('!H 1lI11

livro existente para esq) thu : outrosi.», o secrcu.rlo. :!ntes
tia reunião dc lJn:dIJl:1'I' :IS'I'IIJitl",1 or.tin..rl«. íranqucarú :1
qualquer membro qUi' "":Iilll o rl'{'I:J[IlC uma inspecção
daquelles livros l' coutas 1i:1 cornpau hia, na occasiãn c COIll
as restricções que detorurinnr a dirccçãu, porem ella não
poderá consentir em qualquer outra iuspecçâo das notas,
livros ou papeis, sem :lll!orizar:uo expressa da dirccção.

XYI

1IIIi,:r:rO::ES

Art. 77. O numero dos diructoros (salvo qualquer alte
ração feita em assemlrléa geral) não sern menor dl~ (1'1'0' e n50
excedcrú de cinco.
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Art. iR. A qualiücação em aeções para um director será
achar-se elle regtstrndo corno possuidor, pelo monos, de 2:';
accões da conu.anhia. .

Art. 7\1. Os directoros seruü rcsponsaveís somente pelos
netos por ellcs mesmos praticados, ou cru que elles tiverem
intervindo.

Art 80. Os diroctores (exceptu:inllo-se os directnres pri
mitivos e que forem 1'I:('olllmllndnt1o-; pelo conselho para
eleição, ou nomenilos [JI:b direcçào [Jura preencher uma vaga
casual), deverão ter est.uln di' pos-e di: SI'U numero de
de acções qualilioantes 1)('10 menos duranta seis meles.

Art. 81. Na asscmblca ordlnaria d" armo dcI88~, e em
todas as assemhlón» ordinarias suhscqucutes, 11m t()I'ÇO dos
directores ou o numero IIlCnOl' dclles o mais approxiuiado,
retlrar-se-hn do ex-releio do seu caruo, e a assumhléa os
reelegerá, si estiverem qunlilicados, ;)ll eleger" membros
qualiüeados para o, substitu ir.

Art. 82. A votarão para a retirada dos primeiros díre
etores será determinada por eOnY"l1i:o,O entro elles, em
conselho reunido antes (lo fim do 11ll'Z de Dczouihro de
i8R3; ou na f:dt,1 de cnuvenruu, os dirccrores que tiverem
de retirar-se sl.'r~o escolhido, pu!' escrutínio.

Art. 83. Quando nppareccr alguma questão a respeito da
retirada por meio di) yota(::',o de ulgum director, ella será deci
dida pela di recção.

Art. 8L Os directorcs si tiverru: d,~ retirar-se, sendo
qualificados. poder.m ser npresen tmlos par:l reeleição.

Art. Ki. Um membro que n~o fúr UllI direotor em reti
rada não pod-rá, salvo si Iór rccomm-núadu pela direcçào
para a eldç:io, ser qu:" iílcadu para ser deito dir-etor, si não
tiver entregue ao seorvtario, ou deixado no escrrptorio. pelo
menos quatorze dias, nem maio' ,le dons meles nntes do dia
da e/eiç'lo, aviso por cscripto, I: pIOr clle assígnado, do seu
desejo de ser oleít.. dircctor ,

Art. 86. Todas as vezes quo :I asscmhléa ordinária de
qualquer" nnno deixar de eleger um dircctor em lagar de
outro que tiver de retirar-se, este conslderar-sc-ha corno tendo
sido reelei to.

Art. 87. Qualquer dirnctor perderá o seu cargo, quando
deixnr de possuir o seu numero do al)\õrs qunliílcantes, si
fizer hancarota, susucudcr seus pagaIJII'lltos, fizer composiçilo
com seus credores, fõr reconhecido alienado, ou (salvo si a
direeção resolver diffcreutcmeule] cessar durante seis meles
consecutivos di) comuarccer ,ÍO' S(ISSÕ"S da direccão .

Art. 88. Qualquer' dircetor. quer individualmente, quer
como rncmhro de uma sociedade, compauhiu ou eorpornçào,
pudera não obstante regulamentos leg~es, ou de cquídade
em contrario, ,131' interessado em qualquer opei ação, cmpreza
ou neaocío emprehendirlo ou auxiliado pela companhia ou
em que a companhia estiver íuteressada , comtanto que a
natureza e extensão desse interesse soja commuuicado á
'lin'el.~ão; poderá ser um dos advogados ou engenheiros da
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companhia; e poderá ser nomeado para qualquer cargo
debaixo da direcção do conselho, com ou sem remuneração
alguma.

Art. 89. Nenhum dircctor porderé n sua qualiflcação de
director, pelo facto de ser assim interessado, empregado
ou nomeado; porém el le não votará em ohjt'ctos relativos
a qualquer operarão. I'lllpreza ou negocio em que estiver
interessado, quer individunlmeute, quer como membro de
alguma sociedade, ou como director, ou empregado de alguma
companhia, ou corpornrào,

Art. 90. Um director poderá, a qualquer tempo, avisar
por escripto a direcçào (lo seu d.'sejo de resignar, e si ftIr
aceita a sua resignação, por parte d:1 dirccção, mas 1150
antes, o seu cargo como directorsl'r:'1 V11g0.

Art. 91. Qunll/uer vag'n C;(,II:>( do ("11';.:'0 dI' dircctor poderá
ser preenchida pela dirl'I'I'iio. nomeando .-lla um mcmhro
qualificado, que, a tudos o~; rcspr-itos substituirá ao seu
predecessor. Os directorcs lJue cuntiuuarem em exeroicio
poderão íuuccionnr, uão o!J'[:lnte qualquer vaga, ou vilgas
na direccão ,

Art. 92. A rernuneração da rlirecçàn será de mil (' qui
nhentas libras por an nu, repartidas eutre os directorcs nas
proporções que a direcrãn a tlJtlo tempo detcrrniuar .

XVII

AI"I. !l:l. A~,c"""lt" <1:1 tlil"t,<,('~o ~I' Il'uuir,io quando os dire.
l'tnrt'.... tl 1'1111\11''''1'1'111 I"tlll\t'lli('lllt' 'I:L";' m-u luuua r.iu n i.i«
,In ttllO"'~':\1I l'"tI"I:I It'r 1.".':'1' !',"'" ti" 1I"ill" I'lIi.J". ""\Il .'
t'(IUSt'l\IIIIl(\lIl.\1 (!t. \11111\ I,'tllIl:II I Ih dirl'I'I.,;'ltl l'tll 11l!:I:lli'r'a.

:\1'1. !n. 1I111n "'",,,, "'11 ""rdill:lI j" ti" dir"'\',i' I'",kr:i "\Il
qu:dl/W'I' 11'1111'0 ,,'I' ('''111·.",,,<1:1 1'''1' UIII ti", dll.'t'!'r,", ruru
taulo IJIII' tI.\1(,; tli:l, :l11li'..; 't'.i:1I11 :lI i..;"dll' \l:; oull'w' dir«
el"I't'~.

Art. !)1í. COllqll't":i tlil"'t'l"IO I!t'It'l'llIill"r o IJ"O/'/I111 111'1'1'".

sal ia [);Ira se poder fllnl'('ilu"r, (' ellllfll:llllo n.io 1'1'1' dvter
minado o eoitrar!« dllll" direl·tlH'eS t'''lbtitllirão um qu "U11I,

Art. 96. A direccào. de u-mpns em u-mpos, \'I,g.'rá 11m
presidente, e. si as-im o j uluar cnn veuicute, um snpl'h'nte
do presidente pal':1 senil' durante UIII :111110, ou p.rr qual
quer pvrind» men«r ,

Art, !J7. Todas as vezes que, tanto () prcsidenre corno o seu
supplente estiverem aus.-ntes ll:t st's,iio do cOI1"oJllo nOme111'
se-ha ~lm supplcn to illtt'rillo, SI'lIdo 1'''8a nOllle'lç:i.: feita Iwla
dir-cçâo.

Art. 98. Os ar-tos da dirl'l'("ào serão reg"lIlatlos confortne
determinarem as orrleus da direcç.ío em vigur, e a todos os
o~ltros respeitos pe!1I IIIol1o I[UO j ulgurorn couvcniento os
directores presentes.
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Art. 99. Todas as questões que apparecerem em uma sessão
da direcçãoserão resolvidas por maioria de votos dos direetores
pessoalmente presentes, cada director tendo um voto.

Art. 100. No caso de igualdade de votos em uma sessão
da dlrecção, a pessoa que servir de presidente terá um
segundo voto, ou voto de desempate.

Art. 101. O" directores em sessão poderão nomear e
remover cornmissõos tiradas do seu proprio numero, conforme
julgarem a proposíto ; pudendo igualmente determinar o
quorum, as obrigações e o procedimento das mesmas com
missões.

Art. 102. Todas as commíssões guardarão netas do seu
procedimento, e a todo tempo apresentarão á dírecção
relatorros a respei to.

Art , 103. Actas do procedimento de cada sessão da
direcção, e do comparecimento dos directores ás mesmas
sessões, respectivamente serão lançadas com a possivel
brevidade, depois do dito comparecimento, em um livro a
cargo do secretario para esse fim, e assignadas pelo presidente
da direcção a quem ellas se referirem, ou daquelle em que
forem lidas.

Art. iQlJ.. Todas estas minutas depois de assim lançadas
e assígnadas. na ausencía de prova de erro nas mesmas,
serão consideradas como um archivo correcto, e um acto
orígtn»l.

Art. 105. A direcção poderá ser adiada á vontade dos
directores para a época e logar que elles determinarem.

XVIII

POllF.I1ES E OBRIGAÇÕES ll.~ DInECC.:\.O

Art. 106. A direcção, sujeita ;í tlscalisação das assembléas
geraes t ara qualquer acto pruticado pela direcção antes da
resolução de uma assernhléa geral, dirigirá e udministrará
todos os nc.corlos e trahnlhos da companhia, e exercerá todos
os poderes, aUloriznções e direcções da companhia, (1 obterá
todas aquellas concessões, favores e actos legislativos e
autorizações da parte de qualquer goremo ou autoridade,
incluindo as concessões c decretos mencionados no lllemo
mudam da assoclação, e entrará ern quaesquer c..ntr..tos e
fará todos os demais actos eeousns que furem necessnríos para
levar a effeito os negados da companhia no Heiuo Unido, ou
em outra qualquer lI~rte, excepto unieamente aquelles que,
pelos estatutos e pelos presentes, determinou-se expressamente
que seria 111 exercidos por assernbléas geraes.

Art. i07. A dlrecção, sujeita ás condições aqui contidas,
nomeará o secretario, os banqueiros, os advogados, c outros
empregados, .nos termos e com as condições que elln
Julgar convementes, e em que concordar; e poderá 11 todo



tempo renovar ou demittír qualquer delles, tcmporaría
mente ou por outra fôrma nomear outros em seu logar, e
bem assim fixar ns g-arantias (quando hajam algumas) que
deverão ser exigidas delles para o fiel curupr üncnto dos seus
deveres, segunún a rlirl'Cl;,io jul!.:.1l· conveniente.

Art. 108, A direc('ão pllder:"! dounuir e nomear cnmrnissões
10c:\Cs em qualquer paiz ou pl':I\::I, compostas d,~ directores ,
membros, ou 11:11) tia cum panh ia, «ouforurc ,I tiirecçã o inl!!ar
(:onveniente , .

1\1'1. 10\), A dirccçâo pl)(ll~rú deterrninnr I~ regular o
quorum; os deveres, pruce.luncutos e a remuucrarãu da
commissões constituidus ou nüllll',ldas «m virtude do ultimo
artigo; e todas essas couuuissõcs l",t,lr:io a torlus os respeitos
sujeitas :i fiscalisaçãn da direl'ç~o,

_\1'1.. HO, () rouselhn potlor,'t, ,I 1.1,,10 tempo nomear algull1a
pes-ou, ou pessoas para a~entl~ tJllr(~prl~,elllantc dn companhia
em qualquer paiz, ou pr.iça. e pllder:í HOIll",lr todos os ser
ventes e empreg.ulos Hl'(:"s,'lrios para os m-gncios da com
panhia, nos termos e com a relllUnerat;iio quo a dir(~c(,~fio
julgar cnnveniente; e pocll'r:"! ;1 todo Il~IIIJlO dl'[!littir eo<o<a
pessoa, e nomear out ra em "'1'11 log-ar,

Art. IH, A direcção podl~r,i l'IU todo tempo delegar a
alguma dessas Cllmlllis,;lJt'S lltl:aes, ou alglílll dos agentes,
representantes, serventes ou I'ltIlli'I'Wlllo..; da companhia,
todos ou alguns dos poderes, I' alltlJrizal.'ões tI;1 tlirecl:ão,

Art. 11:l, A diret:l.'ão podi'!':', avoriuuar, ajustar e pagar
todas as dcspczas Ioilus eUln;, fOl'lll<lçfio o org'<llliznl,',ijo da
companhia, I: hem <I.<sim a el,tis,;,io e [l:!ssa.Qelll de noções 011
titulos dI: debito que cll» rl'.I'unh,·el:l' utuis ,

Ar]. :1.1:1. A direcção [li!tler:í exercer 00< poderes menclo
nados na neta (ll:ltili'l, r,'I:lli\'[\ <lOS sei los (la companhia,
cujos poderes a compauhin lie:1 [11'111' PI'I""'lIll'S cxprossnmcnt«
autor-izada a usar ,

Art . 11'1, () :-col'elari"s"ll:'l'il, com <I autol'iz:lI'iio da
llireeç;-'o, e em [JreSI~Il(::1 Ih~ 11m dirl'etor pL'lo 11I(~nO', t;lllos 00<
documentos quo rt'ir "rl'('j'l' :-o[lal'; e esses tI"l:nm(lIlto, serãu
assignados pulo dito llin'I':.ol', o ru hrrc.ulns pelo secrotario.

O sello, quandu usado f(lrn llll paiz, em virtude tias previ
sões da neta de HHH· relativa <lUS selllls I\n compauhia, serú
posto pela uutoridadc. e ('111 pl't'~elli':1 da pcs.sua, ou [i('SSO:I~
que a dírccção dct.-ruuunr; e os documentos nssim sella.los
ser~o assignudos pulas licssoas quo ;) dircc,:;'io tombem
designar .

Art. H5. A dirençãn pOller:i usar dos poderes quo tem a
c~mpanhia de contrahlr ('lIlpreslillIos, sujcit« ;'15 dispos içõe-.
CItadas nos presentes.

Art. 111). Todas ,15 letrns di' (~nmltio, ou notas prornlssoría»
serão aceitas, sacadas 01\ entlos,at1n, por dons directores
competentemente autorizados pela Ilireeç:-Io, e rubricadas pelo
secretario, ou serão sacarlas, acel'Ílas ou endossadas pula
companhia, ou ernnome della por duas ou mais pessoas
Junccionando em virtude de proeur<lr~"J especial ou auto-
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rlzação concedida soh o sello da companhia, em observancia
de uma resolução da dírncçãn.

Art. H7. Tudas as contas da dirncção, depois de exarni
nadas e approvndas em nma assernbléa geral, serão cnnclu
dentes, excepto quando se descobrir nellas algum erro dentro
de dous mezes rlepnís dt~ approvndas .

Art. liS. Os erros quo se descobrirem dentro daquelle
perindo deverãn ser corrigidos immediata mente, e lindo
aquellc prazo as ditas contas S('I';;O CIllll'ludellWs.

Art. H\J. Os directorcs serão indum nizudns rle todas as
rlesp"zas do viagem. e outras que elles üzerem, por cansa
(los negócios da corupanht a.

Art. 120. A direccão poderá, todns as vezes que ella .iver
de pagar alguma quantia de dinheiro por qualquer conta,
entregnr á companhln, corporação, autoridade ou pessoa que a
ella tiver direito. mediante convenção, ou arranje com tal
eornuanhla, eorporarão, autoridade ou pessoa, a('(:uI's d-sta
cornpnuhia Iwga" quer intr'gT:d, quer pnrcialrnente, ou títulos
de debito (dehelltnres' «tu vez de fazer o pagnmento com
dinheiro, e poderá ernittir e registrar ('s,as acrõcs de eunf'or
iuidade , e hem assim poderá distribuir arçue, (la cOlllpalllti:l,
parcial ou integrnlmento pagas pnr:. sali,f:I(:50 ou rerlucç;':o de
qualquer reclamação sobre esta comnanhia e seus compro
ruísses, Ou de qualquer cnrnpnn hia cujo encargo e compro
ruisso podem ser tornados por esta cum panhia , e o dinheiro
creditado como pago sobre essas rtcções respectivamente.
serú tomado, em Vt'Z d« pagamento em diu hriru, na lmportancln
c como tnl considerado.

Art. 121. Nenhuma COUIl'ra, venda, contrato ou cnn vençãu
a que tiver dado o cnnsontunento da companhia em uma
nsscrnblén veral, )l(){ler:í ser r-mharuadn ou ohst..dn. a prel(~'.to
(le não estar dentro, Oll du srr opposta no.- objectos e fins da
companhia ali aos poderes da curupnuhin , soJ, qunlqurr
outro pretexto que seja.

XIX

ArLI2:2. A dírceção, si assim julgar conveniente, potler:'t
nomear um ou mnis dos directores, então em e\ercieio,
para serem diroctores admimstrndorc- da companhia, quer
por um termn determinado, quer sem limitar o tempo em que
elle nu ellos tiverem de exercer aquello carjro ; o poderá a
todo tempo remover ou demittir al:~ulII llil'(~ctor ad minis
trnrlor do seu cargo, e nourenr outro para su lrstiluir ao que
ou aos que assitu forem dispensados.

Art. 123. Um dircctor -dmínistrador, ernqunnto continuar
nó exercido desse cargo, não estará sujeito a retirar-se por
votaeão 011 turma ; e nãose fará df\llr: mencão na oef~;ISi:lr) de
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determinar-se a turma de retirada; estará, porém, sujeito,
quanto á resignação e remoção, ás mesmas disposições
Que os outros dírectores da companhia; e Quando por qual
quer motivo elIe cessar de ser director, elle deixará ipso facto
e irnmediatnmente de exercer o cargo de director adminis
trador.

Art. 124. No caso de alguma vaga no cargo de director
administrador, a direcção deverá preencher oca rzo nomeando
algum outro dos direetores por crnquanto ou extinguir esse
cargo C01110 entender melhor.

Art. 12;). A remuneração de um director administrador
será opportunamente fixada pela direq'ão, poderá ter lagar
por meio de um salarío. ou de urna commissão, ou de par
ticipação nos lucro,", ou por qualquer ou por todas essas
maneiras, e será concedida em »ddítamento, e indepen
dentemente de sua remuncrução como director, e será consi
derada como parte das despezns do custeio da companhia.

Art. 1:26. O conselho poderá em qualquer tempo confiar e
conferir a um director administrador em exerci cio aquelles
dos poderes li ue tem de exercer u mesma direcção e que se
acham acima mencionados, conforme ella entender conve
niente; e poderá conferir esses poderes para o tempo, e para
serem exercidos sobre os ohjertos c para os fins, c nos termos
e condições, e com a, restricçõr-s qUI) elle achar a proposito ;
e poderá, outrnsim, couf'-rir esses poderes quer collateral
mente, com todos ou alguns dos poderes do director ao
mesmo respeito, quer em sua substltuicão, podendo ao mesmo
tempo revogar, retirar, alterar, ou modificar todos oualguns
dos ditos poderes.

Art. 1:27. Um director administrador não terá nem exer
cerá poderes maiores, ou mais amplos do que aquelles que,
em virtude 'ias dispo,içõ,'s deste estatuto, couberem á dírecção
e no exercício rle-sos poderes, elh) estará sujeito a todas as
mesmas condições e restrit~çõt's a que estaria sujeita a direc
ção em identicas circumstancias.

xx

CONTADORES

Art. 128. Dous coutadore-, não sendo necessnrio que sejam
membros da eompanhín, <t)('jo uoruea.los pda ussembléa ordi
nuria cada anuo para servirem no anuo seguinte; e até que
tenha logar uma assemhlén ordlnaria os contadores serão
nomeados pelo cnnsel ho.

Art. t.z9. A reruum-racâo rios contadores será fixada pela
assemhtéa , e elles examí nnrãn as contas da companhia de
accórdo com os estatutos e os presentes.

Art. 1:10. Vinte e um dias pvlo meno, antes do dia marcado
para cada assernhléa ordinaria, a direcção entregará aos
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contadores as contas annuaes e o balancete demonstrativo,
para serem apresentados á asscrnhléa, e os contadores rece
berão e exnmínarão as mesmas e veriflcarão pessoalmente
as garantias da companhia.

Art. !:H. neutro de dez dias depois do recebimento das
contas e do balancete, os con tadores ou as approvarão,
ou, quando não as julguem ÍJO caso de serem approvadas,
farão um relatorio espl'clal a rl'speito, e entn.garâo :" direcção
suas contas e haluncete COIlI um relatorio declar.mdu o
rcsultudo de seu exame das gm'antias.

Art. \:3:2. Sete dias utris antes d« cada ossernblén ordinarla,
urna cóula impressa das contas f' do íinlancete examinados,
o do relator!o dos contadores sná enviada pelo Correio ou por
outro modo, pela d irecrâo n [lidos os membros U,I cornpa
nhia em sua residencia registr:lua.

Art. 13:3. Em (';Idt) asseurbléa ordinaria o rrlatorio dos
contadores será lillo tí asselllbll;a (,1I11l o relalorio da dirl'cç:lo.

Art. I;)L Nenhuma a , aliaç:lo do fu nd« di' reserva ou de
qualquer outro I'mprego de di n lu-iros sertí feita pela dlrec
ção, «mqunnto essa avaliação n:ill tiver sido examinada pelos
coutadores e dada por valiosa por meio de rclatorto as,;j
gnado por elles.

XXI

DIRECTORES, DEPOSITA RIOS E E~IPREGAIJOS

Art. !3:j. Quando a ilirerç~o o julvar conveniente; haverá
tantos e quantos '/l'pllsilario, para qualquer dll, I1l1s da ('01U·
pnn hiu que dl'i.erm'lIar, os qual's S('I':',O nOlTIf'ados I' r!rmilli
dos pelo mesmo COIISPlh,l, eur io a r-mun-raçü«, P',UPI es e
indeumizarões, e desemuenharão as ollrigtl~'õlJs c estarão
sujeitos aos I'l'glilalul'lItos que a dire('\'ão determinar.

Art. 131j Os dir-etores, d"po,itarios, ('olltarlores, s-cretnrio
e outros elllpre~arlos SI'r~ll inrlernnizndos pro/a compnnh!a de
todos os prjuizns e despozas pllr l'll!'s soffr idos no des.un
peuho rle suas ohrigaçõu" ou a r,'sppilo .lell.rs, menos daquel
las prlll enient..s de seu :Il'to rl"'ihllrado ou r-ulpa .

Art. U7. A diree\'iio podfll"ú pa~"r:1 um agen1e, advrumdo
ou elllpl'e~'t!do rI:1 I'ornptlllhia, por m-Io di' pOlcl'ntag-..m ou
outra COlllmISS;IO, I':t! 1l1:lda slIhre o \lll:d «u parte dos lucros
liquidos d» 1'0 ·,palillit!, uu sol.r» tr:dls:<e··õps esp"('it!lJs.

•'\1'1. !3~ Nenhum rlir..rtor, depnsit:lI'ill ou ernp: 11,~tldo será
resp. nsavol po: outro director, deposil;lrio ou euipregado,
ou 1'01' ter p"rlicipado d« alu um rpclJhilllellto ou outro arto
de eonro(m'd;lrl,', ou por q ualqur-r pl'ejuizo ou despeza
soff'rida pcl:1 eompallhitl ou por qualquer outra pessoa, pro
veurentes de :Jl'los ou proeedillll'ntos da rompnnlua, salvo
si esses prej uízos ou despeza forem occasionados por seu
acto deliberado ou culpa.



Art. i3U. As contas de qualquer l1l'POSittll'io ou empregado
poderão ser ajustadas e npprovada,s OH dl'sapprovndas no todo,
9u em parte pela direeçàc.

Art. HO. Um director, depo-itario ou outro qualquer em
pregado que tizer Ilall('ill'Ol;I, ou eutrar pulJlir<llllente em
cnmpnsição com o~; SI~US t:I'I'I!orcs, [I(~rdcr;; por isso iI sua
Ijualilicacúil parn II(J(h~r runcclouar COIIIO tal, e cessará de ser
empregndo da compa nhia .

Art. 1~1. Fica entendido que, oruqunnto iI sua perda de qua
llücaçâo não tiver siln Jançada nas miuutus da direcçào, os
<Idos, que clle tiver pralic<1do .luruute o Si'U excrcicio, terão
o mesmo vnlnr que tnr::llll'i fossem praticndns pOI' um
empregado fju:dilieado.

\\11

Art. H2. l'llW ;lssII)III,]('a g'l'ral e\traor'lill:lria, ter;) lo~ar
em Londres deutro di' quatro IlII'ZI" dl'IH)is de estarem re
gistl'ados o memor.nuhun IJ os l'stallllllS d;1 '·Olllp<1l1l1:a.

Art. lId. lIa\l~r;'1 ;1I11l1i:11111l~1I11~ um.i ;ls,nmlJlén ordinaria
em Londres, 011 Mitllll(~s;.;e" IlIl 10~lr, no tI:a c na hora em
cada uuno que a dil'(~l'I':lIJ a l'Ii!'1 (ómpo desiznnr.

Art. 1'1,1. UIll,1 nsscm i,il'~;1 e:draordinal'ia poderü em
qualquer teiupn ser COIl V'ocad:l p(,la din'cr;i'íll plll' SI'U pr.iprio
acc.udo. c se1','1 e.mvoca.in 1"'1:1 dirr(~ç~o 1011as as vezes que
rÓI' entregue no sel'l'I'(:lrio 011 liI) e.'cl'iptorio p'lra a dírecçào,
run pedido do membros Ih ::O!II[H!t1li,j 1'.lljO n uuieru U,IO seja
inferior a dez, e possui.rd« jU!llamente não 1I1\'1I0S de unia
quinta parte do eapit:ll; declarando os pctiéillnarios ela
ramente o objecto da assülll!)It'a e sendo :I reqllisÍi,~:lo por
elles ussianuda , e Cllt['l'~'lle ao s.cretario ou no eseriptorio para
<I dirccção .

Art. Hij. Qunurlo o eOllscllio duixal', durante quatorze
dias depois de lhe tl'r sido entregue a rcqaisii;ão, de con
vocar a assemblén do ar:l'(ll'llo rom ell«, os peticionarios ou
igual numero de memlirus que possuam igual prnporção de
capital, poderão '~OIlVIlI':lr :I :lssemldéa.

Art. !'lü. 'l'uilas as <J';,emIJir'as gei'aes extraordinarlas se
reunirão em Londres 011 Middles,e'\ 110 logar que <l direoção
ou as pessoas fjlle jlOU\-<'['e;11 de' fazer a rouvocação de-
signar.

Art , 14,7. Cinco metuhro- presentes pns,o:d mente formar~o
um qll(}l'wn surüciente para uma a'selllhl(~a g-eral para todos
os fins menos para a prorognçúo da assl~lIlbléa, para o que
tros membros presen(l\s J)t~ 'so:l!ml:llll' Iortnarão UlII quorum
snffleiento .

Art. 1'18. Nonhuui Iwg()l~io \!oder:1 SOl' tratado em qualquer
assemhlén ~,'í'l':tl S"1I1 !flll' o ,/IU)/'l/1Jl preei,o para o Jlng'ooio es-
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teja presente quando se começar a tratar delle ; e a declaração
de um dividendo recornrnendadn W1a dírecção não se fará
sem ter decorrido pelo menos J5 minutos depois da hora
marcada para a ass-mhlén.

Art, IM!. Si dontrn de uma hora, depois da que tiver sido
marcada para a aS';i'l!IlJ:(~;I, quer original, quer prorogada, não
houver quorum para se poder tratar de tdgul11 negocio, a as
sernhléa será dissolvida,

Art. HjO. O prest.knt«, com o consentimento da asseruhléa,
poder;'( adiar qualquer ;lssernlJlt'~a geral de uma época para
outra, e de um loglll' para outro, e nouhum negocio poder
se-hn tratar em qualqu-r assomhléa ger:d adiada, a não ser
aquelle lj ue tiver liulrlo seru COJl(~I Ilil'-sl~ na ossemhléa geral
em que leve 10g:H o adiamento. e que poderia ter sido
tratado nnqur-l la assclldJl(~:I,

Al'I. liil. Ninguém, enmo porla:ior Ile uma garantia do
acções, terá direito a :Issislir, votar nu exercer qualquer dos
direitos de \1111 membro. em qualquer assrtnbl"~:l gl'ral da
eompnnhia, 011 assiguar qualquer rcquisiçã« fiara um» as
seiuhléa g(~ral, ou C01l\'01':"-a sem ljlW tres rlia- pelo menos
antes dI) que fúr designado parl':1 assernhléa nn prirueiro
caso, 011 S('1I1 que antes do entrctrnrn requisição no escrjjnorio
nos outros casos, clle tenha depositado :I dita garantia de
accõcs no escriptotio, «u em outro 10g:I/', ou 8111 UIll dos
nutres Ingnres que a dirccl':11l a todo tempo designar jun
tamente r-om 1111 la dl'cl:lra:JIO por l'scripto de seu nome e
morada, c sem quo a g;'l'antia de :ll'çli,'s permaneça assim de
positada até (Iue :1 asse!'lbl,"a gcrnl lenil:1 tido Iogar.

Os nomes •. IC ru-Is de !11l1a pessoa, como possuidores [un
tame nto de uma g:lr:lllti<l de a('~ões, não serão aceitos.

Art , i;;~. A' pcsso" que assim deposit"r urnn garantia
(lo al;I'Õr'S sl'rú l'uirC~',lfI\ I1l1l l'I.\1'liHcado dcelaran.ln o seu
nome 'c uoradn, e o· Illlil!Cl'lI de al'(;ÜI~S, ou a impurtancia
de capil:d incl uidos na ~'a[,:llItia de :i(,Çlll\S por clla I1I'POsil:lda,
cujo certilicarlo lhe riarú direito a :'ssislir e votar na assernbléa
geral pela mesma fórlll:1 que si fosse lHH mernhro, a res
peito tI:,s ael.'õ,'s a 1'I,,'peito di' 'fll:d .l!o tiver sido dado,
lhe SI' 1':'1 restituída.

Arl. Iij'l. O conselho convocando 'f qualquer assembléa
geral, o ,:s membros (IH" ecnvoearcru qualquer assernliléa
exlraordinarLI darão respl'I~l.i\'al::i~lll(; pelo menos 10 dias,
e não mais de 21 dins, notícia da assoml.Ien ; mas por
algum membro não ter recebido noticia alguma, seja por
não ter morada rcuistrada na Inglaterra, ou por qualquer
outro motivo, não 1ica!'~o inv.ilidarlns os netos do qualq uer
assernhléa geral.

Art. i,jIL No Ioznr para oudo fúr adiada qualquer as
sernbléa geral por mnis de sete dias. a direrção 11:11':\ pelo
menos durante quatro (lias notioia 11a assembléa geral.

Art , Uiii. A noticia «onvoeandn uma assembléa gl!ralsel':í
contada sem o dia cm IIlJl' se der noticia, mas inclusivo ó dia
da assomhléa, --~.~_
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Art. Hi6. As noticias pura convocação de assembléas ge
raes. ou tratando do seu adiallll'gto, serão dadas por cir
culares aos membros declarando a época e o logar da assem
hléa , a a direccão ou m-rnhros COllvoeando uma assembléa
geral darão ígualmente noticia por aviso, si houver alli
gar;llltias de al~\'õ"s ex istentus .

Ar]: Wí, Nenhum n('g(H:io plHler:'1 ser tr.itndo um qualquer
assernbléa :~er:i1 ;dólll rluqurllc ql]" tiver sido especilic:,do
na noticin di' cOllvocnç:-'o, I'x:,,'plu:lndo·sl' o caso de lima :1:;
semld,'a ordillari;1 dos nl'gol'ilb quo vãn eSl)l'cialnll'llte
mencionados. Em q ualqur-r 1':1'0 ,'111 que, «m virtude dos pre
sentes, houver de se 11:11' nutiria de qualquer negocio a
tratar-se em uma nsseruhléa geral, a circular e o aviso,
quando os haja, deverão partlculnrísar o negocio.

XXIII

Art. 158, A cornuanhin pQ(IPr:l, com sanc('iíu de urna as
sernhléa geral, e sujeita li qll~l'sqller clllldiçõ"s iurpostns pcln
assr-mhlen, a to.lo 11'111 pll, exercer qulllquer dos poderes
COllf"I'itlos pelos, eslalllllls dlls cOlllpadllia,; , sobre IIS COIll

pnnhias nno ny.uas por al'I'li""
nA!'t. l:U, Qlalijlli:r """llIld"a g()!'al. quandn tiver sido
dada noticia a respeit», 1'011'1':'1 por meio dI) uma rusoluçào
pass:,da por tr.s '1u:lillls d", votos datl,,; pe""al .n-ut«, ou por
procuração demittir qu.dq uer dirocinr ou cnutador, por
causa de má couduot.r. lI'l~~liglmcia 011 iu-apacirl«!«, e po
der.i. enm uma sinlplf's maiori.r. preencher qualquer vagon lias
ourg-s de director 011 LI,: cOlltadur. e lixar a rcuiunernção dos
c,unt1dores,

Art. 160. Qualqn"r assl:IIIIJka or.linnr!a, sem quo tenha
hnv l.ln noticia a n'''pl'il'', !,O"I~I':'I I'II','I:!' dirl'I'tures " c.m
tadores t' h.m asshn "'(~,,b')I' e l'l'gl'it:II' no lodo ou ('111 parte,
ou adoptar I' 1'0nlil'IlJal' IIS "Ollta.', II:dlllll'cles I: rl'\:t1.orios da
direccãn e 110s coutadoros 1'I'"pel'th'allll'nte, e poderá, sujeita
ás d ispo-irõrs tios pr"sl'llll's. d"l:idil' ucorcn de rccunuucn
dllçilo da dírecção ,obr" quilt] 111'1' ,1 i vid« ndo.

Art. lIH. QII:mdo qualquer aS'I'JlJIJI('a geral houver re
solvido acerca Ih: UIII aW';lIlellto LlI' 1:~lpit:d, a, nssembléas,
ou qualquer outra :l,sembl,"a g'l'r:d. poderão. sujeitas ás dis
posições do art. Hí, detvrtn inar até qUI) ex teu ,,',0 poder:'! '1'1'
eífectuado com a emissão 118 novas "cçõ,'s. e as condições
sob ~s qunes o capital será a-sim nugrnenuulo, bem corno a
época, modo e lermos 110" 'lua", as novas al'(;Õe, serão
erniuidas, e que premio, quaudo haja alg um, guznrãu as
acções. .

Art. 162. Qualquer :Jsselllhléa g-eral, dnterrninando as con
dições sob a, quaes ser;il) oruittidas ;IS novas nel:ões como
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uma classe, ou como diversas classes, poderá ligar as
novas seções de todas as classes, ou de alg nrnns das classes
qualquer privilegio especial em relação a dividendo de pre
ferencia, garantido, fixo, fluctuante, remível, ou outro, ou
juros, ou por outra Iórma, ou quaesquer condições, ou re
stricções esneciaes.

Art. 163. Si depois de uma assembléa geral ter resolvido a
emissão de novas seções, todas as novas acções não forem
emittidas de acrõrdo com essa resolução, qualquer asserubléa
fremi poderá determinar que :IS novas :!eçoes :tillda por
ernittir deixem de ser ernittidas e sejam canvclladas, ou
poderá determinar alguma alteração nas condições em que
as novas acções ainda não erniuid.rs o possam ser, ou nos
privilegias especiaes ou restricções iuherentes ás novas
noções ainda não erníttidas.

Art. 1M. Nenhuma resolução para o nugmentn do ca
pital, nem qualquer resolução alguum, affectando a emissão
de quaesquer novas acções, poderão ser tornadas sem pl évia
recommeüdação da dlrecção.

Art. 165. A companhia poderá, a todo tempo, em as
semhléas geraes, em virtude de resolução especial, »lterur e
tomar novas disposições, em louar, ou em atlditameuto
quuesquer regulamentos da companhia, quer contidos nos
presentes estatutos, quer não.

Art. 1.66. A autortzaçào das assemhleas geraes dada a
todo tempo, pela resolução especial para poder alterar, e
tomar novas disposições em louar, ou em ad.utamento a
quaesquer dos regulamentos da companhia, l'stl'llCler-se·ha
até autorizar toda e qualquer alt-raçao, seja di' qllP esp-ete
Iúr, dos presentes, exceptuando-sc somente (L, regulamentes
da companhia que os estatutos não permluom que sl'j'lm al
terados pela compauhta, cujos reuu l.uuentos flXCl'l'lu:rdos
ficarão assim onnsi.lerndos como os regul.uu-ntos funda
mentnes e inalteráveis da companhia.

Art. 1.67. Quulquer rosnluç.ío por escripto que os estatutos
não exigirem que seja tom-da (lar uma maneira particular,
quando tiver sido recommend.rdo I)PIa d irecçâo, e depois
de se ter dado noticia della a til'los os membros de confor
midade com as suas moradas registradas, tendo sido a mesma
resolução adaptada ou sauceiouada por esoripto 1'1'10 menos,
por Ires qumtos dos membros, terá o mesmo valor e será
tão eflectlva como uma resolução de uma assernbléa geral.

XXIV

PI\OCEDIMENTO NAS ASSE~IBL~:A" GEHAES

Art. 168. Em todas as assernbléas geraes o presidente, ou
em sua ausencia o supplente do presidente, quando haja
algum, ou na ausencía deste lambem, um director eleito
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pelos dlrcctorus presentes ou na nnsenuia de todos os di
rectores, um membro eleito pelos mcutbros presentes, tomará
a cadeira.

Art. 169. Em qualquer asscmlJléa ordínaria em que
tenham quaesquer L1ireclorr~sde retirar-se do cargo, estes per
mallecer:ül em exorcicio all' a dissolução da nssemhléa em que
elles uvcrem de rctirêlf-ce do cargo ,

Art. IíO. O primeiro Jlegol:io de que se tratará em
qualquer assembJéa gl'r;11 uI)pois de SE' achar occupada a ca
deira. será a leitura d,ls .u-tas da nltuua nsscrnhléa geral, e
si as netas 11;10 apparel~l~re111 11;1 assembléa a serem nssignadas,
de acel'II'dO com os esl:ILI:los ou os Pl'l:cl'lltes, ollas, tendo sido
êlehad:IS conforme, ou tell"!) sido C01Tig'idas serão assignauas
pelo prl:sidl'l1te da :1,::nnIJlI;a em que forem Ildas.

Art , li'i, Sujl'ita ;'1 c\i:~I'III'ia 111' iuuu volaçuo por escrntinio
Domo ahai «: se aclta IlIt:lIt'ioll:lI!O. (jmdlllH'r (jllestãoqne tiver
de,erdecitlida por umu a:'sclllhit':a gend, sr.lvo si jil estiver
resolvida sem e uo cnso de nàn ser dttl'erentemento regulada
pelos estatutos, ~)r;i dt~('idida por simples maioria de
memhros presentes I)('s-', 0:11 Illentl', I' qUI' sejam de nccõrdo
com os presentes. qu;dilil,;,tl,IS para poder votar por meios
de signul di' mitos.

Art. 17::!, Elll qunlqucr a,;s(:lllLk:1 geral (salvo si fúr exi-
gida i1nmelliatalllOllll\ a H'filk:lI;ão dos votos sobre qualquer
resolução, Ih'pois de ler o !,\'l:::i t1CIl te da as,emblóa declarado o
resultado da votação 1'111' signal de m..os, sendo ('S!'a exigellcia
f(IHa pl'lo menos por I\oth mernluos, e, untos da dtssolução
ou adi1I!IHJnlo da :ls"omhll":t, !,ur meio dl\ requisil)~o escripla
e assig'llad:t pur m.uubros pnr possuidores ou por pessoas
juntamente pelo menos de quinheutas :1I'(:ões C entregue ao
presidente ou ::0 socret:lrio) unia ul'e1aração feita pelo pre
sidente quo a resullH;:'1I1 passou, e uma nota para isso lan
I),ad:l na, actas do, :ll'to, da usscmhléa, serão provas suffl
dentes do facto asslm llei'I:Jl'aIJo, sem que haja prova do
numero ou propofl;ão dos vutos dados pró ou contra a
I'CSOllll·ão.

Art.. 0:1. Quando fl',r 1'\ igit1;J uma YO~:lçã() por oserut inio
serú ella tomada [H'la m;I]](Jirn. no logar , seja lmmcdiata
mente, seja na l'por:1 UI)lIilll di, sete dias depois, conforme de
terminar o preC'idcnte da tl:;srmlJléa, l~ a resolução tomada
em vista do resultado da dita inscripção de votos será consi
durada a resolllçuO da as,elllhléa geral em que a ínscrípção
foi exigida.

xxv

Art. 17't. Em todas as questões que tiverem de ser decl
didas por votação inscriptu cada membro presente pessoal-
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mente, OI, por "rOI'l1rnl';lO, I' 1',OIll dirr-ito n votar nll i, lí'r;í
11111 I'oro pllr (~nri:1 11111:1 11:1, :If'I'(H~' qllP 1,111' IHI"'llIro

Art. 17;"; IJII llrill lJlni, de uum 11t>'on fúr p''''''lliriol':1 I'OH-
j n ucuuneu lu d: UIII:l "I~do,;' pps,on 1'11.i0 1I0ml: e-tiv er ps-
cr.pto 1'111 P"iIIlIlII'O IrJg':Jr u» 1'I'~istro de meurhros 1'f11110 urua
dils po,slIirillr", dnqlll'1h ;ICI,';10, e nentuuua outra, ter.i direito
a votar n !'t'sppilo,

Art. 17;;, To,I:JS n, VPZI'S qllll ill"'UIU i':lr<'nle, IUIOI', cur.rdnr ,
ma ri.lu, lt)-I:ln1"IIII'iro ou :Jrilllin"!l';,ri"r f'i'sI'PI,tiviJlIII,nll: de
qualquer lJll:IIOI', :lIipn:"III, iliuí a, IlIlillIl'l' 011 1I11l1llUI'0 fnl
I,eirio, q u ize r v' tnr :J I'I'sp"ilO ri:J ;iI'Ç:IO rio IlIellll!I'O in
ci1pncjlario 1"1 f:Jllpl'ido, <'111' 1"II,'l'ú ticur s"llIlo ruetn hr.i da
COlflp:Jllllia, 1'lllIf'lrlllí' S" :Jclin 1lI'l's,'ripto 1111," pre"'lIles :I res
I'Pito 11:1" iil'rÕ', e l'Ot:11' di' 1'llIlf'il'lIliri:IlJi:,

Art , 177, Um 1lll'IlllJl'II P"I'';I'IIII' pp,so'd 1111'11 III om '1111,1
quer as,PIIlIiI,';1 gol'r;ri pllri rú !'t'I'u,nr-se de votar em qual
quer liu,'stiío de qlll' SI' Ilalnl', ;lIn, pOI' P"SI' fitelo !liio sl'r(1
eIJlI,iri,'r:Jrio e.m« :lIISI'IIII' dn ;1'-l'lliI,II':J, IICIll il sua pro
souça nn u u l ln r.i qu;dqul:r pl'llIllll',il::'IO 1"11' 1,11,' da<l:l Plilllpe
Il'IIII'IIlI~lItl\, ('\I'I'PIO 1'111 1'1,1,,1.::111 ;1 qll:dqlwr qlll'sl;lI) 1'111 IjUI:
.-lle 1'1I1al' 1"'sso 11111'1111'.

Art. 17ti, Um memhrn I'I>!II tlil't'ito a votar ]illtler;'1 em
qualquer t.-rnuo numenr q ualqucr 01111'0 m-mbro corno seu
pro-nrnd 11' para v-tar e li qu:dqlll'r vOla(';10 que houver.

Art. Ij!), Todos o, insu-nnu-ntos de procllrilç~o serão Iei
los llrll' l:scri]iío, e con lorruo appl'llxilu;Hlam,'nte o permit
tiroru ilS circum-tanci.« (' sl'r;',o ;lsie;'nario, pela pessoa que
der a J!I'OI'Urill';lo 11 depllsila'lo'i no l:s('riJJtllrio pelo lIlPIIOS
qunr.-nt» e oilo horas :Iflks 110 !PIIlPO marcado pal';) tal'
lugar il ~ssl:lldJII;a ~cral {'I\I quo lel';!o dll servi.' o

"EII (Ao B,llIlcmbroda rompau hia .1lIu/ôl1s Hnilll'flyCom
liWlij liniited, IlI'la presl'ull' numci» (C, D,), 011 em su.r au
sencia (I':, F.), :UIIIJIIS membros da I:olllpanliia, P"1'a I'UII(,
cíonarcm como meus procuradore: 11;1 assl~lIlblt\a !,;el':d da
compauhin, que eleve ter log'ar 110 dia
11<: de 18 e em qualquer adiamento da mesma.

, Em testemunho do que assiunei a presente hoje Ik
de 18

(.\ssi~ narlo.] "
,\1'1. 18U. A pessoa qUI' Ilc('upar :1 ('i1dl'ira eru urna us

:,l~fIIbl,':a gerid ter:i, 1:111 Iodos os ('iISI;S de igualdade de vo
tos em urna votncào di' escrntiu!«, ou qualquer outra,
um 1'010 addlr.ional ou Voto lI<' dosompate ,

XXVI

ACTAS DE ASSEMIlLIÜS I~ER,~ES

Art. 181. Qualquer acta lavrada no livro das aetas das
sessões das assembléas geraes, sendo feita e assignacta de
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accurdo com os estatutos PII PS [irei'l'ntcs, sera, nào havendo
lJrova em ('ontrario, ('(Il\sitkn.ti:1 COllIO UOClllncllto, e acto
ori~in:d da ('"mpnuhin 111' l'Oll!'Ol'nliun!l'. e ('111 lodo caso a
re"polIsahilidatk lli' provar :J1~ULll crro 110 llucumellto rcca
hirú sobre (\ pl's"oa ljllC lizl'l' ljll:dljuer oll.iec~'üu a sim lan-
r atuonlu nu li I I'U.

XX\ 11

Ar\. lti:!. fi cOIISI'1I1O pudl'r;I:1 111l!o lelllpU (sujeito .is cxigcu
,:i:IS pI'OVel\iellll's di' 'qIWl'sqU'll' l'pncl'ssi'l'" que a clllll[i:lnhi:l
pO:'S:1 pus,;{lir I' ('111 ;,tltlil;U'II'IIIU I'''' dislHlsil.:íJes tI:IS ditas e.m
CI'"ill's p;ll'a f('SIII'V:1 1':'III'('i:i1 ti,', fn!ttlw) 1'C~I'l'Iar "LL "'lI' dt'
p:1rll', liratl;ls JU:i dilllll'il'lI" tln l'olllp:lnlli:l, as quantia" que
1:111 SU;! opillii,o Ir.rciu ullcl's:':lri:Is "11 l'UIlI'L'lIieutl's para
."'I"'lIl, a disl'l'il';iu Ü:I din'('I::I(J, :I[iplit::lda,' em igll;t1ar di,
v írlendus, UlllJ;lr:\ (Om:II' pi'lJvitl('IJI'i:t'; l'olltr:t "rejlliws, ou
p:lra novas oltrtls. ('lllI::ll'l{('I"'L',;, m:I(lll'i,t1 rodante, matnriae
icuchiuos c outros Itl'lb <uj-it.» :', dl'IIl'I'l'i::\,c11l Oll ,'t lletl'riora
1.::iO, ou a l'~tl';lgO, ou P:II:I ;:;;ti'i'tiZ<'1' 1"'l'I"III:tri'í\'~ ou com
[1ell~at;ijes solJl'ü a ('1)LOP:llIlli,l, nu 1':11''1' serem Clllpfl'g:lll:1"
t:UUlO íuudo dn uuiorti Z:11.' ili, [1<11':1 (Iag;IIIIi'I!lo d,' utulos dll
ilehito , hypOtltl'C:I:', olll'í;,,'ÇUI": d:1 1'lIllIlt:llIiti<l, OH \l:ira
.juuesqucr outros ílus Ih ClIlII (1<1 1I1J L: .

xxVIII

Ar]. Us;\' Todas :1" lI"::nti::,; lc\ ;:das :,0 iUi,dt) dt, I'c"crva, Ú

todos o, tliuh,'iros (!a cOlll(lanllia quo 11::0 1"r(,LII unmcdia
lamente a[1pl il';I\ei,; :1 q un lr] uer p'gallll'n III 11 UI', 1"11 lia do
faze!' a comp:!lIhi:I, poUtll';tll SI'I' "llll'i'I'g:tdo": t',c!:t dil'l'cl:i'lO
oru títulos ,li' qualquer gul'l'rllo 1111 Estado ,Cj;l Itl'itnnnil'o OH
llstl':tng('iro~ sojaru l'par~ o u IJI'~:::n;H·~. OH em outrns :_ulr:lntia~~
ou cmpregu:;, gO\'el'no lia ]\<1;11\0, :cja l'i'al srja P',',soal,
ou com outras garalltias OH (,1',1(lI'P"O (11ll'lIn', I'fI1 compra (],o

acçües da companhi:l) rl1nlnrrlll' :1 ,1ilI'C'.'~'\ :1 todo tempo "
julznr a proposito.

ArL. 18'1. Em qualquer (',1"0 em que I) conselho entender
conveniente, os emprego- L11: t1iJ!!!e irc'" l'ull'~!'üo ter Iovnr em
nome de dello~it:mos, u

Art , 18;;, üs lucro- líquldos da ('on:pallhi:J serão em cada
aTIIIO Aqunntin :I~im (/("('I~rnda rrc!o eow'1'1110, t1qrols dI: d'"
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.luzidas as quantias 'quo elle j ulgur nccessarias levar ao Iuu
do de reserva, e de tues lucro- liquidns, que poderão incluir
quscsquer garantias que hajam sido palras Ú companhia
corno juros gur.mtidos, t.J11l virtude de qualquer concessão ú
compunh ia 1'01' occasiào da assemléa gvral ordi na rla em
I'ada anno. poderá sujeitar as presrripções de qunesquer COIl
cessões que a companhia possa declarar um dividendo para
pagnr sobre ;IS quuntins a todo o tempo pagas sobre o enpital
em aCI:õcs d:! companhia, e do accõrdo com n prioridade
(qllnndo ha]a nlgumn) das diversas porções desse eapltnl, ou
se proel'dl'rú drver-nmente com os lucros líquidos conforme
1',,>1' determinado pela asscmhl.-a ger:11' da companhia.

,\1'1. 18li. Não se poderá declarar dividendo maior do que
li que tiver sido rccorumendado pela dircccào .

Art. 18í. A dir ecçâo !Jllder(1 dor-lnrnr um dividendo in
termo a respeito de algtuua p:lrte de um anuo, quando em
'lia opiniáo us lucros d,l ('IJJ1I[l:lIlhia o pcruuuireui.

Art. f8N. Tudus us tlividoudns, immedlae.mcutc depois
1\1: terem sido declmudcs, serão pagos Ü, pessoas com di
feitas a ellcs, peln maneira que aludo tempo determinar ;'
direcçâo e, quundo houver mais de urnn pessoa registrada co
1110 possuidora do uma aeç;IO, o pagnmento feito ú pessoa
eujo nome estiver lançado em prituciro lugar no registro
de membros sHrú sufllcicutc.

Art. 11m. Quando algum membro estiver' dcvoudu á

companhia todos os dividendos a elle pagavcis, ou uma parte
suíllcieute, poderão ser applicados pela companhia em sutis
f:w5o da divida.

"Art. 19U. 'I'odos os dividendos sobro qualquer ac~úo
J'egistr:lda seJ'50 pngaveis súmeute á pessoa rog istradu (:011111

possuidora da :wçúo no dia em que tiver passado a nl'olul:~l'
declaraudo taes dividendos, on ;IU ropro-entnuto I..Z;"
dessa pessoa.

Art. lDL Os dividendos por p"g:ll' uuue« H!!rl'l"H' jlll""
rontra u comp.mh!«.

\X\

\.rl. lfl:L Tuda, a~ noticias uuc, em virtude du.: prescntc.,
»u dos estatutos, tem de ser dadas aos membros, serão trans
inltudas quando não forem entregues pessoalmente, enviando
cartas 305 membros regtstrados, de accórdo COIll suas moradas
constantes do registro de membros, p no caso de ainda se
acharem pUI" pagar quaesquer zarantias de aCliuP;; ua uceasião
de se dar a notícia, será a notíeín dada por meio de um uviso
pelo menos em uma dasgazetas publicadas em Londres. Todas
as cartas e avisos (quando os haja), enviados ou trunsmittidos
em :'1nerv~llda ll"s\~ nrtígo, 5:'1'::0 aSêirru:JUa"3 pelo sccrcteric,
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ou trarão o seu nome ímpressn no fim, ou de outra pessoa
que o conselho numear oru seu 10g-:H', exc,'pt(\ no 1':1,0 de urna
asseinbléa convocada por memhro- de a-cordo com os presen
tes, e neste C:1SO serào asslgnüus pelos rllt'mbros ou uma
maioria delles que tiverem Ieito a IlOnVOL'3\'ào, 011 trarão seus
nomes impressos no ílm .

Art. 19:1. Qualquer noticia assim mandada pelo COIT"io e
dirigida á morada constsnn- do rl'gistr(\ de m..mhros :1 qual
quer na acção em que a carln rnntin hn :I mesma flor 1'l\trl',~lIe
ao membro registrado, ser:'1 eOllsider:Jl\a cunro tlllll]O·IlIl' sido
entregue pelo Corrciç, l' para POOV:II' I-s,a ('l1tH'ga ,,'[:i lias
tante provar que a carla rlli ('I""II1'II'nt(~IIII'lIte dil'ig'i in I! po-ta
no Correio. Qlr:,Jquer lIotiei:1 "OS pllrt:ld"l'I's (11) g:H':1Il1ia de
accões constderar-so-ha "111110 II'IH\II·I"I' "ido ellll'e~lll! no dia
nni (IIIC um av i-«: a 1'I"I",i11l ti vcr app:II'I'I'ido lias gazetas
delerl1linadas nos 1"'1';;1'1111'" :I['tl':OS.

Art. 1\.)'1. Todas :1;; nul ir i.rs pal'a w; 1111'lIIbrlls rl)gislrad,lS, cru
relação a qualquer aeç:lo a '1111\ tiver dirl'ito Iltllis d,' uma
pessoa, serão dadas :illlll'II:1 d:l' dilllS P'!SSIIIl;; qlll' cstivl'r
mencíonnda em primeiro l..g:11' IlIl rcgislro, r- u mn uoticia assim
dada será bastnnte p,lra tt'i1o;; Ib l'0ssuidlll'I'''; de tal :II'Ç:IO.

Art. 195. Todo tesl,lInl'lIll'iro,:lllluini,tr:Jilor, p:II'I!Iltf" tutor.
curador ou syndico de r"lll'lwia di, qualquer tiua.l. ou menor,
alienado, idiota ou r:dlido, I' o IIwrldo de qualquer mulher
casada registrada como 1111'111111'0 e turla I) qu.rlquer outra pessoa
tendo ou rcclamanrln qualquer direito de equidude, "U outro
nas acções de qualquur mourhro 1't'gistr:lc1o, ser:1 absoluta
mente obrigado por qualquer ('aIlS:J, corno ucírnu liea dito,
si fõr dirigido á ultima 1III1I',lf!:1 registrill1:J do tal uuuuhr«,
embora a companhia pOSS:1 ter tido uor qualquer torrna noti
cia da morte, menoridadr-, nliIHlal:iio, i diotistuo, bancarota, OI!
casamento de tal membro l'f'glslrllllo, «u desse direito do cqui
dade ou outro.

Art. !!l(). A dissolu-ão da cumpnnhia plldl~r;'1 ser determina
da para qualquer fim qUI) ~eja, I' quer soja o ohjpetu a absotut«
dissolução da companlu» Oll :I rel'unstiluil:ãll ou modifica
1,::\0 da cumpanhi« OLl f'uudir n l'omp,'lllliia ('11111 qunlquor uu trn
r-omp.mhía, ou qunlq ueruutro olijl'('\II; c' L10 ;':ISU di,' qualquer
roconstltulção, modíücucãn IIU Iusào :1 outra companhia :'era
licito :10 couselho, ou aos li'll!itl~ldor('s receber ;lI'ÇUI-$ 1'111

qualquer outra eOlllp:lIIhia pl\t:ío rnustituuln. ou IJUI' ten hn
do se constituir postork.nucntc, CII\ lI"g:lIIl1'lI1o do.s negocíos
e bens desta compan lun uu de p.uto delit's, o distribuir :io'
mesmas acções entro os membros desta compan hia em troca
de suas acções nesta companhia; e os membros desta compa
nhia serão obrigados a aceunr assim em troca as acçõcs da
outra companhia ou o prod neto liq uirloda venda de suas acçõcs.

Art. 197. A dissolução da companhia terá louar todas as
Vezes que se achar determinado, corno providenciado pelos es
tatutos, e de accõrdo com o, termos e condrcões assim deter-
minados. o

, Are, ·t98. Salvo. si uma assembléa gerai determinar 'dilfu-
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ronterncnte, n direcção liquidará os nczocios da companhia
conforme n mesmo dir.-cçàn julgar mais conveniente.

Art. I!J\!. Fica entendido que nenhuma dissolução absclu
ta da companhia, a n;10 ser uma Ilqu idação pelos trihunaes
em virtude dos «statutos da companhia, terá lagar, si na as
s-mbh'a gt'ral em que Ior confirmada a resnluçâo para a
dissolução ou autes dclla. quaesqucr dos membros fizer um
c.mtraro olirig:llorio r sufüciente para a compra ao par. ou
nos 1I'!'I1lI" 11110 fol'em cílnvl'ncionados das al'ções de todos os
mcurhros. que quizorem retirar-se da companhia, e prov iden
ejal'('lIl sntlicielltl'lIlente para a índcmnização contra os com
promissos da eumpnnhia ,

Nomes, moradas I' qualidades de subscriptores

llng Wilson , R. Great Winchcster Street, cidade de Lon
rl rns. ":ng'l'nlwiríl Ci vil ,

I;. A. Wilsuu. R. l;rr:11 \Vinehf'O'II'r Strect, dd:lllf' de Lon
11rl's. 1':lIgl'lIlwiJ'll f:ivil .

.1:1:111'0' C. GilmiJlll', :2'1, AzellJliy Squnro, Camberwcll. Con
dado d,~ Surrcv, ElIgrllhiro Civil, 1\. 1,:w;lrt Cr.me, :1, Staek
we!l 1':11'1\. 110:111. Clnphrun, Condado de Surrey, adjunto de
Engcnheiro Civil .

.Ialllc, BIIIJ. l'ik e, ;;, TtInitv Road, Tulsc T1ill, Surrey,
:\dvo~ado.

Arrhur Cooke, 22, L10yd Squnrc, Middlcsex , W. C., Guarda
livro" dn Advogado .

.101111 C. Musgf':lve.!J" Union Square Islington N. Middlessex.
gerente de escr iptorio de advogado.

Datado no dia de hoje, 18 de Maio de 1881.
Ph.ilip 11. COXI', (;reat, assig-n:1I1o. Winchester Street, Lnn

rlres, Advogado.
(Cúpin verdadeira.l Assig-nado IV. ll. Cousins, Begisll'ador de

companhias anonvmas.
(Papel sellado de 11111 shilling-.)
Eu \VilJiaJII Wehl: Vcrm, Notnrío publico da cidade dc

Londres. r]rl'id;11Ilcn!f' DOIIII':II!O ej urumou tado, nhaixn assisrua
do. por esll' certifico e ;llt,'O'lo a qurm P0';';;I interessar que as
a,;sigllaflll:l'; \V. 'I. ,:ol,,;ins, suhsctiptas no 11m da f'fÍpia
d» Jl/ml .rnudtun. dn ;ls.qll'i;;~·:10 e na 1'1',pin dos estatu tos da
A/I/filieis 1IIi/IOII'/ CIJ1II]Jiw!lliJnr/ 'tl; nmlias aqui afllxndas soh
01111'\1 -el!o otllcial, ,:1" as v-rrlndeirns :l,;sigllaturns e do proprio
puu ho dn William Ilenry Consins. Hegistrador de cornuanhias
anonymas, quo devidumr-nte os assígnou e subscreveu, em
minha presenra. de Iórma tal que plena fé e credito podem e
dcv.-m serdados ás ditas assig uaturas em Juizo I' Iúra delle ,

Em tl',;leIIIU"ho lia que tenho este assignado e nelle allixado
o meu sello do o/Iicio para servir e valer onde seja preciso.
Londres aos 2:1 1\1' Maio do anno de 1881.

In [ulem, lVillillm W. Vrnn, Notario publico.
(Sello do Nctarlo .)



Heconheço verdadeira a asslanatura retro de Wilinm Wehb
Verm, Tahelllão publico desta eldnde, e para constar onde
convier, a pedido do mesmo, passei o presente flue nssiunei
e fiz sellar com o sello das Iuiuerines Armas deste Consulmlo
(;eral do, Jmperio fld flrazil em Londres aos 30 de Malo dl'
IRRI.-.J.l" I;. IleSal/e.). ConsuI (;er:t1. (:-lello doConsnlarlo,1

1\('(~llnh('ço \'erd"dl,ira a assknatllra supra do Sr . .T. L, C.
de Salles, L:onsul (;el';t1 tio ltraz!l em Londres.

l\Iinisterio dos Negol'ills Eslrang'eiros.- hio de Janeiro. 1l
de Jalho de lR81, No impclli 11\'11 to do Direl'lol' Geral. - (As·
sgnndo sobre ftdlstalllpilh as ]111 valor di' lí:'\::WO. )-.I/I'.T!Wdl'r'

,li/O/ISO di' Ci!lTlllllO.

Nada mais I'onlinlwm os dito:, estatutos que flolmonto ver
li do prnpri« ori ciun! 1"ITifito um iugll'z :10 qual 1111' reporto
I' I\lW depuis IIe eonrerido com (':,ta lol'lwi a I'urrl'g'ar n quem
m'o apre:,üntou. Em 1'1', do que passei a presente quo asslg nei
e sellei com o m-u sel!o de otllcin ncsta cidadr <lo I\io <Ie Ja
nciro [lOS 1I de Julho (le 1.8RI.

Dcrlaro em tempo fI 111' o dncumr ntn impresso foi primnira
meu e traduzi-lo e reil,) 1'111 mallllsnipto coru o ({IInI conferi.
I~ aehandu-n conforme, salvo alg-lIll1as omondas que resalvo e
rubrico, assiguo e sello lia data :'lIP[·'I.-./fI!/(/nll"'~ Iorhim 1,'/Ii'ls
1/1711 l'n i.'l f , 'l'radurtor plIlili('o jurnmentndn.

i:()tlt',~du ao ~linistcri(l deH :\1~.~:OI·il).s EgLr;:tIl.~oil'o~ IIHl rro.lil» snpplt'Il\I:lll:t I

do :J3:189!a~2 para SPl' ;IPllliC':ldl) ;'IS dí'~pf'z:l~ tI,] verhn do ~ :i.il - E\
fr:l0rllinnri:ls no w(\cJ'iol'---- !In .n t . ~ .o /1'1 Ir i do Ol'r,11llrnfn 1'Jl) ,ivnr no
r'\('l'I'iC'Íl) til:' 'ISSI-,-IS~~,

Sendo msufflcien!e o credito concedido para as despezns (lo
~ ;;." -Extraordinari;ls no exterior - do art. fLO, lia Lei do
Orcamcnto em vizor no exerctclo financeiro de IR81-188::l.
Jlei por hem, Tendo ouvido o Cou-elho de Ministros e de con
Iornudu.le com () que i1i:,põe () art. 10 IIn I'"rerirta lei, Auto
rizar quo se ahra pelo Millistrrio dos Netrucins Estrangeiros
11'11 credito supplcmcnu.r de :n: IR\l.~i2::l. pnr:1 occ-r rer ás
III'sprzas da vrrha- Extraurdiuarias 110 exterior- no rp('erido
oxcreicio de 1881 - IRR::l. devendo ser incluido na proposta
quo opportunarnento Iór aprp.:;rntnlln ao Corpo I.egislativo
pnrn ;1 rlovidn npprovnr-ão.



Pedrn Luiz Pereira de S0117.:J, \10 Mrm Conselho, Minlstro o
Secreturio de Estarln rlns Negocio, I';sll'angciro;;, assim o
tenho entl'ndirlo " rara executar, eXlh'dinilo 0' de,pachos
necessarlos . Pabcio .lo J1io rli) .I;lni'irn ('111 20 rll' Agosto!lf1
IRRI, fiO." da Indcpenrlcncia I' do Impcrio .

Cillll'(~,I:' ao ;\Iilli;lplilldn;; \r.!.;I'I·i,\~ E':;'I':lll,!!l'i!'nc.: um rre Iilo :';llppli'III0.III;\1' dl'
jj(;:~HiR':,7:;O P:ILL Sf'1' :lpplil':1d() ~1,O l',1~;1I11('1l11) .l.is dO"prl.:lc.: do ~ '. .o---.\,illllas

,ll~ ('Ilsto--d,\ :11'[. 't." ,1, TI; 1!l1lh,lll{'~i1I) crI! \j'_'r"lr IH) !'OITi'llIl' l>'(I'l'('j/'il)

lin:llll'l'irn do I~'\I _I~S:!.

";10 scn.lo suütcientc par:\ ';:lli ,r;1ZI'1' ás Ilr,pez:J, da vorha
rio ~ '1." -Ajlll];1S (\1' l'llS!O-IlO rlll'l'l'nl" oxercir io ünaneclrn
rle lRR!-IH8~ o ,'rr'ilito COlli'i,rlirlo para essas dr'/li 7,:\S no
art. 'lo." ria 1",j n. ::Olí dI' :i rII' I\ovelllhl'o rle 18RII, Ilei /101"
IJI'Ill. Tendo ouvido o 1,011"'1110 de \lin",tro, e de ronrormirbde
com o que dispõe n nrt , 10 da fer,'rirl:) lei, Autorlznr li Mi n is
Iro e SI'crelar,o de EstlII" dos N"'!lll~io, Esl rall~'eiro' a abrir um
1~l"crlito sllppleml'lllar de lili:!lG'i67:iO, par:1 occorrrr :'1S dospezns
da verba-e- .\.jnu:ls de I'II"tO- nll IIlcllciOllado e\:<'l"r'i,~io llnnn
cciro rIo IKHI-IHH::!. ,,J),"I'I"\':llltiO-'() :1" rorlllalitlaups prr
sl'ri IIt~, por lei.

Pedro Lniz l'i'l"'ira .le Souza. do Men (>lll,elllll. "lini;;lr'l c
Srcrdario di' Esta lo dos N":':'ol'i'h Estl·;lI1~,dl"o,. assim () tenha
I'utl'llllitio () r:llja f'\reut:lr, expcdl udo IIS dcspnchus nocossarios.
lal.u.io do Hi" do .Lllll'il''l 1'11120 Ih' .\g'",to t1,'IS({I. Ijl).o (la
II1III'pl'ndenr'ia e Li" I [lJ perio.

)'rl/I"O l.ni: /'l'l"ril"({ di' Sou :«,
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DECRETO N. R22G-[IE 20 DE AI;lIf;Til Df<: J881.

A' vista do qur propllz:1 Ju ntn dos f'l'lIfl"WI'IIS -lo Conser
vatotio dll l\IIISil':I. 11" (l"IJiOrlllid:ldl' do .ul . I:i do Decreto
n , I M,;2 dll ;U de .l:>lli'l "O ti<' I,;:i:;. IIt'i 1'01' III'Ill IJUI' 110
IIleSl1l1 1 ClllI"cl'lal"rill "I' IIIISI'['\ 1'111 I', ,',I;lIIII,os, IJIIP ('0111

('stll hai x.uu , :IS"igll:,dll, p,'11I I::II'~O 11"1111'111 til' l\I' 110, tio M,'u
C"nsdllll, 1\1 i 11 i ,11'0 I' SI'(')d:II'io di' !',sl"d'l tios i\l'g'ol'IO' do
Imperi«, <i11P as,;illl o I.I'nl1:1 "1111'111\,1\0 I' 1":11':1 1'\I'I·U::lI'. 1':>1:1
cru do Hio di' .J:lllciro 1'111 :,11 dl'\:cll,l" di, 1:--:81. till." tia Indo
Jll'JHlclICia I' do IIIIJlI'l'io.

1I1II'ij,) /lomem di' Mello.

Estatutos (lo Co 11 sn'\"(1I olin (II~ ~IIlSil':1 :l 11"1\ se rerpl'f~ o
IlPcl'elo ílrsla 11(11,11

CAPITULO I

DA ORGANIZAÇÃO ]10 CONSlmV.\TOH!O]lF, MUSICA

Art. Lo E,;ta inslillli60 I; tll'slill:lda ao ensi no gr:llllilo da
musica voe:t1 f) in s l.l'I l1l l ' l1t :,j .

Art , 2." O ensiu« '11 Ibl':'1 II:IS '!lf\uintl's nu las:
De rudimentos dl' 11I11o.;ie:I. ,sol!"jo collectivo (' individual,

e noções gl'ral's di' (':11110. \,:,1':10 SI,'\O masculino :
Idem para o SII~O I"l'millillo;
De cantn :
De pi:lll~ (estudo (li) I.I'cl:lIln, excrcicíos gradnados, pet.:as

facPis) ;
De piano (peças diffi('pis) ;
De ílnutn ;
De cbrinda ;
De rn l)('('~ ;

DI' vloloncello e ('onlrakli\o
De trompa e outros instru 11 li , tos (le I11rla1 :
De regl":ls de harmoni«, l' ti" mrmonia l' aíloml'~nh~mento

prutiros ,
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r clurincta poderão reduz ir-se a uma,
('11 i 110 do,; duus i nsuu me ntos u III 'Ó
"I' 0J]' re\.'<J o"pol'tllllid"de e a Junta o

A' aulas (Ir flauta
('l1l':I[','el-!:;IIll!O-Sf' UI)

prol('",'C)r, logo qu
[uluuo couvcnu-nte.

!lo" 1'('I"lIr"o" tio COIl '<'I'y;, 101 io dl'pPllIler;t a el'i';lç:io tia :1Il1~
til" l'ollll'al'Olllo I' fll,2;1, I' tI(' outras qu« o:; "rop:n',~os 1,10 1'11
sirw pxgirl'lIl.

Art . ;\ n () I;OIl'f'I'\,:'I'll'io d(' \IIISil':1 ,rl':'I ;Hlmilli,'lrado por
11111 !li ['1'('1111', 1'"1' 1I11l 1"'1'1"('101' dll !Il"illll (' IH'I:I .11111[;( dos
Prol, "'""1"; 111)1' IIHI ~'I'I'I'i:lrill I' 1I1I1 'lh-sour.-u«.

1I;lvI'rú li 11 I ,\l'dlivi":I I' :!III 1'''''lpi!o.
Art. h ... () C"'I"I'rI"[OI'i" di" \11I,j':I. 1',,",j,J"I':II]o ;i1I11f'\O,

em VII'IU'!I' d" !lI 1'j'('[O 11 NU,) di' :!:I de ~I'tPllillrll di" IN:;'!. :'I
AI':ld"llli:1 das 1\, lI;,s Art.:s. ti" '1ual 1'''Jlstilliü 11111;( d;(, :1,'('çU"s
110S 11"'1110" do ar: :1° d" 1)"('11'1" 11. lliO: de Ir, ti,' Maio
ti" IN:j:;, I('r;, 1'''1' Ilil'l'('hl' I' I'O! SI'I'I"'I;,['io o Ilin','(o[' ,- o
St'I'l'I-!;II'io tI:1 1111',",,11'1 AI',;d"llli;,.

S'r:'IO IIIHII,':,dil,s " 11'''1'' 1"1"" dil ('II,illo. n TII""'III'l'iro. o,
[>[',,1'1-"'0['1" " o AI'I'lIivi,t:1 I,nl' Ill'!'I'I-(", e o 1"II'II'irll 1'(1['
1'0['1:11 ia do \Iilli,[e['io tio IIIIIH'l'i".

AI't. fi," A' 1I""H";)I::IO d",s I'I'()fl',,,"re, prel'l'dl'r:'1 l'''l1('I1I'SO
11:( 11'lrlll:1 das 11I"II'IIt'I,'i'íI";1 qu« Sli ['di 'fi,' II ~ h" ti,) :11'1. 11.

O (;"VI'rIlO p"tll'I':'I I"','millil''' quulqu-r tios I'rllr",';>On',s a
1I',lll,f,'rPII('i" ""1':1 "ul:1 1'111 qlll' ,'t' 11'1111:1 ""rio v"g:t, ('lIll1lanto
que n prpll'nçiio ""j:t :qll'(I';PllI:lIl" ,111 Ili!'l~dor allll." r1p «Iuir-se
a insrripção "ara (J i',IIU"UI';;I). e, ouvida a JUlII:t. decida esta
que :t lr:III~!'e]'elll'ja convctu ao (~II;;illO.

CAPITULO 11

!lO DIHEt:TOr.

Art. (I." Siio :lttrilmil,'0I'" tio Direclnr. alem das IlIü/H',jOll:llbs
1'111 outros al'li~o,: '

~ 1." CUIIIl'rir r !'azPI' ,'ulll"rir P';!I';; I',(alutos, (' ]'(i'clllar,
IW l'onforlllid:ldf' dell,." I) di,,' o['IJ,-IlS do Govrru«. tudo
quanto for conc.-rn-nt« ;111 ClIllq'l'\<Jlol'io f' 11a" I,,,tiv';'r par
ticulnrurente "Ul'i1ITI',c"do ;10 111'1"'('101' tio PIl"iIlO r ,I Junta
do" Pl'of,'ssol'l"';.

~ 2." Convornr a Ju nl.r, r,':ra ri", casos a que SI' refere o
:WI. 12, IOtl;15 a" VI'ZI'" que ° julgnr con ven ir-nte 011 111'0
requer-rem Irl',s Pr"fes,,,I'I's, "1'10 1II,'llO~, tlrl'larall,lo estes °
11m "anl qu e "pdelll ;1 reun iao e o Ilin'elor e/li q u.uq ur-r tio"
ea,os o 1I10tiVO ti" l'OIlV"l',II:;i,,; l"l1'idil' ilS SI'''(H1'. I' ;Issigllar
as !1-'peeliv;l" ;11'1:>" "11m os 1I11)11IIJI'I), da m-sm.. Juut« que
1'"IIVrl'I'/ll P"I""PllII's.

~ 3." nu vir. "obre qu.ilqucr nssu mpto rnlativo ao Couser
v;j.to~io Ull Ú a.rlr, musicul. náo SI'I a .111111:1, Jl1'_,_~ -.,,l!.!..:.
rrussoes ('sp('rr:)(~s '1"C }lotlpra 1I()lIleal'/~~it~f)'rHfrr,11'?~'

(.
\

'" ()n\'8
0r-P/'T' nnS



§ [1.0 Expedir as instruccões que, ]1:1 conformidade destes
estatutos, houvcrem sido approvadas; hem assim as que
julgar inrlispens .vcis J1:I1"1 o hniu andamento do serviço na
parte adrnlnistrntiva, das quaos dar"1 i~onhecimcntlJ ao r;,)·
verno,

~ (j.o Conhf'cpr dns faltn, UIl, I'rofessol'ns r mais omprc-
g'ados, justítlcando-as 1111 nuo, I' mandar pr.g'nr a folha rlos
\'Cnl'illlcntIlS.

§ fi. o Autorizar o lIIa11da)' p;lg':ll' :IS tlcsprzas do I:on,cr-
vatorio e examinar trimrn,allllcntr, 011 quando lhe P:ll'f'('Pl'
,'onn'niontl', o estado do l'oI'rl~ :1 I'argo do Th,'sonreiro,

~ 7." Apresentar ao (:O\-f'I'UII no principio dI' oada an110
mu relatoriCl dll C5t:ll111 do J':";laliclecillll'nlo, ospccilicnndll
sua receita I' (],>,pr,za no ann» precollpnll\ e tnd as as occur
renr-ías, COIl1 n, ohson-:lI'ill's quo lhe parl'l'l']'o:n 1l1~I~e:;sal'i:ls.

~ H." Permittir IJlW 110 r'dilicill do Con,o]'l'ntorio SI'

rr-nlizom concertos puhli,'''' 011 particnlarl's. mOllinlllf' índ-m
nizar;:io das dcsppzas que r-lk-s occ'lsion:ll'plll e as condi('(íp,
prpcisas para evitar qu:dqni'l' .ln.uuo 011 \"']'d:l, salvo quanrlo
o producto dos concertos 1'('11' dl',lill:lilo a 11th lJeilI'I1C(~n\.('s. ('fl,,(J
«m que poderú dispensar :1 I'ofl'rilla ind.'mlliz~II::IO.

Art. 7. 0 Ao Dil'i'elor d(weill ,:1'1' f"ilos os l'Nlllel'il1wntos
c I'Ppri'senta(;llllS cu]n "I'l'is~o l h« p,'rlell l,' :1, e por seu inter
medio levadils ao c(JIlI1I'I'illll'nio da Junta dos I'rol'l'SSOI'I'S o,
'1 ne versan-m "ol1r() :1""llllplos 'la ("lll1pl'll'lll'ia rlpsla.

1:\1'1'1'111,'1 Til

Art. 8. 0 O caruo di' 111'-'pI','IIII' do r-nsino ;,,~I';'r ':\"l'cil1o por
um dos Prof(Jssol'f]S 011 \101' ;ll~'l\1lI musico distincto , On;melo
f<ir exercido por I'l'Of",SOI', rp~'lIlar·"o-h~o as horas lla sua
aula do modo que "tI n;lo 1'11l1J:lI':len o desempenho (los dous
cnrgos ,

Art. 9.0 O lnspectnr do ('Ilsina I" 'I ,')\I';JI'I'e:I:1I1o de dirivir
esp,:cialmente os o,!,IlUOS, e nessa ([Iwlidade cnbe-Ihc:

~ t. o Visita!' assiduamoute n,; uulus, iutl ui ndo para quo em
cada uma se empreuuo o melhor metunlo UI' PII,ino, (Pilham
o" estudos nndament» c.muruento ..os pl'(wrallllll:lS nl1optado,
o se obsf'rvl'In todas as rlisp ..siC;(íp5 rc,pel'livas.

~ 2. o Particip"!' ao Dircotur ;1" irrpgnlari rli,dcs quo possam
pl'l'jqdicar o onsino e l[llnl'"WH'I' IWl'lll'i"'lleia, IJlIp r,iialll :\
interfereucla do Im:SIl10 1).1'1'('101', pal'a as dpvidflS prnv irlon-
l~ ias.

~ 3.0 Cuidar em qu« sl'ja mnutida a (lisciplina do Con~(:l'-
vntorio, c prove]' Ú consnl'nw~o !lo" in,lrull1l'ntos I' Ila 11111,il'il
~Ille ('~Iiv('rr'm ,(,l'VilHj(,_



§ iJ,.- Organizar e reger os concertos que houver de dar o
Conservatorio.

§ 5.0 Apresentar ao Director, depois de encerrados os tra
balhos, um relator!« do que tiver oecorrido durante o anno
no tocante no ensino. indicando o que mais conveniente lhe
parecer para o descnvolvimento da instituíçã» e ria arte
musical.

§ 6. o Fazer as vezes do Dircctor qnando este não se achar
presente em oecnsiâo de trabalho no ESlnhelecitnento, c suh
stituil-o nos casos de impedimento em que o mesmo Director
não esteja substituído pelo Vicr,·Dirl'rtor da Academia das
Bellas Artes.

Art.lO. O Direetor nomeará quem deva suhstltuir o In
-pector do ensino nos seus impedimentos temporários.

Em caso de licençn on de impedlmento pnrmnis rlr':lO dia,
o Governo providenciará.

Art. 11. A Junta dos Professores compõe-se de todos u,
Professores que estiverem em elfectivo exorcieio, do Inspeetor
do ensino, do Sf'crotario e do níroctor. quo t', o Prr'sírlentf'.

Compete-lhe:
~I.o Organizar 00 programmas rln ousino. (lo.; f''(.aml''' I'

dos concursos.
~ 2." l}'lerminar o horario das nulas.
~ :1." Julgar os concursos e conceder prornlos aos aluumos

que se honvrrem distinguido
~ .'L o Formular :JS instrucrões segundo 38 quaes dOY[1111

proceder em seus trabalhos os laureados com o premio de
L" classe, o izualmcnto as que devam reuular os concursos
para o dito premio e para os lagares de Professor, sujeitando
se umas e outras por intcrrnedio do flirector ;"t nppl'ovar,50
do Governo.

~ a.o Propõr 30 Governo. tarnhem por ínterrnodio do
Director. as alterações dos presentes estatutos, que lho pare
cerem acertadas, e a er-açàn de nutras aulas.

~ 6. o Apresentar ao üír-ctor os nomes de pessoas quo
interinamnnte, se possam cnrarreznr do ensino em ('[,SO de
raga ou de impedimento prol.mzado de algum Professor ,

~ 7." Approvar sohro proposta rlos Prnfessorcs os livros
que devam ser :'doptndos n..s aulas.

Art. U. A .Junta dos Professores celehrnrá sessões: 10 dias,
pelo menos, antes da abertura das nulas, para a approvnção
rlr.s progr:lmmnsflo ensino p a dotorminncâo do horario : po\'
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occasIaO do encerramento ,las mesmas aulas, pura tratar dos
exames e COnI"III'SI'S dos alumuos : (' depms dos exames e
eoncursos, para dalitu-rar "cerca lLi cOllcI'ssão e d istrinuiçâo

dos prctuios .
Art. I:L A Junta dos Profl'ssores não se considilrarú

I'ollslitllid:l par;, "1,1, hr.u: s('s"ú' SI'1I1 mais da IlIdatle di', seus
llWIIlI!I'II' ; ;JS ljlll·slõ"" "'1';'," d"citliti:l' por muíorin ausolutn
do, Y(lIIIS pn"I'IlII'S,

A- q~_,(",S se 1~lr"I'tual';I'" s-rnure que fúr possivel , em
.Iius (' 11111';1; 'lu'~ 11:'111 pr,'pltlilllll'UI Ih 11'"IJ,t1ho, d"s nulas.
C";IIIII'S P ('On,'III',OS,

(Jualldo ;tl.'~UIIJ:l '1u(',I~o não POS';:I sr-r d('cidid;1 por falta
de temi.o. o I'I'l'sil]nte, dl~ ;11'1"')1 do ('om a J u uta. mnrcará din
P:,I';I I'r',sq~llilllelllo ,Ia di'wu',:III: do '1"1' SI'I':lO avis:lllos os
11I"llillrll'; d:1 Illl'illa .111111" '1"1' "'"1 1',li\I']'l'111 p]'l"I'III I's,

:\1'1, 1"" fi;" «111';;1111':' d,~ illli'rI'S," p,';;;;II;II. "111 '1"1' n,t('ja
('ll\olvitlll a I:-:'u 111 ti 11" 111(,111111'11"; 1\:1 Juut.i , t1PVI'I'Ú (',se illJster-sl'
di, \01;1,', I) ;llé r('lir'lr",', ,j assilll ')IlII'I:tlel' U l'rc,idenW,

Art. \fi, Na f;dla dll llirl'I'l(lr (' dn IllSl)l'l'lIIr 110 ensino, o
PI'Ofl'SSOr uuus all\lgll "111 1'\l'ITj('ill 11110 Illal' v.-l lro as,ulllir:',
:1 pre,ilhml~ia da .Iu!ll:l.

U I'l'esid""V', '1"1'1' sPj:J II llil'l'I'lor 011 ° InspI'dor do «nsin«,
11 111'1' 1I1111'1'0fl'~sor. tl'r;'I, :11"111 tio ,(,Il \'11111. ° di' 'I"alirl:,dl' l'\II
('aso d« elllp:lIe,

CAl'lTUTll Y

Art. 1(;. C:1I1'1 \1111 dos Prof's,ol'l's 111'1'1' :
~ I. 0 Eusinnr , ('onl'Ol'llll' (l 11"(WdiVO programma. nos .lius

I' horas Ii\ililo<. a""~II'i1l1l,, 'I livro di' PI'I',cIII:a,
~ :L" ",1111,:1' na illIl'l a pl'l'l'is:J di-I:iplilla: admoestar O~

nlumuos 'IUI' ('111111111'111'1'1'''' \:111;1', 1'I'I'I'I'IiI'III"'I'lh l'ollv!'lIi,'n
11'1I11'!ltl' I' ilIlP"I'-IiIl". 1'1111\"'1111' '" l'il'('IlIII..;\':llIl'i;IS. as [,,'lias
que nn sun :d',:ada ('"ulil',rem.

~ :1." Dar SI'U JUIZ" no tun di' cada :111110 sobre os rcspc
ctivos alumnos cru 11IIla 1'1'::II,~,ill, que ~1'1':'i presente ao üírcctor ,
I' pass(lr:'t :'1 COllllllisS:I(I I'\amilladI 1ra po" ol','asi:',o rlos
(\\rlluP";.~ !~." Compar!'I'I'r nas S8;;~Lí8"; nrdinnrias I' l''(lrnordinari:ls
(la Junta, II0S I'xallll". I'"IICI]!',')S I' :1l'1il'; solrruues do C"n,cl"
v.uori«.

~ fi." !':Il'til'ipar ;iO 1lirl:rlo,., '111;111,10 não purler comparecer,
() motivo do illlpe;1illll'nll1, :t üru I'" quo o mesmo Ilil'l,dor
proviilell"j" ('()IIII) ,!,igll' :t 1'lIl1vl'ni"llcin do serviço.
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Art. 17, Incumbe no Slwrdario :
§ I." I\I'di~'i!" (1 Il'(JHlUil' torln " co!Tesp()lllIenci~ rIo l:ollser

v.uorlo I' fi' Of'(!r-ns UO Ilil"'('(lIr, C IlI'lIvit1cllr'iar suhre o ros
pecti la resrístru .

§ i, o Lnvr.ir <lS ;lC,t~S lIaS SI'SSIJCS da Junta dos PI'Of'lS'Orl!s e
h-I-as nas 'e·sões se.ruiuu-s.
~:L" A,Sl'lIt<l1' ou ru.uular assentar elll livrn cspI'ci;d o

ndm«, elllpl'e~o e d<lta d;, 11011111;11"10 dos Profr'sso!"es e 1I1:,is
eml"'I'g-:ldos, 11 11111<11' 'I1;lr"'I"1I1' f;lI'los 'I 11 II sr' d,~r III c.un
rel:''';1I1 "O SI'II'il'O 1,(' e;IILI UIII.

§ 1,." F<lze!" ou III:lnd;11' LIZI'I', no 11'1111'0 PI'Ofll'io, 1'111 livros
especinvs a matr icula uos ,dIlIIlIlOS "" l'el:rl:~O das fll!SSO"S '1111',
não -end« <11 11 III 11OS, tenham sido adniÍltid:rs " ""<11111'0', ;IU
dindo turl» que OI'COI'!'('r:1 J'('spr'itrl de c;lda 11111: Ilelll ~sSilll
indires :llpll:ilwlicos CIII'!'IISI"llIdl'lItIlS,

§ ;-j,o Lavr.rr os termos UC «xnures e courursos. '!,II; "ssi
gnar:í com os ruoru hrns das ('Olllllli"Ges julg';ldor<ls,

§ li," Encerrar o livro u" pres-nru dos I'l'otl'sOurl~' e IIlais
UllI[lJ'('g-aflos, com as observações que furetu neress.rrirs ,

§ 7.° Organizar mcns-rhnento a fulll" do 1"!s:'o~1 di) Couxer
vatorio c a conta rins flllspez":, com os Ill'cei:'fh documentos
a fim de sereru prvsont«. ;10 Direrror.

~ 8, o Passar, ú vista drl despnch« du Dircctor, <I, ,','rtid<'Jp.'i
que forem requeridas.

~ 9. o Auxiliar o Uil'l'('lor ua poli,~ia 11 a(lmilli:,lr;",:;1O du
Estubelccimen to.

Art , 18. F:r!I:lmlu o SI~crr:tariu 1:1lI scssào Ih Junta. f:u:,
suas VPZ('S um dos membros da mesma JUII\" couvidado p,:lu
Presidente.

Nos demais t'<.Jsu:, de irupedimcntu do S"t'I'I't:lriu, quando
este rúr substiruido 11:1 Aeadl'llIia das Bella~: Arw:" o ,'('Il sub
stituto urceurherti ~I.' 1'I>'pe,~IiY:h Iu uc:..'()I'S llli I:UW"IT:i1UI'lO.

I :\I'ITt: LU V"

no TIIESOI:REIHU

Art. 19. O 'I'hesoureiro poderá ser ou não Professor.
luuumbc-Ihe:
~ I. o Arrecadar e ter sob sua guarda e rcsponsabilldndo o

dinheiro e quuesquer valores rln Conservatorío, e Iaaer a



escripturação cru livro pura Lal íitn nlierto, rulJrieal10 e eu
cerrado pelo üíreotor, o qual poderú delegar este encargo
;!O In-pcctur do ensino ou ao Secretario.

§ 2.0 Pagar os vencimentos do pessoal e as dellHlisdespezas
tio COllservatorio mudiante ordem d« DireHor' e depois de
proceder a todas 11'; verilkô1tJiies que lhe parecerem indls-

jlensaveis.~ :3." Apresentar no Ilil'l'ctor etu rancíro tio cada anuo o
lialnuço doclllllent:1I1o d:1 receila e despcza tio Gnnservatorio
no nnno procedente, a Iuu de ser rCllrettido Ú seeretnrlo de
Estado dos NI~gocios do Império.

~ f1." Envlor ao ntroetor no principio de cada mez uma notu
da receita c da Llespcza realizodn,; no mez nnteceuente.

~ fi." Prestar todas ;IS illrOrllla(YJI~s que li respeito da The-
sourari« íorc 111 exigid:l'; !":\Il l iircctor.

L\ l' ITI LO v111

ArL ;li). Ao jxdlivista íuctuubc:
~ 1." Ter sob sua responsabilidade e cuidado ti archivo I'

:1 ltilJliothcca do COllScl'vatorio.
~ 2." Organizar lllethocliealllcntl' o 1II::Stl10 urchivo e a

lJilJliotheca, II qual deverá «ompor-sc de obras tl1usic:.lcS e
CUll;.:cnel'es.~ 3," Arrolar em livros [Jl'oprios o repertório musrcal e
as ditas obras, e notar ncllrs ;IS altcr:HJUtJS que ínrem
occorrendu; bem assim íuzer relnçues dos uIJjedos pcrten
contes aoConsül'vatorio que estejalll a cargo de outrem.

~ flo" Copiar as musicas llcccSSvrias para uso do Conscn: l
-

[urjo,
~ ;)." Distribuir e arrecadar as Il\w'Ícas 1[1),; couccrtos fJw'

Ilf'l' o Conservntorio,~, ti n Exccutnr todo;) t rnlrallrn 11,' I'snipta 'I1l() lhe ro'I I'

,1p\nrlll!ll3ào (Iria Sl'n~tarin. :1 fluem fica immprliafaffil'l1fi'
:mbordmado,~ 7." Encerrar n livr I 11(' f,r,c,one:1 f]nan,ln 11 11;;0 P(,c".
l':17cr (l Sf'('rr\:tl'il',

'JJ "onTEJl~C:

Art. 21. :;ütJ obri~açõt's do Porteiro:
§ 1.• Abrir o ediliciu do Constll'vatorio ,meia hora velo

meu-s ~nt~z dc~ ['c;rrr::"."'pl:~ c: trelJ"lh"s de'; aulrs C outros
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quucsquer, COIlIO concertos musicacs e reuniões cxtrnordiua
rias, e fechaI· U depois de COJl(~llI idIIS.

~ 2."' Prcour-r, quanto uossivel, manter a ordein c u si
lencio fóra lJ;,~ nulas, parficil,andu ;10 Director, ou a qUPID
suus vezes ílzcr. as falias eommeuldas por alumnus ou por
ouvintes.

~ a. Fazer :15 despczas rniudas segundo as ordens do
Ili rector . .

~ 'L n Cuid:lr do asseio do cdiílcio I: zelar os moveis e mais
ull.i"l:los do Conscrvniorlo qUI: cstivrrom sob sua guardn,
:;undo responsavel pelo cxtruvío c Intempestivo estrago dos
ti itos olijectos.

~ ;j.o Entrecar a correspoudeucia I' cumprir o quo lhu fúr
lIrdrn:Hlo pelo Directnr c [leIo Sel'1'elario,

i: \I'ITi 1.11 \

.\11. :!;!. A IlJdlrículd du.' uluum« se l'il'et:lU:lr;t durante o
1I1eZ de Fevereiro .

•\ :11]lIIiss~o :"t mutriculn s:) uhler:i por meio de requeri
1I11.'nlo feito ao Dircrtor, de 1 :I:!O daquelle IlICZ, pelo pai do
matriculando UII, por quetu u representar, e no qual se
<[eclarc ,I ,ltIl, que 11 m:ttl'il~lllarllj() 1)['OlOIlII(' Iroqu-utar,
a suu naturulld.ulc , nnciouulidndc , filiado n resirlenoin,
juntaudo-so .tccumeutcs que provc.u icr 1'110 mais tll'!l o
meno- de:!1 unnus dl~ idade. I' Ita\ 1'1' sitio vncc.n.rdo dentro
de prazo n:"'{J menor de ~ aIlIlOS; hem a-sim certiflrndo de
nallle em I',:cola puluica. Oll attcst..do, pussado por prutessor
!lllidico ou particula", do que sabe ler e ('SCI'i~VCI' corre
d,llllcllte c pl'alil'lll' as quatro operações arithmetieas.

Aos alnmnos qun till'l'i'lll de prm:I'g"llir nos cstndos has
1:lr:i quo otu qru.lqucr 1Ii.1 uril rio JJ1I'Z de Fevereiro o 111'
«Inrem ao Sccretar!o, p~r:J '!nr 1'''11' ponha a devida TIoI:1 TIo
IÍ'.TO (b mal' iculn.

\1'1. 2:), O limito rnnxirno ,li) irlndo fixado no :1riígo ante
"l'd!,lJli) podnl'á ser dispcns.ulo : si o matriculnndo Iõr
dotado de not.« o! vllcal:;lu para a musica ; si pos.:llir conho
,~i[lIeEtos sutücients» p;lr:1 pnrler concluir e curso U'203!lIU0
'~1I1 dous annns ; :~i tiver hoa voz,

1'111'<1 se verificar a "lia :lptid:io, :'IJlritar·::e·lw o candidate
.is provas que forem cxi:.ddas. as qu.u-s serão dadas perante
11l1l:J comrníssso eorllpo:;t;J do Inspector do ensino n de deus
l'!of'e,sores do Conservatorio n.unendos 1'1'10 IJir,'cIOl'. O re
sultado se IIIf'Hejoll;lr:í no respectivo rcquerimento ; e, si o
('[Indidalo lúr ndmitlillo. o St'I'I1'1nrj,1 f"rci ir; convoniontrs
l'II"T'l'y,,,'~i,", Il" m:lll'i~lll:'
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Art, :2!~. Si aluu m C:III li":lt" n~'o 1',1111'1' c'\liiliir o l'l'rlifí
{'ado "li :ltll',Iad" di' '1'1" I ";l!, ' o "I't :2t, Sl'rú 1'\!Il1ill:lil

l,

em IIfll do'" dln' '1'1(, ""I'"rl'l'rl' 11 li<' 21 o 11I1.'1ll0 di' F,', c·
1'1'11'11, 1"'1' uniu 011 1I1:lis 1""";1'''' 1:11"1' i,l"d"s [lIdo Ilrt!I:lol'.
No 1'1"pl~I'tI\1I 1'1''1111'1 iJllI'III" SI' iu- I ir:'1 ;in:l" :11:;'111 do rr-sul
tndo d" 1'\:1'111', asi'"II:"I" 1','la I",,",slla «u l'OIIi1,'i"":"o 111:
uHl;lda, I' ;'1 vi -Ia dl'S~;1 t!III'l;\I':II':HI Il Ilil't'I'I I i1' dn~il:I('Il:ll'ú·.

Art. ::;. Si 11111 idglllll r 'IIII'lillll'III0 'I: :1111'1:(:11' '1' 11' o mu
tricu lnn.ln I'St:', h.u.ilir do Ilill':I 1'1111',11' 1111:2" 011 :;" :1111111 da
~(~('f.:l-lIl 11(' :":'I:lfl'jll IIH I'ill ;11'~II!II:1 d'l:'- 111111';1'~ Sl'('l,,'()n~, ,,('r:i
11111' II\alll'll<I 1" :11111" dil ::lII'I'I'!I'1 d", :Iill<l' 1'"1' 1I111<1 ('0111
Jni~:-,;l() rOllllllhla li I lll"';P!'I't"!' d:1 ~'~l,..:.iIiU t l d 4 1l l S Pl'uf ~Sl\rl\S, (~
elllll"II'1I1" :IS 11"I,ililiIl'III" '1 'I' 1111<11 :'1', il 1 isl" II,~ 1':11'1'1'1'1' dlls
(~\alllill:l,lfll'j',.;. 11l:llld;I:';í II j)il'l'i'( ii' pl'(J('{~d:'I' Ú Ill;lIl'ieula, n,l

ti 11:11 ~l' 1I11'IIl'jllll:lI':'1 (\ 11!'!'(ll I,!,lil.
,\1'1. :W, IllI'rlih:h ;1111"., 1'1I11·ill rill"<I~-II:: l'III'I~l'I';lIlil ;1

[11 ,'11 i,.I":1 .
ClIllIllldo, "j :,JI-'IIIU\"'I'[,,u;1"I'II' i'I'IId:iZil' 11Ii,tiv'" l'I,it'v:"II's

:l juiz» dll Di ctor 1";\"'; 'l'iiW:; [1'1111" ,do illllll'di lo di' 'I~
ap.I'SI'nlilr 1'11\ 1I'IlIP', li 1111""'111 Dir" ti'" \1I0I1i'1':J lll:Jud:Jl·p
arlmiu ir :lll" ali lilll d" vhri l , i ,i"1 flli' :Jlu"'lo dll 1:011"'1'\;)
101'ill. i' llté :111 lilll ti,' \I,"'''' :111 "i'·II 1'"ulr.ll'io.

Al'I. 27. A's lil"""I' 'li:,' 11 1'1''111''11'1'1'111 jIlJ1it'r;i " ]):I'I'dor
d.u: pl'.J'[lIi'S~1l 1"'1':1 fll''1I1''1 !:II'I'111 :1' illtl", n qu:"i,j:Jlk di'
ollvill!I''', "lljl'II.:IUdo,:," :'1 1I;'''''l'lill:1 d" E,t,lill;it'I'illl l'1I10.

(;:J,"'<' 'c torne iiJl:OIIVI'uil'llll' " prL:'1!\1I::1 d,~ i11~'1I111 IJUVill1l:
cru qualq uc:' ;!\lU, (\ llirei'I,"', :cOI,I.,! /'Iljll',';lJllt:lÇ:'o rnlllivada
do IIISpi'(',tor do 1!IlSillll, 1111 1111 l'I'I>!I'::,,,r 1'1'::I"ll'li\'ll, 1'(\(1>'1';"
('[l~~~ar (f IwnilÍ~·,~ÚtJ.

C,\i'ITI'LU XI

Art. :!8. A. "ula, ':n:'" id ..Tt"" 110 J11'illll'il'lI tliil u í i] di!
jlan;1I I' i'lIi"'I'[,I"'" 1'111 '11I'i,,j,, di' \",\1'111111''1: ('111111"';11';'<1
logo dt\:I{li~ l"~ ('\:III,i'~ t ' l'IHII'll!,"!I";, 1'(1';) 11< 1111:H'~ 11'I'llli

narào os Ir;dl;dllll' d" ;11111" 1,1'111",
Dur:lIlle I',ti! lelllJlII "i!r.III kri;ldu' li; diil. dI' FI',1:1 uuriuuul ,

uS do C"rnilval,:J Qll:ll'I:I.f"i!'" "" CillZi' (':1 S,'IlI:lIlil Sillil:l.
C:ld" Professor tI"r:1 1'("" 1I1i!1I'" 11'1'" lil'III'''' de dll;" horas

cada lima pOI' selllilll:l, I'\("'[lill I> de (':11110, que l!:'Irú q untr«

li~õl's pulo menos.
Art. :l\!. O curso de e,11I110s 110 CIIII'I;lvatorio dil-idir-se-ha

em tres secções: a la, do solfljo; a 2". d,~ (':llllo ou i nstru
mentos ; ,1 3", de h;I1'IIIUlli:l, Us l'stidos il<! cada seeç~o devem
completar-se, l'e,~'UI:ll'lIli'HI('. em ln's aIlHO".

Nenhum alUlIlllU 't~rú ;Idmitlido na :!" Oll ;\" secção seui
estar habilitado nos estud Uci lia i." AI';m disso nenhum serei
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:Idlnittido 11<1 ;1111:1 de canto 0'1 du harmonia sem ter perfeito
estudo do teclado.

Ao alumno '111<' no ultirno anno de urna aula tiver obtido o
2" ou o 3" pnmíu, prrmiLtir-,e-lia estudar mais um anuo
(;()1I1 direito, igual :10 dcs outros alumnos, dA entrar UII1 con
curso; mas, si não nlc.mrar premio superior ao já obLido,
não lhe será conferido outro do mesmo gráo, nem inferior.

O Oil'C('LoI' podl'l';" uutorizar qualquer alumno da 2" ou :3"
secl,'iío a fl't'lllleular duas aulas, si não forem incomputivcls
as horas de uma I' outra,

Art. :10. Cad" I'rofe ..;,or, de :I("'ôrdo com o Inspector do
rnstuu. pud.-rá, si f"r indi.;pellsavel, dividir os seus alumnos
em I'!assl's. que uno 'llriío uiais de quatro, e confiar a
regt'ncia, sub sua vigil:i11I'ia 'i responsabilidade, a alumnos
adiantados, sem prejuiz« dos proprios -studos,

Ao ulunum l'lwfe de CI:'SSI', quando IHill1 servir, e por pro
P:',L:l do Prufes-nr , poder:'r :t Junta conceder um premio
Ilspelli:ti, uue cOII,i,lir:'i «m uma obra sobre a arte musical,
ou um volume do peitas ad.qitadas :lU curso 'IUI[ o aluruuo
seguir, ou uru in-artuuoutu. EsLe proruiu será acompanhado
de um offlcio, :,s,iglt:tdu pelo Secrt-tario ii no qual SI! mencio
narão as circutustu Itei:ls que dcr.un Jog'ur ;10 premiu e a data
da sess.io eru que lui cllw,(!tlido; e o nome do alumno será
proclaurado lia sulcmnidadu da distrihuiçâ. dos premios.

Art. :11. Nos progrnuimas SI'l':'1 distribuida a rnatoriu do
«usino de, cada nula pelos uunos tio respectivo curso,

A pes-ou que für approvnda em todos os exames do curso, a
que se houver ;J[,plicado, da 2.1 ou da :ja secção, receberá UIJI

titulo (le hahiiitnção, cuja Iorruula será determinada lIda
,IIITI fa,

CAPITULO XII

\ 1'1. ::~, I,; uCIHTatlas :" aulas seg-uir-se-hão os ,'\;'IIlI'S,
Illi"lianL,~ pOllL"s tirados :'i sorti" e que versarão sobre tutlo
t[UUlltO tlv.-r sitio t'lIsinado durante o auno ,

~i Ulglltn ulumuu não Sll apresentar a exame no tirn tio
;1I1110 e provar motivo de Iorça 11I:Jior, poderá ser exatuinado
em qualquer dia do mez di! Fevereiro, designado pelo Director.

Art. 33. Aos exames serão admitlidos os alunmos que não
houverem incorrido ua pena de perda do anuo.

Tambom serão aduiittidos os ouvintes não oornprehcndidos
ua 2" parto do art. 27 e quaesquer outras pessoas, eOIl1
tanto que o requeiram com as declarações exigidas para a ma
tricula e documentos do hahilitação em lustrucção elementar,
dispensado o limite da idade; não terão porém o direito de
«ntrar nos concursos aunuaes. '

'''1,"1< EXECVn,') 1881 ~--"-6~'-'
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AI't. :11. Os exames ';I'r~o j 1lI,~.1UIIS ]1111' ennunissõcs com
)l0stas 110 Inspector UO ensino. 1[IW serri 11 Prcsitlent«, do
Professor da aula a ([lU' [1I~rll'lll'l'rt'lll os I'\:lminandos r, de
antro dl'sig'nado pelo Dircctur.

Quanl10 oqucllc Iuspcrtnr H;IO puder razer parte de alguma
eornmissão por r,SI<II' occupadn I'lll outra, o llirector nomeara
l'rol'l'smr que ('IJlnplell~ a (,Ollllllis,:lIl. o uosto caso a nrcsidencia
do acto caber:', ali l'rLlrl~so;Or lia ;lIlla enio- nluruuns t"lll1am di:
SOl' CXlJlllinados, "

() IJI'i'sidl:u\i' t,'rú o dirci!n de l'x:lIoinal' I' votnr .
Art. ;Jij, Para o jul!!aulI)lltl) 11;1'I'rú duas votaçúl's, IJIW

serão nominaes. O e\an,illado qu« na I" nhtiver maioria 111'
votos tuvoravcis sprú l'"nslrj"r:Jtill iI;dli!il;1I1" e nrluuuidn ú 2."
l\esta ;1 totalidnrle di' \'\)Im; l'a,"raHis :lPIO"I\',lr:'1 plenamente
I' a mnior ia i ruport.u:' :1 11111:' lil' - ;Ij I IJl O\ ;,do ,

SI'r:l1l appro\allo, ('1101 di,;1 i 11"1.':'111 IIS qlln. 1,1'11110 :dl'all(:all0
:qqJl'ov:w;JO pll~lla. 1'01'<'111. por 1"lIpIJ,ta lin qll:IIqll l ' r dos cxa
minndurcs, sulillletlid"s;1 110\;1 vill:((;;IO c IICSt:1 ak;Jl\~;arelll
tambem a totalidade de votos íuvoravcis.

As notas dos exames de (';llla di:1 seriJo pubücadas 110 d in
se~uinte por edital <Jtli\arlll "!!I IO~:II' cnnvenicutc.

Art. :lG. Ilavcra duas ('I"s:,cs de coueursos: :I 1" p.ua 11

premio granue, a ~" p;lra IIS prl'lllios e IlIelll:ues :JIInU:ICô.
A estes serão :ldlllittidllS f'. 11 I (';llh nu la Ih uluumo« ;J(lprlJ

vades com di:ililll;l:lllJ nus ('xallll':; do íitu do anuo: uaqucllcs
Jlo(l('r~o tomar uarto IIS :,,'lisl:ls IlJeiollal':; que pucsllirelo
titulo de h"lJililaç"o P;I,:;:II!O 1"'iIlC"II:;en'atllJ'io, nuo tivurc ru
mais de ;W anuus Ih' ilLtdl' e 1):'11 1'\1;'1'111 professores do nu-suiu
Conserva torio .

Ainda que em algum;! nuln haja um :,,', nlumuo :J[Jprovmlo
1:0111 dl,;line(:~o, c-se tl'r;'t 11 direito Ih~ l'Ollmrrl'r,

Art. :li, Os alumuos qlll~ P"I',li'llili)l('lll coucorror, III:OllIllllI
nil':lr:lu ao ~el'rt'lario no pr:lw (li) Ire:; di:IS d.-pnis dI' puhli
I'ado o re:'IlIl:111o dos nllilll il:; 1'\;lIl1eS dus :1I11:ls J'('s[Jl3eliV:IS.

ti prazo da ilJl,wripr:~o P;!I';) os 1'0 cursos de 1" 1'l:J:,se ser.i
marcado pela Junta do:' I'I'Or(,;;so!'cs e nnnuncíado nas fo
lhas puhlicus pelo SI'I'l'l'lario, C;O!J1'" :1 n!lmi:;s;io dos ('anil i .
datas resolverá a lIle:;Ula Junta d"IHJi,; u" ílurlo o prazo da
inseri pçõu.

Art , ;18, As provas dos concursos annunes c n maneira de
exhihil- :IS serão til'tl'rm inadas nos prU~Ta mrnas.

Os pon tos para os mesmos CllflCIHSO,; serno formulados pela
Junta depois de encerradas as aulas.

SerTIO publiros 0,, lCn';UI'.'O" Ué' canto u instrurncuur-.
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As commissucs ju Igadoras se formarüo dn mesmo modo
que as dos eX:IIlJeS. Si parecer conveniente aurnncntar o nu
mero dos nWlllbros de :il'ulIln dellns, o Director, de accórdo
com () Jnspcctor do ensino. nomeará para essa mais dous jui
zes, ProfessoJ't's ou não do ConsenaLorio. A' vista dos [la
receres d:IS cnunnissões rcsnlvorá n Junta sohre os premies.

Art. ;1:1. (Js concursos de la classe serão feitos segundo
as Instrucçõcs a que se relere o § 'LO do art. 11, e julgados
pcln Junta.

Si entendnr que convem auzmcntnr o numero dos juizes,
o Dirt-ctor. ou vidn o ln"p"ctor do cnslno, far:1 a proposta ao
Governo, apl'e:-.elltando·lhc nomes de /li'ssmls lrahilitadas,
para que o IlII'SfIJO Govr-rno cs..olha as que devam tornar parte
noiutgumonto, comtanto que o numero destas nào exceda a
um li'rço dos mcmbrna da Junrn . As pessoas escolhidas serão
(,ol1vidnd:rs 1':10 Oirel'lllr I' tl'r;IO o direito de discntir e votar .

•vrt. "O. S" haver:1 concur«. dI, la ci:ls:-.e quaudn (J;-' rt-cur
sos d« Consor vator io O pl·rmittifl'fIJ,

Entretanto, embora n:ll: disponl!a o Conscrvatorio de recur
sos ou nào sejam suflleicntcs os dn que dispuzer , si a Junta
julgar opportuno o concurso, o Dhertor representará ao Go
verno, I) este, si lhe parecer acertado, pedira ú Assemblén
Geral o credito neccssarío ,

Er~ qualquer dos casos uno se abrirú concurso de :1." classe
sem autorízaçüo do Governo,

O laureado em concurso de :1." classe receher.i UlII certi
Ilcndo cujo teor será eslallell:cido pela Junta,

CAPI1TLO XIV

Ai-t. !tI. () premio gT;lndc rousistir.i em uma Pl'JlS:IO para
f/L:e, o laureado aperfeit;lIe lI:1 Europa os seus estudos du
rante o tempo que . fúr detci minado nas Instrucçõos a que
se relere o .u t. 11 § !to u

O laureado receber.i uma ajuda de custo de \iagelll para a
idn n outra para n vnltn ,

Art. f,2. IIS prcmios :,.m ua.:s rnnsistirãn em medalhas (J

sú serão ennfcridos a nlnmuos do I1!limo anuo de cnrla aula:
nos dos primeiros annr-s (lue sobrrsnhirnm IlOS r-oneursos
caberão nl~nl'u('s honrosas,

Os premiu'; tl'filo tres gráos, e as medalhas scrão : para os
do 1° gráo, de IIUfO; para os do 2", di, ouro tamhoui, mas
menores; pai a os do 3°, de prita .

As menções honrosas serão igualmente graduadas até ao
numero de tres,

Art. ,,:3. ],;ão .se couferirá mais do que uma medalha de
e<lllcl ;;T<ÍO no nltim« anuo 110 uma aula, nem mais do rm«
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uma menção de cada gT:'!O em qllalquer dos primeiros; e a
concessão será subordinada ao gráo dI' If\l'reeimellto dos
alumnos, de sorte que poder:1 deix;.r dl~ haver eiu uma aula
qualquer dos premias ou '1l1a1qIU')' das 1f\1'1I('.ões.

Si acontecer que pela coumussão t:xaminndora sejam rlous
alumnos equiparados 1'111 nW('l~I',im,'nto, a Junta, depois de de
cidir qual o premio I~orrespondllnte ao valor das provas do
concurso, votará sobre amlJOs o,: 1~()::eIIlTentes e e:dll'r:'! ()
premio áquelle I/IW uhti vcr mniur 1I11111ero de votos.

Art. !lA. Em relacão a eada UIII 110, ureuiios t: ml'n61es a
Junta resolver:'! prlrneir« si :1 vista das pr;lva;; cabe conccdcl-o :
depois procederá :'! votaç:io lllt:r]iallti' ce.lulns f'1l\ que cada
membro da Junta eSl'I'ever:í UIIIIIOml'. A maioria de votos
decidirá. Em caso de elll[latl) quanto a muis de dous alurnnos,
seguir-se- lia lJOVO 1'S1'rutilJio s:"lllelltl' sobre I'S;;I~S ahuunos :
si o «uipute ;;1' .lur entre dOII', dl'eidir:'! o l'rl'sil(,ollte.

Art. ,~;-;. As nwd:dlw;; e os el'rtilicados rclutivo. a I'stas e
:'I;; nll'nl.;õ"S honrosas ser.i«, CIlll\iI u-m sidu, ignaes aos da
Academia das Bellas Artes, indi·'ando-se 1100' certilicados, em
logur convl,niento, o COllservalorio de 1\Iusiea: o a .listri
buição etl'ectlwr-se-It:1 corno tlispul~ o art. ril paragrapllO
ultimo dos estatutos tia ml'Sllla ,\e:lllelllia.

No concerto orgallizaoo pan, a SOII'IIIUid:ldl~ tourarão parti:
os alumnos que o IIl;;pl)('\or tio ensiun de,'ignar di' al'côrdu
com os reslwdivos Profe;;son~s,e. si tiver h:lvido concurso do
1" classe, executar-se-Ira a elJlllposir~:Ü) do laureads ; poderão
tarnbem executar-se, caso assim rcsolvn a Junta de rror-ssores,
a composição do cnncurrente ünmediuto úlJlll.Ile 0111 mereci
mento o trabalhos des aluIIIIlOS pn'IIllUdos com a 1" medalha.

CAl'I'I'ILO XV

Art, "ti. Cada nlnruuo devl'r:'! «omparceer IIf) SI1:1 aula :,
hora marcada para o I~Olll"',:O do;; tr:dlalhos I' nhi conservar
se com toda a attelli,,';Il1; ;Int,,:.; de \'oncluidos IU',O pod,'rú
retirar-se sem licença do l'rofe;;;;or, a IlllCUI cahc apreciar li

motivo ou os motivos alli'g:lIllJs.
O Porteiro notará as faltas tios alumnos eUl cndcruetas que

seriio presentes aos Profl'ssores, para e;;lps as rubrlrnrem e
nollus fazerem IluacsIIlll'r observações tlue julguem uoccs-
sanas.

Art. 47. Nenhum alumno terá o direito de recusar nos
exercícios e nos actos pulJIicos do Conservntorio o desem
penho das partes que lhe forem distrihuidas pelo respertivo
Professor ou pelo Inspector do ensino ; nem, excepto com
licença deste, o de tocar ou cantar em actou publico» c;;
tranhos ao Conservatorio .
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Ar]. ~8. Os :JllInJlIOS deverão portar-se com derencia;
obse 1'1 111' H, or dcn- fio, prof""OI'I'S e fio 111')11"('101' do ensino
('0111 rei:I(::1o :'os Ir:lball,o,; dar eollla de suas li(,ll"';; respeitar
o Illlf'l'lol' (' .lemnis 1I0'lJI '10;; da atllllllll'.tr:t('i'io; e :dJ,t1'I',se
de d.ir ,i;':IJat'S de :Ii'iilauso ou repl'ova<;:1I; 1'01 actus. quer
11Il1JIi('0;;. quer particulares do Conservatorlo, de injuriar ou
1I1:i1II'"t"r S.'II;; t'olll(l"nlil'Íl'o:" e de Ievautar vozerins dentro
do ,'d Ii,io,

Fi":II':1o -nh :1 auturid.ule l' v ie iln nrin do Con,ervalorio c
ser"'o l"IIi11< lJI pu n d", (101' aelo:, il,tll'I'OI'o,oS que praticarem
fó::' do I~,t;"wleel nJI!1I10.

Art. fJ9 , \0'; alum uos , pelos d,lielo.' l' Inltns que cornmet
!.'relll contra ao; dl;;p"S1(j()(]> .!l-ste, ost.uutos, ;;er:'1() applieadns,
St'gIllH!n ;) gTavidade dus ('aS 1.", as seguintes pell:1s:- I", re
pl'OIWIIS:ill t!11I pal'l'I'.liI"l'; 2', l't'prehlJlls;", em aula;
;3', nr.lvm para o :i1II1I1IlO 1'i!lil';)I'-,e tl3 li(::'o do dÚI e pri
V:II';II) de nssisur n mais uura ou duss : fi", )I.'rrJa tio direito
de arJmi:,:,i1o no cnu.u rso aunual : fi, )lprda tio anuo : li',
0"]1111';'0,

AI) Dir1'd',r cnmpetc n imposiçãn de qualquer d:lS penas;
nos Pruf'es-orcs e "li In'II"1'101' tlll "I",inll :, d:l 1",2" e 3" ;
á Junta a tia ~". fi" e (i" ;'1 \ i:,t:. tIl' p"l'ticlp"ç~o tlll Pro
Ie-sor ou tio In-pe. I(\[' Ir:IIl'lIlittitla pe!o Dircct»r ,

As 1'1'11";; ;;I!!';J() l~'IJI'I'i1k"d:l.s lia nurtr icu lu ; e dn ultima,
assitu 1'11:1111 li;t pl'lIl1lllm:l, ,j n:'1I1 pi ovier til' 1':t1U1S de couipn
rcrirnento á. li('õl's e exercici.». 1I:I\'I'I':í recur-o para o
GtlV1'I'IIl) [I') pr"zo de dez dias I'onl:,do da pnlJliea\::io por
I'dilnl n« "t1ilieio tio l:llTI:,el'vatorio,

Ar}. fiO. 1'01' ;HJ Ltil:l;; cl.~ ('IlIl'l'1)reeilllento os alumnos que
tiverem II os I iI.: fie,; 1'"1' SOm;lll1I, por 2/) o, que tiverem duas
I' por 10 os qu.- liVf'I'I'1lI UIII:I, sotrr,'l'~o a pena fi." ;1;; falias
just !Iit'adas '1'1':"0 c'llnl:ltlas )1111' Inf't"de.

Por deixar de ClIlII[HlI't!"er 110, f'xI\reit'io;; I' 11m; ndos pu
hlicos do Cunservatorio mcorrerá o alumnu, alérn da 1I0ta tio
pouto lias t"'!"1S I" e ~": e por irl',,!~llhlrid:lde do couducta,
TI1lS mesmas e [Ia ;1."

Si o alu mnn roiucidir na f'altn de regnlaridnde de con
ducta Oll recusar tomar part« nos ditos exeroicios e »ctos, ser:'!
It!V:\l11l o fac!ll :111 cllnhl'eillll'lltll da Junta, que pOI"'r:'! impor
lhe a pena h" ouaG."

O alumuo que em exaure, concurso ou n(gum acto publico
110 Conservatorin tI('sll'"peit:t1' o Ilil'retor, o Inspector do eu
sino ou c]lw/(tlwr do, Professores, soflrerá a pena ,~" ou a fi"
ou a (i". ennform« 3, ('irt'UIHsl:lllcias.

Aos df'Jidos contra o, costumes (, applicavel in cotüinetüi
:l penn (j."

Art. fiL A pena fi" Importa n perda do dirnitn di) frcquen
rin e de (',allll' nil nuno em que 1"'11' iruposta , ou no anuo se
gOlIlIItO, si o fal'lo SI' der depois do exame.

A l)I'n:l (i" cnurprehrndc a prllhilJiçiio de cntradn nas aulas
e a perda da l:iI'uldade de ;;,,1' admittido a exame, em hora °
ox-alurnno o requeiro nos termos da parte ílnnl do art. :13.
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Comtudo , decorridos 110m nnnos depois lia nppl icarão da pena,
si o ex-alumuo requerer admissão a exame, a Junta dos Pro
fl~ssores, apreciando as eircmutuncins qUi' tivcr.-iu oecorrido
C:lS alleuações, poderá autnr.znr a :lIlmíssill',

Art. 'i2. Os aluumos qn" IiZI'),()1I1 dr,'apparl'e,'r qualquer
nbjt-cto pcrtenl~entl~ ao Cousorvutorl», ~)IL pl'atil':II'elll estragos
quer 110 ediílcio. quer nos inst rutuoutos moveis (' urais ohje
ctos serão ohrigndos á restitu iç:lo do obji'et'l ou satisfaçno do
damno, e sujeitos a l]uaIIJlH'1' 01111'0 l'l'ol,,'dimcntil qUI) no caso
eouher .

Arl. 1;:3. O Professor que, S('IH motivn justo, deixar de com
parecer na aula, sossôn d" Junt», cxrune ali qualquer serviço
do Comervatorio (lUI~ Ih" p,'rtl'IH:a, ou ausentar-se antes do
tempo devido; bem assim qu.uuuer empregado que Iultar ao
serviço ou retirar-SI' antes de lindo I'Stl', perderá o venci
mento do dia; mas, si ju-tillcar ;1 Inlta, p!'J'lll):';1 súmonto a
gratiflcaçâo ,

() Professor que sem motivo] lIS!.I' ou autorização do Dirc
ctor deixar de dar aula cinco F'ZIlS u'um mcz, soffrcrú o dcs
conto de 10 nli) dias do veuchncnto .

Art. 5'L São faltas j ustiticnvoi-, ;IS provenientes de cnfcr
1Il idade ou nojo.

A justiflcaçào srrá dada nt(: ao tl'ITI'i1'O dia depois do com
parecimento do Professor ou I mprrgado, Si o motivo f'ôr de
natureza que proloncuo o inn.cdituento. será rummunicado
dentro lk cinco di:I":lO llil"'!'I'I!', [1:11':1 quo I'sk providencie
do modo qUI: o serviço não sotlra ,

O Director poderá relevar ai" duas f:i1tas não justiflcaveis
rm um IIlOZ, para o rlkilo 111' :'1' descontar súmeute a grati
Jieal,'ilo.

Pelas faltas dadas em (,Ol1'C!flll'lIcin di' serviço puhlico
gratuito e obriaatorlo llilo ,e L'r;1 dcsronto nlg uru.

Art. 55, A falta de l'x:Jcl:i1o hahitunl , a irrcgularidado de
conducta, ou qualquer outro u.otivo gravo exporá o Professor
:i advertencia do Director, ú admoestação em Junta, ú multa
de !t; a 30 dias de vencimento, :i suspensão de oxercício e ven
cimento durante 15 dias nté (j mezes.

A multa e a suspensão serão impostas pelo Governo ú vista
de informação do Director, que OIlV irá a Junta dos Proles
sores, si assim o entender.

O Archivista e o Porteiro tlcmn sujeitos, salvo a admoes
tação em Junta, .is mesmas penas mencionadas no principio
desto artigo, e :\ de dr-missãn.
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A pessoa quo exercer o cargo de Thcsourolro ser.i dispen
sada <lo mesmo cargo quando assim convier ;11) sr-rvÍi:o [lu,
Jdico.

Ar}, ril;. l:on'idl!I'[lr· SI" hn vago o lo:.;ar <lo Professor que
por ("p~çl) de scis IIlezosdci";1r de comparecer para I) exerci
do das respccuvas oJJl'ignçut's seru jnstiücnção da nuscncia ; G
igualmente o do Profe"ol' nmueadn que sem motivo provado
uào se apresentar dentro de I['t'S 111I'ZOS para tornar posso ('
entrar em ,~\('rcicio.

CAPIlTLn XVII

Art. ;jí. A, licrncas :1(1' l'rni'e'sOl"'s J) mais empregados do
Conscrvatorio pod,'rãlJ ser CIJJlc"tlid:ls : POI' motivo tie mo
lrstt», com il (lrti('n~"'1 ai,', li IIII'ze:-:, cllm a 1I11'I:tti" (JII onlu
nndo plJl' IIl:1is di' Ij ~It; U; por 1IIIIro motivo, CIIIlI :lS tr-s
h'" pnrtes d» ordtnadn aI,' ;\ IIH'ZI'S. l'O1l1 :I metade IUI' mais
de ;~ :ltli H, com" 'I" parte por mui: (JI' ti at<'! \/, (! S('11l venci
monto d':dli elll diante.

Em nenhum e:l,u SCI';I :l!J1Willl:i a gTatilic~t'~o.
Art. i)8. O II~l\lP() da liI'Lnça prol'o:.;alla ou de novo con

cedida dentro de um annn cuntado rio dia ('111 que houver
terminado a la lieonçn, serú juntu ao da nntec-deute ou das
antecedentes nüm de SI] proceder ao dcscnutn na ('oJlforrnidade
do art, G7.

Art. GU, 1'1:10 se concedl'rú licrnr:l ~ quem ainda não tiver
cntrndo uo excrcirio IJO st'll log:Jr, e Iir'arú sciu ef1'dto aquella
em enjo gozo o licencindo 11~0 entrar no prazn de :W dias
contados da duta da 1',1111'11,,;10.

Art. tiO. Nu, impe diuu-nt.» que se prolol1g~rem por mais
dl~ uma scmann ;111' nm JlWZ, I' 11;"; lil't'nl'as que nao ,"(cedcrem
a um mcz, o J)il',,(~tol' notnt-ar.i suhstuut.rs .

No, i mpe.l hueu tos t) Jil:I'iH'ns por III:JiS tempo, I' !lOS (!i1S0S
de vagas ali' serem dnlinitil'alllt'ntl1 precnchidus, o Governo
nomcnr.i o, suh-t itutns. rnt'di:1I111' pruuosta do lJirt'ctor, o
qual. si Si' Ir:d:II' de [l, oícssores rcrerir-sl~-ha ús inl'orlllarUl'S
que llre tiver dado a Juuta na fórma do art. 11 ~ ti."

Art. (i\. Aos suhstitutos dos l'ror,'ssllres I' mais empre
gados e;JIJI'rú:l pill'te dos vcuriuu-ntos que os suhstituidos
deixarem de perceber e se darão todos os vencimentos
quando os !o:.;ares estiverem vagos uu nada tocar aos sub
stituídos. Na ta hypothesc toda a quan lia (JUI' couber ao
substituto considerar-se-há gratiflcaçúo ; nas ultimas obser
var-sc- ha a divisão da tabellu.

Exceptuu-se o caso de :lrcntl1nJ~ç~o, no qual ao substituto
nunca se abonar.i mnis do q ue .lous terços dos vencimentos
do logur que occupar cumulativamente, e a ímportancla
abonada aceroseerá á respectiva gratiflcação para ser com esta
incluida nos descontos por faltas. •
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CAPITULO XVIII

Art. 6:2. O Dlre-t r. o Snl'rl'lnrio n o Thesoureiro conti
nuar.ro a servil' gratuitamentc . 1<:,11'· S{'I'\ it.:o será cousid-rndo
relevante.

Us I'rufessorcs I' outros elllpr,'g;rdo' tel'~o os venciuuntos
fl xados na tabelIa juu tn .

Art. li3. U Con-vrvntori« de lII'I'il':' poder:í .1('pil;11' l'~é""dns
c donativos. o, qll<lI'S, SI n~u !'rll'elll constuui.lo-, em npulices
da divida public.r, SI'I';\l1 ne,l;" C"IlYr'rtidus, para ;lIlg,II"lItu
du patrirnonio, 111'1111'0 de .""is IIleZrS li" rlat I drl rel'eIJillwllto,
,<111'0 ;'1'plll'~Ç;IU dilerr;a dl'i"rllJiIl;lIla p..I'I' 110;,,101'1'" I'um
tanto qre U:'III sl'.ia inl~rllllp;"ivl'l COIII u d",tiIIU du COII!"'J'

vntnrio e as leis gl'rar's.
Trunhruu será ennvertid« em ;"Ioli(~es pa"a o patrimonio o

saldo das despezns di: ('<I11 a a:!llu. Si Ii de 11111 nn no u~u
fôr sufflciuute, scrú rlCI"ISit:lr!o «m hanro 011 «aixa eI'OIIl)'"il'<I,
e ajuntar-se-lhe IJ:(O os prl'llIius e saldos -uhscquntes, :r11;
perl':,z"I'-se 3 qunutin prl"'i,,, para .rcqu isiçào de :lpolicp,

A conversão podl'rá dei xnr de roalizar-so todas as vezes Ilur'
houver nec-ssi.tado de 11H'IIIS para Id,!':IS IlO l't1ilir:io do COl!
scrvatorío ou para <lcqlllr;i,::I1) de ol,jeelos i ndispcn-nve!s :10

servico ,
Art. (j~. Os casos omissos nestes I'SI:1 lutos SI'I'ão regulados

pelas disposições .vigentcs ]'i'lativas ú \I·"uemia das Bell"s
Artes, flue sejam npplirnvcis ;Iil Conservatorto de .\Tnsil':l.

])JSl'O,IC~1) TUA;'o;sITOI1lA

Os actunes Professores interinos poderão ser nurucndos
eílectivos independentemente de concurso,

Pala cio do Rio de Janeirn ern 20 dI' Agosto di' tRRI.-
Bardo Homem. de Mello. .

TABELLA DOS VENCIMENTOS 11 QUE SE REFERE I) !lHT. 6:2 nos
ESTATUTOS ANNEXOS AI) DECIlETO N. 8:22ti

EMPREGOS onnE~AJ)O GRATIFICAÇÃO TO'f ,\I~

~60!i000

~OO,)O()O

Inspector do ensino •....... 1 : .

Professor , . . .. . 6011,\000
I

Archivista o/r

Porteiro .

600,5000

',00,\000

210,1000

1RO,WliO

GOO,sOOO

1:0006000

600,\000

"80.)000

Palacio do ~io de Janeiro em 20 de Agosto de tHRI.
Barão Homem de lIfello.
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DECRETO N. 82:?í - DE 24 DE Af:O,TO DE 188!.

Est.llJolecll os raso s PIIl fJlltl ns Prof'es nrcs o Sn hstitu tos di) Impor ia lt.o llegio
(te Pedro 11 -e 110ro:n rcu nir O'H C,Jll/neglçill. o p)'l)vlIJenria sobre aorgll
nizução das l':omlltij~õ()s jn lc.r.lorns do:' c r ames do.; alu rnnus do mesmo Col

l ezi o.

Atrendeudo :10 quo rt'prf',pntnralll o, Pror","orcs e Sub
sütutos rio 10lpel'i,,) Coll",!!io d,' I"~ tiro ll, solrre a cun venienr'Ia
de St' converter 1\111 Cllll~Tngaf'ão I) COIl~I'IIIJ Colle;.;'i .l, dl~ que
traIa o ar! i" di 1\.. IIlall'''11111 d : ;\1 de June.ro de lH38,
c de ".. :i111'1':II' o qill' SI' :lI'ha I'st:theleeidll rolutív.unc nt Ú
or~:'lliz"ç:'lo da.; 1:'>lollli,'ul"; jl1l,!!adora.; do.; "'(:11111), do nWSIllO
C,rllcgiu, fiei pol' hetn Ill'l'I'lar:

Art 1" 1).; l'l'of,'ssorll,< I' Suhstitutos do Irnpcri:d Collegio
de PI'dro II SI" "oll~TI'g:ll'fio :1 eonvite do Inspe-tor GI'ra! de
InstrUl'I':11I Pl'illl:II'ia C s(~I'llnd",'ia do rnunicipto da Corle, A

soh SU:I presidcnrin.
Art. 2," C"ll1IH~tl);' Congn·gaç'io:
Lo urgun zar :111nunl ur.-nt« iJ progT:Hllnw do eusino e o ho

rruio rI:JS [lIi111s e i urlu'ur '" otn-as e CUlllpendio, que -levum
ser [Idopl:lrl", Il~S mesmas :1lI1:Js, submettendo tu-to :'t ap
prtlV:J('{1I1 do :\lilll.;lro e Se('rct:Jrj" di' E.'I:l(I" ti", NegocIO, tio
ltupcti« ;

:l," Formular os pontos ""5 exames de sufllriencia e flnnes ;
:1." Propor uo G"verno 1\, reformas e melhorumcntos que

convier introduzir no ensino do Imperial CoJII'gio ;
'l." Ji.Ignr. c.uu recurso dovoluuv» p;lr:l o Governo, que

deverá ser IIltl'rpo,to dentro de cinco d r.rs os delictos dos
nlumnos que kll'\;lm de ser punidos com a !Ji'nn de expulsão;

;j," Prestar as i"rorm:H:ue~, d:J1' o, parl'('l'res e organizllr os
trabalhos sol"'e iustru-çào sel:lln(1:Irill quo 1111, lurern exi
gidos pelo Ministro do Im per!o, nssim ramo pelo Iuspector
Geral ou pelo Consclno níreetor (.\:I instrucção primaria l'

secundana, por mtenucdio do mesmo Inspector ;
ti," Designar. :í requ i-içâo do Ministro tio Imperio, Pro

frs:;ore, e Substitutos. atim d« eonjunctamente COIlI os Dele
g;ldos de districto inspeccionarem o, colleg íos particulares
de í nstrueçào socundarta ;

7, o Eleger a cormnlssão julgadora do, concursos, apreciar
o resultado destes c apresentar :10 Governo quem deva pre
encher o logur, remettendn a lista do, candidatos lianilitados,
os quaes serúo classificados pela ordem do mereeiurouto ;

8. o Organizar e submeuer Ú appruvação do Governo o
íormulurio das respectivas sessões A o regilllento especial
das provas e processo do, concurso»: c hem assim, de accórdo
com o que se acha estabelecido para o ensino no Imperial Col
leg-io, o prngrarnuia dI!' plIntos para o, mesmos concursos;

\l o Eleger, por escrutinio secreto, no thn de cada anuo
lectivo o Professor qlll' deva organlzar o relatorio dos acon
teciruentos notaveis do anuo seguinte e das condições tio en
sino f1111 cada mnteria do curso de estudos.
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Este relataria, depois de approvado pel!] Congregação, será
rcmettido ao Ministro do Imperio ,

Art. 3. o Os lícitores terão assento lia C:oIIgreé(ação, ao lado
direito do Inspector Geral , :1 quem substitu irío por ordem de
autiguidade, e tomnrüo p;,rtc lias disl'llsSÕI's, assim l'OII\I) lia
votação,

Art. '1. 0 Os Mestres serão convidados para as sessões da
Congregacão : em geral, alhn tlo serem ouvidos a respeito da
organização do programma do ensino c do hornrío das suas
nulas; e em particular cada um, quando se tratar de as
sumpto relativo á respectiva aula.

Em qualquer destes casos terão direito a discutir e 'lotar.
Art. :;." A Conuregação, cujo serviço prdere a qualquer

outro, não poderá tunccronnr sem quo se reuna mais do 111f'
tade dos respectivos membros, e l1S suas deliberações serão
tomadas por maioria absoluta dos m-mhros presentes o por
votação nominal, salvo no caso do que trata o 11. \) do
art. 2. 0

Os Prolessores-Subsututos não íarüo parte das Cnllgrega
ções que forem convocadas para os lins designados 110 n 7
do art. 2", assim corno pnra organiznçáo do regtm-nto espe
cial das provas e processo dos concursos, de que trata o
n. 8 do mesmo artigo.

Si se tratar de questões de interesse pessoal, o Professor in
teressado, ou atlim do interessadu até ao segundo grúo, con
tado conforme o direito cnuouico, poderti discutir, mas não
votar.

Art. G.o Um dos Secretarias do Imperial Collcgio, desig
nado pelo Inspector geral, escreverá as actas da Congregação.
Nas sessões o mesmo Secretario terá assento ao lado esquerdo
do Inspector Geral.

Art. 7. 0 Compete ao Inspcctor Geral, como presidente da
Congregação:

i. o O voto de qual idade;
2. 0 A presidencia da cornmlssão julgadora dos concursos ;
3. 0 A designação de quem deva substituir qualquer dos

membros dn mesma commíssão que deixe de comparecer ;
'1. 0 A transrnissão ao (;overno dn qne fôr resolvido em

Congregação.
Art. 8. 0 Os Reitores poderão directamente fazer ao Governo

quaesquer considerarõos sobre as deliherações da Congre
gação, quando entendam ser estas menos convenientes ao
ensino e direcção dos respectivos estabelecimentos.

Art. 9. 0 As faltas ás sessões da Congregação serão consi
deradas como as que se derem nas aulas.

Art. 10. As mesas julgadoras dos exames do Externato e
Internato do Imperial Collezio serão as-ím constituidas :

i. o As dos exames de admissão ;í ruatriculn, pol« modo por
que Se acha estabelecido ;

~.o As dos exames de sufflciencia pelo respectivo Reitor,
como presidente, pelo Professor da cadeira e seu substituto.
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sendo os dous ultimas, no caso de impedimento, substituídos
por quem o mesmo Heitor designar;

3. o As dos exames ünaos pelo Inspector Geral, como
presidente, pelo respectivn Heitor e pelos dous Professores e
Substituto da cadeira.

No impedimento de qualquer dos Professores ou do
Substituto, designará o Iuspector Geral quem deva preencher
a falta.

Art. li. Nos exames ílnaes cada examinador arguirá de
cinco a dez minutos.

Art. 12 As notas de appllcação que servirão para o
reconhecimento do direito dos alumnos ao banco de honra
e que as commissões julgadoras dos exames tambem devem
tomar em consideração, serão somente as que forem apre
sentadas pelos Professores no ílm de cada trimestre lectivo.

Arl. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario.
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e

Secretario de. Estado dos Negocias do Imperío, assim o
tenha entendido e faça executar. Palácio do Hio de Janeiro em
2g, de Agosto de 1881,60.0 da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Barão Homem de Mello.

DECHETO N. 8228 - DE 26 ns AGOSTO DE 1881 .

Abre ao Ministor!o dos Negocio» do Imporio um credito supplornentar de
~OO:OOO:) á verua-Ouras-do oxercicio de i8~I-i882.

Usando da autorização concedida pelo art. i3, § 2. o, da
Lei n. 3017 de 5 de Novembro de i880, Hei por bem Abrir ao
Ministerio dos Negocias do Império um credito supplernen
tal' de 200:000n á verba-Obras-do exercicio de 1881-188:t,
afim de ocrorrer ás despezns com a construeção de um edifleio
apropriado para nelle funccionar a Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro.

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha
entendido e Inça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26
de Agosto de 1881, c,0.0 da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador,

Barão Homem de "leI/o.
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DECRETO N. 822fl - DE 26 DE AGOSTO DE 1881.

Pormit!e quo as. duas Associaçõc..; Promn'oms d:t Instrueção d e MOI~jna~ tt d.
Meninos se couve rtam oru u rua ~('l, {(IIII :1. düllOIIIJlla~;1.o do-Af:socia0fio
Promotora da 111~trllC'r:LtJ.

AUl'n00nrl0 ao que rl'prl's('nl~ralll as dnas Associnr-ões Pro
niotorns dll IIISIIlll"("'o dI' 'lr'l jlla, e d,' 1I1el,iJlo-, cujos ('sla
tutos fola'" 11!,!,Iovad"s I,plos f)I"'1eill' IIS, ..;litiO I' ;;ítili dI' ti de
Junho (,1 d,' unruhn dI' IH !.l" ll"i 1"'1' hern Perrnlttir quo
l'lLIS se- convertam "111 11111;' ,s,'" fi qual, 1'''m:I~IVI)[\(lo os
m-smos ('III'III'gOS da, d II'IS, 'I' Ih 110111 in» II"-\SS ci:iç;;o Pro
motor» da IIISII'III'I':"o- I' ,n 1'1,,'''1';1 !,,,Ios f'''I"tuto.; al'l'ro\ados
p,'lo "it'ldo ()'~I'I','In n , ;';;'il; doi dI' Olltlllll o de iK7!I, com as
scgltillles IIIOdllil""'lJl'S:

i,a tIs rt-curso-. ",' que 1111I;1 « outrn Ilssocia~:iin nctu;"mcnle
dispoem fica lão srndo 1'011I 1lI 11 IIS.

2." Até á prvx im. I'IPIÇ:JO da liiroctorla dn nova Asso
CiIIÇ:IO, as IJp~soa" qlll' 1'0nli,I,p11I a IJil'l'clor a e o Consr-lhu da
AssoI:iaç:Jo l'rolll"lora da '11,1111(,,':'10 de :'tl(~lIiIJ:l'; l('rilo 1\,S('1I10
e voi« Il:I DII'l~l'lol i;1 d;1 A~,o,~i"~;IO I'romotor» ti:, Instrucç.to
til' IIll'nil1o~.

;l." .\ llil'l~l'l"ria d" 1I0V" A,'s(l('i;ll'ão compor-se-ha de um
I'rm;jd('IIII', 11m Vil'l"!'I"',"'Oellll', 11m I." l) UIII :l.O ~"rr('
truius, Illll Tlll'sollrl'iro. 11111 !'r'lI'iJ' a.lor e UIII Cnn-el ho de
J2 membros dlis qll;]' s s"is ser;'o socios I' s(ds socías ,

O Barão 1/, mem d.: M,'llo, tIlI 1I11111 Conselho, Ministro e S(,
ereta rio de Estad« do, i'\l'g'Jeios do 111IJ.)('rio,llssilll o tenha
entendido e f" ..a r:x,'t' 11 1,,1', 1';t1;l!'ill dI! lIio de Jane: ro em 26
de Agosto de JH81, (iO." da IlIdejlelldl'lH:i:1 e tio lmperio.

Com a ruhri.-n ti" Sua Mngcsta(Jp o Imperador.

liariio Homem de n-u«

DECRETO N. 8230 -11F, 2i DF, Ano,TO DF, i881.

Concedo o abatimento de 2 o fi % TIOS despachos do li quid os importados em
casr.os 011 ~1It vnsi lhas do vidro 011 d r- ha rro.

Usando oa allIOriz,,('~O conferi.la ~o Governo no art. 22 da
Lei n. ;J6tH de ;) de Noverubr» de iHt!O. Hei I'"r J)t'lII Mand ..r
que se execuu-m provismianu-nte. 1"11 additnmento ;1O De
creto n. xO!j2 de 2!.l, di' Março do corrente anno, as seguiu-
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tes di;;posiçues. IJlle se acham consignadas no nrojecto da
nova Tnrita das Alfanrleuas, rul.uivameute ao despacho dus
liquidôs iiili)ôrli,ilü~ êiii c5"co, ou em vasilhas de vidro ou de
barro.

L" Aos líquidos em ger:l!, salvas quaesquer disposirões es
peciaes d~ Tnrifn. sujeitos a direi los na razão da oapaeidade
dos cascos ou vaso, que os contiverem, ,c concederá, a titulo
de quebras, o sf'g-uinte 'It!;·tilllento :

§ i." [le 2 o~. para os que vivreru «rn cascos.
~ 2." Dc b "t" para os que vierem eru vasilhas de vidro ou

de t.arr«.
2. a São exceptnados desta reg rn :
§ 1." 0, liquidns, r-m g-er,d. cuja quebra fór reclamada na

l'lf'c~sião ria desc,lrga peltls I'i'SPI~('tiVl:s donos ou consigna
tario s ou pelo eapit:jll do navio que os importar, ou que tiver
sido nccusadn pelo Ofllcial Ik descarga 011 Administrador das
c:l(J:ltazia" Fkis de deposittl"; ou qualquer outro Agente fiscal,
e verificada por meio de vistor-ia.

§ 2." Os líquidos. cuja quehru tiver <ido causad:1 por mero
accidente, ou sem culp« ou dclcixo di) alg uem, verificadas es
tns círcurnstaucins por meio dI' vistoria u inquerito, ~ que se
procedera por ordem do Insuect»r. I~ com assistem-ra dos n
teressadns, dentro de 21l hnras Improrogavcis deuois do acon
tecimento; ficando responsavcl o Administrador das capata
zias, seus prepostos ou o Fi!'1 rcspe-tivo pela perdn que ~e
der e não fór veriflcnda no prazo o pelo modo acima mar
cados.

§ :3.o Os liquidas, cuja medição fôr veríficad« na occasião
do despacho, qua ndo os cascos on vasos que os contiverem
não apresentarem indicios externos de falta no acto da des
carga ; P não houver sido por es-e motivo reclamada ~ que
bra; na fúrm» do § 1°, o que o Confcreutc deverá declarar na
n's(H'ctivll nota.

§ 1],.o O Inspectnr, si juluar conveniente, podorá man
dar verificar por qualquer outro meio ~ exaetidão da quebra
achada na vistoria, a que se referem os ~§ 1n e 2. o

.IOS(', Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Im
perto, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cr.-tarin de Estado dos Neirocius d~ Fazem!a e Presidente do
'I'rihunnl do Thesouro N;l('iollal, assim o tenha entendido e
I'al'a executar l'~l:l('io do l\io de Janeiro em 27 de Ago,to de
IH81, oo.: da Indopoudencia o du Ituperiu.

Com a rubrica de Sua l\fagestade o imperador.

José A,ntania Saraiva.
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DECRETO N. 8231 - 1'(.; 27 DE AGOSTO DE 1881.

Coneedo pri r ilegio a GOlly"a Ferreira I\: Comp , para a tofotoi!':t-Gllaranl·.

Attendendo 30 que Me requereram Gouvêa Ferreira &
Comp.• e de conformidade com o parecer do Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania e Fazendo Nacional, Hei por
bem Conceder- lhes privllegio • por lO annos, para a cafeteira
- Guarany - de que se dizem inventores, segundo a des
crípção e desenho que depositaram no Archivo Publico, com
a clausula de que, sem o exame prévio tia referida cafeteira,
não será effectivo o privilegio, cessando a patente nos casos
previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830.

Manoel Buarque de \\101:1'110, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estarlo dos Nl'i!'ocios d:l Ag rir.ulturn, Commercio
e Obras Publicas, assim o tcn lia entendido e r~~'a cxecutar ,
Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto do 1881, liO." tia
Independencia e do lmpcrio.

Com a rubrica ele Sua Magestadc o Imperador.

Mallod Bunrquc ele Macedo.

DECRETO N. 8232 - DE 27 rm\I~03TO DE 1881.

uoueedc privilegio a Jorro Elcu teri o da Sil va pi1ra o propnlsor sulim.n-iuo,
dUCill;t ill\"OIl~~;i:!).

Attendenrlo ao que Me requereu .loào Eloutcriu da Silva, lj

de conformidade com o parecer 110 Conselheiro Procurador da
Garôa, Sobernnia e Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder
lhe pl ivilegio por 10 anuos, para fi propulsor suhmaríno, de
sua invenção, segundo a descripção e desenho que depositou
no Archivo Publico, com a clausula do que sem o exame
prévio do referido invento não será elfectivo o privilegio,
eessan do a patente nos cnsos previsto- no nrt, in (la Lei (lo 28
(le Agosto de 18:JO.

Manoel Buarquo de :\I:u'rdo, do Meu Conselho, Ministro t'
Secretario de Estado 1I0sNogocios da A~riculllll'a. Comrnercio
e Obras Publicas, assim o lenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em "27 de Agosto de 1881, 60. o da
Independencia e do Imperio .

Com a rubrica de Sun Magcstade o Imperador.

Manoel Buarque de MacedrJ.
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DECHETO N. 823:J - DE 27 DE AGOSTO DE 1881.

l)91

COI1(~Ollc Jll'irilrgio a Bc l'u:I.l'll() Leite Monteiro p1.ra fabricar phospho ros
de sua i nvcnção ,

Auondendo no que Me requereu Bernardo Leite Monteiro,
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador
rln Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem
Conceder-lhe privilegio. por tu annos, para fabricar phos
phorns, seuundo o processo do sua invenção, cuja descripção
e amostra dnpositou no Archivo Publico, com a clausula de
que sem (I exame prévio do referido processo não será effe
diva ,) privileg-io, cessando a patente nos casos previstos no
art. lO da Lei (lo :28 d(~ Agosto do 18:30.

Mnnonl Ilunrquo de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e
Secrl'tario de Estado dos Nozocios da Agricultura, Commercio
l' Ohr:lS Puhlirns, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Hio (h Janeiro l'm:27 de Agosto de 1881, (jU.U da
Independcncia e do Impcrio ,

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

]fallocl Buarquc de Macedo.

lJECHETU :'i. 82:]1- Illê :27 IlE AGOSTO DE 1881.

l:llllrc,Je Ilri.-iI(1,'-;'i0 :t .I'lSli Antonio .\lr()~ de r ll i vci r.i Loito lleis f';lI'.l a 111:1-

r1tin;1. do .lc-rasr ar r lunuir cafl", do sua inYcll~'.1o.

Attcndcndu ao que l\l,' requereu Ju,ú Antonio Alves «l~
ulivcira Leite Ilois, e de conlormidudc com u parecer do
I.onsclhGi 10 l'rucu rador lia Coróa, Soberania e Fazenda
"acionai, Ilci por hem Conceder-lhe privilegio, por lU annos,
l);Ira a machiua de .Iescnscar e brunir café, de sua inven
ção, dcnorniuadn -LuzitilnL1, segundo o desenho que apre
sentou e Iica archlvndo, e a descri (Jriio que depositou no Ar
rhivo Publico ; com a clausula de que sem (J exame prévio
(Ia referida maihinn não sení effcctivn o privilegio, cessando
a patente nos ra,o, pt'eri:itos no art. W da Lri dI' ~R rle
Ago:ilo «o uno.

Mannol Buarquo de .\lar~CI]o. do Mel! Conselho, Ministro e
~;eerct:lrio de Estauo dos:'oi I.g-O(' ias da A~Ticultura, Com
mcrcio e Obros Publicas, »ssirn o tenha entendido e faça
executar. 1'alaeio do Hio de Janeiro em 27 de Agosto de
1881, GO." da Indepcndenela e do Irnporlo .

Com a rubrica de SU3 Magestade °Imperador .

.lfanoel inuirque d~ Macedo.

"'V"d".:f'.:P:F'o~o•



DECHETO N. 82:l;; - DE 27 Im AWJ:';TO DE 181H.

Pro roga o prazo conco.l ido J. D. Autoni na .lo Cantos Burilo, para a apr e-
j~lItaç:10 lias pl.uuns tOp(l;.':rilpl~i('a (~ gcologi(':a, .lo IIHe trata. o Decreto

11. 53,! do 14- llo ~lal'ço do :I~iL

Attenrlendo ao que ~k requereu D. Antonina de Cantos
üurào, .llei por h.-m l'J'ol'll~ar·IlH~, por dous annos, o prazo
conct-dlrlo pl~lo 1)I'I'I'I~tll n. ;;;;7\ dr- I "f dI' Março di) 187!~ Iwra
a apres-ntnção dus pia ui a:.; lllpographic:t I~ gl'lll(,gica relati,,:as
á lavra de carvão de pedra (\ outros mineruo nos t.-rruortus
comprt-hendidos entre ;1:'; pOli las do rio :3ant:1 Maria e os r ios
Candiotinhn, Candiot:l, J:lglJarilo e Jagu:tr:io Chil:l).

Mtluol"'Blwrqul' de M"el'dl), dll Meu COIlSI'IlW, Ministro e
Secretario de Est"do lI"s Negoeills da Agril'ulwra, Cornrnercio
e O"r;ls Puhlicas, ass i111 I) tl'lIlia eutendido I: r:lça executar.
Paiacio do Iíio Ile Janeir« cru ::li dl~ -\gosto de 11)81, (jO. o da
Independenc!a e do Imperio .

Com a rubrica ,k Sua l\1ageslade I) tmperador.

:I/IlIlUI'l ltuarqu» de I{acedu.

UECHETU N. 1)~;:ti-I)I: ':!.7 111<: .\I;I)STO IH: 1881.

I'ruruga o prazo coucedido a .lo~('~ .lnaq uiru do ulíveíra Hei) c José :Maui l-'J.r~l

explorarem c.u'vâo do l\edr:,. n «urros lIIinl~rac" ua l'rovinr.i a do [tio ill'

.r aueiro .

Attendendo au quo MI' II'IJlU'I'I\l'aIJl José Jouquiui de Oli
veira Reis e José Mani, I1ei /,01' 1Jl'1H Prorognr, por dous
annos ° prazo concedido por Ill'cl'l'lo n. 717:: de :::?2 de
Fevereiro de 1879 para r-xplnr.rrcm carvüo de pl'dra e outros
rninernes 110:'; mUlIil'ipil), 11" AJlgTa dos Iki, I: P:\raty. 11:1

l'rovincia do Hio ti,: J:III1'iro.
Manol1J Bnarque di' l\l:icl'do, do Mel< Conselho. :\Iinistro e

Secretario de Estado dos Neuocios da Agricultura, Comrnercio
e Obras Publicas, 'lssim o tenha entendido e fnç:J executar.
Palacio do Uio de Janeiro em 27 de Agosto de 188\, IiO." da
Independencia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jlunoel Buarquc de JluCI'do.



ACTUS 110 l'ODEH EXECUTIVU

DECllETO N. 82:J7-DE 27 DE AJ;OSTO DE 1881.

nl~rhl':t "I d:il,:l d:l qu:L! ("O!tl(~r:ll':"l a corrorn prazo li).:tdll n» Pl'rn~to 11. 9:737
de I; de lc vc-oi rn do U::7t, I':ll'<l o 1"I)IJlO~·.o dos trabalho:'> d.is minas d n
c.uvJ.« ila~ Jll(l!';..iell~ di) l'as":L~"qll~, n.r I'ro v i r.cia dc Santa Catltarilla.

Atll'IIr1l'"rI" :1" '1111' \k 1'1'1f1ll'1'I'11 O Yi,;rollrl,' di' Brllbael'na,
II"i 1"'1' bl'llI II,'rlal':II' Iflli' o pl'aZll li\:"lo p:ll'a o "01111','0 rlo~
11':lktlIIlJ' ria IJlill,'ra~':'II' d" "arl:"11 dI' I,,~rlr". rle 'IUI~ 11':11:1 a
('1:1 11';11 la 111" do D"I'I'I'III n . 27:17 ri,' (i d'i FI'vl' 1'11 i 1'0 til' 1871,
tll'\" "oUH"';'r ri:, d.na ""I 'IlIll fl'lr iJl:'I1,~'ur,1I11) o tl';lf,'~('o da
E,;trada dI' 1t'I'I'O-TIJI'riiza 1:llli,;lilla.

Muuo«! HII:Jrijll' ri" \!:le,'rI'l . do \lliU (;1)11';1'111'1, \Iini~t['() e
SilJT"I:' rio di' 1':,;(;1111) do" :'\I'glll~ill'; d:1 A~ riuult u ra, Conunercio
'i Obr;:s Puhliras. assim Il 'lellha I'nll'nrlirlo I' faça ex ecutar ,
l':i"lcio do Hio di' Jnneir» (!l1I 27 dr' ,\gostll dI' [1'81, (iO.o da
Indepeudrncia c do lru i'l'l'iu.

MUI/o/'{ Biuuqi« dI' Macedo.

IH:CHETO 1\. 82:i8-DE 27 I)]; AI:OSTU DE 1881.

l'I"I""_~ 1 llil\" 111.tI.; qu atro 1111'/.,' n 1'[';lI.,1 j'ljlll'I',lid!1 p/d·) Ikrrcln 11. i~I:H do

::tl de SOH'lllh),11 !k p..'~(j P:lI'.L ;lprn,,;ctllal'-:Io d:[o..; I'I:lIIla..; e ()litro..; tr.rhalhu-,

.lutiuiti v.s d:l', Idn:l:' da lillh:L IIn rnrti., di' 1"urrn do lIndo \Ilrll do CIIII!J:L

:"t in"-'llI'/i:1 di' \"n-:':I ~1'lllIUI',l d,1 r:l)lli'l'i(""-ll) dI' 1',lIJlIC'11H'I'.

AltIilltlelltlil :10 que Mi' l'I'qJlI,],Cll Luiz j;II'OJlIC di' Abreu c
SOUZ;I. eOIlI'I':',ioll<lrio ti:, iinh« tlr' e:Jrl'j,; d.: f"ITO entro <I 1',
(<lçrill di! 1'01'\0 ;';IIVO do CUIl"a, tI;1 Estr:lIl:J di' Ferro D. Pedro Il,
I' <I fre~Jlezia di' :\'11,,,, 8CII"'II':r 11<1 (;I'I1/'ei\'30 de l'aqJll'IfUer, llei
por IJ,"" Prorovnr 1101' mais qun tro mezes o pruz» eoncerlido
(11'10 DI~''I'l'lo 11. 7~)::n di' :30 11" Novembro di' lRRO para
;'Pl'I""III;IÇ:'J1I 11:1,; plant<ls li outros IndJalhll:' ,"'lillili\'o~ das
ulirus l1e tuda :J linha.

Manoel I\IWlqllli de 1\I;Ii'"do, do I\Ii!U COI].;elho. Miuistro e
SI'crd:Jl'io de 1'=~I:Jtlil du.; 1\eg'oeio:, d<l Agricultura, COIll
morcio I' Obra,; l'uhli cas. assiru o u-nha enteudido e faça
exccu tar . Palaoio do Hio di' Jnueiro em 27~dl' Ago,to de 1881,
tiO." da Illdl'[ll'lLdencia c 110 Imperio .

Com a ruhrica de Sua l\Iagestal1r~ o Imperador.

ll!anoel Btuuqu» de JIlac/:do.



ACl'OS DO rODEI\ EXECl'1'l\II.

DECRETO N. 82il\l- DE 27 DE AGOSTO DE 1l)8L

Prorogu até 90 RI\1l0S o prazo di) ]ll'h"ilcgio cunccdid o peli) l icrreto I'. ,\la:!
tio U do Fevereiro l10 eorronte auuo , a .loS(; Alvo» Barhoza Junior o out.ro«,
para a. eoustruernn, lISO o gozo do UIH:l cstrtul a de ferro elltro!' a ci.larlc

do l\1amangllape, lIa I'roviut-ia d:l Par;I1I\'h:l, c ;t vil la rlo .\r;ll'~·, na I'ro 
vi ncia do lli» Cralldo do \()['Il'.

Attendendo ao quo MI~ requcrcr.un José Alves Barboza Ju
níor, Antonio Borges da Silvei ra Luho e Alfredo Cardoso Po
rcira, Hei por hem Prorogar :Jt{~ !)Oanno.; I) prazo do prtvilogio
que lhes foi concedido pelo Decreto n. i!:Hl::J de fj de Fevereiro
do corrente anno, para :I construcção, uso e gozo de ,u1l~<I
estrada de ferro entre a ('irLJdl~ de MallJ:llIgnane, na Provtncia
Ila l'aruhyhn, I' :1 v ill» li" :\,.:11'1, na do I:io (;ranll,) do
Norte.

Manoel Bunrquo di) !\1:li'l'do, do Meu Couselho, !\lini,;tro
e Secretario de Estado Il"s N,)gOi)ios dn Auricultura. I .oru
mercío e Obras Publicas, assim II tr.nha entendido () fa;'a I'\!)"

cutar . Palncio (lo ltin (J<, Jnueiro em ".!.i ile Agosto d('. ISl)\,
UO,o da Indepenüoncin e di) huperio.

])ECHI~ro N, K~~O - OE :1 OE :'ETEJllil\O IlE IHHI.

i\PPI'UVil, rOlll IlIOtlilit"31,'111l:-'. 11.<; c-;t,'\l.lI\l):' Ih COlllP:llllli,l .lc rOb(lqla~,-; I'

:-:ah·a·'Iida", (la. barra (\IJ Hill (;r:llldp do Sul, Prr,Villria de ;.;. l'cdro .

Attendendo ao IJ ue "11' fi 'qll< -rcu :t I:orn pnuh ia 11l' 1'1' hllq u-s
e salva-vidns. da barra do I\ill 1;!':lllde do Sal. Provhu-ia 111~
S. Pedro, devidnmcnto rr'prl'srnl:lI\a. I' lk l'lI11fol'mid:tdi) 1'11111

a Minha Immotlintn Ikslllll~';II) dI' I Ik ,[111110 prnx iuro tlnrl«.
tomaria sohro parecer d:t Sí'I'~':11I 11118 Nl'gol'io..; do IJnlwrill dll
Conselho dI' Estado. 1'\:11':1I\il '111 Cnnsulta dI' 1:1 de ~I~II'O
ultimo, Ilvi [lar hum Approvar seus CSI:ltllllls I) Auioril.:d-iI
a íunccionar, com as lllodiJiI):ti:lll''':, que com I)sle haixaru.
assigundas por Pedro Luiz Pereira di' SOllZ;). Ilo Meu COIhl'lIlll.
Ministro o Sccretarío dI' Estado dll": ]'\I'~ol'ios Estr:tlweiro":"
interino dos da Agrlcultura, Couuucrcio I' Ohras \;lllJli,'a",
que assim o tenha entendido e far:a uxcentar . Palnciu (lo lIill
de Janeiro em 3 de Setembro d,; IH81, UO." dI! Indcpcudonc!a
e do Impcrio ,

Com ti rubrica de Sua l\LI8e"tade u huper.ulor



.vcros DO PODER EXECI"f1\'O

l'tIlodificaç"cs a fIUC sc rcCcr"c o Dcc."cto n. 8~~~O
desta data

() ~\'I. ;1. 0 fica assim redigitlo:- O prazo de duração da com
punhia sná de 10 annos, não podendo terminar antes desse
prazo. salvo os C:ISOS do art. :l:i do Begulamento approvado
p[n' üccreto n . :li 11 de IV de Dczeiuhro de tsuo.

11

~'o art. fl, o depni, dc-dous por r~['1I to tio (~i1pi t~l-diga·,r'
c aPI[l'r[vado pclo (;OVCI'1I0,

1I1

U art . :;." lica -uhstitu itl« pr;/o st'gllilllc:
As ;1('[,'1'1'0' par;1 1"IIIlIJllr'I;I(' o (';qlilal da I~Olllp;liJlli;1 Sl'I'ao

pagas t'm pnro'laçl-'us. st'lIdo feitas ns CII"JII;IIJa5 :'e:~'uud() ;15
1l1'I'Cs,idndl:s dn C1ll011llllhin 1Ia rniío de 10 " do IlH~SIlIO
(,;Ipilal, preced['lId" aviso dI: :W dias, pu hlirudu, pcl,) IIII:UO:',

tres vezes nos .inrll~es de muior circulnr.âu na Cúrte e na
cidade do I\io t;rnlldc do Sul. No acto da suhscripçao, porém,
se euuará com ':!:j " do valor das acçõcs.

IV

O art. ~)." Iica assiui rndigido:- Os accionistrs S:lO rcspon
savcís pelo valor das acçõcs que 111['; forem distrihuidas.

o art. 1I Iirn l'I'digido desto motlo:-lJos !UCt'lJS líquidos
veriflcndos sellll'slralmenh' pelo IwlalJl:o da Coml';JnlJia SI)
deduziriío;j 1"'1''' consuuur seu funrtn di, 1'(""I'\'a I' Illais
Li ,,[,,11';1 a direi',[)rla. 'I:lld" i [Iara o dirertnr gel'f'lltl' I:
H", [1:11''' o,s .lon s olltrus dircclol'l',s. ['Oll1(l COIII[lI:II':Il,"11) rlo,s
seus trubalhus .

U Iu ndo de l'i"I'1'I li s:'r;' rnnvcrtitl» eru apulicr-s da di virla
puhlirn Iuud.«!», "111 Lilill'!I" do Thesnu r» ou Il'lr;'s IIYI,ollw
canas de ostalJi'Ji'l'i'ilelllu, de credito real gar:illlidos 1",11)
Est.idc, t1alll!o·,'(' li", juro- a ll1I'Slllll ~[lpliear:i"I[).

\ I

o art. l\i I1ca ussim rcdigido i-> ,\ compauhin ,;oI'Ú admi
nistrada por Ire, dircctores, deveudn a eleição renovar- se CIlI
c:,d" triuuuio 1';11';) todos o, membros da directortn , <linda
que lI;lO tcuhuui completado o tempo de trcs unuos dll
exetrrriu.



U\Jli

VfI

o art. 17 fica eliminado.

VflI

No art. 19, § 1.", n. 3, supprimam-so as palavras - que
forem justas, e bem assim o n, 'L

No n.:l do § 2.° do mesmo artigo elimino-se a palavra->
julgadas.

J\

Ao art , ::lI) :H'n~'I"'utl;-SI':-'- 1'1:\0 podl'r~o tomar parte nos
trahalhos da !lI1'sa os 1I1"lIl1l1'W' tia tlin,,'tol'ia I' IlS ,lll cllnSl~lhll
fiscal.

o art. :18 fica supjuimidu.
Palaeio do Rio de Janeiro "11I :\ til) ~(Jloll\hl'o de 1881.

Pedj'o Luiz Pel'eira di, SOIl:(I,.

Estatutos da Compitllllia dl~ :-;I'I'vi('o de {'ebol/lIos
e salva-vidas, na ban-a do Ilio Geitlldc do Sul,
Província dI' S. Pedl'o, autorizada (lO!' Decreto
n. 7738 de ~m de Junhu oapprovarla pejo de
u,7817 de 6 dI', Set\\lllhl'O til' 1880.

CAPITur.o I

Art. I," A companhia tom 1101' Iiln montar uma linha do
rebocadores a vapor () ~alvfl-vidas na b:IITa do porto du Hio
Grande do Sul, para o serviço de entradas 4:) sahidas na dita
barra.

Art. 2.0 Para satb['azer I'ste, fins a compnnh in f1d'luiril':í
por encomrnendn a Iuzur ou compra o material neccssario,
tendo em vista que esse mntorial 'I'.ia dotado dus ultimas me
lhoramentos e quo prr-eucham as condições do contrato
com o Governo Imperial.

Art. :3.o Esta com pa11 hia tl~r:" sua sede na cidade do nio
de Janeiro c durará [1I;lo tempo de seus contratos com o Go
verno Imperial.



~r.TOS no PODF.R F.XF.CUTIYO 9!17

Art. !J.," O capital da companhia será de 300:000)~, divi
dido em :3.000 acções do valor de 100/$ cada uma, e do qual
jú se acha f!1aliz,J(!a uma parto no valor de 05 OOOb, podendo
ser elle el'~vado, si assim ror resolvido por numero de
accíonistas que represente duus terços do capital, devendo
as novas acções ser repartidas de preferellcia entre os asso
ciados lia proporção das que já possuirem .

Art. 5," As acções para completar o capital acima estipu
lado serào pauas em prestações. sendo feitas ;IS chamadas,
segundo as ne'~essidades da r.ompan hln, precedendo aviso de
:30 ri las, puhlicarlo pelo menos tres vezes nos jor naos dl~ maior
cirrulnçào da Cúrle, e na cidade do Hio Grande do Sul. No
acto d,l suhscr ipção porém Sl~ entrará com 2:i c:, du valor
das accões.

Art . ti." () al'l'iollisla ql)(' deixar de fazer as entradas de
suas aq'I)('s 110 IlI't'fi;';,III" torru«. imorrerá ,llli :ll} dias pos
l('rion's, 11:1 muu« 11" ;; do valor da tuesma eutrad», que
será lov.ulu a Iu nd» Ik resr-rva . Fmd« c,le prazo, s(' consi
dera ra ter renu nciado :10 direito das mesmas :,el;ues, que
ipso [acio serão l'Ollsideradas em commisso, reverteudo as l'll
iradas feitas em ln-nelici« do Iun do de reserva da companhia.

Art. 7," Das accões c:dtid:lS em cornmisso se F,irá nova
omissão, a arhitri» da rlírcctoria, e si ellas obtivcrem agia
será este levado a fundo de reserva.

Art. 8. 0 Pode ser accionista qualquer individuo, cor
poração ou associação, eorutauto que a transfercncin das
:Icções seja ell','etuada no escrtptorto da companhia, I'Ill livro
proprio, e na pn's<ml;a dos interessados ou dos SI'US repre
sentnntes e prorur.ulores, que assig narão com o gerente da
compauh ia () r.-Icrido lermo.

Art. 9." A ]'espom'alJilidalle dos accionístas l~ limitada ao
valor de suas acçu,·s.

Art. 10. As al:cues sl'l'iío a,sig-nadas pelos dircctorcs da
eompanhia.

1:;\1'11.'(11.0 "

nos LUCI10S. SI'A' IlI.QI11111'ICÃO R "FUNDO DE RF.:'F:r:vA

Art. í í , Dos lucro" I iqn idos veri ücndos annunl mente pelo
halanço da companhia Sl~ d,'duzirão {i.i "/0 para a dlrcctoría,
sendo 7 "/" P:'f<1 ~) director gerente I' 8 % pnra'os dons antros
dircctores, corno compr-nsaçâo de seu trnbalhn e mais a
porcentagem que a direetoria entender conveniente para
fundo de reserva, que nunca poderá ser menor de ;) 0/•.

Art , f:2. 0" lucros serüo distribuidos semestralmente
pelos acciouistas nos mczes de Julho c Janeiro, mas em caso
aluu m poderá ser o dividendo maior de 1.2 ('/" ao anno, do
e:~pital realizado, ernqnanto o fundo sm-v:r-nã.o.~attin-
glr a:lO °/"0 //- Cl.\\OTHr)l~"'~

'0\U - ,

(,
\

,) ,

'j
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Art. 13. A credito 111~ ('onln 11,) rCl'iil':lçãll Sf' Inl1l.'"rão
nnnuáll1wnle 10 "/" lIu:; IIII:""S liq!li,ilie' Ih "Olllplllll"" 1:111:1
nppl icaçào r-xcl nsivn IIIIS 1',IUITrlIIS illll'orlllflil's di', '1111' I·are'·
cer o s.-u mnteri«l . Est« iu n.lu lIl1W:" se I'kvaril 111:1111 .. Ik
10 o/n do seu ,'apital rl'nlir.illlo"

Art. H. O~ sliguroe' dos vapores li salvn-vl.íus da com
panhia Sl'ri'll 1"'i111S /'111 I'olllpallhia II,~ toda I:oufiall,:a da direc
tnr!a .

Art. iii. Prn,''T'I'VI'11l 1'111 IlI'lIl'lkio da 1',oIl\:)',nilill OS .l iv i-
denrlos lI:t', r,'l'I:llIllldo, Ilo I'r:izu dI' tn-s illllIO".

/:,\1'1 rur.o !li

Art , Hi. A cnmpnuui .. ,,'r:', illllllilli,lli.lla pllr 11'1" di r.c
u.rvs. selHll1 um (I dil"I\('llll" ,1~('r'I'IlII', (·ll.i;l~ fllll('jOl~S dUI':!l';-li)

trt:s an nns, pod"lId'J 1"lIil\ i.. .';Iir rl:<:!"ii", 11:1.': ('I'"ca, de
su a elPic1io, e I"t<l SI' I'nr;', rll'lodllS os 11I1'11!llro', ilill,Ja I]"S qUI'
courem os tics nnuos riI) eX"lcil:io por lerelll sid» n.uucu.los
ou eleitos durante o Irirn n iu .

Art. 17. ~a SI"!" da eillll':lllhia fi:'~rá 111ll di rcrtnr. que
é (l seu I'l'prr'sell!illltl'. p U" I\io GI'i!lld" dn Sul d'lu," dir.
ctores, sl\lIdo UIII o gen'llil'.

Art. 18. l'ar a ser dil'l'l'tor .; n"I'e'snriil a pO~SI' 111' fiO
al'\:,õ(,~ W"" 1111'110;;, ;I~ qunl's a:lo po.ler.i alil'Il:lI', :i\ó lfIie
sejam appl'Ov:JI]ns as ('ont;" de sua gestã'l.

Art. 1\1. COlllpi'le :"! di rtr.tori«:
~ I." Tu.Ia a tlir('er;~o m.ucrial , interna e e\!prlln di! com

p:lllliin, tkilnd" por i,'" ill\'l'sli,];, de lodo, os podt'I'IS pll'lIt lS

li íllimitados para:
1.0 Arrerudar totl" o uctiv« da CIJllipalliJi". l';,zCl11]0 "

chamad" do 11;lpital SJlI'i:d ;
~.o D('[,lal'a1' em COllIIIIISSI) :1':; aeçlil's cujas (,1l'f:1I1:IS Hão

se verltlcnrem no tl'll.p'l da rl'spI't:liva elwlllada, c tIe :111'
cúrdo com os arts. 7," e H.";

:3.0 Tomar cou heciruent» o resolver todns IIS r,'('lall':II,:III'S
que forem j ustas ;

!J.. o Nomear entre si o gorontl) ;
5." Designar o esta\wlecimento banca rio eru quo il compa

nhia dever:"! ter os seus ('apitaes em eontu liOfl'l'lltl' «nmjurns ;
6.0 Determinar todas as despezas extraordinurins que furem

necessarias ;
7." Observar e fazer cumprir os presentes estatutos. (131'a

o que fica a direeturia i Ilvl'stida do todos os poderes plenos,
especiaes e illimitados pnrn resolver ('orno melhor 1)lIlenlll'l'
os interesses da compan hin, p;,ra demunrl.rr e ser dernaudad«,
eomprehendidos e oUlorglldos todos os poderes H'm reserva
alguma, inclusive os d« procurador em causa propria, podendo
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constituir procuradores geraes ou especiaes, em negocios
jndiclaes ou extrn·judiei;,es em que forem elles mister, quer
nn lo~ar de sua sede, ou em outro qualquer.

~ ~.o Das eonferl'ncias da directoria se lavrará ar.ta que
será nssignada por todos os dtrectores.

§ 3," Compete também á di rectoria :
i, o Apresentar nnnualmente á assembléa geral dos accio

uistas o rnlnturin dos uegocios da companhia do anno ante
,'i01', ,Wllllpanh:ldo do balanço e mais l\ocumentos índispen
,:aveis;í prnstação de contas quo serão ~(lreeiadas e julgarIas
pela COllllllissão de eontns ;

:2.0 Pl'upor Ú assembléa geral a reforma dos presentes esta-
tutos, ~i a prarica o acunselhar ; no caso de alteração requerer
!,ostl'riOrlllellte :10 l~overno Imper-ial a necessaria approvação ;

3, o Co\I vnca I' extruortl ínaría iuente a nssembléa ger,;1SI~I11 pre
quo p:J ['[I isso se derelll motivos plausiveis.

~ 'L" CompelI' ao dírertor gerente:
1.0 Todo o trafego tia cOlllpnhia, direcção da sscriptu

rarão, I1OlI18:I\'ão. dirccçuo e demissão de empregados, ser
ventes, etc., cujas t'ullcções e vcnci meutos prescreverú ;

::.!," Os r.-cibos para 1(~Villlt:lllwnlo de quaesrluer sommas
nos Bancos e todas ;IS qujtaçõl~s referentes ás attrihlliçües do
gerente serão por elle n"sigllallos, e na falta deste por um
dos dírectores.

~ 5," Inc UIII hc ao di rcctor gerente representar a llirectoria
por procuI'ação, sempre que lhe t'úr outorgada.

Art. :20. Na falta ou impedimento de qualquer dns direc
tores seni elle suhstituido por at:ciollista que esteja no caso
de prepuchl'r o logar vago e de nornençãu dos outros dirc-
ctores.

Esta nurueação, porám , será inter inn e vigol'ar:í até ú
reunião da assemIJléa geral dos accionistas, á quallica livre
approvur a nomeação e Iaznl-a efíccuva ou proel'der Ú eleir;ão
de outro.

Art. 21, QUilndo o impedimento do director Iôr tempo-
rario e par motivo justiücndo perante a directoria, entrurá
elle no gozo de SIWS funcções logo que cesse o impl'rlimento
e neste caso a substituição será provlsoria.

CAPITULO IV

I\.~ ,~ssE~lllrJ:A I:EI1AL DOS ACCIONISTAs

Art. 2:2. A nssembléa geral dos accionistas da companhia
eompor-se-ha de todos os seus accionistas que não se acharem
incursos na hypothese do art. 7.°

Nenhuma deliberação poderá ser tomada sem acharem
se presen tcs ncclonistus que represen tem mais de metade do
capital realizado.

Arl. 23. Quando não se reunirem accíonistas que repre-
ssnterno que determina o art. ::]:2, convoear-se-ha outra reunião
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com .prazo nunca menor de oito dias, e nessa segunda
roumao serão v:'! lidas SU:I, deliber:lções com qualquer
numero de acclnuistas que I'Olllpare(','r. e xccpto no C:ISO
que se trate de reforma de estatutos, para o que SI' exi
girá pelo menos dous tprços do capital realizado.

Art. 2lJ.. A reunião ortlin arm da asserubléa geral terá log»r
no mez de Julho de (~:I(l:i anuo , " :,' extrnordinarlus quando a
directoria .i ulzar ('011 vcu ien le ou reqlll'r,'relll :I('('ionislas
que r-presenu-m UIIl qu i ntu do 1':Ipital ]'I':i1iz:ldo, N"ss:IS
reuniões ,ó se pOll<'r:í 11':<1:1[" do a.,,;suIIII,tll p:lra que houverem
sido convocadas.

Art. :W. A ('onvlwap:lil d:ls a,..;elllldéas geral', ol'dinarias
e exu-aordinarías sei;', reil" por m"ill de :IIlIIIIII('illS 11:1, fllllws
de muior cirl;ulal.:;lo. 1""11 allll'I'ed"III'la d,' SI'i..; dia."; pelu
mOIlO, e por uruis ,I<' 11111" VI'Z.

Art , :W.Nas ]'I'lllIi!;,'S IIrdill.'lria,; ='1'1':111 pl'I',,'nll''; Il l'I'I:llorio
da directori« e o parl'(,1'I d:1 ('IlIUlllis,:-lo dl~ ('IIIII:IS, I' d('pIJIS
de julgados se prol'eder:l ;í eleil';ío da nova directori», lugo
que esta tenha cl1mplelarlll Ih tre :IIIIIOS de seu muulutn.

Art. 27. A eOf'lllli.",:11I di! 1'II111:IS :,''1';'1 1'lllIlpo,sta de t.res
acclonístas eleitos pl'la :""'llillIl'~a g,'ral.

Parngrnpbc unico , COIIII"'II' ;'1 ,'olllllli..;.;~o de 1'0nt.IIS :
Examinar as contas. hal:llIl':o I~ t"''fiplllr:II:~o da cumpanllia.

que lhe serão presentes, logll dl'poi, dI' sua I'leit;~o, atlm de
emittir seu parecer.

-Art. 28. A votarã« para eleitor ser:í feila por escrutinlo
secreto á maioria de volus , 1':11I caso de empate, decidirá a
sorte.

Art. 29. A assemhléa gerI" ser:'! prcsi.lid» por UlII prosi
dente e um scnelario qw' ='1'1':111 !'Ieit.os It:I olTasi~o.

ArL :30. Compet.e á :JSSI'IIi1I1,"a g!'ral :
L o Julgar :1, contas da dil'l'I'tori:1 e approvul-as depois de

examiuatl,ls pela ('.OllllliÍS;;:11I dI' 1'0111:1'; eleita pela aSS,'IIIII1I'a
dos acr.iunista-, :

2. o EI"g'er a dil'l'I'\ori:, I' :, l'Olllllli,:';:1II de ('oula:" I'onrorme
as disposições do art, :2!J ;

3. 0 Determlnnr a rdollll:l .lostes es1:It.lltos quando a julgar
nccessur!a, di' :1('('I'mlo COIll li qlll, disl'õ,' o me- 11 I: 1 art. ::!!~.

Ar!. :3/. As d,oIi!ll'r:lI'iI,·, d:1 :ISSI'III1"é:, gl'r:II, de coufor
midndo cum os PI'I""II,,"'.' e.:I:illltus, :-1'1':-'0 I'XI'I'III"das pela
directoria .

Art. 3:2. Nas el"ir'ul's da :lssl'mbll'" gl'fal pOI1:'r:', votar
iodo o aceionism , COlllt:'llt.1I que:

i. o Possua pelo rucnns to :\(',:oas, o que ih .lirr-itn n IIIll
voto. Quando, porém.tcu hn Ill:lior uuuiero ,11' 100.11'\'1"','; não
terá direito 11 mais dI' til votos ;

2 o O acoiouista que po"uir menor numero de cinco
noções, potllTá tomar P"I't.I' nas Jisoussõ-s do" asscmhléa
gcr:t1, mas 11:10 tpr;í dil'l'itll:' votnr:

:L" Par:I podl'!' tOIll:II' p:lrt.1' 11:1 :ISSI1II1II1,',a gc!'"I, I" preciso
que suas ;lel.:õl's lf,nh<JllI'i<lo inscript.is 110 rcg istr.i da com
panhia com nntece.lcneIa 1)1'10 menos de 30 dias antes da
data marcada Jlara a rou ni.m,
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Art. :n. A cOlllpanliia SI' di,,,)lvp!';', J1pla tl~r:nina('ão do
prazo, ,;i1vo !lIlVII c..ntraro r"ito 1'0111 I' (;UVf:rIlO Inuuriul, ou
1)I'Ia pl'riJa rlo do us tl'r,'o,; du ,';q,ilal rp;dizarlo (~ :l." du art.
I',:; do 1\1'~III:lIllpJIIo de l!l do ]li'zl'rnIJro de l~tiO). e 110 C:ISI)
du art. ::!\)."; "" t:udié'.o CIIIIlIIII'!ci:d.

Art , :t'L, No ca,;u d,' lilJlli"al:;'lo, a a';';l'lllhll'Ja ger;ll arbitrará
;\ r"rlll:l «oui« prl)(,"llPl'·'p. 11I'llli'alldo para issn utun "l)lllllli,;
"'O iiq uidaunr«, 1J1IIJ Indu ral':1 di' run IU1"111 idaiJiJ ('UIII a k,~i,
la Ç;IO \' i.~rllt".

Art :l:j. F"ita a liqdill:i~':Io p pl'ui'0sta a pnrti llrn, serão
estes trnl.alhos aprps,'nl:,l!o,; :'i :ls';I'lllbl"'a g,>ral, I:OII\I)(':lda
"\tr:lOl"llifwri:III1I'lItl" ,;olin' a su« api'I'O":II::'O.

CAPITULO \'1

Art. :lü. Si pleila nmn rlil'l'I'loria no nhum 111' seus mern
liros puder ;'''SlI!!lir :1 gpI'IJ!lI:ia. 1I111111':II';'II'IIII'I',;i 11111 g'l'rPlltp
COIII o '111;11 poderão ,'olllr:I\:II' 1',;11' tr.rhnlh«, PI'I'';II'CII'Il
l!I,-IIIl' velll'illlplIllI.'; Ilxl)'; 11l' propurciOllap,; ao,; lucros IJIIC
:-;e vl'rilil":H'{'lll, llillt t\\('l~delldtl:t pcn'pnln!.uIHl a mais (h' 7 '1

'1 ,

(' lhe outorgarú u- plld,'I'I''; I' attrihllil.:''',>:, '1111' "lIklldel'~de
;]("("\1'110 com ,~stiJ' ost.uutos .

!'ar;I'~I';I[J"O uniru. 7\e,l:I IJqlolhese a directoria perceberá
8 "[ .. do- Ill<"nl" liqu idu-. 11:1 1""1'111:1 do al't.I::!. )'I'(I:lftillos
i!.!'l1alall 1 n h ' pnlrn svu- IllfllllllltOS.
, Art . :l7. 7\01':1"0 de Il'rilic:lr-';C:1 hvpotlu-so do :\/'1. :lIi, a

dircctortn f:rr:'! ';"ielll.' dl''':I OIJl'.IIITI'III:ia em SI'1I 1'l'l"lorio
:I nS",'rnhll":I gl'I';" do,; :1I'1'illur.;t:l';.

Art. ::K, FÍI":11l\ (lertl'lIl'l'flllo :Ir" l'Olll'lJssionarill';.I. Maxwll
.JOIlCS '" COlllp., corno jI],('lIlio de S"U trabal ho I' dl"'[H'zas
reit:l';, liOO ;1(:(:'-11''; heuelici.uias, ('11111 as I'flll'nd:ls ('II!lsidcl':ld:IS
como si II0UVe"'I'HI sido IlIlalllll'llli' 1';lg:ls.

Parnzrnpho n nir:o . No ;I(,to da SI IliS1'1' i pt.JIO das al'l,'õc,; que
faltam para CllIlIl'll1lal' o c;qJitnl da 1'0mp;lllhin serão apre,;en
(;1(111'; :lOS ,;"Ii.'criplol'l''; o,; I'f'I'''I'!lks ".;[:rtull". Iil:audo ;Is,;im
;)I'prov;lllo,; I','IIIS ;J(:ciOlli,la.', li, lU ('01110 a fiOIlIl':II':Ú) da
din:el'lri" ";11',, t.ulcs o,; eli'l'ito, Jto.~:lt',;, sujeitalldo·sl' os
mesmos acciou istas ÚS emendas ou COfTIW';Ões que ;\IlI;OVliI'1I0
IJlIl'rri:l1 aprouver fazer 1l1',;le,; ostatutos.



1002 .ICTilS DII r-orn:n F':FCl'TIH)

CAl'ITUL') VII

Art. 3U. Os nhaixo assigllados, suhscrtptores de aCI;lH's da
companhia flue se I.r,IIa di' hu-nrpnrar Ilc,la Ct'lrte ou f,',ra
rlellu, snh a d()nOlllill:II."~O dl'-ColllpanlJia ,Ill fehIlIJIII" e .s:ll
vn-v idns-e-uu harr» do UIO l;rallc1,' do Sul, ndhurin dn iutoira
mente ao plano dlls l'I":I"'f'til'os rst:ilulos que vai assig nudo
pelos Srs. J. Maxwell Joncs « CO[l]p .. autotizuu os ditos se
nhores a impetrnr do t;O\I'rll(l]1I\l1l1I'ial a sua :lpprO\-:II':lO, COJll
plonos poderes 1]" :11'eit:11" 'pl:dlJlIl'l' :,ddilalllclll'i nu all<'I':II':lo
q uc o mesuio 1;(IH'l'lIl1 l'III"lll!cr 1·lIl1VI'lIielltl'.

/lio de Janf'irn,1 d,' F,'vl'rom) dr' IHHI.-J J/a.fll'l'l/ JOIU'S
& Comp.-l11allocl JIZIWtlllljll. -/f,-ito/' A. FI'ITl'im.-Llliz
JOSI; Bisarra s-« Lui : JOiu/"lm tl..« Santo» 1,,,/10.- Wtllimn F.
JOl/es.-Manoe/ FI'IlIII'isl'{) FI';·n!o.-·-':"U"stl) CISI/j' l;flUI/If.·

1'I1t's. - JoaIJliim [/'l'l'iIIlilll,s /"'/'I iia .

Arla di! instnlluriio da Cn))/)Jal/ltill de rrboque« e solra-oiâa« da
ImITa do /lio nl'lI/IIlr tI', S/li. Prnriuriit d.· S. l'I·,zm

No dia 1 I]e FIJ\'I'reiro de IHHI, nesta ('jllade 110 Hio de J~.
neiro, achando-se reunidos 110 esel'iptorio l1estin:II]o Ú cem
panhia dIJ rehoquos (1 snlva-vidas. ;'1 rua do Hosario n , ri;;. L"
r.nrlnr, os seguintes :11:cioni,;la,;

Heprescntaudo .\ ("riJos

José Mnxwell Joncs '" 1:1I11Ip ·· tiOO {jO:OOO,~OOO
Manoel Aznmhuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :WO ~(): OI)l)~)OOO
l\IanlH'1 Fra nrisoo Frtro ~OO ~O OüOWOO
Luiz Joaquim dos Snn tos 1,0110.......... ~O(l 20:0()OjIlO~l
Joaquí 111 Fcrna ndes PI'II'.i 1':1. . . . . • . . • . . . . •• 200 20: (I00·'fHlo
WillhlIll F. Jones · .. ·· 100 1O:(I00.~OOO
Heitor Augusto Ferreira ' 100 10: 000,;000
Luiz José Bizarro , /00 10: OOO,sOOO
Augusto César Guilllar:íl's............... riO ;;:11006000
foi escolhido para presidente da rcuniüc o nccionista, T('nl~ntl'
Coronel Luiz Joaquim dos Santos Lobo. e para sccretarlo o
accionista Augusto Cusar (;nillHli':I8S; em seg'uida o prcsi
dente declara aberta a sess:lo c.uu o li 111 111' ínstallar-se a com
panhia sob as bases dos estatutos, cuja leitura faz, aílm de
subirem Ú approvacã« do (Iovernn Imperial, de couformidade
com o Decreto n. 77;18 ele :lO de Junho de 1880, que concedeu
a J. M. Jones & COIII[l. a competente autorização para in
corporarem a dita compauhiu, e de conformidade 1:010 as
clausulas que baixaram, nppruvadas pelo Deereto li. 7817 de
() de Setembro do rcfrrido unno ,
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l'ostn a votos, I; apprnv[I,b :l PI'I'SI'nti) neta, o nada lllilis ha
vendn :1 tratar. o prl'~itll~lltl' due.lrll';1 {~Il(~l\rr:\{]:l n ~f~~:-:;lt), du
qll!: para ('lInslar SI: :avl'III1 " pre,enti: q u.: vai assuruada por
mim, secretario, Au-rusto i:esar Guillwr;les, e os accionistas
abaixo assig nados e nomeados.

Hio de Janeiro, 1 111' Fevereiro rle 1881.- AUljllstoCi'sal'
Gil,manLl's. -'- J. 3!iI,TICi'1l .fOI/I'" &: ';oJnP,- Jfal/od AZl/lIIbu;a.
Jlfannel [?l'llllcisco F'1'1'J'iJ.- l.iu.z l oncuim dos Santos Lobo.
./0'111 im Fcrnn ndts 1""',iJ'Il.-·lIl'it'o' A. Ft'I'.fi!'1I,- Luiz
.Jns,: !J/::'III';!/.- lI'ill'!l1ll V. ./O//('S

Ajl\H'llra, r.otu a'leraçife:;, os (':iLltllín~ lI:t i:<ilIlP uhia (lo l!ilY(l~,I~";O ;\ y,q111r

do ~hll;'lll;:' I' ;111!"rIZ:I-,1:t Funr .io na r .

Attcndeudo ao que MI' requereu :l COlnpanhia de nave
g;IÇ;IO a vapor ti:' )1;ln:'IO'. tlevitl[llllenli' representada, e de
e.mformid:«!« com :' Minlla 1IIIIIIetliata HI'slllul'i'ío di) lij de
AII!'il prnx imn ünd», t,tlll[ld:l soluo p:lrl'I'I'I' da SIi('ç~O dos
;\I'goeil's do 1111pl'I'io 110 Conselho 1](\ Esl:ldo. «xarndo 1'111

Cou-ult» de iH de Jn nui ru do corrente nn nu. ll.-i por hem
,.\ppr'lV:lI' -r-us I'Halu!lIs I' :l1:lol'i;;l!-a :1 fnnrciouar 1'0111 as
:illl'r:l"fí,'S qUI' ('11111 I'S1e 11:lix;lIl1 ;1.',i~lIari:l' P')I' 1'1.,11'0 LlIi7.
PI'reir'l di' xouz», do Meu Cousvlh». Minist r« I' S"I'Je(;lrio rlc
E,tad'l dos Neg-llI'ios ~:slrallfu'if'os I' int-rin« dos 11:1 Agl'icul.
turn, Cumuu-rr!o P Ohras Puh.h-ns. que assi m o tenha entvn
dírlo I) raça 1'\I'eut:l!'. l'aL'I'jo do l\io de Jalleirll em:\ de
~;,'tl'lIlllr" de Hi8i, GO.o da !Ild,'pl'nriclll'ia e do 1111111'ril1.

j"ltcl·a~.·"e'" n '1ue "'l-' 1·...·.·1·.· n n"CI'etn n. S~41
d ....tn .lata

No art. (Lo subslituarn-so as palavras - conforme f()r deli
])('ra<l:I, etc .. - pelas s(~g'uint('s - nos termos do nrt . alj,~
e seguintes da secção VIII do titulo 1fI do Codigo ti" Com
mcrrin, no quo Iór npplicavcl .
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No art . ti as pal:lvras- nenhnm accionistn, ete . até
_ Codigo do Comllll~rcio, art. :!HH - fica 111 sllhstituidas pelas
segllintes- os aceiollis\;ls ,,'11) responsaveis pelo valor das
acçõl~s f)IW llu» rOrP111 disiriliuillas: I) mais como está,

111

"'O art. IR I'Ill VI'Z 11e-11111 quarto do capital- dig:l-se
um decill1o- I' :1(",,',1,,'11\1' SI' 111) Iill:- si ;1 dil'l'ctoria II~O
üzcr a 1'l)lIvlJl',aç;il) d"lIlrl) 1111 Pr;lZI) dI' I,; lIias, pl)dl'r;'1 clln sr-r
rl\ita 1II'II)s aCTi"nist:l" l'I''IIII'r''II\1''', 1I",'I:lr:IIIII'I's,', 111) I,onvit,'
e"a l'irl'lllllst;llll'ia: 1'111 'III,oi'llll'r dl)s 1':lSI)S :I relllli;Hll'xlr;lor·
lIill:lria 11;11) 1,"dl'I':' 0"'1 dl'I)I"I'"d:l 1""' III:1i" 111' :111 d in-.

I\'

Ao art. :!'., arreS"l'lltl"'" - II~O podl'lll f:lzl'r p:lr\l~ 11:1 mesa
nem d:l clllllmis";;II' 11,' "\:!IIlI' 11" colltas os membros da
dil'l~ctol'ia n 'IlIal"'I11I'1' "III111'I'gall", 11:1 1';IIllpanhi:l.

No :11'\, 2;j em VI'Z 111'-1' lia f;dla Ili'sk-lliga·,p- na
f:dta 111' SI~I'l','\ari",: o IIlai, "01110 1'''1:1.

o ~ :1." do art. 2H IiC:1 a",illl - :IJlprovar o div idendo aos
acciollistas 11l:11T:lllo 111'1:1 dil'l'I't"ria. :IIIIi', de sua dislriIJllil:~o,
e deliliel'ar solin' o 1"111'1'1'1' ,h "Olllllliss:'IO de e\:IIlI" di'
I'outas,

\'11

o ~ 1.0 do art. :n 1i,::> suhs ti tu irlo pplo seguintp - A por
centa~I!11l L!C',till:lda :'1' rllllllo de I'I'SC'f\;1 sl'rú cnn vertida em
apolin's da dividi 1'IIIiIil';1 ~i'r;d 1)\1 pro"iul'i;d, 'I 11:1 IIL!O os
de-ta tiVI:t'1'111 a nll',III:, g"I';lnli:1 d;IIIU!'li:ls, 1'111 I,illlel!', do
'I'hcsouru 0\1 em h-t r..- 1i~;lolll 'c:lri:ls I),' l,stalll'l,'ciml'lItos de
credito real. ~:lr"lItitlll' 111'111 EsI~do, d;llId'I':'('. aos juros :l
11l1'ml;1 :qlplic:lç;lo,

\'111

No fim do art. ;W anes"I'lltl"SI'-a commissão ,li' exame
Ui' eOlllas ,1'1':' ('OIlIIlOsl;, de Ire, 1lI1'IIIIJI'OS, salvo si outra
cuusa II~IJ rúr dcl ilnradu 1'1'!:I :lsSI'mldóil geral 1.'11\ sua prlmeirn
rcuuiã«. depois dI.' ;Ip!'ro,'ad", os pn"l'llll's I'slatntos.
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IX

lOU;)

Ao art. :37 :Iddite-se- nelO se farilo dividendns emquanto
o capital desfairado etu virtude de perdas não fúr integral
mente restabelecido.

Palaeio do Ilio dp Janeiro em :1 de Setembro di' 1881.
Pedro Lnüz Perri /((. de 8011::;(1.

Estatutos da, Companhia de Ilaveg;l(;fto a rnpol'
d(' Mallú'o:-;

TI TI LO I

Art. L" Fica ()JH:oI'poI'"d:1 na cidade de l\lallá11:i, e:]pilal d:1
l'rovíneia do Amazonas. urna cotnpa 11 li i:l :';01, a deunminnção
-Companhia de nt1veg:H,'i!', ;1 vapor do Mall:los-('.lljo fim (\
a n;lvl'g'al'ão a Y:lpOI' dl'ntro da pl'lIvincia I' lIe(""illll:>lIIII'nt"
f"II'a rhl!a.

Art . ':l." Sell Iunrln ,0('i:>I s,'r:1 d" !j()O OOOj. d iv irli.lu oru
'L0(1) al,('('ws dn 1011,5 (':ld:l 11111:1, plldl'lidl) ,"1' ,'I"I:ldll ali
dol,l'il. quando a:.;,im 11 dl'f"I'lnill:lr a :,·:,;,'mldl'a gl'/':d di" :11"
cionist.«, pl'l'l'l'deIHIII :1I""riz"I':'1I1 do (;"\"'1'11",

Art. :l," ,\ s"d,' da eOlllpanhia ",,'r:, 1'1lI ~I:,II:'''I:', IllId"lId"
c:.;t:llwlc('er :q'l'n('i:l.' Ijlll' :' l'I'pre"'lltl'lIl "1II 1j1:"'1"1'/' p:"'t,,.

1\1'1. 'L" A cOIl'ilanltia du r.ir« 20 an nns I'olllado' d:l d"fa do
sua installaç'lo, POdl'lIdll "ti' ser !lI'olOgndo por dl'termin;I(.':IIJ
ll:1 asscrnbléa gl'r:" dos aeci"ni!'las. si o tiovl'l'Ilo o pcrmittir,

AI'I. fi." A COllll':llIltia ,.erú dissolvidn de [nl'1o e ontrar.i
I'IU Iiqu idaçàu:

~ 1.0 ~o l'iI~O de, sem 1'l'l'Ila do mat-r inl tlurtuante. se
vcriücar-m 1'1'1',iuiw:, IJUI' :i1J'Orv:llll 11 fund» de r"'(,l'va n
um quarto do I':'[lilal "'rl'etiIO.

~ 2.° No (':l:';1I dI', 1'0::] p"l'dn do material Iluctua nto. SI)
veritirnrem prejuízos que ,IItSOI'\':\l1I o Iu ndo d.: reserv» e dons
tl'I'('O; do ('.lqJiI:t1.

Art. (i." Fm qunlqucr dos I'a~os que 0[11'1'(' :1 di,,"II1~'i1(), :1
('ompallllÍ:] ~o terminnrú por liquiduçào, runlurtue 1',',[' dcli
111'1';1110 [l1'1:l a,'cmltléa g"l'al.

Art. 7." Tendo louar o nugtue n to do eapil:d (art. 2.") terilo
prefe reuciu ás :lcçõe, d« nov a I'mis';:lo os a('l'iollista, prhniti
vos que para isso sn Inscreverem em 1ista a cargo da di
rectoria, no prazo de :lO dias depuis da respectivu deliberação
da assemhléa geral, e as restantes serão vendidas em leilão
mercantil, convindo aos interesses da companhia.
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Art. 8." O,.; al'l'iolli'I",.; qUI', depois dI' verificarelll algullla
e ntrutla, 11;10 vr-ritlcarcm :IS ";UI,"I'(J'II"IIICS, no tempo, que
para i,.;O'o íõr dcsignn d« [icla ,iir('i.'loria, perderüo a beneficio
da companhia ,IS entradas realizndns e o dlreito de aeciun istas,
passando as acções a ser vi-ndulns pela companhia em JwsLI
publica, quando :1 dirertorta o julgar conveniente.

Parag rapho unico , Exccptua-se o c',so de. por morto do
accíouista, seus herdeiros nnuorus ou ausentes deix:lrr~rn de
fazer as entradas suhsequcntes, lIO qual a I'olllpanhia resti
tuirti a I'sles <JS entr:llbs já veríücn.las, firando as nCl'õl~";
para serl'm vendidas do S1W eunta qu.nulo a dircctoria (I

entender.
Art. !l," Logo que forem approv:1I1os os Jlresolltes estatutos

realizar-se- ha a primeira chamnrla 11e 10 ':, du valor 1I011lin:1!
de cndn acção, rleveurln :1' snhsequeut.-s ser Ioitas :'1 ruedida
que Inrcm dulertu i nadn- 1'1>1:1 t!irl,,'tl1ria, pI'I)I'ed,'nl1.o o avi",
di' que 11':lta o :11'1. !J::L

Art. lO. A Iransfl'l'l'Il,'!a d:I.~ al'IJII'S s,', pod,'r:i ser verilÍl':IILt
depois de realizado."; ~:j" " tio ""li rl"pc,'tivo (,;,pilal," 0"'
mente se operará por ;lrtll Lt:t~'a(\o 111) rce istru (1;1 compn
n hia, com "ssigna[ura d:".: 1',11'1,,:. eoutr.uuntes ou de SI'US pro
curadores, lrnhilltados 1'0111 p"dITI'S 1"1"'I:iaes,

Art. H. Neuhuru :,cciolli,[a é re,ponS:lvel por maior
quantia do que « de suas acçõ-s (Cod. COIIIIl!., art. ~\lt{), ;'s
quaes podem ser vendidas ou legadas, nos termos do ,Irligo
antecedente, mas o seu capilal lIf10 poder~ em caso algum
ser retirado antes da nlill(:ç'àlJ d:1 eCH1lpalllJi'I.

TITULO 11

Art. U. A totalidade dos ,H','ioni,ta,; ,er:', I'I'pn:selll:Hi!l
pela sua assembléa gera I.

Al'I. 1~, Formará a ;ls'cmiJlli:. geral a rcu n iàu !l'gaIIlH'III"
convocada dos accionista- d" rincn 1111 urnis :J(;('UI"; us de
menor numero pol1.enlll discutir I' pl'O(lOI' IJu:d1lllel' illdicnl:~n,
mas não poderão votar 1I1't11 '1'1' votadus.

Art , l!J.. A convornçüo da assoIIlIJl,":1 geral sl'l':i fl'iln pe!a
directoria por edital publ icado 1I0S jurunos tlll ninior publl
cidade da capital com aTllecl:tll~lIeia do oito dia"

Art. tu. No dia e hora desigll:lllo:, Ilara a reuniâo d:l aS't'fIl
bléa geral, esta se julg;lrú ccnstituida com IIS ;]('CiOlli'[:ls
presentes, mas nenhuma u,'litll'nll;üo potler;í SI'1' I'Jlllad:l 11;1
primeira convocação, não estnudo presentes pelo meuos 11Ifl tos
accionistas quantos rcprcsoutem um quarto do c:qlilnl
cffectlvo,

Ar]. 16. Quando, por insufflciencin de votos, a 'b31'1IlIJka
geral não puder deliberar, rar-sa-ha 1I0V:I COlÍ\'UI'aç,-'o, "1111I

n formalidade do art. H, dpclnraudu o mouvo da nova reli
Ili~o, o nesta deliberar.í« 11,; :tITiollisla:, i,n.'3enll'"
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Arl. 17. As IJeJiliera~íks para augrncntar o fundo social da
cnmpanhia, para a proroguçâo do sua duração, para ti re
Iortua destes estntutos, p:lra os casos de dissolução de que
trata o art. ;).0, ~§ L° e 2.°, só poderão ser tomadas quando
se reunirem votos concordes do acciouistas que representem
pelo menos dous terços do capital effectivo da companhia.

Art. 18. As reuniões cxtraordínnrlas terão logar todas as
vezes que a directoriu, por maioria de seus membros, as julgue
neeessarias, ou a requerimento de UlJ1 numero de nccio
nistus que representem, pelo menos, um quarto do capital da
compauhin com causa motivada: eru qualquer dos casos será
a convocação fldt:l por anuuncios puhllcos, com anteccdeucia
de 30 dias.

Art. !(). A nssemhlca gera], reunida na fúrma do artigo
nntecedonte, s'j poderá deliberar nas condições do art. 17
e não ndruiuirú tliscussâo alguma além do olJjeclo para qlU:
fl"r con vocadn ,

Art. 20. Nas rounlõcs ordinnrias d;1 :1:,sQl1IIJtl!a uoral, que
terão logar ;dl': o dia I;; (I<: Jnneirn rlc ,';111:, :1Il110. a rlircctor in
;Ipresentnrú os halaneus scruestracs. UIII rülatol'io miuu
doso dos negados n estadu da cornpnnhia ; e a conunissân de
exame o seu parecer sobre os mesmos documentos, para o
que ser.i, rum untrcedonrin. ecnvidadn pela directoria a cxa
uuual-os.

l'arag-raJlhu uuieo , A' visla dos balanços e relaturios do prc
sente artigo, e do ex.uuo amplo c detalhado de todos os nego
eiu:, da cnmpauh!n, 111W ser:', porruittido, a as-emhlén discu tir.i
,~ pronuncinr.i o seu juizo sobre as contas e administração.

Art . :H, Nenhum accionlsta. seja qual for o numero di:
acções flue possuir, terá mais de dez votos, contendo-se um
voto por cadacinco acçõcs.

Art. 22. Ser:Jo admiuidos a votar :
~ 1." I:S pais prlo, íllhos menores.
S 2." Os nuuidus pelas mulheres.
~ :3." Os tutores por SI'US pupillos .
~ r~." (j,; curadores pelos interdh-Ios ou euratr-larlos.
Art. 2::. As :!cçlJes possuidn. llilr transfurenuia nos t('['IUOS

do :11'1. til não rlún :11I ar:cionist:] ccssionnrin o direito de Volal'
r-m :lS,oI'1I1hJi'o:j g"'r:t1, sem complotnr tres rnezes rla li"", do
~'I"!Jnclivo avcrhamonto IJO rl'gj,tro d" companhia.

Art. 2!J" A mesa da assembléa gei'n! será eninpostn de um
1"'e'idl'llte e dous secreta rios, todos eleitos annuulmentc 11n
juimcir» rel'lliàolJl'dillal'ia, por muiurin de votos rclutiva, em
<:SI ruunio ,eel'etlt, e em urna s,') lista rlos accionlstns votantes :
110 l~iI,O d(~ r-mpnto na votação a sorti' decidirá.

AI'1. ::),). A f:dta do presidente S(;I'Ú suppridn pelo I." sccre
lario, deste pi'/o:2." e este pi-lo immcdíatu em votos, c, na
f:dl:1 desfo, o pl'l),idl'nk nomeará d'entrc os ucclonistus pro
""1111'S. <':11111 \,0111, quem iuterinameute exerça as respectivas
Iuncções.

Art. 21i. Pcrteuce dO presidente abrir I' encerrar as "I'C,SIII";,
1'11111 "1),01 ;, p.rl.rvr.r, maut-r ;, «rdI' 11 1 e regularida.le d:.,;
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dISCUSSUI'S e fazer I'x,'elllar aS r,'soluI'lll's da ass'Hllhl"'~I. A
nenhum a,'cionista Sl'rl'l P"l'lIliltillll, 11;I~smo par ll I'xpli,'a'çõl'';,
fall:lr mais de tre- vezc- sllhr1' li lIICslillI :lS,;llmpW; oxre
ptunm-se os ml'lilhrn" da dirl'(:lilria (' ,h I',lImlil

i ss:lI)
de

eX:llil" d,' eonla". 1111" pllill'rl)1I 1'I'''POIIU1'1' 1'1'; qlle,;llll's que

lhes forem dil'ii!:idns,ArL ::2i. \'1'r'I"lIel' IIOS SI'r1I'llll'ios 11'1' I' n'l'dir as Il'illlr:L'
quando li pl'l'sidl'1l11' 01'111'11111', I'I'di,:'il' ns IlI't:IS I' aplll'ar li';
volo

S
IWS I'ki6JI's, ') l;lz, r a l'IIITIspond"II"ill " eXIII',lil'llle,

1]111' UI~I'l'rl'l ';1'1' assi',:lI:1,lo p"I 11 1'1'!'sidl'lll l' e I." ';1"'l'l't:lrio,
AI'L ::2K. A' :15"'1111,11";1 g'l'1ld "IIIlIPI'l"~ I," Altl'r:lr 011 1'1'1"11'111:11' 'I' ",111111111" dnl"lIlll'ltllhi'\, s;i\J-

IIlelll'ndll :'1 :Ij'PI'OY:II':'II' dll (;111'1'1'111' li" Illl lllilil:al;lll'';,

S '1 " E!>"g','r ';1'11 11I",j ,1'11\1' I' ''''I'I'I'lllrill';, tiS 1lll'lIlilr
o",

da
dil'l'I'\lll'i:\, (' ll~ lI;l ('11111'lli'~~;-HI 111' 1'\;IIlIl' di' 1'11111;1:-:'.

~ :.1." .\ppl'lIl'al' IIl1 il",;>I'1,I'"Y:l1' 11 dil i,!>'lldn dll I'rillll'il'n ';1'
lI1t'stl'e d" :111110 1)('ltlllIlllií'lI, I"illl pl'l'I din'I'\ol'ia, l'l):'m:l,;,;illl
~\pprovar nu <lo'I'l'prll\111' 11 I':I!'I"'I'!' da "UllllllisSI'II) til' I,\alllll

di' contas.§ [b
o

Autorizar a IInlllpl'a li<' Vli[!I'I't'S " mais I\ll1terial 11U1','
tuantc. CDllstrueç:lo d" ;'I'III:IZI'II" I~ plmtl's, e IJ('1\l :Issim a
aeqllisição de preuills IIU \"1'1'(',1111:'. IH'cl'ssarios I':u'a o uso I'

serviço dn COlll!'lllllJi:l.

lTI'\' LI) 111

UI \I,\\lNI<TI:,\' io 11,\ 1:11\11'\\111,1

J\r\. :J\l. A "Ollll'llllIlill ;';"1':'1 ~1,,'ill:1 1"11' t1'1" tlir"I't,)!,I';';, I,["i,
tos em :t'sl'llIhlt"a !.C 1'1':1 I III,tlill;,l'i:1 : Slla· IUnCI'\II''; tlll';Ir:!t1 1111\

anno. podl'utlo SI';' r"I'leilll, '
Art. :\0. Logo '1111' s"j,i\1 11\11'1'''Vlll111S "'Ie" l'sl:dlllllS 1

11
'10

(:II\'l'rnll, ,;t' 1'1111\'0"111'1" :I ,,",'111111<'-11 ~I!r;il PII!':I" "[I'i(:<J dll

din'cll,ri:l.Art. :11. N:1I1 p"tl,'r;'lI) ".1' I'kill)' tlil',,,'tIJ!'I'S, ';i'Il:!t! :""'ill-
nistas que pllS'Hlirnlll "111 0'1'11 111111\" 1111 til' til'lllll CIIIIIII\"I'I'i:11

que rPlHI!SI)lIlllr!'1I1 :\11 1111 ill"ls :W';I!t'",
Art. :\:2. 'l'rulos os dil'l','llll'l' kl\l III,ri"':l(';)1I ti" ,:1'\"1' iuc.:s-

S:lIJlell\l'lIt,~os I",glll'ios " 1111"1""""" 11:, 1'11111 1'll1llilill , 1111"1'11:111110
entre si, 11I1'IlSnlllll'IIII', a glll'l'IICIII. s!lh 1'I"IHlIl'llhliill:lIi<' in
solidwn. A I':dtll ou illll'!'!lillll'III" ,i<' III1:tI'1'11'1' tll'"II'S 1111;1\lIlrO

S

será suhstitllitla pnlll !'1'SIH'Ctil'o ';llp:dl'lItl~. quI' ,;t"1ll1'1I1e
ser:'! "hnlllatlo qll:llldll 1I illll'l'tlillll'lIl11 l"llIp"rlu'io n\cl'dl'I' a
dons IIwzes, 1'111 clljll 1'1':!Z\l plll1<'r:11) gl'l'il' ,;,',ml'ul l' os 111111S;
mas neste cnsn é illdisl"'lIs<I\I'1 o IICelll'lIl1 11,) nmhos par:

l
tlltlOS

os nq.(oeios da COIlI1'3I1hi:l.
Art. :n. Perlnlll'e :', lIil'l'etllrill:~ 1.0 Designar o l'sl:lhell"'i:II"IlIIlIII' ('I'1,tlitlJ para 1it'I'"silll 11110'

Iundos de reserv» e dl'll'l'ioI'I16!t\ de material. tios saldos d"
r"t"il;l e 1l1';'I'"z:t" I'IQ;I ",""1\1'11 dlls \;I\'O]'l'S da 1:

1I 11 1I';IUhia.
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§ ~ .• Nomear, responsabilisar, suspender e demitlir os em
preg-ados da companhia.

§ 3.· Dirigir a escripturação da companhia, de modo que
se faça em tórrna mercantil e por partidas dobradas e esteja
sempre em dia.

§ 4,." Organizar os balanços semestraes, que servirão para
marcar e realizar os dividendos que devem ser distribuidos
pelos accionistas nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno ,

§ 5. 0 Apresentar á assembléa geral os balanços e relatorios
consignados no art. 20.

§ 6. o Executar e fazer executar os estatutos e regulamentos
da companhia.

§ 7. o Exigir fiança ou caução dos empregados que tive
rem sob sua guarda dinheiro ou valores da companhia.

§ 8. o Organizar e pôr em execução os regulamentos pecu
liures :10 serviço (la rornpanhia , as tabellas de fretes e passa
gens, lixar os ordenados e g-ratilic:lI;ões aus empregados,
flcando tudo sujeito á npprovação da assembléa geral dos
accionistas ,

§ 9." Fazer acquíslção de vapores, de prédios e terrenos,
mandar construir otflcinas, trapiches, pontes e armazens,
ficando tudo sujeito á approvação da assernbléa geral dos
accionistas, e bem assim prover a companhia do material
preciso ao serviço da na..;g<lç:lo e suas dependencías.

Art. 3!J.. A directoria representará a companhia perante
as autoridades e tlca autorizada para demandar e ser deman
dada, transigir ou deixar de transigir e <I obrar, exercer,
em todos os casos, com livre e geral administração, plenos e
positivos poderes, comprehendidus e outorgados sem reserva
alguma.

TITULO IV

DA COMMISSÃO DE EXAME

Art. 35. A commíssão, logo que Iôr convidada peja di
reetoria, deverá examinar escrupulosamente o estado da
escripturação, os balauços e balancetes, inteirar-se do compor
tamento dos empregados e ílscalisar si os estatutos, regula
mentos e decisões da assernbléa geral têm sido restríctamente
executados; para o que todo o estabelecimento lhe será
franqueado e a directoria lhe dará todos os esclarecimentos
que forem exigidos. O exame deverá terminar tres dias antes
da reuniâo da asseruhléa geral.

Art . 36. Concluído o exame, fará a commíssão um rela
torio eíreumstancíado sobro o estado da companhia e maneira
por que tiver sido administrada, moralisando ao mesmo
tempo a receita e despeza da companhia. ~~ste relatorio será
registrado no livro das actas da assembléa geral e impresso
com o da dírectoria, para ser distribuído aos accíonístas ,

POD" ••X"CUTlVO 1881 6&,
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TITULO V

DOS J)[\'IDENDOS 1\ FUNDOS DE HESEI\VA

Ar!. 37. Dos lucros líquidos das operações conclui das em
cada semestre se deduzirão prirneirnmento 3 -. [lara o Iuudo
de reserva, que íi destinado a f:lzur face ás perdas do capit:1I ou
a subsiítuil-o, .e ü ", para a dcterioruçüo do material; o res
tnnte será dividido pelos acciontstas, observando-se a dispo
sição da 2." parte do § 17 úo art. rj." do üecrcto n , 2711 ue \l
de Dczemhro de 1860.

Art. ;18. QU:I1lt!o o fUIIUO Ui) reserva attingir a 50 ~:, rln
capital l'm~('li\'n da cump.mh ia, scrú l'nt:lo o cxccdcnto divi
dido pelos nrcíonistes. II f ululo de reserva que no .u.to
da dissolução da cnmpunhia existir snú ;I('l'lllnnlado ao
ca]Jitnl e dividido (11'10:; nccionistas, na prupur(io (las aC0ües
que possuirem.

Art. :J!J. A' conta do Iundo do reserva scrú levado o 111.'

neticio quo provier da venda de aí.'!.'ões acima do uar e do
caso previsto no art. 8."

TITULO VI

OISP<JSIÇÕES GEIIAES

Art. q,O. A diredoria procurnrú, sempre que lhe Iór pos
sivel, ultímarns contestarõos nue se suscitarem por meios
ooncilintnrios ou por arbitres, e' sórneut« em extremo recor
rcrá aos Trtbunaes.

Art. M. Serão individunlmcnte rcsponsaveis os dírectores
e empregados (la companhia, quando infringirem os estatutos
e regulamentos npprovadus ou praticarem uhusos di' qunl
quer natureza.

Art. '12. A directorln convidará, por meio de annnncios
nos jornaes da capital, os accionistas a ínzorem suas entradas,
aguardando l,;lra os pagamentos o prazo nunca menor de
3U dias.

Ar]. '1:3. Só poderão ser nomeados para membros da com
missão de contas c presidente da asscrnbléa geral accíonistas
que representem, nus termos do art. :J1, de 10 acções para
cima.

Art. '11. Sempre que nas votnçõos ua nsscmhléa geral
houver empate decidirá a sorte.

Art. MS. Os accíonístas, o presidente e secretarias da os
sembléa geral, os membros da cormmssào de exame do contas
(\ os direezorcs e empregados lia companhia poderão ser na
cionaes ou estran ~eiru" indi. tinctamente.
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Art. 'lU. Os accionistas ausentes, salvo 3 excepção do
~ U do art. 2." da Lei n. i083 de ~2 de Agosto de i8(jO, poderão
fazer-se representar nas reuniões de nssemhléa geral por
procuração especial, que deve ser em tal caso presente ao
secretario.

Art. /17. As acçõcs que estes estatutos exigem como condição
de aptidão para os cargos de membros da directoria são
reputadas como caução c sujeitas ao 1J0m desempenho da
quella cumrnissão- Não podem, portanto, ser alienadas senão
depois de prestadas definitivamente as contas dos actos de
cada um desses membros.

Art. 118. Os dirvctores, em compensnção de seu trabalho
e responsabilidade, tcrã«, além da gnltilicação que 3 assem
IJII;~1 geral marcar a ('3d;1 um, de accõrdo com o serviço,
mais a commíssão de tj '" sohre o total dos lucros liquidos da
companhia, havendo-os, que serú repartido com igualdade
entre clles ,

Art , !lU. Todos os vapores da companhia serão seguros
em e.st:lbelucimuutos quI' mais garaIltinil:0lferel:am, salvo si
a assemhléa ger:i1 preferir quo a cornpnnfiia o faça de conta
dos accion istn-, o que só puder:í ser resolvido com votação, nos
termos do art. 17.

Art. tjO. A' companhia fica mnrcado o prazo de cinco annos,
3 contar da approvação destes estatutos, para concluir a dis
trtbuição de suas acçõcs e o riu 1:2 mezcs IJar3 iniciar suas
operações.

Man.ios, Gde Julho de 1880.-(Segucll1-sC as assiguaturas.)

DECHETO N. 8242 - DE 3 DE SETE~Illno DE 1881.

COlll'etlj~ 1)('nlli_"'~:!O a .Jú:v(liilll Alrares do Souza lIaga.lhãe~ para. oxplorar

our» lia Provinria do Alinas hCl'aO,;';.

Attendondo ao (IUI:) Me requereu Joaquim Alvares de Souza
l\Ing3Ih:ks, l1ei por bem Conceder-lhe permissão para nxplo
1'31' jazidas de ouro na área compr-hendida entre a serra da
Pedra Branca e os rios da Pedra, Turvo e S. Bernardo, mu
nicipio da Chrlstlnn, na Provineia de Minas Gernes, mediante
as clausulas que com este haixam, nssiguadas por Pedro Luiz
Pereira de Souza. do l\I1'l1 Conselho, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios Estrang-eiros e interino dos da
Agricultura, Cornmercin e Obras Publicas, que assim () tenha
entendido e fn~':1 executar. l'alncio do llio de Janeiro em :;
de Setembro de IHHl, liO." da ludcpendcucia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador ,

l'uir» Lui : Pereira de Souza.
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Clau.ula. :I que se reCel-e () Decreto n. 8:24~
<1esta data

E' concedido o prazo de dons annos, contarias desta data,
a Joaquim Alvares de Souza l\1a gll I h:ies para, sem prej uizo
dos direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro na área
comprebendida entre a serra da Pedra, Turvo e S. Bernardo,
no municipio da Christina, l'rovincia de Minas Geraes.

11

As explorações poderão ser feitas por qualquer rios modos
recornmeudados peln scleuoia. As que se tiverem di) fazer em
terrenos possuídos [lar meio de sondagens, cavas, poços, ga
lerias subterraneas ou a céo aberto, não poderão ser exe
cutadas sem autorização ('.ccript~ dos proprietarios .
l Si esta, porém, lhe r,ir nuga da, pxlerá ser supprida pela
Presidencia da província, mediante fiança prestada pelo con
cessionario, que respondera pela iudeumizução de todos os
prejuízos, perdas e damn..s causados aos propríctarlos.

Para concessão de seruelhanto supprimento, o Presidente da
província mandará, por edítavs, intimar os propri etarios para,
dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os mo
tivos de sua opposição e requererem o que julgarem a bem
de seu direito.

11[

o Presidente da província concederá ou negará o supprl
mento requerido ú vista das razões expendidas pelos 111'0
prietaríos ou n revelia destes, declarando os fundamentos de
sua decisão, da qual poderão os Interessados recorrer para fl

Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Este recurso, porém, somente será recebido no elfeito de

volutivo.

IV

F Deliberada a-concessão 'do supprimento da licença, prece
der-se-na immediatarucnte á avul iação da fiança de que trata
a clausula 2', ou tia indemn ização dos prejuízos nllegndos
pelos proprietarios, por meio de nrhitros que serão nomeados,
dous pelos coueessionarios e dous pelos proprietarios. iS
houver empate, será decidido por um quinto arbi trio nomeado
pelo Presidente da província. Si os terrenos pertencerem ao
Estado, o quinto arbitro será nomeado pelo Ju-z de Direito.

Proferido o laudo, O coucesslunario será obrigado a effe
etuar, no prazo de oito dias, o deposito da fiam a ou pagamento
da importancía em que Iõr arbitrada a indemnização, sem o
que não lhe será concedido o supprimento da licença.
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A indemnizacão, do quc trata a clausula antecedente, será
dvvidn ai mia quando as explor.rções forem feitas em terrenos
de prol'ried:,de do concessionarlo ou do Estado, lima vez que
d.-Il., possa provir damno ou prejuizo aos proprietarius con
frontautes.

VI

Será igualmente obricado a restabelecer á sua custa o
curso natur.il das aguas qu« tiver de desviar de seu leito
p,'la necessidade dos trabalhos da exploração. Si o desvio
dessas agua, prejudicar ;1 terceiro, não o poderá fazer sem
licença dost«, que poderá ser supprida mediante indemni
zação na fúrma estabelecida na clausula fi."

VII

Si dos trabalhos da exploracão resultar a formação de pan
tanos ou e,:l:'glwç:\1I de aguas que possam prejudicar a saude
(los moradores da circumvizinhança. o ennoessionarin será
obrigado ,I dessecar os terrenos alagados, restituindo-os a
sou antigo estado.

VIIJ

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias
no territorio desta concessão não terào logar: i o sob os edifi
cios e a i1> metros de sua circumferencia, salvo na ultima
hypotheso, somente com consentimento expresso e por es
cripto do proprietario . I~stl) consentimento não poderá ser
suppridu pela Presidencin da provincin ; 20 nos caminhos e
estradas publicas e a 10 metros de cada lado delles ; :10 nas
povoaçõrs.

IX

o eoncessiouario fará levantar plantas geologíca e topogra
phica dos u-rreuos explorados com os perfis que demonstrem,
tanto quanto permiuirem os trabalhos que tiver feito, a su
perposição das camadas mineraus D remeuerã as ditas plantas,
por intermedio da Presideueia da província, á Secretaria de
Estado dos Nezocios (la Azr icultura , Commercio e Obras Pu
blicas acompanhnrlns : i o de amostras dos mesmos rníneraes e
das variedades das camadas de terras; 2° de uma doscrlpção
minueiosa da possança das minas, dos terrenos de dominio
publico e particular necessários á mineração com designação
dos proprietarios das edificações nelles existentes c do uso
ou emprego a que são destinados.

Outrosim, indicará qual o meio mais a r _. ...ltara o
transporte dos productos da mineração~q!íÍ1.'Ti. ll'iJitai'lcia..
entre cada uma das minas e os povoa , '~~)1totid~A (li (' <.

( ~"\) .' ;'f/~! .

\ ' 'Y,. ~
:" f>(,,; • ))

/:,f:. ;'11 r ,'. nOS .:;;:7
/
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Satisfeitas as clausulas (leste decreto, sor-lhe-lIa concedida
autorização para lavrar as minas quo descobrir nos Iogarcs
por elle indicados, si provar ter as íaculdades precisas para,
por si ou por meio de compunhin que oq(anizar, manter os
trabalhos da mineração no est:1I10 l,'tigitlo pela possançn das
minas.

Na hypothese de não ser-lhe cl)]\('edida a lnvrn das minns ,
como descobridor destas tl'rú direito a um premio üxado
pelo Governo, sl~gnllllo a ímportancia da, minas e que lhe
será pago por aquelle n quem forem cllns concedidas.

No neto da concessão da lavrn serãn estaiJelecidas as r-nn
dições que o Governo entender clll1VPnientes no lutcresse,
quer da mineração em geral, quer du EstarIa l' dos particu-

lares.
Palacio do Rio de Janeiro em :: de Set"mbro rle I RR I .-

Pedro Vii::; Pereiro de 8011:::((.

DECRETO N. 821:1 - 1Ir. 3 Dr. sr.'freMIHlO DE IR81.

Appl'ova
J

com Illodifi~a(,'(jcs, os HO\'O~ osratutos da C,)mpanhia" Pastoril,
Agrieola o [ndu st ri al- c antoriz:l-a:l. frlllC'rionar.

Attendendo ao que Me requereu a COlllpnnhia Pastoril,
AgTicola e Industrial, rlevidnmeutc repr()senl~da, e de conter
midade com a lIlinha )mIlII'diata ltcsotução de 20 de Agosto
ultimo, tom~Jda sobre p;II'l)I~r'r da SOI'I;:IO dos 1'\1'gOI,jO'; tio 1111

perio do Cunselhu de Estado, l):\al'ullo em Cousultu de 1L
de Julho proximo findo, Ilel ÍlOI' hem Approvar seus esta
tutos e Autorizai-H a fUIlccionar cnru as mcdiftcacõcs que
com este baixam, asstcnadns por pedro Luiz Pereira de SUUz;!;
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocíos Estrang-eiros e interino dos da Agricultura, Com
mereío e Obras publicas, que assim o tenha nntendido e faça
executar. Palaeio do Rio de Janeiro em ;l de Setembro de
1881, 60.0 da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua l\Iagestnde.o Imperador.

Pedro Luiz Pereira dI' Souza.



~llodificaç"es a que se x'erere o Decreto
110 824:~ desta data

Ao art. lo acrescente- se - os accionlstas são rosponsa
veis pelo valor Lias acções quo lhos forem dtsttibuidas.

n
Ao art. lii in fine addite-se - neu hum memhro da adminis

tração da companhia fará parte Lia mesa da assemhléa geral.

III

Ao art. 23 acrescente-se no fim- e mediante approvação do
(inverno Imperial,

TV
Ao art. 2ii acrescente-se - () fnndo de reserva Ó cxclusi

vamente destinado para fazer face ás perdas do capital social
ou para substituil-o . Não se farão dividendos smquanto o
capital social desfalcado em virtude de perdas não fôr inte
gralmente restabelecido.

V

Ao art. 28 nddite- se - a porção do capital cuja perda
operará necessnriamellto ;1 dissolução da companhía será de
2;) ", fuzentlc-se a sua liquidacãu de accõrdo com o que
dispõe o art. 3H do Codigo do Commercio.

Pnlar-io do Ilio de Janeiro em 3 de Setembro de 1881.
- !'edro Luiz Pcrcirc de Sou.z«.

Novos esLttllLos (la Cmupauhia Pastoril, Agri
cola o Iudusü-ial, appl'ovados 'unanimemente
pela assnnblóa geral dos accionistas de 4 de

..lunho do 1881.

A companhia organizada nesta Cr"rte sob essa denomina
Cão, de conformidaLie com os estatutos approvados pelo
Decreto Imperial n , ;jq,70, contínua a ruuccionar mediante
as condições de oxistcncia que SI' seguem, sendo as alterações
rcelntna.las pela mudnnra operada por factos supervenientes
que se deram.

Art. 1. o O objecto e fins desta sociedade anonyma ti o
mel hor aproveitamento dos estabelecimentos adquiridos pela
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companhia, nos quaes se nehn representado o seu capital
social, realizado integralmente, de 8.000:000~, que serão
d'ora em diante divididos em 80.000 noções di) toOn
cada uma, cujo capital desde I de Janeiro de 1874 se
acha convertido nas prnpriedades ter ritoriaes e urbanas
que a companhia possue nas rcpuhlicas Oriental do Uruguay
e Argentina.

Art. 2.° Serão additarlos a esses valores quaesquer outro",
rurnes e urhnnos, que convenha adqui-Ir lias duas rvpu
blícas, para íi.-ar mai:-: I,,'m repro .-ent.rda a elT,,(·tividade
do capital social. ('xigindll-sl) votus convord.:s de todo, os
di rectores para esse li 111 •

Art. 3.° Fomentar trnbalhns ilgricolas. de pnstoreiros e
industriaes é a missão dn eouipanhia uas duas repuullcus e no
Brazil : e prll]prlÍ au-rmvntar pal'n e,SI~ 11m I) rapital sncial , de
aecórdu com ;11' (lisl',,:-:i,:õ,'s do, 1':;t"tll[(1'; e ohtirlo o neces
sario beneplacito do ';o\'I'f1W Imperial.

DA AnMINIsTnA<;ÃO DA COMPANHIA

Art. 4. o A companhia será ndministrnda e dirigida por
uma directoria composta ,lo" tres rliraotores, que ílrmnm estes
estatutos, os qUae~ lerão a Iaculdnde de nomear um director
delegado com residencia em Montevidéu, que nlli a represente,
o qual exercerá tarnbern a, Iuncções de gerente,

Art. 5.° A' directoria COIII pote [I livre e geral nrlm inistrnção
da sociedade com Iaculdado de nomear e demittir livre
mente todos os empregados, por si OH por intermedio do
director del-gado em cumprtmento das ordens que lhe forem
transmittidas, marcando os ordenados e gratificações que
entender merecerem, a-sim o gerente corno os demais em-
pregados. .

Art. 6.° Poderü crear agencias onde convier aos interesses
da companhia. aflm Ih: rnr-lnor asseg urnr a tlscnlisação im
mediata dos diversos estabelecimentos nas respectivas locali
dades; e proverá o que Iór de mister para amparar os i nte
resses da sociedade em quaesquer emargenctns.

Art. 7.° Deverá dia mandar abrir registros de transferencia
das seções e p~g:'mrnto dos div ideudos em qualquer parte
onde circularem mais de lO.onl) p lhe Iõr isso requerido
pelos proprtetarios.

Art. 8.° No impedimento, por mais de tres mezes, de
qualquer director. será convidado pela directoria, d'entre os
accíonístas qunlifloados, quem o substitua, que exercerá o
cargo até á primeira reunião da assernbléa geral dos accío
nistas, confirmando esta a escolha ou nomeando outro a seu
livre arbítrio. O presidente é orgão da directoriu e será sub
stituido em seus impedimentos pelo director mais votado,

Art. 9. ° A directorla actual exercerá SU:lS Iuncções por
tres annos, seguindo- se a substituição parcial que a Lei de
:!~ de Agosto de 1860 impõe, mediante sorteio entre os
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dircctoros em exercicio, 011 segundo a nntlguidudc, como é
do «stvlo ,

Art. lO. Os directores. findo o prazo dl'signado no artigo
antccl]llente, s-rão nomeados Iw!:l 3ssrmhlé" ger:ll dos accio
nistas d'eutre os accioni,tas que possnirell1 1110 ou mais
acções da e(fll1panhia, devendo o candidato possuil·as seis
mezcs annos d:1 reumão para esse fim.

Art. H. A companhia poderá augrnentar ou diminuir o
seu capital, cOlIsllllando SIWS conveniencias, sujeita esta
fa(~nlda<ll'. ás Ilisposicõr's do ,11'1. ':l:\, obtido o n!'cess:lrio be
ncplacito do (;overrlO IllIpr'ri:d.

Art. 12. A dimdflli:, "e reu nirti sl'lnprr, que hnu v.-r as
sumpto sohr!' que delilll'rar. e I'ff"I'lil':l;nt'nltl o far:í IIUla
vez por IlJI'Z, p:lra 1111' ser presellte a corrr'sp,,"doni'la e
informações qUI: mensalm,'ntl' lhe Ilevel!l ser transmiti idas
1I,'las agl'lIrias. rOlltl'II<1o O" dd:dlll's llaS oper:lI'tll'S de cada
uiu dos l'st:I!Jell'cillll;nlos da c1Jmpallllia.

Art. U. As dl'\ibl'ral:\lI's serão tmuadas pela maioria dos
dírectores presentes, pxigindo·se a prnscnl':1 de dons para
constituir rcnuiao legal da dírectoria, lav randn-so uma neta,
assignado por todos os membros pl'l;sentes, das 1I,'lilJcr:lções
tomadas, I'xprcenllo o pl'l'sidcnte o voto di] Mincrvn, qunndo
SI' rler empate.

Art. l{L Nas reuniões em que tiver de rnsolver-so a
venda de qualquer das prr,pril'd:IIJes tl:rritorinns ou fnbris da
companhia, bem como a I'ompr;l de ou nas. é mdíspensavel a
uunuimidade dos dircrtorcs em exerricio.

Arf.. ir;. A ;ISSI'IlIIJ],;a .",'ral dos :lel'ionistas I'~ a reunião
dos possuidores de :tO uu mais ;'CI,'(JI:S da 1·'llIIp:lnhia. dr-vida
mente convocados. dando direito a um voto cada ::20 acçõcs,
salvas as disposiçõe« 111gaes.

Nenhum nerionista, seja qual for o numero do suas acções,
poderá dispor de mais di' sl~is votos. As deliberações serão
tomadas pela maioria dos voto, pres eutes.

Art. lU. Na assembléa geral dos ;Iceionistas reside o poder
SUPfl'1l10 da sociedade, I' esta se achará eonstituid« -stundo
presentes accionistns '1111' rl'preSonll'l1l uma decima parto do
capital social, tendo sido lf'g':tl11 u-nto convucadn por an nuncios
nas folhas puhlieas com oito dias, pelo mI'IlOS, de nnticip.rção,
tendo lagar nova reunião (p:llldo deixe do eomparoccr nu
mero sufflciente, na qual se resolverá com o numero presente.

Art. 17. A directorin COnI"OC3I':\, sempre que entender
conveniente, uma assr-mhléu geral tlos accionistas, e effe
ctivamente o fará até ao dia :\0 de Abril de cada anno pura
apresentar o seu relutorio e balanço geral da sociedade, afim
de resolver a mesma nsscmbléa geral o que entender con
veniente a bem dos mtoresses socines.
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Art. iR. QualfJ\lIT numero de nccirmlsl:is que repreccule
uma dccirna pnrto do cnpilal socinl pollrrú tnmbcm , em
qualquer tr[l\po, exigir CI·.lIVI)I'~H~fl() I,qraonlin:l\'ia da :rscc:n
bléa geral dos aCl'Íoni'~tas, !:lOlhllll,lo e dl',i~n;llltl{} o olJjl:I'IO

da (:onvocac,ão.
Art. i!l.Nas reuniócs I'\traorllinarins não Si diccutnlll

outros assumptos 11!r'-1Il l!;Iqll!'1I1'5 qun motivnr.-m :I r-o nvo-

clreão.
:\rt. 20. Na rt'lLllião :1111111;,1 ordin:lria prlll'('dol'l'l a :15 SI'II\-

bléa geral ú 1'II'il':\O, por nl:lill\i:l :i1ISIJiIILI 11m; votos pl'l'senll's,
de runu comllfis,ão di' CIIIIl;is, :1 II\I;.!. pro:'I'd, n-Io :111 e"llllli'
da !'Ollll,bilidndl' e illrll\'III:1r''-r:':; dr! 'illf) ,.stiv,';' d" i:USSI' a
dirc!',tlll'ia -obr« o :1!'ILllIll'P\11 di>' 1I":;:"I'il rS da ':liI'ir'd:IIII',
apresenl:ll:', com 1i 1'(I".sil':'1 I!!',,\ idall,' 11 SI'U 1" 11','° " (' ; " a
c1il'(IcLnri:l rOllV(l(':IJ','1 ii1illHldi:ll:llllint!' OIl!r;1 n'l!ni~rl d~l :i:-;

:'I'llIlllr'-a :;"1:11 I'I'}':! .illi"I'i" li' 1'11111:' 11i'1'",,,·:r1;lIi:,,;.
Art, ::lI. API'I'II\:ltllIlI :,:11:1111',' ~:I'r:11 I' qlisi'r'il:1 1i 1I';"'IIi1,II":1

g"I'::1 di, rll~:'lilaritl:ldl' rI"s 11!,,'rll"'-"''; 11:r slIl',il'd:lIl,', :', \ i .t» ti,,'
inforl1lll\,lll''; 11 111 ' pn'::"'I' :1 1'lIllllili';'::11I ri,! ('11 li 11:<, ;:1' dllr:ill 1' 11 1'

ün dus os trllIJ:iIlios :\:1 !lI1"11111 aSSI'IIIIIII":l,
Art , :22, Si pllrV('IIIIII:r llil.,.m tl:lzi(11) :10 1'llIIhl"'il'lI'lllO 11;,

nsscmhléu g'I~r:r1 far:tu': 1\111' dpll'l'lIlilWlll l'I'S\llIlI';:llJilidadl: plIl'
abusos Pl'util:I:!Il1S p,'la r1in!·'llri:r, ('011'111)\1' :'r 11"r:llilJió:1 I:y:'al
arloptnr 1I11'lli:\ll' l'IIir':z'" 1\11 1' :WIllltl'!"1:1 rh iotl'l'es"," ria 1"'111-

panliill,
Ar}. 23. (l," l'I":':.:,'n\l:,; 1',;I:'\llln,;, 11I'Plii,; de apprliv:Jl]oS 111'1"

(;Inf('rno In'l)l't'i:i1 , :.:r'J pllrJ,or:11I «'I' ,i1II'1'IIr!I:,'; 1"'1' \'1111".':10 da
:1:-;:-:(\1l1hl(~a gl~r;d 11(\~ :~('.{'[jl!1i :h:~ t'nl 1:11i' ~I,\ :\C,IH~ r~\Jlrp:-:('rl1:1d:1
a m.iiorin aiJSlrllIl1! d'l (':IPil"l ';IH'I:>I, l'I'('I'I'll,'n,j'1 :r!lnll!l('ili';
cnru trcs rm-z-s d" anti"ipIWãll li 1'111' vllln,;,l'lIn('onl,'';, ,li' deus
terços, pl'!l) 1111)IWS, Ih; '1' r' :1I'1i '1: " ',11 rlp!,,'::r'n\~I,los,

Art , 2'1.. !lll'; IiIIT"'; li.uu.l«. dOi ,:I)I'il'r1IIt1,\S(' !';II'I'I di vi
d~'H':O Sllllle..;ll':ll11\I'llt(~ l'i,: :<1'\' (·nir() I' A,~:':l'-:t(i d,.' c';:d;~ :ln!lf).

::;nn(ll) realizndo:..; log-u dl'!ll,j !t~ ;lpp:'(l\rnd:\s ;l.~ {~ilI11:1,'; dn S(~
I1I('SI1'\\ pcl'l ,r::sclllld""1 ~,,'!'::I 1:'" :1""ill!list'l' "li I:l,', 11,.«11
PpOl':1 :l (1;1 por S!'lllt'~I.rI\ 11:11 ;~jlli('ij\;I(~~::). ~i :l~ ii:t'Ol'!;\;::'I)(':':';
111' que esli"I'r di' ,,0::," li rli!'I'I':IiI';" Ih,' '~:l!'al1til'I":I 11 1'11'1'
I'tiviriade de lucros lij uid» ',II!'<'l'it1l1l; I'm 1'\1'''':''.1.

Art , 2:.i. llrlS lucros !iquirl,,' qJll\ 1["111011'\.)':11'('111 o :"r1:rlll:o
gcral e contas rll, lucros I' 1'1"'rll'l'; Ih" opl'l'al,'ul"; SI)I'j,,,,S se di"
duz irâo .munalnn-nto li) rara rllnrlo de í'1':'I,n:l; (' 11
remunornçãu d» dirl'i'lo!'i:1 ';1'1':'1 11,' ;j' ,nllfl' os dividondos.

AI t. 2G, Elevado o fundo '.1,' I'I'SI)1'\,\ ai;) u/u rI" ('llpit:r! 1'1':1
lizaclo, eessará " ;ICI'uIIIIJI:II·::n. d i,;tri 1111 i nrl:» Si] ",-lo,; accio
nistns u tntnlidadc dus lurrn- liquid«. r.-nlizados devendo
o tuudo di! reserva d" que I,'al" csto a['li~n ser ;'unvcrtido
1'111 fundos pulilil'l),' ]\f\l'ill;'~I's.



IOI\)

Art. 27. A sociellatle durará ijl) anno,<,eontlllIos 11:1 dntn'tl:1
a[lprov~H::lo dos presentes cstntlltos peló (;OVHrILO Imperial,
pollendo ainda ;:1'1' proro~:,da su a dIH;iI,·;ll,.:;i assim convier
aos interesses sIJI:i:les, 1I11'Iliante vota\:~1I1 da :18'omlJI6:, "eral
dos :11 eiouistas, para es-c fim 11\li!"'';S:lIIIl'l1k rOILI'lIclilla, e
ohtido o lJellcplncito do ml'S1110 (;,:\ I'rnll.

Art. 28. A dtssol ucão dn slwii',l:III,' podl'r:', \'I'solver·:;" i'1Il
lJUallJllel' tCllqllJ por "cri""i" IIn a ""!l\lJI,'a ::or:d do, :1I:eio
nlst:.s, eonvocadu SI:glllllln Ili''PLII) 11 :11'1. ~:l " 1',,1:1 lI:aiol'la de
votns Ilosigl\:III:\ ]1('SS': arli"o. lIilti,h I' s,ll1n:"" do (;'I','I'l'tlO
I: \"'IH nss im uns ItYI'0tll"'I':; 1"'::11'"

nio de .I'llIei!'n. 20 d,' .lunhu di' H~:H.- n'li,in d., "'('i l"1.
-C, A. d,! ,!({(ni" SIII'I/,-·-il'I,l'i'I'Ii' I. ti" :';'1,'::;11.

Approva , com mudifleaçê cs. os ostal.u tn: (LI COillj,:1Il1da d:l'i :\:':;11:1'; di) ~:!,;r'I~
Par;i o aut<ll'iza-a a fUIIl:rj'lo:u.

Attendendo ao quo Me n'IJIH)J'(ill a Comi111nhia das Agnas
do Gr:to·P;mí, devidallleltie rellll'.-'lllIt:\da, e de clIn!lInni(!:ldn
com a Minlw Imnll'di:<t:l [\",0111(';1() dll ::H de ;\L!ÍlI ultimo, to
mada ,ulinl p:Hecllr da Si'l'dll do, l"\,:gllrios d" II111H~ri" do
CIIIl,l']110 de E;;t:<dn, t'\i'!'iidll om C"n"J!1:1 ilil :2'1 (1<' !\I;IJ'I;O
!lroxi[llu lindo. l!ei ]iiJr!JI'lIl Appl'iI\':<IIIS seus ,',lrltlltllS e ;\ut;,
r iznl-u a fllllel;ion:lr conl ;(:; IIIOililir-:wL)eS quc com I'ste !l:d·
xam "SSig'!lllll:ls ]1111' Pedro Luiz i'en·ir:< dil SUlIZ:I, di) ~II!u
Conselho. Ministro e S"l'l'et:lrill (k E,t;,do dos Nl1'~lli:ios
Estr.mgeiros C inlpl'inn ,lo:, d;1 c\grit'llltllra, C"lll!lll,i'cio I)
Obras 1'1lIJlie~s, que 3ssilll o \i'nli:1 nnll'llllido (I r;li.'a (lXileut<ll'.
Palacio do lIio do Janeiro em ;j de ~;cte[llliro di: 11181, 00." da
tudcpcndcucí« e do lmFrio.

Com a rubrica di: Sll:1 :l!agC'st:ldo o Impcrndor.

Pf'I/I'O Vii -:: l'rl'rí ra âe 8011':;(1.
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Modlflcnç"e!il n que!ile ..crere o Decreto n. 8~~~
de...h. dntn

Ao art. fiO acrescente- se-com prévia autorização do Go
verno Imperial.

II

Ao ~ lo do art. fj" :lcr,'SI'pnte-se - comtanto que essa
quantia uão C\:CI'J:I di' ;,0" "di' I'apital da companhia.

III

Ao § 3" do mesmo art. ;;0 addite-se-com approvação do
Governo Imperial.

IV

o art. H fica suli-f ituidn pel<, s"guinte- Depois dn con
clusão lias obras pro('I'd,';' se-ha :lIlS halanços gcraes da com'
panhia no íliu de 1':lda SI'llIestre.

~ L° Serão deduzidos dos lucros líquidos da companhia
2°, o para cnnstituir« rund: 11e reserva, ti 0/,) para deterio
ração do mnterral (ou I,,'pital deprectadu) e 3 0/ o para gra
tificação da directoria ,

§ 2." Est» gratilil'a~'iio de 3 ':, concedida á directorta não
poderá exceder de 1::200,5 ann uar-s a cada um dos seus mem
bros, de conforrnidudo cutu o paragrupho unico tio art. 2~
dos estatutos ,

§ :l.0 O fundo de dl'prel'inção (ou deterioração do material)
é destinado 1l OCCOlTt,r ás desuezns com a renovação ou
substituição do materinl que pelo decurso do tempo venha li
deteriorar- se.

§ 4.° U fundo de reserva servir.i para fazer face a quaesquer
despezns imprevistas, COIllO ~p.iam; concertos extraordinarios,
melhoramentos e conservaçã« d.rs libras.

§ fi,o As porcentauens deduzidas p:lra os fundos de reserva
e de depreciação serão elllpr,:~;nda, em apolices da divida pu
blica geral ou provincial quo tenham a mesma garnntla
daquellas, as Iju:w" poder;llI ser vendidas quando sejam
ucccssarlas para os flns :t que ~ã" destinadas .

§ {Lo Os dividendos dos al'eionistas serão tirados dos lucros
liquidos que se veriücnrem em cada semestre, depois de de
duzidas as porcentagens para os fundos de reserva e depre
ciação do capital e gr:ltifica"ão da diroctoria, d.stribuidos nos
mezes de Janr-iro e Julho, '

§ 7,0 Emquanto o fundo social desfalcado em virtude de
perdas não estiver integralmente restabelecido, não se farão
dividendos.
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No § i o do art. H em vez de - vinte votos - diga-se
dez.- O mais como está,

VI

O art. t5 ílca substitui do pejo spgllinte:- Os neeionistas
são responsaveis pelo vulor das ,lcções que lhes forem distri-
buidas.

VII

No art. i6 depois das pnlavras-mas sómente um delles
acrescente-se - que previnmelllC tiver sido designndo,- O
mais como está.

VIII

Fica eliminado o capo '~.'

IX

No art. 23 § lO dos estam tGS acrescente-se ,- os quaes
ficarão sujeitos ú approvação da assembléa geral.

X

No paragrapho unieo do art. :33 depois das palavras 
dissolução da companhia - aerescente-se - e augrnento de
capitaJ.- O mais como estú.

XI

Ao art. ;jq, addlte-se - não poderão ser eleitos para estes
cargos os membros da directoria, da commissão de contas,
nem quaesquer empregados da companhia ou pessoas que
tenham com ella contratos.

XII

No art. :\5 em vez de - quarta parte - diga-se - décima
parte.

XlII

No art. :18 snpprlmam-sc as palavras - da assembléa geral
-ü o § ti.O

Pulacio do Rio de Janeiro em J de Setembro de 1881.
Pedro L!&iz Pereira de Souz«,
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Estatutos tia Co IIIP;lll11 i;t
(küo-l'ará

rAI'IT1LO I

1\1 OIl';.I\IZ\' '.q E 1'1\'; D.I J:()\IP."\I!L\

Art. L" Fir':I Ol'gallizal1;J JlI"la cid.Hll' uma comp:mltia
nnnnvnm que su dl'IIUllIill;lr:'i - 1:lIlllpilllltia (Ias J\~llas (lu
(;I':,,,-l':II':'I.-(:OI1, o lil'l di' :11':1,1,"("'1' :1 111":'111:1 cI,lad" ,I.<' aglt:l
pola"I'I, dI' l'onl'ul'lIliti::d,' "11111 " ('llllir:ilo (,1'lrlll'ado "l1tl'I' o
1'1'I'"iilel1tt) d:l PI'Uli!li'ia " " !':1I::l'nltell'i) Civil Edll1l1lld
1:""lploll elll 17 d" FI'Vl'I"'il'o d" IHSO

Art. ~." A' I'OII'lI:lnilia li<'illll ti':I1',I'I'rirlo:, t"d'l'; "s t1iITlt"S,
privil(,gios e OIIIlS eOIII'I't1id,,:, :I 1':dllllll\,1 CO!lIptOIl, na'li li,llt,
contrato, sendo) pag:: :111 Illi'S1110 il 'JlJ:lllli:1 de IJO:OOII,'1 1'1I~
,I/'I;OOS bl'netiri:lri:1:' llrl:l n'cs'u di\ "llIpl'eza, o flue COll-;t:lra
UI) oscriptnrn puldic;l.

Ar!. :\'''' O COIH'i'csirln:1rio ,'oulinual'ú a SOl' o ('ngen!Jr,il'o
gerente da ('olnp:lnliÍ:1 ;11,', á cunl'ln<lo e :'c"it:l"~o das Obl'3S
para o alJ3slcI:imcn ti) tI'ilg·Il:l. prll',ehellui) IJI'lo seu scrvicn
pl'Dlissional () IJOllrlr:t1'io ,!r) SilO, 1l1"l1SaCS, sulvo o caso ti')
prorngncão d.: pr::zo P:U';< iI couclusãu <las obras.

§ 1." No e;ISO, P0f[;IIl, tle :J!lillldonill' as obrus sem justili
ca~~~o 31~nl11a, perde: ;', o dirl'ito ;Ii! benclieio estipulado na
referida esrriptnra.

§ 2. o 'l'odas as r1i'S[Ji'Za; jIIS'Il:WS fci tns pelo engl'nlJl'jro-ge'
rente quer em Viilgl'lls :' aiillll'II!:lcão 110 plliz, ou no es·
trangeiru, "1'l'illl por ,,111' IIi'gas, sr'lll direito a qunlq.ier ,gT;1
tlllcacào al('m do SCII IJII)]III';lrio,

Ar]: !].," A dllr:U::11l d:1 eOI!lpi\j]ltia snú (k '10 nnno. "011
lados da elm,'IIl,~1l tI:IS (lhr"" sob1'" ;1 caso di' ser al1gmcll
tnrln a qU:lIllirlill1i' do I'r,,'lwr'inlt'nto l]j;<ri,) tI';lgua.

§ I." Neste I':'SO I'';''i' pJ':/ll SI'r:1 l'rilri!,~;1do 111' confoJ'll1ida!11'
com a :\" colldil':lo dI) CillllJ':ilo.

§ 2." A ,lis"U!I1!;:-IO d" ('0111(':1111:1:1 S('\'i', Icita IlOS CilSO" pre-
vistos pl'l:i lc~isl:II';lo do 1!!I!"'1'io.

Art. ~." () l'ilpital Ii:l "lIlHlJ:lnliia sl'rú ,le :~Oil:()()()\ dívi-
(lidos em H.O()I) :11'1'1)1':' til) !nO,) ('a:13 urna.

§ L" :;j porveu turn :IS :II'(I"S '-llhsnipl:ls allillgirl'lll :J. mais
do 8.000, :1 dircdlll'i:1 1'''1':', ptl'ill i-n1l't' os subscJ'ipll'i'I'S. :;i.
porém, 1l;1I1 forem tlllll::da" tlltl:1S, a ,lirl'(~loria II'V:llIlar:'1 a
quanli3 lIl~CeSSi'l ia (I;lril a ,'IQ'I'll1s;rll dn: olir.rs.

§ 2, o A quauun tllillal\a a ju ó'llS !)I)S Illl'UlOS d» artigo prece
t.ll~llte ser.i pilga elliil II,S I'lilli"il'IlS ii!II!liml'llt')S (la Cilllll'allhi,l
li 0" aC('lulIISl:ls l'i,':I:!,alll li; "'Ih dividendos l'lll :IITUI'S Il"r

I'llliltil 1':1/\1 !"'I'LI;.": " ',llri!.:1 .
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.; :1." O rapit:t1l1óc1l' :':;1' nugmcnta!lo quando a C'~,lell,;lo das

ohrns o r-xiuir.
§ r~." O :lgio ou prcmio que I'c'ldlll\' dl,s H'llI];)S das

aeções de qualquer outra CIllI~SÜO ,Cf;', lc\",do a ('onl" de
-Dei'n'cial:{1I1 do eapital.

1\1'1. (j." Ap[ll'lwados que sl'iam e:'1C'S estatutos pela as-.
somlrléa gl'l':1I I~ F,~ch;ldil a listn dos :,uhsc:riptures, I'llr,;, a
eonv it« da dirrl"lOl'ia, uliptlsilaj';lu l", Ik Sllll" acçllCS por conta
da prituci ra e!wl1Iadll.

J\t't. i." As Clll!lllildns sl'rãll Ii-itns pc];: din;l"lorin, :'I 1111'llida
(jUl' o I~xigir o anual:;l'nlo .lns (,hrl", Ila rai:;ÚJ di' jl) "I" sohro
calIn a(''':ilo. C com íutcrvulln uu urn 1\l1'1l0r di' :\0 dias,
pn'llctIewlu annu ueios [11'1:( ill'lil'cn:,a ('(lln "ilo dias d" nu.ccc-
dcnciu.

,\rI. 8." ~illti.':'"jtlls ae; l'\i~I~JII:ias 1,1:, lei c rCI,tiznlla a pri-
IIlI'ir:1 1:111l1"11(1::, " l'lllllp:lnllill ('OI1lI'I'arl'l " FllUI'ciolwr.

,\i t. \1," :'ia Ldt;: dI' Ilag,:llll'lllo 11,' qllalqlll'r rll:IlIWr]:l,

l:i:1l110 dI' ues 11;I'7.c3 tlll tiali> 11:1 111"'111:1, " dil'l'I'IIIri:l putlrrú
l':lrr,'g:lrjlll'll:' d" I "" :111 IIli'Z, l'IIII1:1t!lh tIII 1l11;lll11 d i.r dll p".
gallll:lIlo d:1 eutrnda, w!JI'Ü :' illl[lIll't:lll"ia :11",g:ll'·

P:wagr:iphu uuico . Fillilos o' til',,: IIll'ZI''; de l:rl1zo," e nào
lelll]II u al'Cilllllsta f"ilo Ii I;ulr"da e l'a[,;II o,; jures, p'rller:'r o
direito ás entrada- flue tivrr feito.

Art. 10. Os Iuudos dispOlliv(~is tI:] comp~llllin serão de-
positados a juro, sen.l« p",sivcl, I'm l'stalJ!JcciIlJentos ou
casas nancarias di: I'ceolllwl:ido I'rr:tlitIJ.

Ar}. H. EIII Ianeir« c JllIlio rll~ t'~da auno , :I\I")S :ll'unelmito
das ollras, se f;II'ÜO di , idelldos :10:; aceiollistas tll)S rtjlldimclltos
Iíquidos realiz:idlls 111) 'l'III":iI!'t~ anterior, d::::COlll:IU:l3 :\S por
f:Ülllag,'lls p:"';1 li Iu n.lu 11:' !'l1,'I:,'V;I, !lI'PI'I:I'iIlÇIIII I' ,':TlIlilic:II:~IU
tlli ti il'crtori:l.

Par:
I).!l'ap,1i1J

u nirn . 1':mquIJlllo o 1lllll1o S(lf'inll':slivl'I' di .Inl-
cudo em virtude de Ill'rJ:ls, 1Ii1!) se 1'111'1"10 divitlellllli:'.

C,\I'ITCU) II

"\1':. LL C:)aciuil1a:3 as 0111':1:', a (,oJllpanlJia cOJllrl'arú logo a
vr-ula d""ç:un, cobl'lll\tllJ a ["xa l'stil'Jllad:1 no ('''1I1I'nto; po
,lcndo tmnbem !,:,zd- r) :,nte, que ~tlIIII'I:;"",'j:<111 coueluitlas.

:\I't.I:l, .\ dircctori«, de nccllrdo cora () I'llgl'llhniro-gerentc
\iolll'r:'l, qU:<llI\O j 11Ig·:11' (I;l1lvl\tlicule, cuntrat.u a '.elltla Il'ngua
em gl',lIItlC (ju;r:ltidad,', ]l0r [11'1'1;0 i uf'e: ior 110 tI:1 tuxu do con-

truto.
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CAPITULO III

nos AGCIONISTAS

Art. ltl. São accionistas da l~omp:Jllhin os possuidores de
urna ou runis acçõI's. CO!110 "Ill>",'riplorm; ou corno cessíonarios,
COllltanto qlll' esses ultimos a., lI'nhalll averbado no registro
da COIII pau hia ,

~ I.' SÓlllento poderilu votar IlS acclonistus do tO ou mais
llCl:ões. Os do 10 aeçiü" tr.ran um voto, e mais um por cada
tO acrões mais; mas nenh IUH tel":\ mnís de 20 votos qualquer
que sej:l o numero de :lI:',:ões qll" pos:<uir.

~ :2." Os ncciuu i,ta, II" 1111'110' de 10 :1(;':UI'5 11:\0 terão voto,
111:.1:< !I0der;l0 assistir :1:< :<Il""ií,'S ,: discuur.

Art. l Ii, O aCI:ioni:<t:1 :<Ú (, I"c:<poll:<avd pelo valor l10minnl
de suas a'~"õe" I~ est:l' podl'l":\o :<1'1' doadas, vl)ndidas ou
pimhol"ad;l.'; 1I0S termos da Ipgi:<l~lÇ;lO patria.

Art .• 16. Havendo :\I'Ciilllist: l:< nau ürrna social, pOIJem os
socios assistir ;'IS sessões c discutir. tuas somente um delles
poderá vntar ,

Art. i7. NcnhullI n(:I'ionistn pllllc1':'1 votar, quando tenha
adquirido as nCI;iícs .lurnntc os u lt imos GO dias antf)riores á
rounino para qUI) 1"')[' eonvllI';lIln, salvo no caso de trnusfe
renciu por hernnçn uu dissoluçao de socil'dades enmrnerviaes.

Art. 18. Depois de nprcs1:nt;1I10,; os uulançcs da directoria,
serão tranqueados os livros da companhia, durante cinco dias,
aos acclonistas que os quizeretu exumlnar, presentes os di-
rectores.

CAPITULO IV

Art. 1\1. Concluidas as obras, se deduzirá ,emestrnlmenle
dos lucros liquides para fOI'll1ar o fundo d,'- Depreciação do
Rwlerial- unia pOITPntageill 1~:JlclIl;lIla de nuulo a produzir
uma somma suíücíeuto par:, reuovar,' substituir o material
deteriorado.

§ I." Nos prímeiros 10 nnuos essa porcentaaem será de
li:! o~ ao an no do cal' i tal 011 rusto das obra:",

§ 2.0 'I'amhern será deJluzidn dos luno, que tiver a em
preza UIlW porcentagem, nuuca inferior n 1 :OtJO~ por se
mestre, para completar o (:npilal da companhin, desfalcado
pelos ~O: OOOa p"gos ao conc,'sslollnrio. ,;eg-uudoestá estipulndo
IJO art. 2° in fine. .

Art , 20. Para o formn(';lo do Iu nrlo 110 reserva se deduzirá
seuiestralmeute 2 O/o dos'!lIcros liq uidus, bem ('OlllO os juros
dos ditos fundos, 'lu" sn aCCllUlU!arf!o.
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Este fundo é destinado a fazer face ás despesas que occa
sionarem os concertos nxtrnordiunrios, a conservação das
obras ou para qualquer outra dospeza Imprevista que a di
rcctoria julgar conveniente.

Art. 21. As irnportancias reservadas para esta verba serão
cmprogndas em titulas da divida puhlicn gerd ou provincial,
os quaes poderão ser vendidos, quando sejam precisos ao Um
a que suo destinados.

CAPITULO V

DA DIHEcrOHIA

Art. 22. A cnuipanhia s('r:'1 adlllinistrada por uma díre
ctoria c.nnpusta (li: Ims !Il1'ml)I'IIS, eleitos d'onuc os accionis
1:1'; que 1J()SSlli 1'('111 ;;0 ou lll:ti; :I('I""'S.

Paragl':qlfto uu i.:u, Os dirl'I'lorl'; tl~r:,o c:lda um a gr:ili1i
e:lf:iío de 1 :200~ nnnuacs, que ser:'1 suusü tuida por uma por
centagem marcada pela a,,';cIIlIiII\a ~;el'al sobre os lucros liqui
das, que SI) realizarem sl~;llcstralnlUlll".

Art. 23. Compete :'1 dircctorin :
§ L0 Cumprir o contrnto celebrado com a Presldoncia da

pro vimin para o abastl'l:imcnlo d':1:,,:TLa potavcl a esta ca
pitnl ,

§ 2.0 Autorizar o en:,,:'l'llhciro-gl'l'cnto a engajar o pessoal
technico necessario Ú cou-trucçüo das obras, e com este
ürmnr os contratos necc"":lrius.

§ :).0 Mandar adquirir no e,tran:;l'Íro ou no paiz os
mntcr iaes I'I'lIllisil:1I1os 1Ji'10 ungeuill'il'o-:;el'entl" pelos nu-los
mais convcnicutcs aos Interesses da ('olll\l:mhia.

§ 'k. ° Approvar os l'Oilt ralo'. l'lrl'!:LII;ldos pelo engenheiro
gnrento com os ctllpl'eiV'irl1s lI:" obras a eonsu-uir-sc, si
fUI'I'1ll r-onvcnicnu-s.

§ ;i." Fazer a, 1'!I:llllal1a:-: do c:lpil;ll na fl"l'Il1a (lo :11'1. 7.°
§ G." Eílcctunr 11 movimvuto de d in heiro ucccssarío para

o p:ro.:auumto du, III:rll'ri:I(', proci-us, nssim como p:lgar todas
as dcspezas por «lla autorizudns ou realizadas pelo ong c
nheirn-gerentc que 1I11'i'l'l:nLlI sua ;Ipprovação; duvcutlo as
cuntns se r rnhricadas pOI' \'sll'.

§ 7." I\I'qUi~rcr ao Governo Imporial ;1 isenção dos direitos
<lo Importação \I"1'a o mntcriaí cumprado no estrangeiro.

§ 8." I\equere]' nos poderes COI!lIH:II'lItes :l dcsnpropriação
por uti li.ltule plllrlie:J drlS tOI'l'"no". r"1I11'S e l'l'g'atlls l',igi(los
P:\I':1 a l'ollslrul'<:~1) e ]','"liz:II::IO 11:1:: Idlr:I:', o fl xar o valor
;ldll:" dl'ssí'.s pro\ll'ios lia 1'1'll'lIln ria (',llllIli6lO 21" do conlrnlo.

§ \)." Cnntrntar, de :Jrl~r\ld'l ('11111 o "lIgl]lIltnirll-gl~rl'JlII', rnm
() (;ovel'no, rcpartiçõos [lllhlil':1S, IILI e.un (},; p:Htil'lIl:lrr's, o
cncnnnuicnto o lli'IHI~IS d'agu:L nos ediücios puhllcos ou casas
particul.rrcs,

r ontn EXE'''!TI\'O IR81 (ití
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§ 10. Nomear o pl)ssoal I\I'cl'ssario ao serviço da compa
nhia o lixar os veIH'illWulos do 111I'smo.

§ li. Entregar ao conel'sSiollario as aeções devidas pela
trausferlH\cia dn contrato, U:I fÚl'lIla do art. 1I.

§ 12. submetter ú approvaç;IIJ da Pn'siueucin da província
os planos 11:<S nhras I~ e't;dle!l'cOI' eom a lIle,!l1a approxima
Ilamenl(~ as )lllsil'("iI'S lias IIIl'IlI:i rns pl1blica~, das duas que
Ilevem SOl' sitlladas IIIIS I';\"S dl\ II\:lril\ha, nos tormos das
cOllllil:llCS 'I" Il (i" dll 1'lIlltl':IIII ; I' ])"11\ ;ISSilll a dislaneia (Iue
deve pereol'rcr a c:1I1:d i.;;\I:;lll,

§ 13, Conft)('ciunal' I' SII1>llIdtcl' :i approvaç.~o da prcsÍllen-
cia da provincia (lS 1'1'~Ill:IIIII'111os ul'cess:lrios para o hom
anuamcnto do scrvi:o ex1"1'110,

§ H. Nomear a'rhitro, qlle d,'ciuam as duvidas e con-
testações sng~"eril\:l, -ntr» a l'illllP:lIlhi:l e a l'resideneia da
proyincia,on p:lr:1 reslJlvn qll:dIJIII'1' outr;\ q\le,I~O que por

nlles deva srl-u ,Art. 2'J,. Os membl'IIs da (lil'l'I'lori:1 ch'~l'riio d'entrc si o
presidente, sccrAtario " till'SIIlli'l'il'o, I' :IS suns dclilierar:

ões

ser~o tomadns por m:lillri:l (\" volus, lavr:lllll0 o ,ecrelariO
actns minuciosas das "Ullr,'rl:III'i:I"

Art. :W. A' (lirel'lurin I'llllll're exercer l iv te e geral admi-
nístração üa comp:lllhi:l, 11:lll pudl'lIdo elllrd:lllto alienar as
proprieüades 11:1 mU'llI:l, SI'!lI ;lutoriz:ll:iio da a",clllbll'a geral
rlos :lceiolli,tas.Art.2li. Em IOlllls li' IlI'gol'i"" jlllli('i;II'S nu alllllÍnistrativos

a direcloria rCJlrC;;,!lIl:1l Ú n l'lIlllpan\iÍa dirt'I'I:Ill!Clllu ou por

seu aLlvogado.Art. 27. Na falta do mornhros da clireetori:1 por morte 011
ausencia de mais Ih' .tn di:l', serão 1,ll:I!lI:ldos os sU[J[Jlcntes
pela ordem tia vot:II:~O,

CAI'ITI'LI) VI

Art.28. Haver;'1 urun cou11li i",:10 dI' ('X:lllll) de coutas, eleita
na mesma época em (1Ili' II 1""'1' a dirl'doria, e que se compor»

de tres membros.
Art. 29. A esta conuu iS<lil (:llmpcle :
L" li'iscalisar si os csl:llulos foram bem executados pela

directoria ;2." Examillar a c;;niplllr:lção Ila ('ompanhia, livro" e

uocuml'lltos ;;1," Dar conta em :ls;;emIJléa gi'l':d, por meio do seus
rclatorios, (lo modo por '1111' hOllVI'1' (,.lllllpril\n o SI'U mandato
"do estado d(J:' III'glleio,; da ('ollll':lllllia.

Art. ;10. No i1l1\JPdilli<'1I10 Ik qualquer dos seus 1I1"llIbros
ser.i clle sllllStitllidll 1"J1<l supplcntc mais votado.



ACTOS 1)1) I'ODEII EXECUTIVO

CAPITULO VII

1027

Art. 31. Cono:lilnir(1 n nssemhlca gercd a rcunrao dos
nl~e.iollio:I'lS IIIW l'(~pr()Sc11t"1I1 2;; ";, do r:lllitnl socinl cmiuldo ,

Art. :;:2, A convoracào !lI' n"o:olllul"':I ordillnrin scr:'! feita
pI'la dírectorta, 1'1'1'01'11:'11/10 annuucios publieados tros vozes,
ao 1111'110', nas Iulhns th' mninr ('iL'I'lti:w:lu,

Arl. :1:1, N"I< 1 se rouuiudu o numero exigido no art. 31
em dia e hora dl'si;:l1n/los, u rlin:dori:< far:'1 nova eunvocação,
I) nesta a :lSsembka fllll(,l'ioll'tr:'1 com os acciouístns presentes,
uma hora Ikl,oio: /1,\ iuarrnda LIOS nununcios ,

j'aragT:lplllJ uu irn , !';\('cplU:lIll-o:e os casos em que haja
di) tratar-se 11c rcf'ornra ou :t1lcra\:~o di: estatutos ou dissolução
d:< r-nurpunhin , Il(IS qIJ:lI'S dl'VI:111 I'slar rl'pl'l:.iclIla/los dons
,Ul'l'US do capital socinl.

ií:rl. :1'1. A nusu /1:1 assl:mhl<"n ,I'I':'! I'ompost:< tIo um pro
sidcnle e dos 1" e 2" s,:erel:Jrios, O pnisidullk slir:'! suhsti
tuido pejo vke-presitletltl' nos írupcdimentos : nus deste pelo
io secretar!o, I' nos de :<llilJOS pelo 2" dito. Na falia dos sccre
tarios o prl'si/ll'nte esculhcrá acclonislas que os substituam.

Art. :I;i. A ~"I'IIi1III":l ger:d se rounirú ordinariumente em
Janeiro c JILlIlo de C:I<I:I anuo, (J extr:lor<lillarialllt'nle todas
a, vezes (11lO a <lirel'loria o julvar necc-sario on quando
lhe f,'I]' requerido por al'ciollist:\s que representem a quarta
parti! tio (,:lpit:d, declurnndn o O/ljl:l'lO da rcunlãn.

Art. :;(j, ()IWll<lo a d irectoria <I I'ixa I' (11) fazl'r ;15 convocações
lJi) qlll\ trata o :ll'tig'o :llIlecl'<I"lItl', l'al,n,·IJa o presidente
da a,':inmldl'a.

Art. :17. Nas reulliIJl:' cxtraordinnrius 11:10 Sll tratará do
ohjecto ostruuh» fiO qllli deu causa :i ('onvol'aç~o. Qualquer
proposta que 1'111.:10 Iúr :IPI'I'O:"111a<la tlcani adiada para a
proxiutu ses,ilo ordiuaria ou para outra e,pecialmente convo
cadn para ('55" üm por <ll'iilleraçiío <Ia asscmblén, que poderá
ser tomada Il:I mesma n-u niüo ,

Art. :18. Annualrucntc, 11:1 reuniáo de Janeiro, prece
dor-so-hn :'1 ell'iç~o da di rcctoriu. SI'US su pplontcs, da assernblén
glil':d, e COlIllJli,s~o 111' 0.'\."1111' lk coutas, por maioria rola
tiva (\I) votos.

~ i. o Para a eleição de qualquer cargo não são adrniuidos
votos por procuração

§ 2. 0 A primeira dircctoria será eleita depois de approva
dos esles estatnlo" () íuncciounr.i, l'xl~cpciollalm()l1tP, durante
o prazo 1'111 (1"1' a 1'lI1pl'l'Z:I 11:'''1 t.ivrr 1'lll1l'llIillo ,)t; trahnlhos
Jll~ee~<:lrins p:1r:1 :1 VP1Hh ll':lgll:l.

~ :1." S:ío ill"OIlIP:l1ivl'i, P;II':I f<lZ"I'''11I P:li'l" lIa IlIi'.SIll:1 tli
I'I'.I~ IlIri:1

I." l'ai (' ülh», illll:ll)' ou 11'"1'1111'" :111" :10 tl'nol'irll !~r:'I" 1':<-

nouico ;
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2.°80[(1'0, genro o os cunhndos durante o cunhadio;
3. o Os sócios de uma mesma li nua commercial.
§ .li." As mesmas íncomuauhilidadcs suusislirâo para o

cargo do dircctor cru re!aÇ":II) :10 gefl'ntc 11:1 cmnrczn. ,
§ ti, o Não pOllcr:"1 'IH" eleito p,lra ,1 mesa da .as,sellliJlea

[.f1'r:11 (( ~t'i'I'lIte, nem l:ll~llillru :i1gulll 11:.' I~rectorta.
§ ti. o Na vota\~:lo 110 p:lrel'lli' tia curunussno de exame tIo

contas não poderão tomar p.nlo Ih rii I'eclol'lls nciu o [.fl'rento
da omprczn.

Art. 3\1. Os rclatorios qu,) a dircetorin I) n cnmmissão de
exame devem apl'l'SCllli:r lia' 1'1'llllilll'S IIl'rlill:lri:h rle J.uu-iru
o Julho serão puhllcarlo- e rlisll'ilillidlls [II)IIIS acciouistas .

Pará, 21 de Dczemln-o 1111 1000.- Seguem-se as asslguu
turns .)

DECRETO N. S~l:i-Il!ê:I]I); SEnD1IlRo DE 1881.

ApprOY3 , com Illotli!ic3.çi''';o:::, a rr Iurm a LI os oshluto" d. C'JllII1:lnhia do Bo
bl1rillo.

Attendcndo ao f/no Me requereu il COlllpallhi:l 110 Iklli'l'ilJe,
devidamente roprosoutnd». I' i:'lllr'lrlllil\lIlo- J\l,~ PO\' Minha
Iuuncdinta lIosolul,:ii ') tI\':20 tio nicz lindo I'(llll o "iil"i'Cer da
Seer;:lo dos Negoci",; d!1 /lllpl'ri!! du CUIISl'lltO ti!' Estado,
exarado em Consulta dI' I;; til' .IU\lill ul li mo, l lei por hem
Approvur a rcto nna de :'CItS 1',t;1\ u to-. 1'11111 as 1l1I)Llilil'il~"ies
que com este 1J:IÍX:lIlL :"Si'.;II:lILIS lI"r Pedro Luiz \ll'l'I'ira 1\1)
Souza, do Meu (;llIlsl'\lIII •.\Iillisll'o I' :'I'I'l'el:lrill de I-;stail'l
dos Negocias Estr:lIlgl'ilo,; lJ in tctiuo dos tia Agricultura,
Commercio e Ohrus I'ub lirns , (lLW assim o trn hn cutr-ndidc
e f3ÇU executar. I'ala,-in do ltio do Jauciro r-tu :3110 :-;elemlJl'o
do H,81, fiO. o da Illlll'jll_'ild"lllIh 11 Itu Iml'l.'l'ill.

l\lotlilicaç"c", a (IUe sc ..<--f"C1"0 ." J1.)cc.·cto H.

§~ Jil:; .lestn .Iata

o :11"t. fi" fica :lssim l'I'digidn:
A durn~:;lo lIa eom"allltí:l, t1lt1'flllinada pl'lo rcspertivo

('IIU[I':ltl'. "'1'1';) di' lii auu«.
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1\:0 § 7" tio art. :10, cm \-CZ IIn-ulll terço-di~a's(~-" um
duciuio .

Palnclo 110 Ilio de Januirn em :1 uo Sotombro de 1881.
_1', rlru Luiz l'cvcir« de Souza,

RefUl'1I1a dO::i eSl,l j uíus d;!' CUlllpanhia tIO lkhlTiho

Ar!. h." O capital da companhia fica elevado a 2.GOO:OOOI5,
incluido o valor do seu I'<lpital primitivo, por dolilrcraçào da
as:-omhka ~cral dos ace.ionislas para o fim de dar execução
ao novo contrato celelm1f]o com o (;urcrno da província em
17 de Janeiro 110 correu ti' anuo .

Este n1pitnl será roalizndn por meio dl~ emissão Illl noções e
qualquer operaçào de credito, nu-dianle garantin hascada no
mesmo contrato.

Art. ri.n A duraçào da comp~lnhia SIH'Ú dcterminndn pelo
referido contrato.

Art. 7. o A companhia prestar:'! de cinco em cinco annos Ires
ou mais Iindol'es, na corifunuidnde 110 mesmo contrato.

Art. S. o Calla arç:i"io l'l'presl'nlnr:'! o valor de ;;IM rncouhe
ei.l« COIIIO titulo e ser:'! assig'lwda pelo presilll'nie do con
soluo, s('crelario e 11111 ndjunt«.

Art. 17. Em vez do :IO(J:OOI);~-diga-se-1jOO:OO()15000.
Art. lU. Supprimn-su.

lU ASSEJInÜ:A iiEHAL

Art. 21. Em vez de-dez v:1tos-diga-su-qllinze votos.
Art. 2:';, Em vez Ull-Ulll ducilllO-lliga-se -Ultl lel'\:o do

capital.
Art. 27. Em vez de-l1ircetor -diga-se - proshl-nto do

conselho.
Art. 28. Em vez de - pelo dircctor-> diga-se-pelo pre-

sidente do conselho.
§ Lo Em vez de-dirccloria-di~a-se-eonselho de direcção .
Art. 2U § ~o :'crescente-sl'-npp,o\''lr a nomeação do gerente

na üouforll1l11<llle do art •..
§ G.o Acrescente-se-e operações de credito-em scgllil1n ás

palavras-e-cmissão do acções,
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Art. ao. A nsseml.l'a g'I'r:i1I')ng'er;'I, por 1I1lW lista sl',mente,
1\ a maloria I'ld;i1iva di' vlllo:,. 1111l t:lIllselllll rlircctor, I'UIlJPI)Sto
111' cinco IlwlIll'I'II:' com plnlll':' 110<11'1'1':' par:! t:olltratnr Illll
gerollle para a rumpnn hlu, qll(' IlO SI'II I'lltl~nlll'l' ['I'11IIa;lS
qualidades /II'I"'s:,,,rias I';,rn ,',I,~ lim , ;Ijll:'t:!11110 I'llm ,,111: o
lronorar!o que deve vencer n IIl:1i:, I'lllldÍl'lili:'.

§ 1.0 Contratado o gerontl', o l'oll"lllhl; dn dirccçãn eou
vocará a assernbléa gel'al, pl'llpllr:" o contrato ;'1 ;ql\'ecia,,:~o
da mesma e aprescntnrú o 1l011": do ('Olltl':llado quo ,1'1';' aceito
ou rejnit.uln sem discussão.

~ ::! .. () 1Il'~SIlIIl 1'1111,<,1111' 111111.1';11.:,1';" 11 1'1l:.'I'llIwiJ'o p;ll'a o
sl'l'\'i~:o 11;1 "'"I1P:lllhi;l. 1'0111 ql\lllll ;lill,';II;" o h'"IUI';I!'ill, (' a
(I"I'tll d31';', rugu/;IIIIt)lltll ,'111 qll" :'11 1I".'.'I'I'IlV:1I11 SIWS IIbrig';,
~iíes, depois de prl)ViallWIlII) ;q'P['llv:1l11l IlI'la aSSetlildt'ia ger:iI.

~ :L" U conselho do dil'el'(':tll 1'1111111 !isl'a[tomarú 1'011[;18 ao
gerente, o do tucto as Illtll;;I';1 to<llls os JlJI'ZCS soh IEJlallcllle
apresentado pelo mcsm» gl'l'l'llt" o h'r;'1 IIl:iÍs ;I, nttribuiçúes
seguintes;

~ 'L o Dirigir e ílscalisar junto ;;0 gl)rl'ntn a ad ministração
de todo, o, negocies tl'lllknti's;', 1'1'IIl[inllhia que ]\~O Inrcm
do mero expedicu te.

~ ti." Conceder pcunus d':lgu:I 1\:1 ,'onfllt'mi,l:tde 110 cnn
trato, proceder á :Jl'l'üllJ;it:II::li) dos ,'lIafnrize" nutoríznr ns
(le,peZ1Is ordinarias n li\traol'llinaria" ,niJlllctllmlln «stus ul
timas á approvaçüo da :JsSCIIJldtSa gl'ral.

§ (i." lJi,cutir e npprovnr 1'11111 i"~ alterai:tleS que julgar con
venicntes o orçamcnt» que dl'VI' sl'r oqranizalln pelo g'el'l~ntc,
e, depois de npi'rnv;1I10. ""1';'1 I'''t,~ :li't'llSenlatlil na primcira
reunià» lia assembl-u gl'r:l\.

S 7. o Convocar a ;ISSClllhl,"n g(~r;d nos t'~'II[)OS Ol'dinarin,?
c oxtranrdinarinrncute quamlo julgar ol\l\'enienle, ou a
requ isiçúo do geron\() ou di) al'l'ionistas I1'W rellres('Il!elll um
terço do cnpiíul .

§ 8." Nomear eai~n quo se iu.-umhn do recebimento que
Iór rlev itlo ;', compallhi;l, I'\igin<!o liança e condições que
g:lrantalu :I sua I'l1Si'i1n":i1lilill:<<I,'. PI'I,'[','rilllln para iS:;D qunl
quer ele '1'1(, ;](Tillni,t:IS.

Arts. :ll, 3:l, 33, :VL I' :\;j '"Pi'ril"~m-sc.
Art. :38. Em VI'?, de-l'illl'lI-lIiga-se-tres.
Art. '10. EnJ vez ell' - ;lllnJiuisir;II"'~o - d iga-so - cousclho

dircctor .
§§ 2, :3, ll, ti, U,7 o 8 sn ppriutam-sc .
Ar!. Ii;l. Em vez de-adniÍnistraç:to-llig-a-se-conselho di

rcctor, em todas as cccasiõrs 1'111'1)111' [orrnt ('IICOlllradas nos esta
tutos estas etcnressões .

Art. '11. Em V()Z 111'-11 i]'()etl 'I' -,liga-se - presidente (lo
consclho ,

Art. li6 :
§ lo supprimn-sc ,
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Arlig-o. A g-"foncia, manejo o ndministração dos ncgnclos c
('xpodi('ntl' da ,'omp:lllhi:l -om pOIll'l"'s I'ara obrar como mo
lhur ontontlcr em IJeUt'li<'io dclln . levar a eílei to as reso
luções 110 cnnsetho, podendo cmntndo nppr-llar dellns para
a assembléa g-n:II, flue ser;', convocada no prazo de oito dias.

§ 1.0 Propor os ompregndos da cnmpnnhin, não sú para o
escriptorio, como para os trabalhos e serviços da mesma;
podendo suspendcl-os ate" scsscrua Ilias e propor-lhes a do
missão ao cons,dho de d irccçào ,

§ 2." Apresentar srrnl'stralrnelltl~ nm rolatorlo minncioso
,lo eslado lin comp:llIhia I' do 0'1'11" Irallallllls, para ser prc
seut« pI'la din)(:I)11 n:1 pri (11I'ir:l rcu n i:11I da assl'mhlt"n fiL'rn!.

Ar;, '18:
§ 2. u I':m vez de-requerer ao Ilin)I'tol'-tliga-se-no con

sclho do direc~;lo.-() uinis com» está •
Art. ;;2. Em vez Ile-I'special's procuradores, reprrsontando

mais do metade do capital -diga-se-por seus hnstantes
proeuradores, representando o t()r~o do cnpitnl .

Art. ;;;30 S,"llll'nte :lecionislas de cincoenta acções para mais
poderilo ser eleitos membros do eonselho de dirccção ,

Art. 5L () conselho di' Ilirccç;lo ,er:'1 renovado de dons em
dous aUIIO" podondn ser reeleitos todos os membros, sendo
todavia a reeleição di: um ohrigatoria.

Art. l'iJ. () cousolhn til' din:cci\o se reunirá ord lnarinmcnte
uma vez por mez, e e"t]';lOl'dill:;ri:JllJl'lItl) quando elle ou o
gel'fmlt' julgar prnr.isn ou o 1Il'I:silll'lltt' (lo consclhn o ('<111

vocal'. As uecislll's ,er11U tOIlI:Jdns por maioria alisolnta de
votos, e os veucirlos pOlleriio declarar e motivar seus votos
]101' escripto nn actn ,

Art. mi. () conselho do direcl'i1o nuuicará d'cntrc os seus
membros 11m presidi'II!I: c um "vi('e-prrsiden!e, um secre
tario o 110115 adju nto- , (}s Ilirl'e\ol'f'S IIf'r(','beriío a gl':!tilicat;:lo
de l'iO;) lIlt'nsal'S cada UIIl.

Art . ;';7. :'\0 í mpedinu-n to de qualquer dos momhros do
conselho de diI'l)c~'i\o, cru ocrasiâo do ser convocado será
convidado para substituil-o o íuunedíato em votos. - (Se'
gucur-se as assignaluras.)
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DECHETO N. 82Hi - "]o; 3 DE SETE~mnO DE 1881.

Coneodo privilegio a Alc:clIHlrc Ilcr ..:'OIl rara ccrC'.a~ mo tal liras de sua
illli{\I:~·}O.

Attendcndo ao que Me r.'q1lcreu Alexandre Berson, e de
COllformitladn com o 1I:1\'1'('i'\' tio Con,.;r'lhi'iro Procurador da
Corô:l, Sube!'a1lia I' F:IWlltI" :'Í:li:ioll:d, lki pu!' hem I:rl1l1'cllo!'
lhe prlvilcg io, por 10 :111110";. p:lr;1 :1:' ('1'1'(';15 metallicns de
sua íuveução, 5CglllltlO:l dl'sl'rilw~o I' 1i,o,IJJl!lII que apresentou
e tlcam archiv:luos.

Pedro Luiz Pereira de S01lZ;I, do MI'u Conselho, Ministro
c ~;ClTlltario dI' I'~:'lado d",: "I1'i'IH'io,,,; 1'>:II:III;~,,'i!'ns c lutoriuo
dos da Agricultura. COIIIIIII'I'('io I' Oh!':" luhl ira», n,silll o
tenha entendido e f:lI'n cxecutnr. P:d:wio do !lio de Jnueirn
em 3 de Setetnhro ,fI' 1;\:-:1, CO." rln lIlIIi'pr'Illlrmcia e do Iin-
poria.

Com a rubrica de Sun Mageq~tle o Impcrador.

t'câro Luiz Percir.i de Souza.

DECHETO N. 82'íi-llE:) DE 3ETE:,lDnO DE 18fH.

Ito.luz a tO:OrIO) o wpit11 dll ,0:(1)1),', fixal!o n \ cln usnla 3." do Derreto
11. (~G'~!; d,~ l'r de \!.:,):,;ll) de 1~77.

Attendrmdo ao flue l'('pl'l"I'lltOIl Jouqnim Ovirlio Saraiva
de Carvalho, conccssiuunriu crnu D. Filippa Dias Haptistn,
das minas de ouro, chumho e outros nuneracs existentes
no mnnicipio de Api:dl~-. tia l'rovincin de S. Paulo, Hei
por bem IIcduzir n \Il:OIIII;~ o ('~I'ilnl de :lO:OOOp, que IW
fórma da clnusula :1." do 11, ,prelo I\. lili(ili do H d I' Atrnsto
de 1877 deve SDr ('IiIl'l'(~~~:ldl) 1\1'103 f'UIlf'l's:,iou:II"Í()~: pan Il:e,
dar direito a cada li I li'f (!'tIa ti" sua PI)l\I'1)3S:IO.

Pedro Luiz Pcroira di' :;OIlZ:I, ,lu :ll,)u Conselho, Ministm
e Secretario de K:':ttlo dU3 i\'1'gorio,.; Estrauvciro- c in teriuu
dos da Agricu ltura, CUIIlII1f!reiu f' Obra, Puhlicns, assim o
tenha entendido e Iaca I~XN'II!~r. Palncio do Hio de Janeiro em
3 de Setembro de 1881, tiO." ria ludepcudenola e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Mngcstnde o Imperador.

]'".11'0 Lui: I'creira de Sovzu.
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DEcnETO N. 8218- m: :.1 Df. l'ETf.\llJnO nn !8fH,

COJlcedo pormi ssão aos llarh:l.l'cis j oronymo Mnxi mo NOg'ncirJ. I'eui do Jn
nior o ..Agostilllw .l\laximo :\ogucir;L POliidt) pal':l CXlllof3.I'DIIl o n ro TIa

Provi nr i a do Mina s Gcra cs .

Atton<1cndo ao que MI' rp([lirrl'ralll os BaeÍ1al'l'is Jero
nvrnu Maxinio :'íOg'lll'ira 1"'llido Ju uiu. I~ Ago,linito Mnx itun
I'ii'g'lll'ir:t PI'I1irlo, I!I'i jI"r !t1'11l i:"IlI'I'lkr-IIII" IH'l'lllis:,",) parn
cxplotarctu ouro IlU (Il'l';]j<ll tio (;OllgoH!:;',; di' 1::II!qlll;, termo
11e (Juro 1'1';:lu. na l'ruv in.' ia lli: ~li!I:I; ::"I"a"" I:U[II :1:' clau
sulas quo cntu esle hai x.un, (I:;,;i,';nad:ls 1' 0 1' 1'1'dro Luiz I'e
roira di' Souza, do Mru (;OIlSloIllII, Ministr« c Sl'cl'c1ariu de
E';tado ri,,:, ;'I'g'lJciIIS E,tl'allgl:irlJs 1i iuu-ri nu rios 11:1 A'l'icul
tUI';'J, I:IJllllIH'["i'jl) e Ohras I':tldil''''', '111(1 "",i/tl 11 tl'lI!!a 1'1l["I1

didu e 1:lça ('.X,I't'lll:tl'. 1',,1:3,'10 <l" Bio de Janeiro I'm :1111~ Se
tembro de iNSt, 1\0.0 da Illili'[JI'lldenl'i:, I' do Iurp.-rio.

Com a rubrica do Sua J\l:lgllstadc o Impcrndor,

1'1'il1'O Luiz Pcrcir« de Souza,

CI:lIUlula .. a que. se ref"cre () Decrctn 11. 8~48
cle...ta <lot"

E' concedido o prazo rle I1IH]" anHOS, eontndos desta data,
aos Bachnrcis .fi'rOIlVIIl'l :lla\illl!1 J\:1'.c.:I!I'il':1 l','nidu Junior o
A':(l:'lilllio ~1:L\.iI1\l1 NO;;llllil'a l'cuid« 1':11':1, S"11l prcjui..« tios
dinilus de tcrc.-iros C\ldul':lr"1Il jnirla.; Iln ouro lIl) .uraial
de Congonhas de Campus, tcru:o de (Imo Prelo, da I'rov iucia
do lIlilWS Geraos.

li

As cxploraçõc" poderão ser Icitns por qU111(1l1'r dos mo.los
rcconuneududos pel:1 srieucia , A" 11:11' tiverem rle cll íuzcr
1'111 terrenos pO:;Sllirlo:" I'(\}' meio dl~ SOllrl:l':CIIS, cnvns, poços,
g;ileri:ls snllll:rl':I110a, ou a I~I·'I.I aberto, 11:'0 1'IIIlt:r;lo :'''1' cxe
clllacl:ls sem :Illtul'i;~"ç:\u C-tri 1'1:1 d..s pl'llprietaril!';' :,j esta,
porélll,lil,'S Ior lH'gad:l, pOI\l'l';'1 SI'I" suuprida p-Ia l'rl'sidell
ria da prov iur iu, mediante ílançn prl':,t:trl;1 1'1'105 COJlCI'SSiUlIa
rios, quo rl'sl"JIlIJI'I'i'ío pc!;( indonm izaçào di; lodos fl' prcjui
zos e damnos cau-ados ;11)5 proprietario»

Para COIICI'''':IO de sCltlellla\ltll sn pjnimou!o, o Presidente
da provincia mandar;"), l",r f'dit:lc:" iulhuar o, propriutarios
para, dentro riu pr:lZl! ruzunvel Ijllll murcar, ;!jIl'I"I:ntarcm
os motivos de sua oppl,,;i~':IO I' requererem I) que julgarem
nccessario a seu direi to.
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III

o Pn',idcnte (la provilll'ia ('onl'eclerú ou negar:'1 o snpprl
mentn roqur-rido, ;C1 vi-In das r:lziJ,'s I'\pclld ida, pelos pro
pril'!:lrios, nu Ú rl'\C"I;n di':'\"', ill'"lirr:IIHlo os fltlldnll\l.nto' de
SIW dl'(,is,cIO, <1;1 q II:d I'0dn:itl ti, i11 !nl"S:II!O:' recorrer para
o l\lilli,terio da Agril'lillllril, COIllIIlI'ITio e Obras Pubticns

E,\(, rorurso, 1'"1'1"111, ,:'<C'1l1I'lI!1I ,ccr;1 rce('llido no elfeito
devolutivo.

Iv
Ill'lihl'rada n con(,I'''~o do '1ll'l'rilllellto da licl'nçn, prece

dl'l'-:'I'-11:1 illlllll~inl;1I1Il'1I11' ;CI ;1\idi:II';,tI d:l li;III(,n dn qlll' Irn!a
;1 "I;lltSlil;1 ~," 1111 d;1 illlkrlllliz:":;III dll' I'l'I'jlLizlh ;I1ll'gndo,
1',,10< l'i'lll,ricl;lrio" 1'"IC 111"ill li<' ;ll'irilllr:' qlle ,"I';cIO Illlllllln
dos, dous 1'1,10';; eonl','c;,jllll:>ri", I. ,111I1S J1l'los prlll'ril'!nrio.;;,
Si !JOU\'l'r empate, sI'r;cl dl'(,idido por LlIll quiutu urhitro , no
meadu pelo Presidl'II!" 11;1 I'r'l\'ilt,'in. Si o, t-rrenos pr-rtcn
corem 31, Estndo, o liuill'" ;I(!,ilro ,,'r:'1 llOllll'ailo \11'10 Juiz de
Irireitu.

Profl,riilo 111:11111", os r'III1I'I'",iollnrills serão ohrigndos a
el]'I'I'tlwr llO pr:IZll de oito rli:l" ti dl'J1I,,;ito da 1i:l1lça 011 I'n
g:il\wuto da ill\pOr l;ll1ei;1 "lU '1"1' 1'1\1' mhitrarln a indellllliza
(io, sem li que não 1111" c-I'r;cI 1'llllc,'r1irlll o slI[i[irimentl) da li-
ccnça.

v
A inrlernniznçãu, lI<' '1\11' II'ata a clnusuln :JIItucedl'ntl', ser.i

devida ainda quan.lo :IS e'i.plor:H'ÕI):' [III'UIl1 reitas 1:1Il rcrrenos
de pro[il'il'll:\ill' (los "IIIII'":,,illllill'jos 1'11 do E:'talln, utuu vez
quo dl'1la IH)"Sa pruvi r .l.uuu» IJIl prejltizo aos ptll[il'ielal'ios
conflunntes.

Serão ig'ualll1fllJ!l' tllrrigar1o.';1 rcstnhelcror ;'1 SU:l I'USt;1 o
curso natural ,1:1s agll;!:' qlll' ti\I'rc!1I de desviai' di' SI,1I lrito
pela Tll'eessil1:1du Il(ls tr.rh.il h.» d;1 1'\[illll':H'~o, Si o desvio
rlessns :1glWs prejud har a lerr'eiro, não o poderào f:lZl'r sem
licença deste, que pOil"r:'t SI'I- sl1p[irida mediante í ndcmni
znr fí o, na íórmn IlStabel<','id;1 11:1 rlnusula r,,"

VII

Si dos trabalhos Ih exploração resultar a formação do pau
tanos ou estagnação de :lglJaS que possam prejudicar a saude
dos moradores da CirC\llllvizinlt;ll1ça, os concessionnrios serão
obrigados a descccar os tl'!TI'IIUS alagndos, restituindo-os a seu
antigo estado,
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lO:W

As rrsllni7.ns 11r minas por meio de rnvus, pOI,'OS e galerias
no tm'l'itorio dl'sta I'olll'essão não t,'rão 10g:lr: 1,°, sol. os edi
flrio- o ;1 1;; IIIrtros 1iL: '11:\ eireulnr'TI'ur'ia. salvo na ultima
hypothese. s.uncnte 1'0111 conseuti nn-u tu r\i'I'I"sO e por I's',riplo
tio rospoctivn pro[Jrirlario. Este I'Ollsl'nlilllento, não Jlod('rá
ser supprido pela l'l'fosiurnl'Ía da pro"illl,in; 2.°, nos caminhos
e estradas plliJl icns o a I () metros 111' cada lado delles ; 3.",
nas povoações.

IX

Os conccssionnrios farão levantar fdan!:'s geologica e topo
grnpllica dos 1"I"I"eIlOS "xplor:01"s. 1'11111 p,'rli s 11111' dOlllollslrl'llI,
1:1111'1 qn:lnlll pI'rllliltirl'lI1 riS 11';1/"111,,1' ,/'!r' ti"erelll reilo,
a snpl'rp"<i':;lll rllh 11;1111:1(1:1, IIlilll'r:ll''. ,'rcllletil'rão as d it as
plantas, por iutcruu-Iiu (\:i Presidl'lIl'ia rI:1 prllVilll'ia. :i ;-,"(']'1'.
taria de I':stal'" d,)s ,\il'go"ill.'; lla ,\grieu!llll'a, t:OllllllrT"io e
Obra·: Puhl iras al'ollllJ:1I1hlllLis

L" De amostras rios mesmos mincruc- e d:ls ,'al'il111;Jrks das
camadas de torras :

2. °De uma Ih~,"ri(ll:ão ruinuriosa 11" (loss:lllça das minas,
dos terrenos de dominio puhllcn (' p.uticu ln r 11I'I~es.<:lrios li
minor:lção, com (]r1Signnl,,,'lo dos propl'ietarios (Ias edili
cações nelles I;xistentes e do \1S0 Oll em[ll'l'go li que sào dcsti
nadas.

Outrosim, indicarão qual I) meio mais apropriado para
I) transporte dos prorluctos da mmoração, e qual :I distancia
entre cada urna das miuas c os POVO:I'!OS tuais proximos .

X

Satisf'eitns as -Iuusulas (1pstp rillerelo spr-Iltl's-h:l ronr,edilla
autoriznção p:lr;llavr:lr:ls min.rs que doscob rlrem nos logares
por cllcs indicadns. si provarem ter a Inculdadc precisa para ,
por si ou pllr meio dI; compunhia ,/110 org-ani7.arrm, manterem
os trabalhos da IlIillerl!<::io 110 c.s[:1I10 r:\i:_idll pila poss:lllça das
mi lias.

Na h ypotlu-sc de 1,:10 ser-lhes con('l'riil];1 a lavra das minas,
1'01110 desl'oliririllrcs desta~ tr-rão dirtitn a um premio íixudo
pelo (;ol"l'rno, segullllo a impnrtnnr-in rlas minas, e que lhes
será pago por aq uelle a filiem forem «llas r-onocdidss.

No aelo tI:I concessão (la lavra serão estahelecídas as con
dições quo o Governo entender 1'011 ven ientes no interesse,
quer da mineração em geral, quer do Est:ll!o e rios parti
culares.

Palncío do nio de Janeiro em 3 de Setembro de J.881.-PeílI'D
Luiz Pereira df Souza.
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DECHETO N, t12í\!- Ofe 3 lJ!c SETE:>UJnO DE 1881.

CO!lrodo perJllis~i"i(] :10 I:ri" ulo l ro .Iu,,,·~ Jn.iqui ru do Carvalho para lnv r.vr

0111'0 e ou lrn.: llli 11:1, I'roviucia 110 JitIato (;l'OS~u.

Attondoudn ao qlll~ 1'1" !'rqnl'rru O Bricndeiro José Joa
qu im rln C:II'\':IIIIII, 1!I'i !,O!' 111'111 Cnll(~p",'!'-IIII) pl'rmis,;lo para
]:'\'1':11' our» I' ,)ull'll IIHllI'!':II', 1111 rio (::I":w:iI (' SI)IIS :<l11ll01l
tp,. lI:' ell"I:II'I':1 di, :-l, l.uiz di' 1::1('('1'1", "11:1 Proviurln de
Mal-i (;!'O"'I, 1J1I'''i:llIll' f" "i:IlI-III:I:' (1111: ,'0111 !',te haixarn,
a':.,iC:'llfll!:" po!' 1','dl'll Lui.: 1"'I'I,i!'a "" SOUZJ. r!o Meu (:011:,,:1110,
hliu i-Iro n :-;,'n:'l:lI·ji. di' 'i.;l:\dll "'i' .'\'''~III'i(,; 1,;,t!':lllc:'r:i!'I),; Ú

i n trrinn do" d:) ,\~Tii'lillllra, Cnuuuercin () nbrus Iluldicas,
que assi ru o 11::11", 1'llll'lUlidll I' f:lI:n oxcrntnr . l'alncio dll
I\io d,' Jaur ir« "l)I ': "" :;,'II)lli!Jrll ti .. ::-:81, UO," Ila lndopcn
11~'Heia e du lll!III\l'jo,

'C!a"..."las a '1"(' .... ""'{"'I'(' () I)eel'eto rr , 8~~9
.s..",t...lata

Ficam concedidas :\0 BriQ,1deil'0 José Jonquím de Carvnlho,
1:;0 datn, miucr:«- d" I'll, í:j(j IJl':II.'ns '1undrnd:" ( ü8li,ilíil )
no rio Cal':I(':ri e "I'li; :dllI11'lltl'S na eIJIll!lrf':1 di: S, LUIZ do
Cael'l'i'S, P!'lIvilll'i:1 rili ;!:tllJ (;1'0<';'1, pilr:1 lavrar jazidns do
ouro e outros IIli!II'I':i l'S, sem prejuizo do dircitus de terceiro,
e pdo prazo d" \Iil nn uo:

11

Dentro do prazo do r-inr-o nnnos, contados desta data, o
concossionario f:11':'I illi'tI ir I' rll'lII:lrCal' as referil]ns t!:i1as li

aprc-cntar.' a !'i'o.;pel'ti"n planta :lIl Presidente .la provincia,
quo 1Il:1]llIarú \,I'rili'::lr a exal'tit!:111 por cugonhoiro dI' 511:1
confiunça, l'IIJ'l'l'nd" a, 1\ro,qll);::IS d,~ Illl'dil:illl o as do verifica
1;:'10 por conla 1111 l'IIIJI'I's:,illll:lJ'io.

III

A rno(lil.:i'ío li (Iem:lrerl!'~O dos terrenos concedidos, ninda
(lepoi, rI,' vcriflcnda. IÚIO 11:11';1 d írciro ao coucossíonnrio para
lavrar :1' minas OIJ1IJUII!iIO n:'II. provar perante IJ (;lJvcrno
ter ernprcgndo 1'!l'OI'·liY:iIlICnlo o capital corrcspondonto n
10:000:) por data ruiucral.



IV

Finrlo o prnzo de cinco annus. contados (la prcsont« (1:111,
~i o eonee:,sion:lrio n:11l tivl'r elllprr'gatlll n souimn corrcspnu
dente a lO:O!llli~ por data mineral, penil'rú o direito a tantas
dalns quantas Iorem as parccllns iguaes a essa quantia, quo
faltarem para prefazol-a.

V

N;i íúrrna do nccroto 11. ;l~23!; de 21 [l,~ ~Iart'o de 18ii'[, será
consilkr;lua cllcctiv.uueute I'lJlpn'~ada e pUr[;lllto inr lui.lu na
quantia proporcillual do quo lrnt: a clausulu ;J' a i mpurt aucia
das [les\I"Z:Js das segllinll's v,'rlJils:

L" Das oxplol'ar;iJes l~ lrali:t1ilos pr,'liminill'cs llilra o dcscn
volviuiento ou n'l~l)!1hl'('illll)llil) das minns ,

2." Do custo dos tralJ:illll)S l1:l Il1udÍi'::o l' dl'lllarC,~(':!O dos
tcrrcnos. lev.mtarncuto da re;lloctiv,' plci,tli! c sua vl'filil'nc;lI)
pelo Governo.' '

3." Da compra dos terrenos orn qu,) demorarem ilS datas
mineraes , •

'L" Da aCf[l1isição. transporto e collo('nr:iio tio instrumentos
e mnchinns ilcstiua.los ans trnl!a!hos di) mincracno .

ti." 1'0 Inlllsporte de "llgl]ll!lI'iro s , cml'rcgallos [' tral.a-
lI1t1dOrei.

Fie;} [miellilido quo lll\:,t:1 vr-rba ll;111 5" "ollljJrcl\l\lldl:r1ío n,
dO':I"'ZilS provenientes tlil,; vi:lg"ll; d i.nin- rl'~':ul:II'I:; o con
stantos f];)O: minas pilra lIll:t!'IIII'r [IOI'''ill::'''1 ou v í.-n-vrr-«, que
estI'O: i n.h vi.luos Iiwrl~lI1. 1012'1 lIlW e>l"i"1Jl concl ui.los os
edilicius parll n sua re,id'lll'ia no [ogill' d:1 IIlin:'r:lf':liI.

I;," D11, 0111'<1,; feita" om vista do,; tr:I!JiJi!I"S ,1:1 IIli,ll\rill';1I1 a
facilitllr o tril/l,;port[~ 110:; prodl]('to,;, c 111'111 ;"si,,! :1'; f'il,;:i; ti r',
mor.nln, anunzcus, lIJIieillil' I) outro- "dilil:ills il:di';l'l'lhIVI'ÍS
;', clI~l'rcza.

7." !lI: :1I'1/1Iisir:it:l do nnuuaes, harcos c (:;;!T[J[:ns e l/unc;q,lcr
outros vr-hir u lo» 1IIIl[ll'egndos !lOS trnhal hos das miua- o no
trill!."l")rte til: ;-fcns [lr"tllld!IS.

8." 1)0 custo d!!s trnhulhus f'\l'l'IlI:1I10s para a lavra ou de
qualquer Iksp('za feita bon« í'r/,' [Iara runliz ar dolinitiva'fl,'nte
a míncração , lica!luo ollkllllido que o custo d:ls pl:llIli!I:\IOS
Icitas 1)('10 COll[:cssionario uào ,:orú levado ú conta do (';t[li tal .

VI

j\:; provn:; rlus hYllfltlll'SC':; da C,!iillsula anterior >1'1'::0 :111
mitlidas flOIlI/ [ul»; m.rs 11 ilrtilil'io l'IIIPl'i'é:'IlI" p:II'" i ll u.l i r 1\

(;OV('J'no Useus mnudntnr ios. 11I~':o que 1""1' [1í',:l'Illlerlo, far:.
caducar li [ln'sente (~OI\(',I\'S:~IO, perdendo 11 conf'[~s:,iOn[irill
0\1 '1l\i'lll n rt'pl'l'sl'ntnr 'Il1illq\l(,1' direito :', inLlelllniz;II::III.
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d'l pro
PI'I'sl:idtl
[JI'rd:l.'i u

o conccssiouario lic:l oiJl'i~;'ado:

\.0 A npresentar Ú ;lppl'fII'~\f'i\O do (;overJlo a p!:lllla das
ohr;\5 para a lavra que tiver 1[,) r:!Z\'I'.

Esla pl:10111 dl'VI'I'II ,('I' 1"1:1111:11111 por l'ngi1l1ll1'iros di) minas
011 pllr [i1~SSIl:\ \'('I'I)IIIII'I'id:IIII(~lIk ha!,ilil:,da 1I1',le gl~lIel'o dn
t.rah:d 110,

Fie:1 ulltl'\l(lid'l '1111! o l'I)III'I'ssi,)jI~lrio 11:10 plI[I['['ú r:lzl'r
cavas, poços IIl1 ~ldf'ri:ls p:lra :1 I:IVI';I do IlIil\l!ral dG SII,1 cou
CI'SSi\,1 ,oh o:' l'llilipill' P:lllil'III:I["" 1':1 I:; II\I!tl'l)S 11,' cirou mfe
!'r '11ela del l.:- , 111~1I1 '1111 1'''111111110< I' I'c'tr:ldlls pIIIJli(';I:' e a LIl
metros de ~ll;L~ 1l1;ll';;'I'Ilc.;.

':l." A rullocar I' I',)II','IV:II' )Ia dirl'I"""o [1", t rah.rlhus \J:l 111Í
III'rl\f';IO l'I1';I'llill'irll IlliI,ilil:"I!l 1111 p"rilo. ('uja 11111111':11::10 ;;1'1;'1
('olllii'i1I:"la 1'('111 vl in: I, 1i:l d" \ riru l tu», t:1l1l111l1'rl'io e
Ohrns Publicas .

:L" A pagar aI1111);d"I"lIle riu r I"'i, pllr bLI(':1 quadrada
('1'''2,8'1) do telTI~111l Illilll'l:d, 11:1 r'JIII(II do '1111' dis!'I'I' o 11. 1,
~ 1" do art. ::l:: da LI'i li, "'jl)i di) ~!(; de: SI'IUIIII'I'I) de lHtii, I' a
en tror todos l'., :IUIl", ':11':1 o 'I'hcsnu ro Nacio)]:il CUIII a
quantia COI'I'I"[lIIIIII<II I":>. "li!! pr!!dl!I't" liq uidu da tu i
1I\'raC;'o,

1" ,I A snjeilnl'-'il' ,',< 11I'lrll.'.'li",; Í\ r"gul:tlll\~nln;; filie Inrcm
I'\pl'uidu, [lai':I;I p,di"i" d,l!' ru i n..s .

;;," A i nd.uu uiz.u: o, prt'juil.'" 1';1w::a:IIH 1I,,'lu.: trn halhos
da lllinl,'r:\(,~5() '1111' ['1. '\ il'l'l "li I dI! l'IIIII~I. UII i)]Oil.'iI']'\'<IIlcin
d!)s [lrt~l'l~ilos da ,(',il'llI'i" I' ,]:1 [lI',i1il';I,

E;;t:1 iudl'llIlliwç;\l1 I"JlI;;i,til'l: 11:1 '1111\lIti:l '1llU Iór ;uiJitnllla
pelos peritos do (;0\'1'['11') lI!l 1'111 truh.ilhos 'Ini) ro!'ullI Indicados
para remover Ull l'I'IIli'di:lr () mnl causado, n 11:1 olJi'igaçJo
de prove!' a su lrsistenri.. lills inrlividuos que SI' in u tili-auetn
par:\ o trahalhn I) (Li~ [;ll!lili:1S IIIIs (Iu(' rnllITI'\'l'IIIl'1ll qualquer
dos C;ISOS acima rl'!l'l'id"c;,

li." A dar couvcu ir-nt.: dirl)('(:Jo :'t:, ;Igu:,,: canalisndns para
os tralml hos (h lnvrn 1111 '1'1'~ lilOt;UI)I!I das mi nns p galeria;;,
do ruorlo '11\1' 11"" 1i'!I!"lI! 1":I:>gll;l\J:I" 1I('m [l1'1'j11l1i'lIll'llI a
terceiro.

Si o desvio (10'U" :"~II:'S pr-jtulicnr a 11)1'l'1' i 1'0. o coucus
siunario pedir:'1 jll'I)\'hl:ll"IIII. o ;;"U con-cntimcnt«,

Si (';;te Ih" 1','11' 1I":~:Idl). 1'1"1111'1'1'1'1" ali 1'1'1',id"IIt.1'
vi uc ia o lli'cl',,,,rio '11I'1'lilll"lIIU, IliI'lli:1I1111 !i;II\I.::l
pelo eO\lccs.,ioll;lrill, l]lU' 1'11.'11\ 111 dur:', LH,.lo:, prcjuiz.»,
d.uuuns causados Ú 1'l'OIJl'il'd:ldll nlhcin .

Para concessão de sellll.1 [Jnnll~ snpprtmcnto, o Presidcuto da
proviucln mallllnr:í por !'dilll!'.' i ntiuurr cs proprietnrios para,
dcutrn de pr:lZll i'aZ!I~I\'I'!, I[I\!' 111:11'1'111', ;'\lrl'SI'1I111[','1Il os mo
tivos de SlW OP\lOSi,;iill (J H'IJIII'I'Ul'I'1ll o 11l\lJ julgarcru 1111
{'IJs,tlrio a UI)1l\ de seu direilo,

O Presidente da prlll inrin eonccder.i ou uegnrá o ;;u\lpri.
mento requerido ú \ isla das razões cxpendidas pelos \11'0
príutnrios, ou :í sua nlll'lin, doclarnudo os fundamentos do
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sua dccísão, da qual poderão OS Interessados recorrer para o
Ministerio da i\griclIltur:., Commercío I: O/Iras Pu hl icns. Este
recurso, poréru , ,ÚlllCllll: "~rú 1'1'('l'iJido 110 eflcito devolutivo.

Dclihcrnda a COI}('('O'S:'1I1 UU supprimcut» da Jicel1l.':l, pro,
cedcr-se-hu imnu-dintam.-nte ú ay:di:u;;lo de que trata a
clnusula 'i», ou da iudcnmiznçãu t1'IS projuizo» allogados
IH:I"s proprictnrios, pur nuiu di' .uhitrus, '11[(: serão IIOIUI':UJos
duns pelo eOIlI'(!O'sionari" (' d"llS pelos propril'tarios.

Si houver I'mp:,l" ,'1'1"" tll'l:idido 11"1' IIIll q ui utn arhitro,
uomeado 1",lu i'I'I'sid"llll: ti" pr,,\·ilwia.

Si "s terrenos III:rlellce!"'1ll :11) E,I:ld", o quiut» nrhitrn
será nruncado I,do Juiz li<' Dirvitu .

l'rof,'rido o lnurlo , o cOIII'I'O',ioll:lri" ,'1'1':, "il/'i,c:ado ,1 cf'
Icctuar 110 p;',m' de 0110 dia, " tlel,,"il" da lia 11 1,':1 ou paga
nu-uto da illlporl'lnl'ia oiu qu:: 1',',1' :lrIJi!I',ll\;J a indrtnuizarúu,
SI'ln o que Il~O 11\11 se 1':'1 I'll/u:edll!,IO O'llllPliIl11'IIIo l/:l liel'III,'a.

'l .» A \'I '/Il1't\(:I' 'l'IIlI'str:tlllll'll!e :10 (;iI\'crno Irnperiu}. 11"1'
illll'l'llll:dio ti" I'lIg"'lIilt'il''' li,l';,j I' ti" 1'1'1',itll'lltl: tia 1'1'0'vi ncin, 11/1) r,'lallli'ill c:il'l'lllIl.'t:>lII'i,,"" tlu, II':t!I:IIII"," lilll 1'\1'
C:IIÇ;IO 011 j:i l'IHIl'illid", I: I:,h 1'1',"1[;111", IIlilitlos Jl:I/Ililll)I':\I"-'o.

Aklll desl,'" l'I.'l:ilorio, sl'r:, 1III1'i":II!1I a 111'1',1;11' qU:II"'i11t:r
rselnl'l'c:imentos '1111' llu: 1'01'1'111 I:\i,~ill"s p,'lo CO\1:I'1I11 1111 pOI'
SPIIS dl'/I.'g'a"o,.

A illo'},';I'I'\-allcia do que li,'a ('\[lUs!O 1100' ~~ lo o 2" da
prl'('edI'JllI' clausula. H"rú 1'(llIid:1 ('11111 :h 1)I'IIaS Úl! dilllinllil:;'o
do prazo da eonCI)';O';(I) 1'111' 11111, Ul/IIS "I) trcs nnuos, a arhitrio
do Goyerllo. I' p:lgamellto do dolJl'o d:l '111:1I1tin dovidn, I' com
:1 c:ldueidnd,' (la mesma CIIIICt's,S;IO, Ihda:1 ruiuridrncia, o '1110
t.unheru será apldil'a'>el:i iWJiJSI'I'V:IIII)i:1 do IJ 110 se I"tatllú
!lOS ~~ :3 1

) e ,~. (j

Nos outros I'as", I) (;0\1'1'1111 [lodel':; impor multa« di: ::WO r)

a 2: OOOeOOO .
A rcmeuer alJ (;o\,erno .uuostrns 111' our« e de qualquer outro

mineral, de cada camada 1J1W descobrir e das diversas quali
dades que possam ser encontradas lia mesma camada c: qunes
quer Iosseis que encontrar lias explcraçõcs.

VIII

o (;overno m.uular.i , <cmpru que julgar convouicnte,
cx.uuiuar os trahalhus da lI)illl'r;It,'~o do IJUI: se trata, c in
spcccionar o mmlo por quo ,:1" curupridns :IS clausulas dl)"I"
eOllel':~S:·(I) .

() ('''llt:oO'Si''lI:1rjo SI: 1':1 1Ill1'ig<ldu a prextnr aos eOlllllliss:lrills
uomcados para uquclle Iiru us rselal't:t:iml:Illos 110 dcsom pcuuo
de sua «ommíssão, c hem ,,:,sill) a Irunquenr-Ilu-. o Ingresso
cru todas 'IS ullieinas e 10gal'I's do trnhnl ho .

J'\.

Sem JlI'I'IIIISS;I() uo (;ovrrno Jl~O pou!'r;', {) ('nncc:ssinll:ll'io
dividir as datas minemos que lhe Iorctu concerlirlas, lJ por
sua morte seus representantes serão oJ)rigau~f'-~g:Q-

(~~\I~TH'"1"

r- í :' f

"
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rosamcnto rsta cluusula , soh ['Plla Ik perda da concessão,
lambem não 1l00il'r:'1 1:1\'\"1[' I[U:III[III'r outro minora! sem
au toriznção expressa du ';OVOI'I!II lmpcri.rl.

x
Caduca esta eOllrO,',';,'III:
l.0 Deixando liI' 1'11111'1:11' <lS trabalhos preparatorlos e de

mineração ospcciüc.ulos nas Iil'c,eutcs clausulas, dentro do
cinco aunos, cunl;ldus rlcsla d:lia,

2.° Pur abandono ila mina.
3. o Deixnudn UI: lavrar a ruina por mais (lo :JQ dias, sem

causa (lo fOl'i:n maior, dl'vil\;lllWIIl\: provada.
Nesta ultunn h , puthr",,:, ;\ "II)1[!I'I\<;;:lo dos trahnl hos não

o:\cr:uer;'1 11 I'ral.o I[ 111' fi:;' 111:11'1':11\0 PI:!II! :overllo Ilar:1 J'['lHilÇ:\O

da.; ('aUS;I, que tivI'r"111 ill'll'l'illín:lrio.
'le." Nu caso lli: r,'illl'ill: Ill,i:1 lli', infr.1l'çflo a quo esteja iiu

pO.,:(a [li'lIa peclllIÍ;,l'ia.

XI

A infracção do quo lquor :te :I;IS rla11811Ia" para a qU;I!
não se tenha eslalil'I"I:illll I'SIllTi:d, scrú uunida coiu
a multa do 200;) a ~:

XII

o conces:!IJIl;lrill 111:1101 ;', transforir esta concessão !eg'itima,
por tr-stnrncnto ou ;1('judie;lr:;lo para [la:;:illWlltlJ llu credores,
procedendo, por.m, [l1'rlll iss:lI) Ilo ';IlYITllO, quo a negnrti ,i
os 110YOS eonl"'ssilln:lriu; não !'o,;uil'em os meios precisos
para a lavra U!l.s minn:.,

XllI

Si porém o ('onl"',:,'io]];lcí,) orgnniznr UIll,1 companhia
fúra 110 1111í)Crio, :1 1I'I:rl I!e!'l':í ipso r/cto :,ulJl'llg;1iía em todos
Os t1il'l:ilu:, lJu,' lh.: "'1111"'1,'111, (':;la SI'l':'1 u[,rig':lll:l a Cllílslitilir
ilI1Brni!IIl""I1:1 h:'I,iiil:I<i'r 1::11':1 rCj!l'I'';I'lli:I!-'-1 .uí iva () [I:I':'iv!l
monto ('11I juízo 011 ["'1';1 t!1:ili'. tiC:IIl<i1l ost:l!lclocido 111;" quantas
flllO,llll'li se sllsl:il:II'\'i1l entre dia o o Uovcrno ser:lu resol
v i.Ias no Hrazil pur '-11'!Jilrl)'; () as 1J1l1~ SI: sllseilarelil entre
olla o os p;lrtÍl'lIl::le.; :1\'1';\1) Ilisl'lIlitl:ls c doflnitivamonto
resolvidas nos lril)I'II:lI''; du lmpurio, 110 eUIlI'ulmitlallo caril
a respectiva It:gi,;I:I(:,ro,

A decisão arhitrnl :!I'ra dada por UUl Juiz, si as partes nccór
darem 110 mesmo i u.li v irlu«, IH! I'as!) contrario, porém, cada
uma nomeara SI'U nrhitro , sonrlo () terceiro, euj» voto serfl
decisivo, uomcn.lo [lil" :IiTt',rdil d,: nrul.ns ns pa1'108. N,',,)
11.1\'I;IlÜO accõrtl» u '~o'''''I'II'' :qll'I)SI:Il\:II';í um I) U l'OilCI'""io;],'II'jl)
outr« 1100n" d" jll'.S·":1 1":"I);IIi"I'id:IIIJI'nl.,' '1":1\i!;I'"I" I' " "'11';'
Ib:eidir:i ('n[n: cllas .

l'al(i('io li" Hio til: Janeiro em 3 de) :-)p!I)IIIlJlo 11" W81 
l'edro Luiz ]'l'l'l'illI de S')II :"/.
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CUII", ,lo !IO:'/Ill:;,.;;io ail [Lr. FoliJI[io PCI'('jr,t Cald::l:' !I;l!' L e\plul';t1' fllllJ'(' e

("]111111:':1 1I:t Pruviur it dn ltin l;r:llldt' d(J ~111.

Alti'Hdel\,l'J :10 IJIW ~Ie requereu o UI', F,:Iip[lU 1"'I'eira
t::i1dn~y IIpi por ]1I'1l1 COlll:I'de['·IIJI' 1II'I'Hli,,;,"io p:lrn rx plurnr
('01,1'11 e cluunho IIU LI'rIlIO do Itio l'ar,Jo, lia l'roviuría de
S, I'edru Llu lIiu 1;1':11111,'. Ilu Sul, "'I1l1 ri' l'lau'ul;,.'< 'illí: 1'0111
este 1,:,i\:III', a,,;j~'Il:III:,, 1"11' l'l'dru Luiz !','I'I'ira d,' :';'11Z:I, do
MCIl COIISC!Il,), l't\illi,;lro " SI'i'I',:I:\lio d,' 1<:<la",) d"s ~\,'gol'ius
EsLr:mgl:iru,; e iu t-rin« do,; d:1 A:~rirulll!r:I, t:ulllllll'reio,'
0"1':''; I'llldir:I';, quo as;;illl u tellha elllclldido I, l':u;:1 1'\erlll:I\',
1',i1,II:io do lIio de Junr i rn "1l1 :1 di' SI'lembro dI' li";',!, (;0," da
Indepl'Hill'IlI'i:l I' dI) IIlI[JI'rio,

{~laHfõ;nla'-; a 'I"" ~(, "e I'..... " .. Sj.... ·'·('l.. li, 8:'<!'::'()
.I.· ...la ,I:t'"

«;' couccd ido u "l:'ZO d(, dOll'; ,'HIIII';, "IJIlI:lllo.' d"'!:I ,],li:',
(11) 111'. Fl'iippe I'ereira l::dd:1O' ll:iI';I. ,'PIIl PI"'.illiw dl'-, dil'f'i·
lu,; de turceiro, 1'\ldol'<lí' j:lzida:; de l'O!II'e ,'('IIUIIII", 110 Il'rlllU
(Ju lIio 1':II'do, d,l I'rolilll'ia ti" S, 1",tll'" dI) I:io (;1':1111'" "0
Sul,

II

As 1:\11101':1\'111:"; jl,'tlcl'ã'l ser lcit:l~ 1"11' 'IllalfJlIcr d!l:' 111<ldo,,;
1"'I'III11III1'n",II!lIs pela SI'i"lIci:I, A, quo SI, li\ 1'1'1'111 d,' 1'111.1'1"
{Hl)' IIleio dl\ S!JIlt1a,~('II~, f·:IV:)~. pr!~:(JS. g;l!rTi;L-: ~Urd(IIT;llll';I.-'; uu

õI 1:"'0 all!'rlo 11:10 pO""I'~O SI'I' 1');(\I'III:1IIa; ~1'III ;1(lIOl'i7.III:~O
p,<cripla UO,; prOpl'ip\;ll"ill~:. ~;i ,'SI:I, pl II'i',m, 1111' 1',',1' 1I1'!~atla.
podol':" "I']' '''IIppri.la 1'1'1:) I'r";i""1I1>' d:, pl'lI','il1('ia, 111<'lli,'lIl<'
ii:)]1P,1 ]lI'('O'I:llla p'~I(] i'1I11I'I"::j"wlrio, '1"" l'i"'plilld,'I';' I"'h
ind"llIlIIZ:II';IO Ik I,.'''", ns prl'iliil.:I', 1"'1',1;" í' d~III!lIl, ;';'11:::'

,,"S :IOS jll'Opril'!:Jrill.'.'.
I'al'a "(lIJ('r.;:'~n dI' CrJll(,lIl:III!1 'lIpprlllll'l1f" II I'rl"irll'llll' Ih

pl"Hill"ia 1I1;1I1,]al':", pnl' "IIiI'I<'::, inlilll:11' ,,' ji/'llpl·!I'I:1í;oI. 1':11':1.
d.-utro dn 1"',lZ0 ";;;:":11','1 ,/111' 111:11"',11', :lpr',,:"IIIII"I'11I "~li 111"ti
V"'. ,k ::11,1 1II'I,,,j, ,"I t: n"]III'I'I,],"II' 11 '1"1.: i 111",:11 "!II ,1 111'111 d,'
',pu di nit».
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o Presldeute da provlncia l'olleeucrit ou negarú o suppri
monto requerido ri vista da, razões expcndulas pelos propric
uuios 01\ ;'1 !'l'\ clin destes. dl'I'/aratll!') os Iuud.uuontos de sua
decisão, da f(uid pOI!l'rilo li, iuter.-ssados recorrer para o
Ministerlo da Agrkultlll';I, Cornmercio I' ührus Puhlicns.

Este recurso, plm"IJ\. -;IIIlH'IlI,' srr.i rl'l'l'llido no cl1'i-ilo
devoluuvo.

1\

()eJihnrada a I~OIH'I"S:'IO do sll(lprill\(H1to da !ie"lll:a, 11I'OC(~'
1II'r--I:-1Ia imuu-.liat.uur-ut« :i :Ivali:u::io da li:III~'a, Ih. 1j\H\ trota
;l l'1allsul:1 2", OI: ,LI iildl'llIniziH:illl dos pr ... juizlls ;dlegal!lJs
pelos pr"pril't:lri,l.s por Illoi" de :lrlJilr"s 11111) s,'rill) ]Hl\ul'"dos,
dous Jll'lo conl'("'·i"II:; ri» " r1I1U' 11I'lilS proprielarios, Si hou
ver ompate, ,Sn;1 dl'l'idid'l P"I' 11111 quinto arl.itru. unrueado
111'10 Jll'f'siill'llle 11" prOyil\(~ia,

Si os krrl~llos JlI'rll'\H"'l'I'1l1 ;10 E,st:lllo o qu i nt« nrhitr«
ser.i nomeado [H'lo .lu iz Ih, Ilil'ldlo,

Proferulu \I laudo. o l'OIH;I'Ssiollario serú obrigado a
ell'edu:lI', no prilZll dl~ lIilll ilias, o IkposilO 11" Hil!1l:;1 ou JI"
g:llIll'nLo tia iIllporta\H~i:1 1'111 quI' [,'li' :lrilill':II!a a indr-m nizn
1;:10, sem o 'I'!" lI~O 1111' ~1'I:i ,·ltl(('l'dil!o o '1ll'prillll'lIlo tia li
I'f'nra,

A indl'mniza~'ill), lI<- 'I"I~ {rôlta :1 l'Iallsula ;llllel'I'LlI'ntl~, 'i'r;i
devida ainda Ifllalldo iI,; C\plural;(i\',S lurem r,.iln, em terrenos
do propricdude do rl)lIf'I's,:i\lIl:ll'io ou do E':Lado, uma VI'Z que
dclla [Io,sn provir dalllllo 1111 l'I'I'juiZtl ;IU': pr"pl'if'I,lrios cou
tíuantc- ,

\'1

~I'I';I igll:tilll"IILI' IIJII'i~~;1I1o ;1 1',','L:dll'k':I'1' :i sua "lista 10

cursn nntu rnl 11;" n,~II;" fj\ll' tiVIT di' dl'"iôll' til' SI'II kiLo
pela lli't'i'3SidadI1 tI"s tr:,J)alltlh d;1 l'XpIOI':II:;[II.

Si o desvio de,:s:\s w'.ua, prejudicara u-rccir», não o podel'<i
tuzcr sem lil'l'lIl::1 dl',II', que potlprú SI'I' suppr idn mediouto
iudetnniznçào, li" rlO!'IlIn l'sl<1IiI'I"I'idan:\ 1'1:111,'111:1 'L"

vJI

Si dos uabnlhos tia ('"plnl';wi'ín resultar a rl){'IlI:li:i'ío d() pano
t,ll\(),~ ou ('slngn:li:~n 111' :lg'n:l' 11'11' [HlS'nll1 prejudicar a s:IUt!()
dos morndnros da ril'l'IIIIlvizinli:II\I'a. 1I conecssiunar!o ser:',
ohl'igadu n lI<::; '1'1';11'" 1,'[1'1'1111:; :d:l:'.:lIlo,s, rvstituindo-us a
seu :lnligl\ l'd;ld(1
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vli r

lOí:J

A-; pl:sl[lIizlh di: minas 1'"1' IlIl'io Ik l'aVII.-;, POI,'lh I' g'lderi:l'
110 u-rritorio d,',111 ('tllll""<ltl n:to In;1 o lo~nl' :

1," SlIiJ os ndilirios " :I Ui Illl'lro, rle ,lI:1 eil'I:llllll'lirel!l:in,
salvo lia u lti m.i IlypoliJl',-;I', 'I""I1'l1ln COlll l'tlll"'lllilllentll ex
I'rl:";";o o [lor l'sCl'il'lo do 1'I',ol'eclil'o [11' 11 [I I'il'!a rio. E,te cou
,1:11 ti meu to 11:111 [llIdel':i. '1'1' :'11 !'I'l'ido 111'1:1 1'l'e,idl'llI'ia (1:1 pro
viucia ; 2," 1I0S r.uu iu lu.s I' 1",11':111:1,; [llIldil':1> e 1i 10 IlJt:lI'U, de
l'ada lad« dollc-: ;3." li:" 1")I'OIICII(',-;.

1\

o ('IIIICli"illll:ll'ill LI!'I" II'v:Il1I:11' ]llalll:t, gl'ologi('a I' topo
g'l'lqillil':1 U'h lí'1'I1'1I0S 1'\ I"orado:, ('1'111 !,I'rfi, fi 111' dcmnnstrem,
[:tlllll 11 lia 11 111 i"'I'II!illir"111 o, ll:illallll', '1111' tiver j'f'ilo, a su
11I:;·!,o,il.'~o da, ,'allllllh·. IlIilll'I':II'-; I' 1'1'111 'tl"I':1 li" dilll" I'Jan!:t"
[1111' inl..rrnutl in d:t 1'I'I',idl'I1I'i:1 da l'I'II\'illl'ia. :'1 ;-;I'I'n:I:lria dI:
E-;I:lIltl d,):, i\",éClll'ill,-; d:1 A~Til'IIIILlla, Cl!llIllllil'l'io(' (II!I'II' 1'11
iJlil:", III'Olllp,,"IIi1dll' : 1":1('. .t111l),I'·:,,: dll, 11II"IIIOS milll'r:II'.-; e
dns e:IIlJ'lIla;; 'li' II'rra,-;: 2." dI' Llllla dl';;I:ri[l(::'o ruiu utinsa da
pO"~I]]I':I (1:1;; m iun- , do, IIIII"'IIU' til' tiulllilli,) pub lico ,) parti
1'11[:11' JlI'rl:,-;arius:'! IIliIJl'I':II':'II, ('11111 d,',i,~JlIII:1í" du-; propric
l:lrio;; d.rs ('dili":II'ÕI', 111'11,', "\i'["IIII" I' tiu u-o "LI 1'III[lrl'~O
1i 'l ue ,:-111 dl'-;I i JI:td:l-;,

Outrosim, ill"ir:tr:'! qual o !III'io 111:\i, :tp!'opri:tdu parn o
í ranspurto 11m. pro.luctos ti,: IlIilll'l'l\I::'II) 11 qual 1i distancia
entre r:IlI:t lIlllll ti:t;; lI!ill:l-; I' Ih ]lol'o:ldll," III:ti, PI'I'I\illlll;;,

x

~:lli;;rnil:l' :J-; 1'1:tIl>ul:l< til,,,t" dl'l'rl'llI ,1'1'-11,,:-11:1 C"Il'~I,ditl:l
allllll'iz:w~o 11:11:1 J:I\'I':tI' :I, Illill:l.' '1"1' 1ll';;l'olll'ir 110,-; 10g:lI'I:>
pur "'li: illtiil':lti'h. ,i 1'1'111':'1' 11'1' :;-; LlI'llId:III,"; l'I'iIl'j,;:I.-; pura
1"'1' ;;i IlI1 p"r 1III'io d,~ ""IIIP:llilli:1 '1"1' 1l1'g':IJlizll!' manter os
1I'IIiJ:tlll'l;; (/;I Jllilll'I':II':1I1 IIIl I'''':ido I':d~ido IlI'la P";;-;:lIJça ,Ia,
minas. J'ín hYPOIIII':<n d,' JI~O '1:1'-1111' eOIlI'I'did" :t l.rvra (In,
minas, 1'1111111 dl"l'lliJl'idlll' tll"tn, 11'1:'1 dil,,'ito :I 11111 premiu Ii
x.ulo pI'11I (;Il\I'!';I!), "I',~llIlll" ;I illll'lll't:llIl'ia dll;; uu uas, I' que
llll' ,nr:'t 1':1';'11 P"I' IIlJlw!I,' :I quelll I'Il1'1'11 I 1'1111, cuncr-didas ,

,\Il :1I'11l tI:1 l'IlIII'I'S':'" ti:1 1:11'1':1 "'I':-11l e,lltlll'le('id:l.-; as ('011
di('lol'" '1"1' II 1:1l\"I'1I1l 1'111elld,'1' l'OI1I'I'!lil'IIII" 1Il' illll'rl'ssl',
'11l''!' ti:, 111111"1'111':-'" "111 """,1.,1''''1' d" 1'>I:I,JIlI' till': p:II'lil'IlI:li't'"

}l:d;wio d.t nio di' .l.u.rir» :'tll : d.' ·~I'klld.tl'() 111' I~Hl.--
/'1'((11' l .ui; j1r/,,'J'''1f d,' i;rl!I:::lf.



l:lJlll'o,k JlOI'llli';:':iín;\ .\II\I'llí,\ l"l'i'll;III'!"~ 1/,1 Lp."la l:lIilll:lt';-ln p:l1.;t l.t vrar

lIIilll'I';t4':, 11;1 ('1l11:111';l d!' Llli'l;ll'-Ulillll(~ 11;1 1\!'Il\illl";;1 dI !l;L11i;1.

.\llnnlkntlo ao 1111" ,\1 .. 1'1'11111'1'1'11 AlItOl1ill F'1'I'II:1IHlc.'; tia
Cosia (;lIiIlEll'àes, 11"i 1"11' h"I'I l:lIl1l'ctll\!',llte j"'l'Illi.'>.'-';-IO 1':1l'a
lavrar Iltil1l'I';II'S 11;1 l'I)lI],II'!":! ti" I :IJiqll('.-I:ltiqll(', 11;1 1'1'lIl'illl,i;l
da l lah i.r, 1111'di;III!.I' as I'''' I! '111:,·; 'lU" "111111',\" k!i\;,III, ;"si·
~lIadas 1'01' !'I,dl'O l.u iz 1"'I'liil;1 di' SI)llZ,!, till 1\11'111:1111,('1110,
"\Iillisll'o o S('ITCI;ll'ifl li<' E,Lld" ,I"s l'\1'~III'i'l~ E-;II'illl'.lTiros e
interino ti", d;1 J\~ril'llllill:1. 1:"'IIIIlI"I'I'Í'1 n 1I1,1'~', l'llitiil'''':,
IIllO assim IIlellll:1 l'lIlcllditlll I' 1'.-11"1 I'XI'I'II!.;II', 1',Ii,wio do lIio
d'd;lIll'Íro 1'111:\ til' Sel"IlI"I'" ti" 1~,"1. 1\11" tI;1 Illd"pulltll'IlI,ia
(' 1111 lmpcri».

(~Intlslll:l~~ =1 que ~(" I·tl;':"f·~·..e oU &)h"el·("~o u. ~~~;;t

(t("~.a ah'~H

I,'il':llll l'OIlt'I'tlitl:1S :\ .\1I111Ilill I-'UI'I1:1II!l,':' tI;1 C,hl;1 l;uilll:lr;-Ii'S
;;0 Ilata~ IlJiIlI'I';1I'~ d,' 1'11.7:;11 1,,';)1,"'-; IIllillll'a!l:ls (li8ü'''c,OiO)
na ('OIIl;Il't':l til' ClliqllU C1Iilllll', I'I'U\iIH'i~l tia B;tltiil, p:ll'a laVI':11'
jaziu"s do ruiuerm-s, Si'lIl l'l'i'jll!zu UI~ dirvitu- dll ll'l'l'ril'u, li
IIc1u prnz« de :il) ;IIlUU:'.

11

Iknll'u tio PI';IZU I'" l'illl'U ,'1111111.'. '"III,lIlu" ,\,',,1:1 d:tI:l. 11

ruucessiouartu filr;i 1I11't1ir I' tlU11I.'ll'l'ill' ;1.-; I'dl'litl", dalil,; I'

:lpl'e~I'lltal';i "ni,pI'rtiv','1 pLlJll" ;11) l'rt.'ocitll'lItl' d" proviuci.r,
11 11 I! mallll:ir;i Vtll'il!I'"I' ;, u\;",li";'11I pu!' <'11,':"IIIlt'il'o lli- :'11"
(~ulltial1(.~a, I'UITI:l1I11I ;1.-; tll':'I"'Zil' tI;1 11I1:tli':;lll" ;Li til' vrri lir:«....")
por l'lIuta do 1'(·IICI'S"il'Il;ll'ill.

II1

A IIl1ltlit;;11I C Iklll:li 1':11';'" tiI1-; 11:1'1'1'111>" CUl1l'utlidw, :,illda
dl'pllis d,' Vl'l'ilil':tl1il, 11;1" tI:tl':i dil'l'iill "" l'ullI'essiun"ril' 1':11';,
lnvrnr n uunn, <'lIlqnlllllll 1I,'ill PI'I'V'III' P,'I';IUIi' o l;O\l'l'nll lei'
1'llIpl'l'g'ndu cIF'eliv'''"I''I'''' li 1':11"1.,] ('llITI"'1I1l1l11,'ull' a 11):01)1).',
JllIl'llllt:lllliw'l·i'l. .

Filltlll I) pr;l:,III!t>' illl." .i u uu-. ';t 1111 ,1IJIl, ti",I<1 da!;I, "i IJ cou
"I',,,i,,Il,11'i1l Il;;il !.i. ''I' "II'I'I'I;.<;ldll 'I ,,1011/111;1 'IlI'I't:'l!Ulltll'Uh: a



tO\;j

111:000,>, por d;lta mineral, perderá o direito n tantas tintas
quantas Iorcm as pnrccl lus igll;le, a e,snlluanti::, I[UI~ fullurern
para prl~l'az('l·a,

.';':1 túrm» tio Dcercto u. :J~:lli l!,: ~I de í\l:ifl:O de IHIi'l, será
r-onsitlcrnd« l'lf,'rti I' ;III1,~n te elll pl'egada, c portanto i1II'Iu hla
na quaruin prup0l'riuual d,' '1l1!: tratn a rlausu!« 111. :, Impor
lan"in das il"'lll'Z:'S lIa, "'c:lIilltl'S VCI'!J;1S :

I," lho' 1'\plur:u:õl'S c Ir;dlal",,, prr-lim i nnrus l,al':1 o dcs-n
vo i vinn-u!« UU l'CCOnlil'cilllcniu tias ruinas ;

~." Du rnsto dos tr:dl;IIIi'ls da JIlcllil::'lo do, tl'l'fenO"
lelantamento d;l re,pl'I'lil'a pLlnt:1 c sua vcrilk:II::io pelo
I:OY"I'IIU;

:1," lla'cu!!lp!';) dI,,: 1C1'1' 1'111 I:: ,'nl 'IllC duruorurem a, datas
mi )U'r:le.S ;
~." Da a"(l,ti,il;~o, transpllr!.l\ e l·olll)C;II.'~O (lI' íustrumcntos

e mnchiuns Ikstin:lilos :10, trall:llllos d:1 mineracão.
iJ." Ilo trnnsport« Ilc ,'ngcnlu'il")', empr':~:lllos c traba

111:lilon's:
Fi,'a cutcndidu que ncsta verba uiio se comprchcntlcrão a,

dl',spczas provouientcs das \ i:l~cns dia rias rl)gulal'l's e cou
Sl;1I1tl's das minas P:ll'il IIU:d'iuCI' r"l'oa!,':iu ou vice-versa,
qUI~ I'stes iudividnos Iizrr.uu, III~o (IUI' «stcjmu concluidos os
1'l1ilicios paru a sua rl'sidl'ucia nu lug:lr da mincrnção :

Ü." \);IS ohras íuitns "IlI v ist» dos trabalhos da mi
ueraçüo tendentes :t Iacilitar o transuort« dos pro.luctos, I)

bem assim as casas de mornda, :1l'UI:IZCU" ofllrinns e outros
cditlcios imllsprusavcis Ú emprezu ;

7," Da tlcqnisií:~U de an iuuie- harcos e carroças (' quaes
quer outros vohlculos elllprl'gados nos lr:11J:l1I1ll"; dtl.s ruiuas
" no transporte de seus [I"ounclos ;

s.: ])0 custo dos trabalhos executados jJartl a lavra ou do
qunlq urr despcza I'cita /)OIW filie, para realizar lh:linitiv:llllentl'
ti minerncão, Ilranrlo entendido quo I) custo d,IS plantaçõos
kit:l'~ pelo (~oni'l'"iol1al'io não sl'r;1 levado :'1 conta <lu rupital,

.ts provas lhs hY[iutlll'Sl" dtl clausula anterior scrüo ad
1Ililliliil' /,"1/(/ lil/I:, iuus u artilici:j "lIlpregtldo pal'a illudir o go
vrru» e seus uuuulnuuios. logo que 1,',1' descoberto, fará ca
ducar a presente concessão, pl'l'di'llIlo o r-onccssiouario, Ull
'1IlI'Jl\ u )'I'III"'S"1IIal'. qualquer dil'eito a intlum nizurãn.

\' II

o ronl',\ssional'io Ilcn ohrigad« :
I." A apresentar á approvaçãn UII (;ovorno a planta das

"hras para a Iavrn '11lt' tivr-r di' l':i7.I'r,



Esta planta dnvnr:'l ,,'1' levanlall:l por nngl'uhnirn do mlnas
ou por l)llSSIl:) l'I'I'llIllll'I'id:lllll'lIll' h;illilil:ld:1 1\1',11' g'1'tlero do
trabalho.

Fica entendido IJIlI' o l'IIIII"'s"i olltll'io II~O J1odl'r:i fazer
cavns, poços au gall'rias 1"11':1 a LII'ra do mineral do sua cou
cessão soh o" I'dilil'io, J1allil'liI:IIÜS I' a I:i nu-trn-. de circurn
fl'rl~lll:ia dcllcs, IlI'lJI soh o,, C:lll1iltillh I' 1',t1'ada" i'llhlil';IS I~
a 10 metros lI" SUtIS lll:rr':ells,

~.o A 1'01101',11' I' l'OIl'rrVal' !I:I dir"I'I'~o dos tr.rhal hos da
lJIinl'l':lç~o l'llg'I'IlIII'il'o Ir:d,ilit"dll 011 i"'l'ill1, l'llja uOIllI'ado
SI'1':1 cllIllirlllada 1"'III\lilli,;11 lio d;1 \.r:l'il,tlilrll':l, (:IIIlIIIII'l'l'ill
I' Olnas I'llldil'a",

:1." A i'a'~al' :1I11111:rilll",'II' :; n"i,s 1"'1' j.r:w:r 1J1l:lilr:lll:i
('t"'ê,R'I) do \l'1'I'1'lill 11I!1i"I"I, 11:1 11'11111:1 dl1 1J11i' di"I";" o
11. I, ~Io rIo :11'l.i:\ <I" I,"i n . 1:;07 rI,' ~(; <I:' :-;I'1I'llilII'II rI,'

lkli7 t\ ;Il'nll':lr ltldlh /1-: I]I!I'I :11':11) Tlll''''':l'lll'll !'\;wiIHI:III'lllll ;1

(ll \ ;1111 i:l '0' ll"r"~ III1I1 t II '111 ; I _~ 1111 111'1 III \ I ('! II 1i/[ \ I i t III (1;1 I1I i -
neriW:l i ) •

"'.';' A sujeitar·,,. :,' ill'l"III'I,""" I' 1I'~III:1I1II'III",' '1111' r,'if'I'm
I'\pl'rlirlos p:lra :l i'"lil'i l ri:", Illill;I''.

ri," A illrl"1I1 11 iZ:II' li' 1""jllizllS 1':111<:111", 111'10, Ir;dl:l
lha.lnres 11:1 !lIilll'I:(I';''', '1"" I'I'!I\ ir'II'1I1 ri" 1'11111:1 1111 in
«hscrvanc!« 1111" I'rr'l'l'itl!< d:1 l'I"IlI'i" 11:1 i'1':11il':I,

Esta indern n iZ:II':J!I 1'111I,i 111:"11:1 '11I:rnli:1 que r,'if' :ll'liill':lIl:l
pelo.; peritos do 1:'1\"1'1111 '111 1'111 II':d>:dlt"" IJIII' Iorr.m in
dicados para rI'IIIIIV''I' 011 1I'lo,'di:'I''' m.rl 1':II1":ldo. I' 1I:l «hri
g-:1I;i10 de provoru "1I11,i<II'""i:l dll, illrlilirlllllS 11111' SI' in u í i
lisarern parn o tr:d.:rlllll I' ri"" r:rllli;i:l' d'l' '1111' 1':111"1'1'1'1'111
UIJl qualquer rios I':"rr'; :11 il\1:1 11""lirlll',

(j," A dar ('lInvl'lIi"IIII', rli 1,,'1I1:h :lg'II:1S (':llI:di.;all:l" 1':11':1
os trabalhos d:l 1:11'1':1 1111 '1"1' l'rlli:l"111I1 ri:!.; IIIÍII:rs e ga·
lerias, du motlo lIu" """ lil!'11'1I1 ,:,I:li~ll:lIl:!, 11"111 1'l'I'jll
11 ilJlH'11 I a tcrc-lro.

Si o desv io rll'sla" :1~III1S 1'II'illdill:I1' a tl'I'I'('il'o, o ('!lIII"'""iu
nario l'el1ir:í 11I'1'1'Í:11II"lIi"!I '1'11 1"'II'I'lItilllnnto.

Si e"II' lho 1""1' l1'''::lrI!I, 1'1'11"1'1"1':'1 :lO l'n'sirll'nlr' 11:1 ]11'0
vi nria o lH'I'I','';:ll'io "1PI'l'i'1I1'Ulo, 1I1,'rli:r11tl' liall('tl 1'1'1·,:t:lrl:l
pelo eOIll'CSSion:llio, 11 Ili' 1'1'-II!llld"I':' 1"'10" l'I"',jllizlI", ]l"I'I1:1,';
rlarnnos causados á 1'lllJ'1'il'dllrl,' :dlll'i:l :

Parn eOlll'cssilo di' "'IIII'II]:IIIII";''I'llI'illll'l1lo, rr l'll'"illell!e 1/'1
provinein mnnrlar». 1'"1 l'dil'II"', intiru.u os I'l'lIpril'l:lrillS
para, d.-ntrn dI' pr:rzlI 1'11/11"\ "~I '1'1" 111111'1':11', Ilpl'l,,"'l1t:lrelll os
motivos do Sl1ll oJlI'O,i["'ili I' 1"''1'1''1'1'1'1'1110 '1" 1' i ''''::11 ('111 III'('I'S
snr iu a hem dI' SI'IL di r.itu :

O l'rcsidente dn p"llvilll'i:t 1'I,m'I'III'I':' nu 1l1',~IIJ';1 o Slll'
pruuouto roqucrldo :'1 vi-tn da, I'~IZÜ()' 1'\]II'lIdirlllS 1'I'I0s 1'1'0
prictarios ou;' sua revelia. dl'cl:JI':Jlldn o' rnndamcntos de
sua decisão, dn qual POdUl;IO IiS illtl'rl'ssados r.vorrcr para 11

Ministerio da Agl'ieultlll'i1, ClillIlI(('l'llio e (J!JI':IS Puhl ica«
Este l'I'CIll'SO, porém, S"lllICllle se1':', I'l'el'ljido no eflcitn de

volutivo,
Deliberada a concessão do supprimcnto da licença, 111'0

,'e(lnr-sl'-hll immediat amcn te :', av:Jlinl:~o de que trata a ('1:111-
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sub 7", ou da Indnmnização dos projuizns alll'g;1I10, pelos
pfo[lri('tarill', por IIl1,io dI' arliitros que scráo unmo.ulos,
dons pelo couress:onario o rluus [ll'los proprit'tarills.

Si houver empate, sl'rú dl'cidido por UII1 qui ulo arhitro,
nomeado pelo Prosidl'ntl' da provincia.

Si os terrenos pertencerem ::0 I':sl:ldo, o quintu arbitro
Sl'l'Ú nomeado [wlo Juiz 111' Direito.

Profl'rido o laudo, o I'ollcl'ssiollario serú oliril-{:1I10 a d
fl'ctuar 110 prazo de oilo dias o dl'('osito tia fiança nu pa
ganlf)nto tia ímpnrtancin r-m qUI' f<'or arhitrnrln a mdomuiznçãn,
S,'III o quo 11;"0 1111' ser:'1 elllll'mlidll 11 supprimentn da liel'nr::1.

i." A rl'llIelter sl'lI"'slr:lIIllI'lIll~ :111 (;ovcrllo 111I11I'ri:i1, por
íntermcdí» do engrnlrciro I~ do I'resill1'nll' da provincin , um
rl'lntorio l'irl'nITlsUlnci:ldo dos tr:i1"tlhlls r-m eXI'I'IIÇiío OU j:'t
eom-Iu irlus, e dos resultados IIIJlidos na mluornçün , Além
dl'stl~s rl'llltorios, sI'r:'1 olll'igar!1I a pr"stal' ql1:II'SIIlIl'r .-scln
J'{~eiIlJelltlls que lh e fllrl'lll l'xigir!lIs pl'llI (;O\I'rnll 011 plll' seus
tll:!l'g;Hlos.

A Inobservauci» 110 qUI' fil~a o\po,lo nos ~.~ I" (' ~" da
pr('sentl' I'\:tusula sl~r;'1 puni,\:i eOIlI:lS pl'lIa, dl~ Ililllinuil;iíll
do prazo 11:) cOlleossiío !'"1' UII1, rlnus nu tn-s aIlIlOS, a nrhitr!o
110 (;uvernll, I' p:lgalllento 110 dolirn ria qunnf in tinida e COIll
a earlucirlalltl lIa 1111'snta conl'pssiío, I!:Ida a I'l'incillencia,
o que 1:IIUlwlIl ser:í :lppliean'l ;'1 inubsl!l'vaneia rio que se
estatue nos ~~ :\0 e 'I.".

No, outros casos o gO\'elllO pOII,'r:'1 lmpur multns 1],0 20n;~
a 2:000;)ono.

8." A l'I'l\leller:lO g"u\'l'rno alHustl'aS Il(~ our« ou de qualquer
outro mineral, di' cada call1llda qlw r1escullrif e rias drv crsas
Illwlid:llles quo pll,snlll 0'1'1' encllntr:ldas na mesma 1':t1l1au:l, I'
quaesquer i'lIsseis i[1lI~ l'nl'unll'ar nllS ('\ldol':II:01'S,

\' I JI

o :,;ovl'rno' mnn llar:'" scmpr« '1111' julgar cnn vr nir-nt«,
eX:lminar os trahalhos da 11I I11 i '1':11.: iío, de que ~f1 tr:lllI, e 11I
s[wcl'ionar u mudo por que S:IO 1'llIlIpridlls :1.' l'I:II1'lIlas r1l'"I:1
-nni-essã«.

O conc('ssion:lrio ser;" oln ig:lllu :1 pI'I',tal' :llh 1'lInllllÍssario.;
nomeados para nquell« üm os l's('lal'l'I'illll'l1tlls 110 dl's"lllpenho
de sua couunissã», e 111'111 assim :l fl':II1IIIH'al'-1I11'S o ingresso
cru todas as O!TII'illaS r Ingal'l's ti,' 11':111:l1l10.

1:\

Sem purmrssao do (;oyerno niío poderá u I'ul1l'eSSiOllario
dividir as dntas mincrnes, que lhe forem CUllI'l'llidas, e por
SU:l morte seus representantes sedo obrigados a executar
rigorosallll'llte esta clausuln, sob pena de perda da cou
cessão.

'I'ambetn não poderá lavrar qualquer outro mineral sem
autor ização expressa do noverno Imperial.
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Caduca I',la "olH'e,s~o:
J." Deixando (ln oucctnr (I, trabalhos prnparatcrios e UI'

minnrnçãn 1"p,'eilirnl1o,; IIn, 1'["('8'11111'" clausulas dentro dI'
('illl'o nnnos. cunta.lus Ik.'I;, d,iI:1.

:.!." 1'''1' :i1J<llIdOll"dn m i uu .
::." Ikixnndl) di, 1:11"1'''1' a" ininas I'O!' 11I:IiS dl':lO dias. sem

causa lI<' for!,'a iunior, d,'vid:illllillli\ provada.
" c,t" ultiuin hypo í h..,sl', ;1 ,.'II.'III'Il.'~O rios Ir"kI1110, lI~O

('\1'1'1\('1';' o prazo IJIW f,',r 111"rl'adil lil'lu (;u"erno p:lrn a rc
1lI0l,'~11 dn, causus '1Ilr' ;, Ii verem rldl'l'mintlll0.

'1," :\0 rnsn de r('ill<'i,I"II('i" d,' illl'l':li'(';IO :1 que (',[r'ja iui
]111,,1:1 1"'11:1 1','I,\lnl.ui».

\1

A infl'acI';Io lln qualqurr rI,'StIlS ,,1;IlI"lll;IS, para a qunl
11;10 ~;'I II'uli,1 e,I:i1HJ!c"irlu 1"'11:, I'S!I""i:rI, ';,'r:i Illlllilla ('11111 a
mnlta di' :2(jil.~ 1i :.!·ilOil.\IIIII!,

x11

() concossiounr!o 1"111"1';1 Ir;III,I'I~I'il' ,'>1;1 ClIIl!'e,S~O sú 11111'
successão :1',~ilill1a, 1'1)1 le,.;[alllOntll 1111 adilllli('al,'~o parn pa
g-alllento 111] (,l'edll!'I''';; ")'I""'lll'Ildo, porem, p"l'mi,siln do
(;nvt'rnn, qnl' li 111':;:11':1 ,i ",.; novos 1·"I\'OI'8,siontlrio,.; n:lo 1'11."

-uirem /1< JlII,ill'-' 1"'I'I'i"'" 1':11':1 li 1;111'1' 11"" Inillll",

\111

Si, porém. Il l'III](',·,'illll:lli!i Ilr,,:iIlÍzal' nma C/lIIIII:ll1lJi:l f,',ra
do Iuiperio, :I ([1111/ lil'II!,:'1 iJhO /ur[o '1I"l'o,:.;ada 1'111 todos
n, direitos quo IIIlJ 1'01111',,1"111. 1'0.;1,'1 EI'l'.i olirig:lda:l ('IIIL;!Itllil'
IIIl Ilrnz il !lc"o" hahilitnd« 1"11',1 I'III"'I'<I'lIlal·a activn I) pao.;si·
V;IIIII'nl<' t'!1I Juiz» 1111 11"1:1 .hll», 1i<':1I1I111 l''-'lódlt'It'l'il1ll qlll'

qnant:1s flllll"llíp, >t' '11.'('illll"'1I1 1'1111'" 1·11.'( (' o (;IIH'rno ";I'r:io
resolvidas no BI:1Zil 1'111' arhiuo», " ;IS quo se suscltarcur
entre ella o os parlielll:lI'I'''; ,t'1'~0 discu ti.lns I' dctinitiva
mente rosolv ídas IIOS [rillllllllll:' rio !11I1'I'rio, de CUlIflll'lllill:Hlc
com a rcspectíva j";i.'I:II':'(II.

A decisão arhitrn] ,1'1;1 d::rla 1'01' Itlll Juiz, ~;i as 1':11'11'''; :11'
cortlnrem 110 nn-stuo in.Iivi.l.ro: no Cll"O (',mlr,'lr:o, "01'1"111,

C:lI] 11 lima mal'l':llú SI'IL tll11ilro, 'Tndo n Icreeil'O, cujo voto
sorú 'leebivo, nouicndo 1'111' :1['(""1'110 dI' :lI11JlIlS as pa!'tl'':.
Niiu Itan'ndl) aIT,'IJ'(!O, 11 1;"1 PI'1I11 ;11'J'l':'I'nlal'lÍ UIIl I; o COll"I'S'
slonnrío outro 1\1)111 U lk ,,1',,11:1 !'1'l'ollllel'idnllll'llle fjllalilÍl'llda
li a "orle t1eeitlir:í cntr« 1'1111S.

PllhlCio 110 I\io de Jauci ro "111:: (1" SI)!l'III!Jrfl rln I~RI.
Pnli» Lni : Perrir« :/1' SOI(:I/,



P/'oroga Wlr 11'0-: 1ll1'/1':-: O 111'",:0 c(wt~edidr) pnr l'OI'J'DI,) li. i~I'~) dl~ ~'; do
:\O\"Olllhl'l) de 1~.~O ;1 Wi1Ji:1II1 Jr.ulcv I:Olllluy. J)al'~l O 1'0111'-'1.'0 dll Sel'\il~i) d:l

li uha do navegação por paqlldo-; a vapo r l'llfl-r' I'I',!,!I); ,111 I~iq di,\

.Iarll'il'il, Jln I~r:l/.i! l' ri IIl' l lalitn v. 111) n.ul.r.

Atteudendo ao que :\l,' requereu Wi lliaiu 1):111('\ I:','llll,'\.
eouccsslonar!o da lin hn dl~ ll~iYI'g~l~':IO 1'\11' \·:'1'01' 1'lIlr'\' Ih

fl'lrlos do Hio de Juuclr«, 110 I\ulzil, e I) di' !1,iliL,\, no (;a
11,liI~, Hei flor J)()11l 1'1'01'0gi:1' (101' In', IlIl'ZI'> o (ll'azo /'lllll'l'ditlo
lia clnusuln ~)) tio Ilt"Trto 11. 7~)1!' de :!:j ti,' .\iI\I'IIJill'iI ti" 1:--:';0.
(lal',1 eoulel;o do sor viço ti" mesma linh.r.

Pedro Luiz 1"~I'I'il''' 11e SOllza, tio Mell (;iI'ISI'IIIII, ;,lirlislr'o I~
SCl'I'elariil de I';:-:Iailo tios i\'1',~ill',io" !':'ll'irll,gl'il'ils C illll'l'illll dr"
tIil Agriculuu-a, CilIIIIIlC'l'I'i'l I' UIII':IS I'ILiJlil'as. 'I.':,irll ti tl'llha
entendido e r"I'n r-xccutar. Palacin do Jli" de .IaI:lil'lI I'I!! :\ ti"
Setembro de lHHI. (i0." d" Illtll'p,'udeuciil I' dI! 1!1'11i'I'ill,

/lECHETO N. &2;jl - 111: 11) 111:';1'11:-11::\0 in: IH,'>I.

1:1111111,· l'II"I'llil:l!i,1

Altnu,]l'llll0 :10 '1Ui) 1'1''1111'1'1'11 I) ('1I11:'I'1i11l dil'I'I'I,lr PI'II';i,<I)
rio (lo --I:Iull di' /';'Ig'I'lIll:II'i:I- e 1:!Il1rJil'lIlalldll-11I1' 1""11 IIS
pareceres dn i'c('ç'Ro dos XI';..:'()eios do l rnpcr!o do 1:1l11'l'/I10
de Estado exarados i)1II C(lllslllta,; 11" ::!~) de l\llI'il e 'j lli' Junho
do corrente :JUllO, Ifd I'IJI' 1II,'IIl Aplll'J1r,ll' 11< ','stalllllh do
mesmo Cluh.

Qunesqucr nll(,l'nçõe:-: que SI' fizl'J'l'1Il no, dito, ('.;Inlll[us
não poderão :'el' 1"!"I;lS 1'111 \ i~1I1' ''''111 Pi'l:via :1I'1'I'UV:I~';II) dll
(;orel'llo Imperial.

O BarRo Homem tl,~ MI'lIu, dll Mí'u l:uml'lllu, ~Iilli:,tru I'

Secretario de E<lnl1l1 rios :'\üglwilh 110 lrll/wrill, "<silll 11 tl'1I1][1
entendido c fne" ,').l1eulnl'. l'nl;Il'io di) l:iJi dll .I;HIl'il'lI "111 111
de Setemhro di: -IHHl. (iO," 11" Illdl'Pl'lJil,'wia e di) 1IIIp,~JiI).
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TIITLO 1

Al'I. I." A so('.irllnlli' - Clnh 11(' Eng"nlinrin - tem por
objl'do promovnr I' I'stl'l'il:lr \'I'I:H:(JI'S entro as ('Inssns 1I1~
fln~~l'nlwl'in I' n-; IIoe v:Il'lo, rarnus i ndustrinos, no lJup riiz
r"."p(~ilo :II'S inlpl','''SI'S 1'I~,'ipro"w' II:IS S~IaS pl'oflssõns,

Art. ~." A slll:ietlnlll' Inr;1 SII:I sl"111' na (';'111t:11 tio Inllll'l'io P

InlH'donal':'t l'lll ediücio p.u'a ('S'" li u) preparnllo.
Art. :;''' A lIural:~o tI:1 "ol'il'lInrie SI'I':'1 11(' \)0 annos. a contar

11:1 dnta U;I approva~'~u dos I'St:ltUtIJS pelo UOVI'I'IJO Imperial.
Art. ~." A sOI.ie:!ade 1I,m por üm :
1." Estu dar I' :!<'omp:1Il11a1' o llIorilllrnlo i ruln stri al do paiz ,

rlllpl'e~;lIldo todos os nlt'ills a SI'U alcnnre pnrn pl'IlInOVI'r
SI'US in teresscs :

~." Brnnir todos os lIallos I' elementos coucerncntes :10
comnll'I'I'io, iudusni« (' nrt.'s pnl'n íurruular meusul (1 au uual
mente suas tabellus r:'lati,lil';ls ;

:1." Audnr etn d in coru lh pre~lIs eorrentes dos gnnrro;;,
lIlat,'ria(~:', tu.ro (l'obnl. snlurius, fretes e passagens quo inu
ressam aos trnlralhos ti" I'ngenlwria e índustr!a, nào SlJ nu
enpitnl do hnporio, 1,01111) lia:' provineia" :I/lixando-sn no sal:ío
lLI sooierladu as nltl'r;\I'(JI', IJ nl' SI, (lerem;

'I." Colligir eartas gl'ogTnpliiens. mnppas, relutorios, noti
c:ia,' e illfol'ma~'õe;; sulne «mprezas, explorações f: pslucloO'.
t.mt« ollif'iaes corno [larlil'lllal'e" 1J1Ie ."1' haja ír-ito. e cun
traio, puhlicos qlle ,I' 11'lIh:1 l'lfr('\ll:ld,).

TITlTl.O II

Arl. :i.o O fundo d:, nNil'iaçiío ser:'1 eon,litnil1o lwlas
qu:mtias pro\'onienle, das jnlas. rr-missão 110s socios, quaes
quer donativos em di nlu-l rn sem applieal;iío c;;peeial eu saldo
nnnunl entre n receita " de''1 'eza .

Art. li. O Os reTulilltentos enllst:lriío rlas jnins c ennuibu icêes
dos sncios n dos assignallll':i do CllIb. e do aluguel de carteiras
011 de qualquer outro rCllIlimcnto evclltllal.

Arl. 7." O fundo da [lssoeiaç,:1I1 ser:', por deliberação do
l:on:,n1ho dlrector, ell1[1l'f'!!:ado ern títulos da divida puhlica Oll
qunesqucr nlllrosl!;:J1'antitl/ls P(\\o (;O\'I'rJlO Il11pi1ri:l1.
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TIlTLO JfI

Il fl ....: :-:() l: r I) ~

AI't. 8," () 111111i1'rl) tios :'ol'io:' 110 - í .luh dI' EI\""lillari:l
I' i llim itndo ,

I),; illslalladon':, tI:1 s'lCi,'d:ltll) que .uumir.-rn ;IIIS 1,,;1:1111111';
""'I'ilo 11",'(]I' 1111.;0 ellllsid,'r;lüIIS :'1 li' jus ,

1'0.;t"ríorIlHHlII' llill~IIClll mais :'1'1':'1 adlllillidll ';CIII '1111'

I'r"I'l~lJ;r I'ropl,sla d" algum l1u" socios .
Art. !l." () I'IIII.'I~IIIO dirl,,.!,,r rl'I'I'!lI'l\llo a prl'llllst:1 11"1'1:1-:'1

allll'sl'l\l:tI-a 1'111 S"":IO 1'''111 SI'II 1'1"I'I'I'tl"O pal(,ll'l', 0'1 11:"
1i~·,1l.1 slllllíl:1 Ille"d P:I!';l '1'1' \pl:1I111 11:1 SIH;''';IO sf'gllilll('
A VOUIt:;LO SI,ra por 1'S1'1'lllirli" s.'erl'lo I' os 11""11'0' tio [uo
posto I' d., I'I'IljIlJIlI'l1le não Sl'l':-IO lançados lia :ll'la >i 110111'1'1'
recusa.

Art. l G. Sr'l scrilo arlmittidos l'OIllO :'''l'in s I' SI'III tlislilll'l)O
de nacionnlidndcs:

l ." Enl.;el111 I'iros,
:2." Illd ustrinos .
Art. 11, A socicrlnde SI' (',I'IIll'OI':'1 d" qnatro ('i:I""'; 111:

,;ol,ios:
1." SOeil)S houornrio-.
:2," SrJl'iUS JIt'Jl!'IIICI'ilus.
:La Soclos remidos.
'l." SO(,jos cnntríhuintes .
.\1'1. 1:2. l'oderilo ser s(leiuO' IloIII,r:lrios afl II'II"s que

tin'rl;11l I'I'I'stadn irupnrt.mtv- SI'l'I-ir:I"s 1"11':1 os lills '1111' 1"111
eru vista a socindndo e '1111) 1'''1' e,.;I' 1III'Iivu 1t11'rl'I':>111 \:11
disline(';io, a juizo do 1'01lsl'1I10 dirl'l'tllr.

Art. 1:1. () soei" honnr.rrio 1l~0 \,1 0I;r1':'1 111'111 1"11[1;1:1 s!'r
vnt.id» pal'a (':11,,,0 :11~'IIII1, III'm 1lIlllar:1 [':11'11' II:IS dl'iilll'r';l/.'I'I'S
do elll",

.\1'1. 1'L 1'01]"1':10 ter o litnlo di' :,ol'io.; !I1'lll'lllrritlls :1'IlIl'lll's
tllll' por sl'nil:os illljllll'lallll'" 011 1]III1;dill!' ali Unlt 1111'1"1,::111I
ser a'Sim enllsilIPradlis I' SI'j:111I prol"lQ,1S 111'10 cIIIl';I'llln
l]irl'l'Ior, confnruu: :IS dispIlSiçlil'': I'ara :l admissàn rios :'llCillS,

Estes tirar.io 1'01'('111 isent«. til' 1'IIIIIril'llil::-lIl I' 1I:1S ('lIlIdil:"!'S
til' SliI'illS rl'Jllitlns_

Art. I;;, {)S S1l1'ios I'OIIII'il'lIillll's 1)ldl':lr,IO ('11111 Illlla jlli:)
di' ;;06 n p:l~arüo a ;'lIlluiriad,' 11<' L!.>OIlIl,

~ 1.u A joia ser:1 s:ltisf"il:l IJII illll'c'I':riIllClltl' 110 :lrlO tia
admissão do soeill ou :í v.mttule tI",:Il', ,'111 trl'S pn~st;I(,:('I!',
a pr-imeira de :2118. IlO neto :!:J atlllliss;in. l~ :IS nutras duns (k
l;;:~, pagas II'.II'O/'l'er I]e ";Ida \1111 dos dous priml:inl.'; "".
IlIPstre"

~ :2." A nn nuirlndc srr.i ,"I'mprn cOlll;lria til' 1 di' Janr iro a
:\1 de Ilezclllhro, sl'ja Ijll:d 1'1\1' :1 data da :lllmi.;,:i'io tio sorio , n
illtngrallll()llle p:l~'a 1111 ('OJTI'l' ti" ,l:Illl,QI'I' em~ v_el' a
ll\1'SIII:1 :1l1Ini.;s;1I1 I~ 1\0 prillll'il'n ,SI'III,',:lrl' (lo;:. :lfi,!)I)~'#";'~l!nr6~'-

.,\\I,l!ft, "
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~ :1." Para Ih efleitos I]t' pagaml'ulo tia join 0111 prostrlçlll'S n
(las annuídndcs l'ollO'itlt'rnr-st'·h:to o; ,SI'lIll'strüs do nuno civil
o não os (]() nnu» slll'i,i1 Il!!I! ('llllli'I:,: em 1 I!t' Julh» Il urruiun
em 30 1]1) Junho .

Art. l ti , I) ,()i!ÍI'I'lllllril'llilllt' 1j11<' não pl'lgal' ,1S suas anuul
tiadlls 011 '', l'I'I',Sl:lf.'lil's (Li ':11'1 ,il,j,1 1111:; ,"POI',IS nu prnzus
IhaUI\S 110 :ll'li'~I' JiI'\,,."<lI'Il II) ,n:'1 1'lIllsitll:ratlo C;)IlI() ll'utl()
til''ii,;ti,lo de 1'11i'l1'11i11'1' :111 L:lllh " 1,,'rtll'I:'1 1'111 1i1'lll'lillio Iit',ll'
loulIs li, uil'l'illi,S ;1'; 1jll,tllli;tS "11 111 1[111) ,i;1 11\111\1'1' l'I1II"1till.

Art . 17. o ,')I"j" rillllriIJllillll', 11 " :11'1" ::11 <l1a I,!lllli",iio 1111
('111 1\l1!lI'1III'1' tl'II1[JO, llill]t;l':i rl'IIJir :1, sn:ls 1111i!llithdL'S PII

g':IJlll() t11!\ii:l'l SI" \"'Z (' intl';,rallll"Il!i' "'[U:llllia til' J:iO·~()()().
Art , IH. \'1'10 f:lI'to d'l remissão I) ,,'eiil .ulqu i ro o dircitn 110

1)I'II,;lki:Il' 11:1 liqlliti,II"'''' dll Sill'il,tillt]!> li': 1111"111:1 ()x!I'II,:10 (IUI'
:Iljll,'II,' qlle l'ldil:' {I1'1""IIII'.' 1111 I'llll1l''''; 1',I:tllIlt''; !llai,IIi"
1Il'liI'i:ltio 110111"1'1' di! <r-r.

Art. 1\). Os :'UI'ilh Ijlli' !t'lIltalll de rctírar-so da t:,"r!t' dl)vl'riiu
\I:Il'lieip:ll' \I'Jr 1':Tlil'll) :Ii) l:illl,';I,llJil dir,'etor e li ell1':\1I com
o dircuo de PI;(JiI' !' oltll'l' illl'lIll11:lI'lí(\S di) C!IIIJ 1'011t:1'J'IlClltCS
aos ,I)IIS tr:d);dlll)" :I"illl 111111111 l h.:« 1:111111"'1) 1:111IIJI'11l satis
fazer IIS iIlI'Ol'lll:H:ili'.' '1IlI' ilill'l"';'SI'1ll :í ",cil'dade f' que 1111'S
rorcm '1IIil'.it:H1a:' ';1I1,r,' li,' 1'lc:i1idarll)s I'!II (\lu' so IIl1har!'J11,

Art . :!Il. (l ';I'I'i" '1'11' ""ll'l,'r"'lIll'llf:1I eOIl(]elllnlllllri,l \101'
criure I'ilntrll :1 li'IIII:; "11 1'''1111''111 1'l'ilPl'il,,\;I(II; ""l':i l'iilllill!1d()
d:1 sllIli,:d:H!e,

Art.:!l. O .;ori() IIII!> SI: ]'(:lilllr da C,"rtr, telllpolaria 011
permuncu tcmcuto, 1IIIIItiill(:lI:·1 1'0111 os I Ilt:.;1lI0S dírcitos e
deveres I'anl ('11111 :1 "lI'il'(!;,dl'. salvo ,i ilf'dlll':lr sua ilosi,·
t(11)1.' i:l .

.\11. :2:2. I\,; III' s ' II I1,; dI' '1lll1l'Ii'I'1' 11:tI'illll:llidlld,' Ijll!> 1'"1'
Sl\:1 p"sic:IO ,;(lri:t1 I' I'r 'di, ; :Ii ' 1""';SiIIII ,,'I' IIit'i:-: 110 Clult ('IIlll
sua- ]"1'I:lçl)l''; p(),11'[';'" 1 ,;1'[' :\'llIlitlil[,'S 111'10 1'1111:'1,11111 dirrrtor
COllll) a:.:.~il2:n[lnll':-~.

Art. 2;:. Os i1:"ié:II:l1l11'.s lil'(llitU com I1 tliri'il!) tle frequentar
(l .;:Ilitll do UnI!, ti" uulisnr.«: tios jllrl1lw< r' 111:11:' pnlil!
e:H:i,cs pel'l()III:ellt.' ..;:i ,()I'i,',hd,', 11111:' 11;10 1"1':"0 i lI:rf'1'1'1ICíll

:i1glllH,'1 11:1 nilmillis!I':II:"'(), li;'!) f:!!':!!) I':II'II! das IIS:'I'II1I,I<":,,'.
nom deverão intervir Il:lS dl'liill)I''''III''; tlu ::1(111.

AI'1. 2'L OS 11:-"si~II!\lIt()S Ji:l~:II'.IIl' :'1.) pur anuo illtl':~'I';t1·
menu- 1i !Ii1il\l1l1li1ns, l'II'i't;'P"III"'lIdo o !I111l11 til' II,;sigll:lllll':1
:111 anuo civil, Sl'ja 'lll:d f,ll' a ,"Plll'll 1]1; sua !\llIni'''III.

:\1'1. 2:i. Os a"ign:llllt'; lil':111I slIjl'itll:' ,'" 111l':'1l1:IS JiI'II;I,'
illlp(}qa~ :ln:-: ,,;ol'il\'-:.



rj" ;-,I~I.IIII" I" ilidi'!(I'II"~\''',
Irr,";; lt"]11 lilí'nn..; 11:' --:';I('j,l:-:

TITULO V

,\1'1. :W. i\' 1i;cI'III1J1ÓIl' !.~I'I'II(''; ,(,!';'O I'IIII,tilllid:l' ('0111
-'lI'ill:' 11I'1I1111I1!1'il,,". J"(llIli",,'; II 1',11111 ri hui nlv q 111' 1';;1 iVI'I'''11I
qu ilcs e (!OIIIPIII'I'C"!"I'111 JI'" .l i.rs I' 11111'11:' ,1r-"i~II:IIII1' 1"11'11 ","I:
íuu , 110 Iognr IIlnl'clldu.

['nra ~ \'('11 11 i 1111 tia;; n,"ellll)II~ll' rll'VI'I'Ú Jll'I'ce:lc!" nnnunc!o
por tn', Ye;~I::; COlll 'I'i, "in,; I!" :llIil'ccill'lll'i:1 pelo 1Il1'IW"

Art. "27, As 11!1,"IlIlJlb, "I'l'ne" '1'1';11):
I." Ordinarias.
:2." 1';\l!"IIIII'i1inlll'i:I"
Art. :U~. ,\III1IIII111Il'lItl' 1i:IVI!!":I "111" I) ':i('Ill!J 11"11 -; Ill'dill~i'i:l',

.\ prinu-ir«, IIU I!II'Z do Julho. 1':1'11 :ljll'I"I'III:II,':IO do 1'I'!:llorio
tllI cOIl,I'1II1) d ircrtur ;;01>1'1' li;; ll:'P;IJi'ill' d'l 1:1111> 1111 1111110
Iinrln e l'leil'~o d:1 C(11l1 lllÍ''<1I I d,' CI)III:I'. A ":'~1I111II'. lI) dill:;
depois, plll~11 rlisruti r ,,' li 1'111'1"':1" dll CO!llII'li"s~o d,' l'olll~"
eli'~l'r,!le o IIOVII CIIII,('IIIII dil'I'C!O!' I' I'I',,,IVI'!'·'I' qllldiJlll'!'
I"!'lllllpto de intorcssc 1'111':111 .'"1'il'dlldl'.

;\!'I, 2\). A ~s,"IIi1)I(,n gl'[';ti ('\tI'11II!'dilllllia "nú conHll'alla
quando o COIl'I'1I111 dil'""t:,[' jlll~a!' ('OIlVl'llilml,' OH quando
rl'iJue!'ida flor 111:ri, di' 10 ,ul'io, .i1l<lilil':'llllo lI:< Ilílili\os
fi:!1'11 a rnun j:lo .

.\I't. ::11. Fil';r!'I', ('IIll<li!llid:1 1i 11""IlIIIIJiI"a 1'1'1':11 quando
(',tiver rru n idu 1'1'11) 1I11'!!I}:< 11111 [1'1'1;0 do,' ,,"cios i'1',Cid('lllcs

na Côrt«.
AI'I. ;\1. ()lllllIdll n ''''I'!I:IJi,''11 l'IIíl\'lw:,r1a Il~O 'I' l'IIII'li·

III!r (1"1' falIa d,' 1I11111(~I'O f:li':í 1111\'11111I'1111: 0< 1111"111.1.' :111
nuncios d"lIt\'l) do i'1':IZIJ d;' ":10 di".;, liu.!» 11 '111111 lil'lll'l'l
I'IIIhtitllidll, !'cjn '111::111'11' 11 111I!1!!'!'iI ril' slll'io,' 'llI" I'IIIIi1'"I'I'!,'1I
II;! IlUr:1 111111'(':111:1 •

.\rt. :I:!, .h \'IIt:1I'1)C'; ",'1';10 lJIJlllilJlll'" 011 II(Jl' e.s':llIlilli ll ,
('ll!11j) a ;L":~l'lllljl(;{l' tll'lil)(~I':II' 11;1 l)f"(':) ,.;: i;-IO. ('. ,..;(', ~l~r:lu ;I('cit',l,"';

IJS \-illll:-': do,:": .... 1H'ill.~ lll't'~rlll(\.;.
P;~r;l ;1 ;-ldIl1i~~:-ln 11(1 :~(ll'in~ di' qli:dqll('I' (';il1'glll'ia \Iil dt~
i.'~Il;llll(),'; tIl' rlll!), ;1 \,'(li:H','l(\ ~(. LII;'I 11Ili(';llllflIJl(~ 11i)1' 1';-';

"I·lliillio. Il U 1'lIllriid:i111 <I') ';';1'1 :rdlllillirill 1'11111 d"'II~ 1"I'I',h
1111 mais dll' \0''',: PI'f',''''III;·'. .

,\1'1. :):1. i\S :1'ISI'IIJi)""I\.' "."l:lr- di.''!'III''II) I' 1'1l.'nII'I'111 d,'
iílllliolnl'llll' 1:11\111 ;r'; Iill'rlirill :ljl;""'I'Il!:llh: III'IIJ ('III1'llllIn
dil'('f'tili' ('111110 IH'I(;'-' <lwill< I' d:'!ili!'I::fll ~;dtl'(' 11" ('.'l';:) 1I;!(l1 11'1" 

\isll)~ I~n<..: :':-:I:;!ufn:.:.
(l1"lllrll1 11';11'11'-'" d" rel'iil'I111

ql1l~ :(1 ~Jf~II{'111 pri'-TTllí1 11;1:1
1'(';-!lknIIL'; n: ('::1'11'-
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TITULU VI

Al'I. :1'1. ()- CllIII d,' 1:11~"llllllrill-'l'r;'1 diri~idll por um
l'lIlI:'I~111i1 dir"I~llIr <'lIl1l!,,,,11I dr' Li 11\"llllJros, ~

,\1'[. :\:;, \'II':alldll pllr '1ILIi'lllr'r 1IIIIIilO Id~UIlI Ui)S 10-

g';lrr, dll l'I)IIs/IIII11 "ir,,'I'I;', ';"1';1 1"'111 1fi1',lIll1 <,ollseJlIO n«
JI1I';l(lo 1I111'lICÍtl p;ll:J I' '11'1"'1';1 \ ;,,:,';1 ai,', ;'1 prilllcir;1 reunião
da (\~~I'lllllk~rl gPI':d.

\1'1. :lli, Si n l.: llill d", dilr:rt"r":; lill'r de nW'lilllar-sr da
1:,'11'[" ""1"'1';'1 i':II'li"iprl' 1,"1' ,',,"'iplll "" presillonlfl do ('/111-

",'11111 d in-rt.u. p:!!a I' "111 li"li"" """10 111,,11,];1 /I a rl . :\:i,
S"II<i1l ,I pr"'i<i"IIi<' '11"'11 .,' r,'lil", ""I'li ,,;,'11 ,111i"lillll11 o

\'it't1-jll'll.-.;id 'lltll. (' jT11 I r;li'~ ii)lll\l'di:ll(I~.
AlI. :I'i. OII:!11I11I !' li' '1'1"'111,'1' IIIIIlil'1I /I 1;111:-1'11111 di-

rcctor I'll:..;(}I\'I'j' rl·"í:!tl:'tl' /) /';\1'1---:(1 ;11lt.I'< de lilil!() (I {lr;lz() dl~
511U In;1ll"~il", II I'r":i<l"'I'" "11111 ''''11'1'1 ;I ;1'';''1111,1'':1 ~f1rld par:1
.in~lilil';lr a 1'l\"';ll!IV';-i" 11!11' Ifllll()ll. :>('111111 ;l('('iLI ;1 T'l'llllllcia

jlroel'd/'r-",:-lla 111'-1'1 :', "!"i";11I d" 1111\ 11 "'"1,,·111" dirl'el/lr 1'lIra
('01l1j11<'11I1' o pr:<zlI dll '1111' ", rl'!illl ,,:<1\0 ,i 1~"le Jlrazo [,'11'
IIWnOI' til' svi- 111"/1'>, I"'I'I\IIC 1'((1:10 ""I'\'iI'IL 1111 11111111 "egllillle,
COlJlII :,i f,',ra l'll'illl 11:1 "'IIlJl'II nr.Ii n.uin.

ArL :lH. U ('olls,:II:II dir,'eI"r :'I'n'ir:i gl'II[IIiIIlIll'~llln, e log'lI
IJ1W seus 1I1"lIlilro:' [1111':11'/'111 1"I,":,e do, I'III',~II:' "it'g~I'I';II) rl'cntrc
si sou pre:'i,1<'IIII', I" " ~" \ il"'~ JlI"idl'IIIUs, :'i"'I',\tllrill " the-uu
reirn .

ArL :i~). () !,rl"cid"!I'" " '1l1l'llI dirigi' IIS trahalhos do
eOll"nlho, li'11I \,fltll l'fI!'I" 1111 IIlilrll <111 11I":'illlI t' Illlli:: 11 vutn
de d'~'."I'lIlp;<IIJ,

~\rl 'lI), () t1IC""IIl'"il''' lI"i~IIIII'I'1 li:' 1'1,,'i110:' I' IIwis du-
I'IUlI"lllllS <111 rl"'l'illl I' d""I"'!,:, " I'"glll':í IIS II<'S\II'/:IS aut»
rizllillls JlI'lol'''\I''I'IIIII dil'l"'!I!I: "I\IIII'I'I,·111l' 1IIIIi,: 1,'1' "111 dill OS
livr.» ,'tI[II'IIIII"IIIII:' r,'!:tlil'h ;~, 1'11 i \11, ti,' 'IlII'. ,'!II ('1'"1':1 mur
1':1I111,flll(II'nlll',"" ;'" ",'li :;ltlI:'lil'I!1I 1"1111 11 ,;lIldll ,'xi:'I"IIII',

Al'I. 'li, !l11:1, Il'i['> 1"11' Illi'Z 1111\ 1'1'1" 1'''1111'''11'-; IIl'1lill:I\'ill"
du COIlSlllhll dir[','[III'," ,'\JI'IIII1'dilllll'ias Sllllll'l'l~ '111" 1','11' UI
gCIIll'. As ],"lIllilll's 1<'111" 1"~:lI' 1"',tI" '1IW I'III1IP:II'I":"111 1111Ii"
ti .. ',,'li' 1111'111111'11;;, " ,', ",'lil"'l 1,6,," ",'I;~1l1 1"111'11111" 11111' mniori«
~t1)SI<lllla d,' \'1110", " ,

Art . ,',:!~ 1"'1'1"111'" 111' 11111"[,11111 dir,','I"r
J .";\111\11':11' I' dl'!l~:íl!i' 1\< Plllprp~';~d(l~: iln 1:1,,11. In:II'I":ll'

n uu morn d(lllf'~'; I' li\:i!' o.: 1'1\,"';JlI'I'li\'n~~ nrd!'n: lI !o :--:.
;!." EJIlpr":~:11' 1'111, ,I: ";Iur,'" 1"11'11 11 1'llIllJlrillll'nlll tio

li 1'1.. 'I":
:1." ()l'g'nniz:ll' Ii l'I'é:lIl:'llIl'lIllI inll'l'llll da ,,<,[';el1;lde. Jlllrll

SOl' ~Ullllli'ltido :'t 1I!,,,rol :\1:;11' dIL IIs"'lIllll<"lI :,'cI'III, assiut elllllll
propor a, ;tlll'I'III..';'I':: '1111' IHlc l [ ' l' i ll l'l il " Il It ' a 1'l':lti";I ~lI'lIllso11wr;

ti.'" Ctlll\'(Il'ar ;h :1, ;l'lltldl ,I,'; ~l''''ll' urtl iu.uias , a:; ext raur-
.liu.uia ,. ";11 'Iillq'i illl' 111,1 ;1 .. ',11:1'. d,'libl!!'<II;'le,:
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ri.O Apresentar ú assotuhléa g('r~11 ordinária o rclatorio
annual e as contas da receita ri dcspeza da sociedade.

Art. ~:1. O conselho director fica com amplos poderes para
ndministração geral da sociedade, em tudo que disser res
peito aos seus respectivos direitos e interesses, e como seu
procurador SI'I1I reserva de puderes para tratar de todos os
seus ncgocios.

TI'ITLO \'11

Art. VL :'\n ,"pllea 1I1:\I'('ad:1 1\0 a rt , :28 ,ser:'! l'll'ila lima
«ounni ssâo di: I'olltas elllllllt)st~1 dI' Irl's m.-uibros , '1111' devera
examinar toda a eSITiptural:úll d:, ,sill'i,'dade, livro" coutas,
IÍllcLIIllelltos, para apresl'lIl:,r rl'!alllri" I: [nn'I'er :', ;'SS'.:llillk:1
ger:i1 nrdiuariu .

T1Tl'LlI VIII

Art. ~;;, AI(,Ill dos "'ISI),; p1'l:listos na II'i, :1 SIICil'd:lde Pll
der:i ser liquidada em qualquer l':llIPIl de sua duração,
quando ussirn róI' decidido em ass"lIlhll::\ ~eral I:onslitllida
pelo menos com duas terrns partes do nuuuru totnl de suc ius
remidos, eOlllrilJUintes e IJI:n('IIII'rilo"

Art. íti. Tl'rlllin:ldo o prazo de dllraçúo da sU<'ietlade, eu
lrar:, esla I'ill lil[uitl;I(';"O, si "111 :ISSI'Illhl,:a g'eral, eonstituida
pelo 1I\1'1l0S ('11m IlIlI t,"n:o do IlUIII::ro de :;ucius r.-uridus, con
uihui n les e bonctncrim-, elll~o pre,,'nle,; li:' S('dl' da sllci,"
tlad,', n:io r"H' dccidídu que cuu tinue ,'lla a íuncciouar.

Art , 'li, A :l~SeInLJIt'::J gorai. '111''!' I':n':, a di'~lIll11:jll, qll~1'
para a roulillll:II:;lO lia sl)('iel];"I,', sl'rú l'OIlI'oeada 111'10 run
~olllll dircctor IIl1 por \1111 II'rç') do umucro de SIWIOS rl.'lllitlo,:,
eolllriLJlIinl.l~s e l'I'IWIllI'l'itIlS. I: 11 t:', o pl'l"'I~IIII'S lia "',tI,, tI:l .'11

l,i:,tlatle, o as lli'I'i,;,ies dl',;,a :"~I'lIlilll"a sl'r:'o 10111:111:,,; por
III:iÍori:l ah,;olula dI' volo,; 1'111:'111 pl'i'~I'nlp,:" -:1'>":111,

Art. 1&1\. \'olada a t1i~,;olll~':-'o da "lI'i.:d:,d,' :11111'0' d.' I'xpi
r;l(lo o prazo de sua duração 011 rej"it:lda ;1 propllsl:1 de
('olltillu~r.:lo dcpuis tlalfllplle pr:1zo, ;1 assl'mIJ!<"a gcralqllc
lOlll:lr n"~a rpsolnç;io tiX.:I!':" t:l1llhl~11I 11 1l1l)(]O pratil'lI 11." ren
liznr n liquid:l(,;lo, rcspoil:lllll0 [JIH,,"1ll "'~ ·"'gllilll.'" pr"('l~iIO'i:

L," P~galllenlo de todas ~s dividas :
~,u ApJllic:lI;ão ,lo saldo ~i n'·,titlliç,\" das joias ll;lgas por

1(1(1." Ib S,)('[(I:, "IIUIO l:'xi,ll'ul"c:
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:1." :\ppliCfI\:;lO du ,aldu quo aindn fk~lr Ú restituição das
quantias i1a~<Is pelo,", sncios rcruidos então oxístcn tos, para re
missão de SllC\S annnidades :

q,." Allplicaçã'J d,} saldi.l que ainda lie:lr ú restituição da
ultima nnn uidndc i'~\~a l'do:, sodas coruribuintcs então
e\ i'h',lIti's :

;j." 1\:i1eil) do ;::11"0 'flll' :Iillda ílcnr por todos os sócios
r"lIlido' I' l'oJllril'llillll" 1'111:111 1'\i,It:1I1I:,:

(;." UO:II:;IU;I l:il<liolll"":1 \:II'i"'I:" de tudo:' (lei livros, ma-
Illl"('riplus, lIl:qIP:I'; d,'" lill')!' 'f'Il':1 'u,.ied"dl: Clll:'IIJ possuir
1"11' !f ual 'l ucr li III!!I,

I\iu lin Jauriru, li,' :,1:111,'11 di' !:-:t\I.·~l';,llUll'do Jllc/Illcs
1.//lUN'i}'lJ, ~~(\T(\t;ll'ill.

f:'\II('I'de;\ ClllllJ':",1Ji:l d,I,' .l.r .l. {, n» ".\llo-,\Illt'i;lIll" o:' fav',l'o.:' l'(lll~

-;t:111!!'3 dl)~ :!";1 ;'1 d,1 "1.111 :,11 .; I .l ,":' ~ill(·l',li\II;1111 ,'1\)1 o Penel!) 11. G~~l:;

ti I' i~l ,1 " \"~'IJ":'1 i I • li-

Attendcndo au !fll" \1,' ]"l'i"'l'l1iilll :1 j'j'('eiil!t'nri;) lIa I'nJ'
vi ucia d,' l\lil1a, ;;"1':1'" I' ,,,1 i' loi r"!fll('l'ido [lcl;, COl1lpanhia
da ,,"Irllda dI' 1"'1'1") ".\II'I·~lllri:dll;', H"i 1I0!' 1<1~1I1 Conceder
:', I'derida ("'IIIP:\I! li", d,' ('''"[''l'lli,J:"k 1""1Il o HI',~'lIltllll"lItO
IIJll'l'orndo p,'I:I !lI', 1"'1" 11. ;;:;Ii[ di, :''i Ik F,'vl'ruim d" 1~7'l-.
(h Invorr-s "'J",I,III','" d,,::> ~" Ii I" d,1 1'1:111,111:1 a,' das que
JJ;,i\;lnl!1l 1'(l11l (I Ik"I.-[') n . I;\I~I,) dI.' 10 de Agli,[o li<' 187K,
Iirun d« ,I l'IJlIII';lnlli'l OIl.i<'i1.11'11l tu.l«, !f!!U lhe 1'1'11' nppli
1':n'I'I, ,',:, 1I1:li, di"J"hi'.:"I':' do mesin« Il"nelo n. (jHU;j,

I'I'dr,' Luiz I'I'n'il)i d,' ::"'Il;l, (I" ~'(,'II i>1I1::>1'111Il, ~liIJi,{ril I'
~~jl(Tlqad\) dl~ I';~!ili:i) d'l~ .\ 1:>~lr(IJlf_",liro-,; u intcriuo
d"" d" AgTil'ulllll':I, 1;"111 " Ilhr;'!' I'u hlica-, assuu 11
lt'II!1a l'IIII.'lldidll I' LIi';1 1'\111'111:11'. j';d:II'iil dll Hio di' .1:1
uoirn I'1Il 11) ,'" S"I"IIII,['" lI<- !~~'I, lill." da IlIdl'jll'lIdl'll('i;l e d"
1111 Jll'I'iil,

C"1I1 ;1 rului ri,

J' I.' I
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DECHEl'O N, 82:;:; - DE 10 DE SETEMnnO IJE 18H1.

;ó~

iJec1al'a caduca a courcssão Iei la no Coronel I;COI'~C E. l:hlll"l'!J, para a

I'Ol!'ilrncrJ:o da c~Lrad:l de ferro do .\laddl'a e 1!;:lInnl'l',. /)

Considcrtunlo quo O D,'crelo li, 'lfiml di' :W .lc Alrril de 1RiO
concedeu ao Coronel (;eorgn I':, Churcli prlvilczio exclusivo
por tiO ~nIJGS pnra a cI'lI,lrlll'I';iu ele UIJ};I 11:,ll'all~ dI) Icrro,
dostinadn a facilitar o 1'1I11I1111:rei'l üuvial do llruz il e da
Holivia , evitando as <[IIi"d: ....; 0\1 ":'I'IJIlI'!ras dos rios ~1:lllcira
e Mamoré :

Cousidemndo tine o, direito:; e l'I:lUsnL,,, da referida con
cessão foram trallsfl:rid",;1 l'o'llp"lllti~ ingll'z,' do ~[;III('ira
e ;\1<111101'(:, autoriznda a 1'1I!lI'l'iOI1~r 110 11111,eri" pelo lJelTelo
n , ;iOi:l de :28 de Agoslo do l:-\i:!, I' '1!lI' :i dil:) (';)ll1panIJia
prornznu li ])enl'lo n . Ij:\:ii do IH ti" üutuhr« de [Hili li

prazo Ilxatlo nn :la p;n'!11 da l'!all'liI:1 'I' da- :11I111'\a" ao
citado Decreto lle ;W de A"ril til) lHiO;

Considerando quo a c,;lratl;1 di' íerro de <[Ile ," trata fazia
parte de 1111l plano tle Clll1lll1llllie:If:UI'S entre ~ Ilolivia e °
Oceano Atlnntir«, por meio do rio Al1laznna" lendo nqnella
rnpuhlieu, :i1illl (kSllIJ\ 1?IH:iIJllar a l'OlllP;llIhLI do I1:IVI.'g-;lç:io
naolonal holiv iana , I~olllr:tllirl" 11III 1!lllpl'l:,<liIIlO na praçn de
l.ondrcs, 1111 mcz di' Jan-ir« 1.11: 18i::! ;

Conshlcrunrlo <[U8 entro ;1'; ('il~d;l.' c.unpauhias de nave
gM:;\O nacional e da ('olralia til' ferro do Madeiru c Marnoré
foi accordudo o pagnmelllo das dividas desta por ~IIJu('n~ c
hem assim o ndinntarneuto dos fundos destinados ;'1 con
SII'lIC'I;i\O da estrada. rel'CiJl'llllo :1 dita eompanhin di: II:IV('
~'a('i\o cn; troca a totulidude (1:J,; al'l1ue..; (I<io disuihnidn- e
llIli titu!o de divida ; .

Considernndo que a ooncessão uoliviann foi posteriormente
revogada, o quo a eOllll'anili:1 da 1'.,11:1(1:1 do forro do ~ladcira
c Mauioré, desprovidu do c.apital e incapaz de proscguir na
realizaç;io da crnprczn, foi Illalld:lILI dissolver e liquidar por
sentcuçn dos trihuuncs jlldieiarios d~ Inulntcrra. lendo sido
ao mesmo tempo disuibuido, por ordem da ca.n.rra dos lurds
rlaquclle reino, ao, pnssui.lnres da, ~polil'l" bollvianas o resto
do cmprcstlmo alli dl'[lll,<ilauo:

Hei por IWIII, C,lnl'orlll;llIuO-IIH', /'111' Milllw IIllIlwdiala 111'
,o!nção de :li dI) Agoslo, 1'11111 II par('I'I'r tia S,'.('(:;IIJ d"s :\n
g-ol'iosdn Irnprrio (lo COIISI'1I111 d" 1,;,t;lIio,l'x;lI'ado 1'1111:"11"111111
di: ,18 d,~ Juuho tio rorrcnto "11110, I' n:lo ul"..;talll<' u 1l"I'I'nto
li, (j;J:;i 11<1 -IH I'" 0[[1 11 li I" 11<1 lHi(j 11''': plurllgoll atl: :!U dI:
Abril dI' IHW~ u pruzo lIlal'l'adu p:n'" a II'rlllin;II,:~O tia, ohras
da estrada di) I'CI'I'Il dI) \!:IIJ<oil'il ,) ~l:tI!IUl";, 1)c1)1:1I';II' (';Itlllca
a CUllel:,,;IO feita pelo cita,jo lle('rl'\II 11. '1;;O~1 dr- :!() tln Ahril
(lo 1870, n:vu,g'alll,s ludlh Ih ;11'111' 1'1:/"li\11' :1 Ille,""!:1 1'011
rL':";~_;Ü" •

li;
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Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino
dos da Agril'1I1tura, Co111 mercio e Obras Publicas. assim o
tenha entendido e raça exocutar , Palacio do Itio de Janeiro
em 10 de Setembro de ISSI, tiO." da Indopendenciu c do
Importo.

I'romulga (I ~nHrellio cdchratll) Clllle (I Br;ll.il c ltortllg;lt 1:111 II do Fcvorviro
dll lBRt p.ua u 1'{ll'lltllLtr;lll di; 1111Id'.l~ pu!' vi.i .lo 1:l)l'n';o i' ~ll;t ('I)HVl'l'~:lO

em vales ..

'l'eudo-se concluido e as,i~lI,ldo em Li,IJOa :10' li dias dll
mez de Pcvcrciro 110 corrente anno, entro o 13l'1lzil e 1'01'
tugal, um couvenio para a p,'rlllutnl::io (ir: tun.los por via do
Correio e sua couvl'r';;lo em vales, (' [,'ndll sido e-sc cou vun io
mutuamente ralili(·:ldll. IrIW;111l1o-se li, respectiva, ra titlcações
no dia 9 do presente rncz di' Sl'tl,mhro, llci \1111' hem que
seja observado r: ('llIllpridll t:ll) inteir:lmr:lIl<' ('omo nelle se
contém, desrln 1 do uutuhr», contormo se ajustou por notas
de 28 e ;J() de Junho ,

Pedro Luiz 1'1:rui1':1 di' SOllZ:I. 1111 Meu Conselho, Miuistr«
o S('crl'lario de E'\:III11 dos N".~o"io, )<;.;tl':lIlgciros, :1,;Silll o
tenha entendido e la(':1 «xccn tnr, Palaclo do ltio de Janeiro
aos 10 dias de SdelÍllil'u tio anno de 18S1, tiO. o du Tude
pcmlcncía e do Impcrío .

Com a ruhrica til' Sua lIlageslaue o lmperndor,

N(,s, D. Pedrn 11. Illlpl'l'ador Cnnstituoionnl c Defensor
Perpetuo (lo fll':lZiJ, Cll',. Fnzcnios saber aos que a presente
Carta tll1 approvllt;:;IO, j'onlil'lIlIJe.:io e rautlcação virem, que
:IOS «nze di:"" (lo 11l"Z di' F,\veJ'eiro tio «orreuto anuo eon-
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cluiu-so e assignou-se na cidade de Lisboa entro o Brazil e
Portugal um convenio para a permutação de fundos por
via do Correio c sua conversão em vales, cujo teor é o
seguinte:

<;onvenio .'Ht."e n It.-azil e I·()."tll~al I,a.'.. a ..e.'
'Ilutnç'lo de tOuHdo", .".." "ia .10 Cn.,.".,io e s ..a
cnl1"e.·~ã~. elll ,cnles.

Os ;l!wixlI as,dgn:Hlos, 111'vidamonll' auturizarlns pelos seus
I'Pspeclivo,; I;ovel'nos, visto o,; art" J:l e Ui da Convelll;ão da
uniã« postal uuivcrsal , l'onrlllid:1 cru l'nriz 110 I" de Junho
de IH7H, rt'slilVl'ralll dI: l'lIlIlllllIIIl ;ll'cl\rdll, I] SI'"~ reserva de
ratilic:lr;IO, o segllinlc :

Art. 1." A 1)('l'Il1ut;II::'" di' Iuudos entre o Ilr:lZil 1'1'01'
tug:d por vi" do COI'I'IljO c' sua cun ver-ãu ,'111 vale, ficam
reguladas pelas disposil;ões do pl'l'seutC) cunvenín.

Al'I. i. o 1. O Correio do Hraz i1 é autorizndo a receber de
particulares por dopo,;itll dinheiro para ser convertido em
Portugal em valos do Correio, png:l'i"is ás pessoas e nas Joca
lidados por l'lIes indicarlns .

De igual morln I) autnrizad« o Correio ele Portng:J1 a receher
de particularos por deposito dinheiro para ser convortido no
Ilraxil CIII vales do Correio, p:l,~a\(üi,; ;'IS pessoas e nas locali
dades por Idle,; indicnd:rs.

2. Ncu lnuu deposito de dinheiro fJ:lra ser convertido em
vale poder:'! exceder a qunntia de :

(a) lHO:) Iracns, seud» a cntrcgu I'ffeclllaua no Brnzil ,
(/1) UO;) Iortes, SI'lIdo :I 1'11 I l'i'g':I 1'1l',:I:tlwda em Portugal.
;l. 1':11':1:1 ('OIlVi'I'S:lO em valos do Correio. tanto no Brazil

como em Portugal, só podem receber-se quantias de 1;) ou
multipios desta quantia sem I'rncç:lO :dg-llma.

'L A fJropriedadl' dos vales do Correio, resultantes das
quantias doposil:ldns no Brnzi l 1'1'111 I'ortugnl, é transmissive!
por IIH'io de I'udosso.

Art. :1. o O Correio do Brnxil cohrar.i 2 "/0 pelas quantias
dcpnsitndas [J:lra serem convertitlas e/li vales pagaveis em
l'ortllg:d.

De igunl modo o (;lllTl1io de Porlllg'aI l:o!Jrar:i :2 "/" pelas
quan tias deposiuulas para serem cnnvcrtida« em vales pu
gnveis no Brazil,

Art. 'l," () pai? que recche :18 qunntias por deposito satisfaz ao
p.riz IJlW 10111 di' as pagnr po!, meio df1 vales, :lit':mda sua impor
tancin total, metade do producto II0s premies !'p('elJido" em
virtu.l« do :Irlig-o Jll'ecrd"llll'.

Art.. ;í." L Afúrn o premio Iln qu« trata o art. :1" nenhuma
outra taxa ou emolumento poder:'! ser cohrudn 1'1'1;1 rUI:olll.::I0,
remessa ou entrega das quan tias depositada,;.
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2. Exceptua-se a taxa do imposto do s('.1I0, o que, segundo
a Icgis lnção dos dous paizcs, possn 1'51;11' sujeito a emissão
dos vales nacionses.

Art. 6." As quantias clItl'eg:ul':'; pelos depositantes tiram
lhes C01nplctnllwntl1 gar:llIlitln.-; al(: serem satisfeitas aos re
spectivos dostluntarios. 011 seus rcproscntuntcs, dentro dos
prazos Illarcndw; no ;\I·ti,!:n '1111', .'l~ segue.

Art. 'i .» 1. Os \':lIes I'i'Pli':;pnl;llul" ;'s quau tins dopo-i
tndas, tanto no Brazil como i'IIl 1'0ilul-':lI, preSCEL',\'f'11l Ii ravor
dos rlous Iwizes contrntanto», " 1'111 parte,; ignnes, no llru de
UOU,; nuuos contados da data tia \~lllis-iio dos rucsuios valos.

:!. Para os vulcs qUi: lkl'l'lll l'lg:lr a qualquer rcclruuacão,
processo ou df'sp:leho. o pr:lzo do,-; 0"115 annos contnr-sc-hn
da d;tl:l l'lll 111Ii' i'S5:1 1'i'I'!:'Ill:II::IO, prol'csslI nu de,-;!I:iCho se
haja rca lizndo .

An. 8." As dirccl'i,es gl'r;Ii'S dos Crurcins tio Hrllzil e do
1'0rtng:1I Ilcnm :lntorizad:ls' a suspender II'mflorari:llIlI'nte o de
conunum accôrdo a pi'nlllll~II'~o di', Iurulns fl:lri1 serem con
vertidos em vales qnando i'iLTnlllsl:llll'Ias evontuacs tornem
imlispcnsavel a adopçiio di: Si'Il\l'111:1 ulr: mcrlirla.

Art. U," As duas mesmns dil'ecI'ul:s ger;les ficam t:lll1lJcm
autorizadns a e,;tabdel:I'1' eLII rcgnlamvuto lm];1'; as d isposi
('ÕCS que j ulg arr-m "ollvellii'lItl's (l;L rn :1 emissão, lis('alisação
e reg\t!al'idnde ilo SUI'vil,:o de ql1\: trn!n 1\ presente convcnin.

Art. lO. Este conveuio ':0I1lCi'ill';', a ter exccucão em 1 de
.lulho de 18tH, e vig-or:lI'ú ;1\(: nUI anuo de(lois d;1 lin!n em que
o Governo de um L11')S dous puizes coutratnutcs LJ der por u-r
nuundo .

Em fé lia '1110 os almlvo :Issignndos, rlcvidnmeutc nutnriza
dos, ossigumuu o [I1'1'Si'nlll couvcuiu em LislJO:I aos II dius
do mez Je Fevureiru do ;1111111 Ik I~HI.

(L. S.) /Ju1"I/o de JII.JlI!l'lí.

(L. s.: Anselmo JoS/; JlJITII1II/:UlllfJ'

E sendo-Nos prcscnto o 1I1C';lI\U l'onvl'llio, (Il\\) Iicn ,Icillla
inserido, e bem visto. 1'0nsilkr:1l10 o (''\nlllinnilo flor i'/Iís tudo
quantn nello se cnnttun , !) ;'fI(lrovnlllos, coutlnuarno-, e rati
Ilcamns, nssi III no todo 1'011:0 1'111 I'adn n m (li' sens ;l1'ti,gos I'
('slipnlneõl"; e 11('/:1 (11'1'>'1'1111' dillllO>' p'lr Iirtn« e v:dilJS() para
produzir 1\ seu dev idu 1'1l'eiIO, Jl!'"II1C1tl'lIdo 1'111 fl'~ e p;l):,vra
irnperinl cUlllpril-1I iIlVilll;l\i'IIIII'llk, e I'llzcl-o rum ptir I:
observar por qualquer modo IjIlO PO"SlI ser ,

Em tcstl'lll11nho e tlrmcz« do que Ftzornos passar :l prcscu
te carta por Xós Ilso'ignad:l, ,ellal1:l com oscilo gTnn<le das
Armas do Imperio, (\ rd'~rendnlla 11('10 ;\filli..;lro e Sel'l'clal'io
de Estado ahaixo nssigundo .

D[llla no Pnlacio 110 Ilio do Janeiro :lOS 2:J dias tio IJlCZ de
Jn lhn do anno dll :-i:lq:illli'1I111 d" :'10>'"0 Senhor Jesus Christo
d,' IRKI.

l'l:nl:" hlH:n.\IHll1 (1'0111 gll:lrd:q,

f', d/i) i.ui: i'ercir« Il,' SUII~i1.
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Regnlitlllonto pal'n a 1'\('(:110;10 do COl'l'nio entro o
UI'uzi1 e Portugul, rclaf \TO Ú PUl'J111ÜWjão do
fundos pOl' viu tio cOlTeio c a sua conversão
1'11I vales

Os abaixo assig nados, visto o art. \I'J do Convento celchrndo
entre o Brazil e Portugal para a permutação de fundos por
via do Correio e sua eonversào em vales, resolveram de
commum accórdo, e para gnran til' a execução do mesmo <:011
venío, adoptar as segui ntcs li ísposíções :

I. O serviço da llerllllltação di' fundos ser;í frito por via UI' :
/I) 110 Hrazil pOI' vir, do l'ar.i, ClJarú. ~lar;lIlhãf). l'ernambu

co, I:ahia, Ilio do Janeiro r Santns :
li ) em Portugul pOI' via de Lishoa .
:2, As Direcções Geraes dos Correios do Ilrazil e de Portugal

ficam autorizndns a estabelecer o serviço da permutação de
fundos em qunesquer outras est:lI.',·,es postaes.

11

As pessoas residentes no Brazil quo pretenderem fazer re
messas dI' dinheiro para serem convertidas l'in vales em Por
tuual, ou residentes em Portugal que prrlrndl'rnm Inzer
remessas dc dinheiro para serem convertidas em vales IlO

Hrazil, deverão preencher e uprcscntar nas estações postnes de
C1I1Ia um dos dons paizcs, COIIl respeito a cada 1'('llWSSa um
boletim de deposito, modelo A, em que designem o seu nome
e residencin, a quantia que entroznm, e o nome (' rl'sidr'llci:1
da pessoa a (!lH111l essa quantia dCY()I'ú ser paga.

III

o Correio dnr.i em troca, tanto das quantias designadas nos
boletins, como do rnspectivo premio, um reciho, modelo H.

Dessas quantias reeehldas formular-se-hão listas, modelo
C, conforme as seguintes condições:

a) Com respeito ÚS quantias entregues em Portugal. para
8C)'1' 11 1 ruuvertidns etu valos p:lgaV<'is por inu-rmedio do
Correio do Hio de Janeiro, expedir-se-hão do Correio de
Lisboa duas listas á Direcção Geral rIos Correios do ltrnxil,
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uma das quaes será devolvitln ú proccdcnr.in, dopais de com
pcten temente visada. St'lIlt;llianlcnwnle se procerlcrú com
relação ús quantias quo no lIio de Janeir« se outregnrom pura
serem convertidas l'lll vales jJ:lgaveis por intcrmedio do
Correio de Lisboa;

li) Com respeito ás quantins entregues em Portugal para
serem convertidas em v:i1('s pag:lvl:is por intcrmcdio dos
Correio' do Par.i, Ct':lr:~, '\l:ir:lIlli~o, Pt'l'1wmlJUeo, Bahia I)
Santos, expedir- so- hão do Correio dI' LH10:1 t rcs listas, duas
para o Correio do drsti nu, o a tcrccirn para a lJireel:;\o Geral
dos Correios do Ilraril . \las dll;\S«nvirulns ao Correio di: tI,'S
tino, sorri uma transmiti ida pol' ('111' á Ilirceçfto (il:ral dos
Correios do Brazil, que ;1 !levolvl'r;1 ú pl'orl'dt'nl'i:l, dOjloi.'i de
cOllJpetenlCmente v is.«!« :

(:\ COIII resprito ;'i' ql\:lllli:\-; l'II\I'I',"lIl'S Ho (>;11';;, Ct':lr;\. Ma
rauhão, PI:rn:III1I,lll'O, I::dlia I' S;IIII,,'. p:lra ,I'rom ronvcru.lns
em vales pagavI:is por illlf'rlll('tiio do Corrl'io do Lishoa, 1',

pedir-se-hão dH:JS lisl;ls ;i 1lll'l'rl::lo (;eral tios Corn:io,-; lli:
Portugal c uma á Dircl'r~o (;,'ral dos CUlTI'iliS do Bruzi]:

Das duas enviadas para l'orlug'[\1 sl'r:'! uma devolvida á Di
recção Geral dos COI'['I'ius tio I\razil, dl'pois 11l' competente
mente visailn.

l)llanllo [\8 listas :lI'ensM'l'lIl irrf'glllaridades, cuja rpctiHea
ção não possa realizar-SI' 11[\ est:lI:i'to l(IW as recebeu, esta pe
dirá Jogo esclarecimentos ;', "st:\I:ão quo as expediu, [\ t)lwl os
ministrará com a pussi vcl hrcvidade .-Emqn:mto esses cs
clarecimeutos não chcgnrcm, permanecerá suspensa a eXÜl'U
ção do art. VIII na parti) em II"e «stivercm irregulares [\8

ínseríprõcs das mestuns listas.

VI

l." As Dirccções l;(:r:lI's 11,1, dous paizes contrntnntcs deter
minarão os dias Olll qUI' 1111' ,seas j'('spl'cti\-os Cllrrl'ios se de
verá fazer o cnCl'rramenl1l tI:1S referil1:ts listas, tendo em vista
que esse encorranu-nt« eoilll'iLl:1 li mais possiv«! com a sa/lida
dos paquetes e outros barros a vapor, tanto do porto do Bra
zil para o porto de Lishna cnmo de,'ite porto pura os do I3razil.

2," Encerradas :1.0' Iistus em questão, ° Cotrcio q ue tiver de
as expedir converterá a sorrnua tlltal das suas irupor tant-ins,
e metade do premio, indicado no art. ;}, do Convento a 11tH'

este regulamento se refere, em letras, tomadas nas respecti
vas praças ao cambio correu te, nunca deixando do fazer men
ção desse camhio na l'asa para esse fim reservada )WS mesmas
listas.

3,0 Quando se não haja recehido quantia alguma, escre
ver-se- ha nas listas a pulavra • nada. '
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VII
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Lo As lctrns a quo SI' refere o n. :2 do artigo precedente
serão rerneuidas ao Correio dcstinntnrio [untamonte com as
listas indicadas nos arts. IV, VI' VI, e fIIW[H]O, por qualquer
eventualidade, se não possa realizar esta remessa, o Correto
destinatnrio suspender:"! a emissão a que tI:'1 lognr I) art. VIU
all\ estar definitivamente na posse das nlludidas letras.

:2. 0 As letras tomadas 110 Braz)1 a fuvor do Correio de Por
tng-al devem ser pa,~avl'is :'1 01'111'111 da Dircccão Geral dos Cor
rcios de Portugal, ern Lishoa, Porto ou Londres.

As letras tomadas 1'111 I'ortuzul a favor do Currcin brnziluiro
devem ser pngal'l'is a ordem 'dps Iuur-ciouarins 'Ino a Dirc
ctoria (ieral dos Correios do Brazil iudirnr nas localidades em
que as suas importancias houverem tlo ser ('ollrm'titlas em
valos.

:l.0 () Correio que tornar as letras :lsSnlll('. para com o Cor
reio :1 luvnr de quem cllas súo s:II':lIlas, a rl'spiJllsaldlidade
subsidinrin que possa resultar da falt:1 di' seu )I:lgamento.

4. o As segundas vias das letras tumadas 1'111 qualquer dos
dous paizes dever-se-hão remeuer pelos P:lIIUI'\t:S ou harros
a vapor que immediatamente se seguirem áquellcs em que as
primeiras se expedirem.

nu

I," Logo fI IH' qualquer dns cstnl:ões [lost:ws, mencionadas
no art. 1, receher ns li~'a, a que se refurelll os arts , [V. Ye
VI e :IS letras de que Ir:lta o :1['1. VII, procederá ;í emissüo de
vales internos a favor dos int-rcssndos, prl"s qun ntius des
criptas nas mesmas listas, em cnnfurruidnd« 1'1111I os regula
mentos do seu paiz para p:lgalllento de vales.

2. o O cambio para ess.i e11I is"ão snr:'r ;Iquclle a q ue :IS letras
hou verem sido tornadus.

1'\

L° Estes vales envinr-se-hão grntuitnmente :1OS destina
tnrios. devendo ser p:lgos u'um pl'azo Il111U';J excedente fi
oito dias.

:2." Ao seu pagamento são applicavei«, quer no Jtrazil quer
em Portugal, as disposições 111W em 1':((la UIll dos dou, paizes
estiverem em vigor, ou que de futuro forem adaptados com
respeito ao pagnmunto e endosso de vales naoionnes.

x
i. o Os mesmos vales são válidos por seis nuzcs. contados da

data da 1'111 issão
No 11111 deste prazo só podem SOl' pagos mediante 3qI.oriz;u;ues

especiaes da Direcção Geral dos Correios do paiz õndlr,&+l ~'Init·
tiram, a pedido dos interessado, ou do Corrtji6/Q,fÇJ\<!\;J;)I!lirl(t q.ê)
sr eífcctuuu o deposito d, sua respectiva-: ' , Ci

"
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':l.0 0, V[Ii," lwnlilln, IIn di";!l'llidl)' 1'011'-'111 snhstituir-s« n
pl'llillo dos dcstinatru-ios, ou li", dl'positantl's das quantias lJUi'
e!If1S representam, por autllriz,'I,'t)f(S ospociaes de pngl\mento,
depois de 0'0 11'1' vl'rilicailo '1IW 11,10 furam Iwg'os nem rcombol
sadus ,

3." A, alltOl'iz[lI.'tll'S :1 qlll' so referem os ns. I e;2 deste
nrtígo gozalJl para tortos IIS ..Il'citos de vant:\gl'fLs semelhantes
:\s 110s v310,"; que suhstituc m, I' Iit'alll ,uji'i!,I.' ;1., 1I11'Smas 1'1'

gras flue a estes SI' 'lpplie:llIl.

\1

I," Os 11rp
'I,..;il:lI1tl's

1i:\8'111:11J1ias eonvertidns em valos podem,
a "'11 pI'lIidll. ,(,I' di"~ 1111'''11.'' 1'1'1'IIIIIIIbatlos, ,i a dirocl:iio gl'l'al
lill paiz t11l1!l' ,I' f,'z li ""I'",Jili 1""1' :1\'i'::Ida di' (JUI' li, v:dl"
representantes dessas q unutias 11;\0 Ior.un pagos aos destina
tarios, e de quo SI) tOlJl:Il'al\l :'s 1I1CIlill'l, llel'u,sarias para elles
não serem ,alisf"illl,";, ""ti')" ",)So di' sO nl'l'l'sentarem a pn
gamcuto ,

2. "!'ara alcauçnr o l'i'I'IIIiIlII,,, Ila quuutia represeutadn por
um vale desoncarniuhrul« 1111 d'·,;Il'l1idll. dovo o t1epo,:ilanle
apresentar o rl'l'i!lll IIIOd,'11I H. n '1"1' nllurl« o art. 111.

;1," Em ueulunu 1';1"" 1'"11el':ío 11, depositanle, SI'I' rl'em1JII/
~allo, do;.; prl'lIlio, ql1l~ !I;IIIVI;l'l'lll p:lgo [leias quantias cn
Ireglle, uns 11'1'11111' ';11 :11'1, :.J tio CIIII\I'nio;, quo sl' reI'l'['I' 1',11'
rl'.i~'llfnll\elllo ,

\11

Formulnr-se-hn 1III'Il,:tlnlenll' cin eadn uma U:lS Tlil'ecriíes
(;er:lPs lias COl'n~io, di) I\I':lziJ I~ i'Ol'lllg:d uma ri'lnção "li:"
qunntias, de,cl'ipl:l' 11'1' v,Ii," illl<'l'lIllc', ql1l' por qua lqucr
motivo não tivorern sitio P:I'::I,; 1'111 I':ula um dos deus p,liz('s,
com desig'nal,:iill ti'"IIiI'JI:" rnjo rl'I'l!\IIObo [111 dl'!,o,;itante
houver ,ido nulllriz:ldll, :-;,, C-;ll" y:I/III'I'S dar;\() louar a uma
Iiquidaçào .uuuuil l'lIll'l' li, dons I'nize,- (J,; Ikbitos flllI'
resultareui desta liIJilid:Il."IO SI'I'i1o :;:ltisf'l~illls por mein do letras,
contoriuo as l'olltlil,'III" illdil'fuJ:" 111" nrligw; precl'L!I'llles,

\111

C:l.Ila uma das Ilil'l'ceií," dos dons paizrs contratantes lixa
para seu serviço interno, além dl~ '1n:II',ifller disposi~'iíI'S
partirulurcs:

I," O modelo dus "alI', que tiver de servir nesta emissão.
2. o As locnlitlados I'IIl 'I IH', afúrn as j;1 moncionndas no

art. J, se perrniulr« a 1'\Itl'l',~a 110 dinheiro para ser convertido
em valos.

::." ]\, localitlados 1'111 que SI' poderiio pagar os vales
('mitliulJs 1'1Il virtud« lill :Ift, VIII.
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o presente regulamento será executado a contar do dia em
quo vigorar o Convcuio a qUI' elle se refere, c terá a' mesma
duração, quando não seja renovado por dclilrcrnção l'nll'l' os
rlous paizes.

Fcito em Lishoa nos 11 dI) Fevcrcirn lll' 1881.

(L. S.) .10110 WilkclI' di' J1[ol!os.

(L. S.) Guiiherm» JlIII/IISlodr: lJllrllls.
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Illo.I.. lo A ""I'" .. It.'nzll

() abni x» assignatlll. runr.ulor 1'111 ,· .

l'ntrei';a ti quantia (lI' rl·.js :~ para ser convcrtlda,

em Portngal, em lllll \all' 111' Correio )lagavd a .

. . . . . . . . .. ' mornrlnr em ·.· ..

frcguczin de conselho di' ........•...

. . .. . .. . . . . . , di' " ., Ile 18 .

() nEI'OSIT.\:'<TE
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l\1(Hl~lo n pora o Il,'ozil

1067

Foi recebida nesta 1',1~1.·iI() ~ qurmtia de r, '1~'"

para ser convertida, 1'111 l'or tugnl, 1'1Il um vale p~g~vl'l

em .. " c.unhio l'OI'l'I'Jl In.

Estação dl' .. , I~JIl •..•• dn .

de lH,.

Pagou de premio r, ;~ .

() E~lI'nEr.ADo
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J:I: 1~:i8:mO
12: O!)(j;)D"S
11(,;71;)101

Senhor.-A Lci n. 2D"'0 (le 31 d(~ Outubro de IR7!) havia
consignado a qunntía de 7!10:00Ih para o serviço da il

luminação publica durante o exercício de 1880-JS8J, c li

Decreto Legislativo 11. :lOUj de :26 de Outubro ultimo uu
gtncntou de 25:000" a mesma consiguaçãu, que ;Issim ílcou
elevada a 7(jj: OO()~()IJO.

Uccorreu , por.'m, qu«, havendo as tahcllns justificativas do
orcorucn to c.;lillladu CIIl ;2:;1/:2 a f'ot;wiío media do (';JllIbill pelo

qunl dl'\'criam ser 1~1l'1,(·,tll"dos os P;'~;llllelltos düvidos ;',1Iio
de lnuriro Uas C"IJI)HlIIlj, liunlnl, nunca "sla média foi auín
girla duruntc o exorciclo, I'IH '1"1' o muxim« c;IIHlijo foi d02:1
J/!l 110S mczes de Soteuihru e uutuhru, e do 207,8 u mínimo
nu IllI'Z de Abrít utttmo.

Devido ;1 esta causu, tendo sido íix.ula ('11I 87: '!DL~222
a qunutiu J\I'c('ssal'i;1 ;1 (lil1'orelll;;, dl1 cutuhlo, fui mister fI!'s
poudcr« im pnrtanciu Ik IO\):\Jl7,;):l:<{ pura intcgral'~) valor
d:t IlIlIl'da nus p;':~';IIlWlltlls Illl'Il";U's:'i snlrredita CII1JlI'I'za.

A scguint« 1'1'1;H'iío ui.isf ra por IIICWS :l I1I'SI)(~z:1 ]'I'alizul1a
rnm :1 l'i'fl'l'itI:t dil1'cn~lIr;1 quant« ;1 illnminaçàu lia,,-, I'II:1S e
pr:lr::ls :

Julho dc I~HO""" .. , .. ""., ....
, A~osto de iSSO , ,", .. ,

Setembro 111' lH80." .' " ' "
uutubro tlc JR80.. , ,''', .. ,
Novembro de 1880.. ,."., , ""'"
lli'zcllllJl'odc HJHO., .. "."""."
Janeiro (leI8Hl .. , , . , . , •.. , ' .. , . , .
1"c\'l'l'l~iro tIo 1~81. , , , . , .,' , .. ' , , , .
!\l [l I' ço do 18RJ••• , • , . , , ' , • , •• , ' , , '
Alil'il dJl lR81 ",." .. " ..... ,.
Maio d,) IRRJ .. , , ..... ,',.'". ,
Junho de 18tH., .•..... , ... ,',., ..

JII!J: DI7,):3H:1

O confronte destn qunntia com a Ilxad» nas alludidas l:tllCll:ls
oxplic:I o dl'/icit di' 2::UI2G,~I~I, sendo quo tnrubem lJ:l dl'speza
1'0111 a i1II1I1JiIl:II:;IO dos jnrdius 1i;ls pl'nl':IS 1), Pedro li, Duquo
110 Ca\ins, tio i':Jssl'in l'ltltlil'i I' tllI C;illI[iO tia AIT!;IIII:tt::ío
houve ;i1~'lIll1:1 tlill"'J'('lIça.

Aceresl:e quo durante o cxcrcir!o auumcnrou o numero
do,; comhustorcs e não SI') houve que P;Ig'!I1' I'SII~ excesso. mas
í.unhum a collornçã« ele g'r:,"ell~ liUi 11 ,'I'U lia illlllllilWi:iío dos
suhnrhius.

Ill'st.as cnusns resultuu o de/i!'it ti" 28:000\ :l quo !ll'res
snrio (: prover. lIO'; tel'lIlO, da lei, pllr ulI'ill tle credito sup
plementar, v ist« ler sido \'I't1ali:l ;1 tnlllsllIlsiç:Jo tll~ sohrus Ih:
uma para outra rubrica.

Isto posto, Sen hnr, tenho a hnnrn rlJI sujeitar á :lppI'OV:lç~O
I' :ISSlg"nallll':t d" Vossa rl!:J~I'sl:\l1t: fllll"'l'i;tI u tli'i'l'I'lO jn ntn ,

Pr ,"0'-";1 \\.1~'rcl:\lle lrnpnrial <uhrlitn !irl " reverente

l'cd ro l.u. ~ l'crcir« di' Sou;«.
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DECHETO N. 82Jí - DE 10 DE SETEMBRO DE 1881 •

Abro ao Miuisterio 110:'> :\"o,'.!or,ios da Agricultura, Commcreio o Obrns Pu
blicas. 11m; credito supplemcutnr d:l quantia .lo 2~:oon8 para oceorrer a
despezas da rllhril'a-lIIll1llillaç:i" Puhlica-no oxeruic!o de 1.880-1881..

Não bastando as eon,igllaçõe~ concedidas pela Lei n . 29M)
de :ll de Outuhro de \8í~1 I~ pelo Decreto Legislativo n , :lO\,j
dI) 2CI dc uruuhru nltüun P:II';I s:lli,f:lwl' Ú dnspcw da rubr-ica
- Illuminação pu hl ira - dll I'XJ11'I'il:ill do 1880-\881, l lei por
hem Abril' ao Ministeriu dos Negoeios tia Agricultura, Com
morcio e Ohras Puhlicus um credito supulomcntar de :28:0001>
pnra a despr-zn tI:1 1l\lllH:i'J1\:\lIa rubrica.

Será "Jlp"rllln:lllll'llll' s li hmctt ido estl' ar.to ao con hcci
nu.n tu e tlpprov:".':-'" <1:1 ,\s-:ellllil(,a ';I:r;t1.

Pedro Luiz PI'l'eira di) SI) uza , tllI MI'u Conselho, Ministr«
e Socrctariu de ESt:IJII dos Negocio, Estrangeiros c interino
dos da Agl'ienltnra, Cuuunercio e Ohn\s Publicas, assim o
tenha eutendid» I' l'a(':I «xecutar. Pa\:1l1io do llin de Ja
neiro em lO de Sell'lliI,Í'1l di' IHHI. liO" tI:1 hulependencia c do
hnporlo ,

COIII a l'ul,ril':I de :-lU:1 l\1:lgeslatlo o Impe radnr

l'nlro /'111:; Pereira âo Son:;a.

\\1PI'OY3. O~ Cc:.llIdo:, doliuiliv.r , li:! 1:1 ,;o,'(',Tn da Estr.ula (to forro de S. João
do Hio Claro aS. C:lrlO':' .111 l'illll;tl lI:l l'l'oilllria do S. Pa ul« l~ :lIItOl'iZ:L

a fL':;pOl:t.iva roustrurrIn .

Hei por 111'1ll Ap[ll'lIv:lr Ih cstullos ilelinilÍ\-o~ d:l 1" SIJcl:ãll
da E,tralla de I'I'!TI) dl\ S, '\0;10 do llio Claro a S. Carlos do
Pinhal, Prov incla 1\1\ S. Paulo, na cxtensân dI' 31"',:!'iO,
apresentados [1I'la I'l':;p"l'liva PlIlpre7.a I) rubricados pel') üi
rector das Obras Puhliras, 1\ [111111 assim autor izar a cou
strucção das obl':!." <Ia ,,"1'1,;'\1) di: que se truta, tlcandn :\
eiupreza obriuada :\ conurlotar 11, estudos exigidos 111) ~ 2° 11:1
clausula 2' rlas IJIW baixarruu rnm o Decreto n. 783H de '1
de Outubro dp :I8HO, dentro dos prazos all i marcados.

Pedro Luiz Pereira di) Souza, do l\Ieu Conselho, Ministro
c Secretario de Eslado dos l'il'gol'ios Estrangeiro,; e interino
dos da Agriculturn, Cnunuetr.io I' Obras Publicas, assim o
tenha entendido P I'al'a exccutnr , Palaoio do llio de Jnncirn
em 17 de Setembro 'lle 18Hl, (j0" da Indepcndoncia (\ do
hnporio .

Cllm :1 I'Il1Jri,':' di' Sua l\bgesladr o Imperador.

Pcâr» LIIi:: Percini de Souza.
,OPJ'd" ,j'\J'\J'V'
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DECHETO N. 8259 - DE 2~ DE SETEMnRO DE 1881.

Concede i,sCJlção do diroit.is do importarão o expediente ás ru.u.hinas o
outros object o s Ilara o serviro da. i nd nstii a, agricultura e uavcg aeâo •

Usando da autorização conferida ao Governo no art. 22 da
Lei n . :lO18 de t; de Nnvr-ruhr» delH80, Jlf'i por lJ011I l\Iandar
flue se executem provtsorinmcnto, cmquauto n~(J flir prom ul
g-ada 11 nova Tnrifn das Alfanueg-as, a, scguiutes disposif:iíes:

Art. 1.0 São livres de direitos de importação:
~ L° As machiuns para lavrar a terra e preparar os produc

tos da agricultura, pari! minernçãu, para o serviço de quacs
quer fabricas ou ofllciuas e para a uavcgação, movidas por
g;IZ, vapor, agua, ;11' 011 vento, pela elcctricidad«, QU por Ior
ças animadas e quncsquer outros motores ti xos, Iocomovcis 011
portaleis, romprclundidos estes.

§ 2.° As p,:ças de ruucliluas importadas em separa-lo, a
respeito das qWII's se provar, mediante exame feito por peritos
da escolha dn Inspcctur da Alfumlcga, que não podem ter
outro destino ou applicação senão substituir pe~'as arruinadas
de rnachinns livres de direitos. ou servir de sohresnlentes
;',S que, existindo perfeitas, possam inutilizar-se por qualquer
oventunlldarlc.

§ 3.° Os alambiques, fornalhas, rctortas, caldeiras, moinhos
e quaesqucr outros objcctos scruclhnntes não classiíloados, para
uso da lavoura e das fabricas.

Art. 2.° Os ohjectos mencionados nos paragrnphns do
artigo antecedente são isentos do expediente de rj ";, de que
trata o art. li25, § 1", do HI';2:ulaulI'nto de lU rle Sl'IellllJl'o
de 18CO.

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do lm
perio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretnrin d,: Estado dos Negucios da Fazenda e Presidente do
Tribuna! do Thesouro Nacionul, assim iJ tenha entendido (~
f, ": a executar. P;i1:I('io do Hio de Janeiro CIlJ 2ft ile Sctemhru
de 1881, CO" da IndepeIll!encia e dll Imnorío ,

Com ;1 rubrica (te SU;I J\Iageslade o Impcr.ulur.

JOS(; Alltonio Saraica .
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IlECnETO N, X:'2I;O _. DE 2'f DE SETlmllnO DE 1881.

Tendo em ('ollside1':Il,'iio ;1 reJ!l'cspnlnçiio assignada pelos
corretores de J'UIIU(';'; pulJlÍl:os e por diversos negociantes
de"ta IH'DI,::I, ;(eC1'ea dn iuconvvniencia (lo systemn adcptado
l':I1'a a trnusfcreuci« da' tlpolil'I'S da divida publica íutcrna,
f' :JS illfllI'1ll:J1:\'le;.; [II"',I:,tlil";1 esse respeito pelo Inspcctor
'j )lel:l Junta AI1 11 li 11 istruti \:1 da Caixa de Amortizuçüo : e
Atu-rulcndo Ú Ilre,',~i.J:ltl(' di' Silllplilil':lr e regularizar n
servil.,·o da 1l\('SHW Cai:\:a, III'i )101' lrcin Jioteruunnr que seju
SlIflJ!l'illlido () 11,1'11 de l1'nn"fl'l'l'lll'ia das apoliccs da divida
pulilica in terua, ~('1I1111 I':'~;I o[',,1'n\:i'io el!'pe!uada por meio
de propostas :Jssignn(la" sl'llndas, numeradas o encadernadas
no lilll de e:l(la mnz, de (',OllfOrlllid:lde com as Instrucções quo
forem expedidas pelo ;\1 i nistcrio daFnzcnda .

.Ios~ Antonio S"I'.1iv~, lIl) Meu Conselho, Senador tio ImIJe
rio, I'resiLiento do Cousolho de ~lillistro&, Ministro c Secreta
rio de Estudo dos ;,egol'j'ls da Fazenda e Presidente do
Trihunal do Thesouro \aeion~J, ..ssim o tenha entendido e
faca executar. I'alae,io <lo Hio de Janeiro em 2~ de Setembro
dê 1H81, (jll" da IJII!I'pl'!lI!cnei:1 e do lrnpcrio.

Cüm a ruurica di' Sua Mngestade o Imperador .

.TIISI: .111[011(0 Sarcio«.

Millislorio .los J\'{~tilll'io:; da F;lz"llda, - ltio de .Iam'im, 21j de
Scteuilno de 1881.

J"SI'l AlIloni"S:ll'aiv;,. IIf'c.sitl,'nt(~ do Ttihunnl tlo 'l'husouro
.\aciuual, cru e'''''~lI'';I\' di, IlI:':I','lo n . 1';:.!liO de 2'1 do corrente,
iuuutlandn sllpprilllir lia Cili\a de AmortizlH,'110 o livro do
IT..m:fcl'encias das ~llIolkes da divida publica iuu-rua, ordena
que S,~ ,,1'0'01'1"111 ;h .'il',~llilltl';';

Art. I.» A 11';I1l,,,rcl'l:1lI'i:\ das JpoJic,\s da div ida publica
interna será [dta Ha Caixa IIp ,\mortiz:Jçiío, em qualquer dia
nfiJ, a vistn dos proprio' titules o por meio de propostas
"l'ganizarln;.; f:ollfol'llli' II 1lI1,rlelo junto, [1111' intormedio rlo
['\'''1'''1'11 \'0 CO!'rI'!()I'.

Art. 2." i\S prup",t:\" '),:VI'!';,O ser assígnadas por ambos 0S
[illJl'ulll'nlt, I'm l'llJ'W;;1 du ""ndu)' uu Caixa, IIUlJ as ussi-
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gnaré também, depois de conferidas na respectiva Contadoria
e competentemente soltadas, c sorào numeradas e cncader
nadas no lilll do cada rnez.

Art. :loo A transfercncla poderá tamborn effectuar-se por
meio de procuração com poderes especiaes para esse flm,

Art. 4,.0 O corretor poderá exiuír. para veriflcar a idon
tidade de pessoa, o reconhecimento das firmas por tabellião
ou por duns testemunhas do seu conhecimento e que lhe
mereçam fé. .

Ar]. ti. o As trnusferencias, por virtude de requerimento,
não so poderão eíícctuar sem despacho do Inspector ou da
Junta Adrninistrntiva .

Art. (j." O corretor e seus :lj ndantes serão responsáveis
pelas trauslcronoins que flzerom, e pagariio por Sl~US bens
quncsqucr prejuízos de terceiros. nos termos do art. U" do
Decreto de ;; de Novcml.ro de 197:3.

los'! ilntonio Saraiva.

Apolices de ... por' cento.

N. de ordem ....

Fulano ' .......•...• ' . . . . . . .. proprietario
de ..•. " .. ' apolices do valor de 1:0008 ns .
•••••• •••••• o-o •••••••••• 00 •••••••••• 'o 0 ••••••• '" •••••••

............ de 8008 ns ........•........................

. . . . . . . . . . . ' de (iOOb ns ...........................•..•..
• . • . . . ' . . . .. de (j00:~ ns , .
............ de 400~ ns .
..... . , ...•. de 200# ns ' .. ' ......••....•........
transfere-as com todos os direitos que lho pertencem para
Fulano .

Hio de Janeiro, de de ..
Nome do vendedor ou do procurador .............•.....•...
Nome do eomprndor ou do procurador , ' .
Nome do corretor da Caixa ( sobro o sello ).

Bequerimento n.
Proouracão do vendedor n.
Procuração do comprador n.
Escriptura n ,
Alvará ou ofllcio do Juiz .... ' n.
Pagou o sello ( ou não pagon. o 8(110) .

. ,.-,.1\.0..'(\ ..'/.\'
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DECRETO N. 82tH - me 2'~ me SETE',IBlW DE 1881.

Concodo privilogio a Samuel lleaveu para o svstorna 110 correntes o rodas
11u sua i nvcnçáo ,

Attendcmlo!lo (IUe 1\1e requereu Sarnusl Bcnven, e do confor
midade com o pnreel'l' rio Cons!'lhei[o I'rocurndor da Clll'iJ3,
Soberania e !.<'nrmda Ntleillll:d, H"i por hetu Conceder-lhe
privilegio, por cincll ;IIWI!S, par:1 n s) ~te!lla de correntes _(J

rodas para l1laehiu"s. <l,' ;;113 invelljilo, segundo a dcscripçao
e desenho que afJl'I!SI'nton, e licalll urch.vndos .

Pedro Luiz l'ercira de Souza, do Meu Conselho, Ministrn e
Secretario de Estado do,s N,'glll',ills Est':lng-cj!"os e interino dos
da A!:ricultul'a, COnlllll'ITilJ" U!Jr:l;; Publicas, assim o tenha
entendido e faça oxecuurr , i'a!aeilJ do llio do Janeiro em 21,
de Setembro de 1881, iiU' da ludcpcruleucia e do Imperlo .

Com a ruhrícn de Sua Magestade o Imperador.

1'I'dro Luiz Pereira de SOllza.

DECRETO N. B:!ü2 - DI; 2ft DE SETE1111110 DE 1881.

Concede ponuis.,,50 a. Trtjnno ;\lIgust() CC3,U' .:\f.1.rtins para oxplorur O~1.~9
forro c Olllrds IHill~Tll~S {i:t Jl['J)Villc.i:\ (lo Espirito S:llitO.

Attendendo ao (IUe Me requereu Trajano Augusto Cesar
Martins, Hei por bem Conceder-lhe pertuissâo para explorar
ouro, ferro e outros illiner;les na comarca da Vietnrin, na
Provinoia do Espiritn Sant(j, mediante as clausulas que com
este baixam assigr::lda.; 1'01' I'edro Luiz Pereira do Souza, do
Meu Conselho, Ministro l' SccrotarIo de K,l:'uo do" Ncgocios
Estrangeiros c interino dos da Agrlcultura, Commercio c
Obras Publicas, que assim ° tenha entendido e fa(;aexecutar.
Palacío do Hio de' Janeiro em 24 de Setembro de I88!, fiO· da
Independcucla e do I Il\ perio.

Com a 1'Il1)['i(~;l d(~ Sua Magestado o Imperador.
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Clausulas a que se l'ef-ere o Decreto n. 8~O~
desta data

E' concedido o prazo de dous annos, contados desta data,
a Trajano Augusto Cesar Martins, Jjjra, sem prejuizo dos
direitos de terceiro, explorar jazidas de ouro, ferro e outros
mineraes na comarca da Victoria, da Província do Espírito
Santo.

II

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos
recomrnendados pela scioncia. As que se tiverem de fazer
em terrenos possuídos por meio de sondagens, cavas, poços,
galerias suüterraneas ou a céo aberto, não poderão ser exe
cutadas sem auturização oscripta dos proprietnrios. Si esta,
porém, lhe fôr negada, poderá ser supprída pela Presideneia
lia provinda mediante Jianr:a prestada pelo concessionnrío,
que responderá pela inderun ixaçüo de todos os prej uizos,
perdas e dnmnos cuusarlos ao, propríetarios. Pari! concessão
de sotuelhanto supprimento o Presidente da província man
dará por editnes intimar os proprietarios para, dontro de
prazo razoavel que marcar, apresentarem os motivos de sua
opposlção e requererem o que julgarem a bem de seu
direito.

1II

o Presiden te tia província concederá ou negará o supprí
menta requerido á vista das razões expandidas pelos pro
prietarios ou ;í revelia destes, declarando os fundamentos de
sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para o
Ministcrio da Agricultura, Cornmercío e Obras Publicas.

Este recurso, porém, somente será recebido no effeito de
volutivo.

IV

Deliberada a concessão do supprimento da licença, prece
der-se- ha immediatnmente 3 avaliação da fiança de que trata
a clausula 2" ou da indemniznção dos prejuízos allegndos pelos
proprietarios por meio de árbitros, que serão nomeados dous
pelo coucessíonario e dous pelos proprietarios. Si houver em
pate, será decidido por um 50 arbitro nomeado pelo Presidente
da província.

Si os terrenos pertencerem ao Estado o ;;0 arbitro sl'r;'1 no
meado pelo Juiz do Dircitu.

l'roferid« () laudo. () conecssíonarlo ser;', obrigado a oflectunr,
no prazo de oito di;lS, o deposito da Iiança ou pagamento dI'
importancia em que fôr arbitrada a iudemnização, ~I'rn ()que
não lhe será concedido o supprimento da licença.
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v
A íudemnízaeão de qne trata a clausula antecedente será

devida ainda quando as explor:~<:u('s forem Icitas em terrenos
de propriedade do conccsslonnrio 011 do Estado, uma Vi'Z que
della possa provir dauuio on j;l'üjuizo aos proprietarios con
finantes.

Será igualmente obrig-:1I10 a restabelecer á sua custa o curso
natural das aguns que ti v.-r de desviar dI' SI'U leito pd:; n\:
cessidado d03 trn!Jalhos d:1 n:fllol':l"iio.

Si o desvio <Iessas :(;~Ila; pl';:jllllií:<lr a (. rreiro , lIJO () Jlq.
derá fazer sem Iiccnçe dl';;f(', que poder:'! ser suppridn me
diante índomnlzaçào, na f"'!'lll:: cstabolccida na clausula IV.

VII

Si dos trabalhos da f:'q)]nraçiio resultar a formncão de
pantanos ou estagn;u'iio de ;1g-IU:S qne possrllll pn'judicar a
saude dos moradores (In circulllvizin tl3w;a, o concossionat-io
será obrigado a doscccar os terrenos alagados, restituindo-os
li seu antigo estado. .

VIII

As pesquisas de mínns por meio de crivas, {io::os e galerias
no território desta ('1)]1';CS':;O não terão lugar: lo sob os etli
flcios e a 15 metros de sua cireumferencin, salvo lia ultima
hypothese, somente com conscnrlcu-nto expresso e por es
cripto do respectivo proprictarm. ES\(l consentimento não
poderá ser supprlrlo pela Prusirlencia da provincia ; 2" nos
caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada lado
delles ; 3° nas povoações.

IX

o concessíonario [<irá levantar plantas gcologic:l e topo
graphica dos terreno; explorados com perfis que demonstrem,
tanto quanto perJlliltin:n: os trabalhos qun tiver fdlO, a super
posiçãu das carna(~as lIJiIlPr;:cs, c rerncuorá as ditas plantas,
por Interrnedío da l'resiill,nria da provinda, ú SI'cretat'ia d«
Estado dos Negocio:; da }\.~Til~ll\lnrtl, Cumrnr-rcl« O ()!JrOls Pu
hlicas ;Jcortll'all!lOldOls :1" d~~ ;l/ll0,tra:, do~; mesmos mineruos
(1 das varicdudcs d;i, C;IIII;,lla', Ii,- 1'~IT:IS ; ::;" dI' UIll;1 d,~seriJl'Jlo
minuclosa da possllnça das minas. dos terrenos do dominio
publico (\ partielll;l!' !lllCl'"snrios Ú rninoraçao, com dcsigll;wiio
dos P;'OP"illlllrios. das cdil'e:lI:õPs nellcs existente" e do uso 'HI
clIlpn:g-o Ii 1)11<' ":in dl,Qinn<bs.

Olltl'o:;illl. illdir;l!':" IJII'" o Illi'io lI1õ1is "propri;nll1 para li

trlJ1lspllrte dos !,rodll('ln~; dI, IIlill(~r;I~~ilo (1 qual ti dísltlllCill
f'utrl' cadêl IIllla d"I; minas e os povoados m;ds próximos.
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1.077

Satisfeitns as clausulas deste decreto ser-Ihe·ha concedida
autortzução para lavrar as minas que descobrir nos lagares
por elle indicados, si provar ter as faculdades precisas para
por si ou por meio de oompnnlua quo organizar, manter os
trabalhos II~I mineraçãn no estado exig-ido pela possança das
mínss.

Na hypothese de não ser-lhe concedida a lavra das minas,
como descobridor destas, terá direito a um premio fixade
pelo Governo, se.mndo a írnportancía das minas, e que lhe
será pag'o por aquell« 'J quem forem cllas concedidas.

No neto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
dições que o GOV61'nO cnte.idcr convenientes no interesse,
quer da ruiucrução em geral, quer do Estado e dos parti
culares.

Palaclo do Rio de Janeiro em 2'J, de Setembro de I88L
Pedro Luiz Pereira de SOIl::a.

D!1CHWro N. 82(j:3 - DE 2'k DE sETE~IBno DE 1881.

Approva as alLol'8.çõcS f'eit.ts nos osiatutcs da Companhia flotallical
Oo.,i'ilt~n n-u Roat/.

Attendendo ao que Me requereu a Cow[Jany Botauical Garden.
r:ail Rotul, devidamente roproseu tndn, e de conformidade com
a Minha Itunu-diala nl~,olllÇ~I() dA 1'7 do corrente m3Z, tomada
sobro p;:reel'r da ~;"eçilll dos Negoeios do Impcrto do Conselho
de Estado exarado em Consulta do Ude Agosto proximo pas
sado, Ilci por bem Approvar as alterações feitas nos arts.
3°, 7°,11, 1:1 e li de seus estatutos.

Pedro Luiz Pereira do Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios Estraw',';ros e interino
dos da. Agricultura, Comrncrcio Il ObfJS l'uü:il';JS, assim o
tenha entendido e f:1~'a executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 24, de Setembro de 1881, liO° da Indepcrulencia e do Imporia.

Com a. rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.
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Alternções apresent:uJns peJa COJnpnny Dotani·
cal Gnrden RaU 11.0:1(1 no Governo Illlperial

JJI

o capital dn companhia será do um milhão do dollars,
divididos cm dez mil aeçõl's de (:l"\I,1 dollars eada uma:
Poderá, porém, por coto a!linnalivo de ires quartas lmrtes do
capital, ser augmautadc seu.lo necessario, ,hlpois de lp!~'al
monto registradas ; OS',f\ ;1\l'~!II011to do :lC(:õos ilevcrú ser divi
dido entre os nedoni,;!:l, n:1 proplln;;'ío das accõos 'lul: elle,;
possuírem, e por VOf:lf;;\1\ do tft',; quartos da tOl;did;,do das
acções poderá SOl' elllittido 11111 numorn limitado de noções
de proferencia ou g:lI';I 11 tidas , cnccrrnndo fi rlnusuln ÚO não
excederom os seus dívidl'fldos alO"" no nnno, as flu;wS serão
cm primeiro Iognr olfol'of:il!:lS no par nos acclonistas corno
acima lica dito, porém, si não Iorcin tornadas, poderão ser
distribuídas pela f,',rllla qlU' mais interesse dm' :; assoeiacllo,
comtudo nunca por preço ahaíxo do par, e serão dcclnradas
remíveis no par, em urna ,;poea quo se cspcciücaré na occasião
da emissão.

VII

Os ofâcines da companhia consisti ruo de uma director ia com
posta de UIll presidente e de seis directores consultores,
de um vlce-prosidente. quI' furá as vezes do presidente na
ausencia deste, 110 um tlrcsourciro e de um secretario.

O presidente e dircotorts serão eleitos pelos aecionistas e
servirão pelo espaço de 16m alinO carla mn; o vice- presidente,
o thesoureiro c o secretario serão eleitos pela dírectoria o
servirão cada um pelo espaço de um annn.. O tempo do
exercício de todos PSSl1S cargos contar-se-ha da terceira
quarta-feira do me;:; dI' Jl{IW!'O.

Xl

As assemhléas g..raes ortlinarias annuncs terão 'o,'~nr na
cidade de Nova-Yor k na terceira qtuuta-Teirr: de Marra de
cada anno, e nella será »prosontado o relatório da directcria
do anno anterior. lindo em il1 do Dezembro, que incluirá as
contas e balanço do ',lli'sulIrt'iro, o qual, quando ft)r exigido
por algum acoionista, ser.i subntettido no exame de uma com
missão de tres accíonistas, que poderá durante :J sessão apre
sentar o resultndn dos SI'US trabalhos. Immediatomentv allos
isso e de se terem resolvido os mais negocies apresentudos
á assembléa g'cl':il, '>s aCI:ionislas com direito de votar pro
cederão á eleiçâo dos offlciaes, de conformidade com 1IS dispo
sições do art. 7."
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A directoria, log-o que tõr eleita, organizar-se- ha ímme
diatamcnt», procerlcndu á "i"ji:iJO fli: um vice-presidente, flue
deverá ser um director, de um thesoureiro o de um secre
tario, para servirem no anuo quo principia.

Dado o caso do vagur, por fnllecirnento ou por outra cansa,
o cargo de nrcsirleut« Oll o lIl' dircctur consultor, a directoria
nomeara UlIl successor :I esse carc;o, para excrcel-n durante
o resto do tem po não decorrido.

Si acontecer não comparecer nem o presidente, nem o
vice-presidente em qualquer reunião da dírcctorin, 03 dire
ctores presentes poderão escolher um d'cntre si para servir
de presidente p,» tempere,

XIV

São devores fio presidente :
1." Nomear e despedir, ;Í sua vontade, todos os nmpreg-:((Ios

da companhia I' utarcar-lhes os seus deveres n orrlcnados ;
':2." FiIZ'T todos os contratos o regulamentos necessarios

para eonstrncç;lo e 0\plor:1I':lo I];, ,'stratla c a etllcionto orga
nizaç:Jo do serviço I!;I companhia;

:l." Comprar tudo quanto possa ser de interesse para a
cornpnnhía, incluindo runtcriaes, anirnacs e h!~ns de raiz,
vendei-os ou alheai-os por qualquer Iorrna, quando isso seja
no interesse da companhia; determinar e regular o methodo
de escripturar os livros e as contas, e remetter resumos
mensaes das contas ao thesoureiro em New-York;

~." Ilccolher diariamente 2S quantias arrecadadas em um
ou mais bancos acroditados no l\io de Janeiro, com os quaes
a companhia podara ter uma conta aberta, e remeucr men
salmente ao thesoureiro nos Estados-Unidos todo o excesso
tia receita que n~o fúr necessarío para o efflcieute custeio
dn estrada depois de f:lzer as necessnrins provisões. para atten
der, quando os houver, a quucsqucr pag-amcntos oxtraor-
dinarios no Ilio de J:lllei?o : '

ti." Nomear e -ourcrir poderes ;'\ flesson competente para
g-erir os nogncios da cornpan hia no Hio de Janeiro e esta
holecer á sua discrirão a qnalidade desse offlcial ;

6." Convooar as reuniões or.linarias e extraordinarias
dos rlirrv-tores e dos accionistns, as quaes presidirá, tarnbem
nssicnnr certiflcadns do :1(~~iJes, excepto nos casos em que
isso j:i fôr previsto.

XVH

Na receita liquida da companhía, realizada trimensalmente,
será :'1 opção d:\ dircctcria deduzida urna quantia dada para
Iuzer face :i deterioraçi'io que possa dar-se no material e para
crear um fundo de reserva; o restante dos lucros líquidos
ser.i dividido trlmensalmentc, nas terceiras quaruis-frirns
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dos mezcs de Março, de .T11l1ho. do Setembro o do lkwmhro,
entre os nceionistas registrados ;10 enCI'JTa!'ern-,l> (I, livros,
conformo o determinar :1 directorin .

O fundo de rI'SOi'\ a será I'\clllsivmnentc- applicado :10
resaroimento do qll:l'sqUO,' jlll'.Illizus du capit:l: 'la compu
nh ia, e nenhum d,vid';i!d" .se..:i declarndo quando o,se capi
tal estiver :df,'c:tado Ihll' {ll",jlliZll::, !' sc;:) 1{l1" el le I'stl'ja I:OID·
pletumrn te !'C(;:lIIl!l'ISl'>; JI:lll~I;1 II iu nd» de reservn p'II!O[':i
ser appllcado 1'111 qualqHI'I' Iwe:l,i:'\1 aos divitlondo,;, ,i o cu
pital estiver int:'l'!o. Si:1 l'Olllp:lllliÍa s(ltlnli' nrojuizns que
absorvam, além do furulo de 1'1,,"'1'\':1. ll1<:t:!lk <111 seu capital,
clia será considerada íli':so/vida () cutrnrú 11l';ilu logo ein li
quidaçào, vendendo-se .-m 1i:I,la pllliliea tulo qunuto ella
possuir, p::ra () ;;1'11 pr«.l :!I'lu ;;1',' :Ipplie:tdo :10 p;'gallll\nto
d3S sua, dividas (' li 1,\I:e:l:'le'" d i villido entre os :w':Í'!uistas
na proporção ela, ;;11:1;; :"'~"II ':,

DECRETO x. 82(jí-DE S!), DE SETEMi:I\ODE ,\8tH.

Conr odo rermi.<;:~,:;:o a OI:Comp~gni(' fllljll;ri:tle 11n Chomi" .lo Fer (lo Rio Graur10
do Slll:t \1:11':1 tuucr ionur uo Inu.crio ,

Attendendo ao quo M\~ 1'01l\1I'I'I'U 1i Compn.l,'ilie Imrerialo d!!
Cliemin de Fel' de n,;,) Grande da Sul , devidamente rcprt-scn
tnda, e de conformidade com a Minha Imrncdiata Ik,ol[I(;"O
do 17 elo corrente, h)ll()(~:; "obre parecer da SI)I'IJIO ilo;; Ne
gocíos do Imperio du !'.OlHlllho di' i~st:ldll, exarado 1)1l1 Con
SU[UI de !~ de /ié:m:!u ultimo, !/c'i por he:u Conecr1el' permissão
para Iunccionar nu Impor!o, mcdiant« as clausulas fine com
este baixam ussignat!ils por Pedro Lniz Pereirn de SOUZ:l,
do Meu Conselho, Jlilli,tl'u e S"erotario do E;;t<ltlo 11o:: Nego
cio, Estrangelros I' iutcrinu do, dn J\grieullura, Couuucr
cio c Obra, Puhlic.rs, q ue Il;;,illl (J tenha entendido c f:l(\U
executar. Palacio- do Hi" de Janoiro 11m 2'~ t1e Setembro de
1881, ()ÜO cla Independcncia e dI) Importo.

Com a ruhriea de Sua Milgl~stat1e ° Imperador.

l'cdr« Lsuz PI'1'Úm de Souza,

Clausulas a que "'e rercrc o Dcc!"eto n, 8~"',~
_"',,,1.0 data

A companhia tnr:í 11m representante no Império com
plenos poderes para decidir d!l todas as contostuçõc, quo se
SUSCItarem, quer com o (;ovcmo, quer com os pnrticulares .
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II

To.las as íransacr-ões e 0!l"I';II:õe.' que a mesma cnmpanhia
eífectuar no ltuporin ser~o re~~'ul:ldas pel:i logislai:<io do
j'j,'azil, e jnlg,:da., pelos SC'HS uihunno-, sem que: em t-mpo
!llgUEI possa dIa r-clnmnr qualquor excepção fundada em
seus estatutos.

['lIl:IGi" do Hio dI, Janeiro em S~, de Sotcmbro 11e1881.
Pedr.. Luiz Pcrci:« de Souza,

I. Perante os mrstrcs Oufollr e i)("II'Jnls, tnbt'i!i"H)", I'JIl l'nriz,
C'Hll :\~lree'''''II'l-
. i.~0 ';;':'l\iiglwl Gr-nçalv-s I;;' Cnuh.r, e:lpit:i1i,ta, mnnulnr

em Pariz , :', rua de l\Iirollli'slIil li. 71,
~.o () SI'. Adolpho Klillg-eil:er,'r, lIegili'inntl', morador igual

IlIonl!) em ,'ariz, :lvOllilia du TI'UI::!Cl:-l'o u. J:27.
1'I'oc:'dl'lulo, para os cITeil"s, em sl'g';lid:l, Gomo mnnrlatnrio

(lo Jruues Cracie Tnylor, residente nu Hío Ik Janeiro, Caminho
Novo de l\lltarO::o, e111 virtude d:l prlJCllraç;1I1 1J1lI1 deu,
scgundu o Instrumento lnvra.lo peralltc, o Consul 11<: Sit:l Ma
gcstade Brltannicn em :21 do Alni! do lH70, ao Sr . João 1101
locombe, proprictario 1'llI Londres n. e, SrmtlI wn] (;anlr:.ns,
South Kensinr',lon, e do substahcl.-eimentn que e:;tl~ lhe foz,
conforme Insmuncnto paóiói:Jdo p,'lo :';r. \Vi!li:illI Wellbvlflll,
l::hel!ião em LIIIOIlros, em ;:;l (\1' Onlullro dr 1H;'U, cuja pro
cururuo o :,nbslalwleeillH'Jllo. ,j'vid:II>]('llfl) 1"f'aii"ld:1S. ror"lll
:ll1]W;,OS :10 P]'(""'llte insu-uu.cuto :],'pois ,li' te;'I'1lI sido der.la
rudos vertludeiros pelo ('olll!lau"'UlIl' e revcsttios di' uma
nO!:1 de al1lH''i'çü'' [Idos 1"I'oll::'I's ah:iÍ\o i!s'i,,:n'I!I')s.

0, Srs , lIa Cunha e 'I'avlur. onm-essionruios do Co,erno
Brnzi leiro di, ruua n,'·tr:I(1a de f"!'I'o 111"', [I:\"tillllo d', porto
do lIio Grand" do Sul, 1.1~l'Ili:lW (':I, i':I{-i"" Pro", lnl'i:l d" :;. !'edro
do !tio Grando tiu :3111, em virtud.: rI:!s II~is, (1l:('J'clos e con
veução quo em ser.:'llida serão enunciados.

3. 0 O Si'. LeOIlCi:: JI:t!li"n, :Iillig'o p:'i::eito, mnrudor em
Par!z , á rua de la FI'I'IJlI! 1].0; ;;:alhlli':ns, 11. fEl.

I'rorcdendu, tanto em sr-u l'ropriu 11111111', I:llmo :'01' cont::
de di versas IIOSSI'as 11 U sociedndc-, e uju,; nomes Sl~ 1':111 .l"da
rados na lista U:I suhscrípção.

Os qunes, depois dp terem os 81'S. da Cunha e KJiIl:~eh)('rer
exposto o que segue:

EXPo,';lçÃO

Os Srs. da Cunha o Taylor ,~o conoessionarios pcrpetuos,
salvo o direito de re,,:c:ate de'pois de ::0 annos, de uma estrada
de ferro, de bitol» de .un ruutro e de uma extensão de cerca
de 280 kilomotros, pal'tillllo Ilo porto do Hio Granlle do Sul e
tcrminaudn na ('id:lde de B:lgó, 1'[,;,vlucia cL' S. Pedro 110 Hio
Grande do Sul, Imperío do Brazil, I: istu em virtude de Ulll
convenio feito, :J 1:3 de Janeiro i.kI87\J, c~íiiis(r6·cta~

.' f\1!\'1(<l'b"\" . ,

~DOSOSJ
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Obras Publícas do Ilrazil, autorizndo para este fim, por Decreto
de Sua Magrstalk li 'll1pflr~i'llIl' "li nl':lzi!, n . 70;jti, com d:lta
ur 2{) I]r Outuhrn di' '1."71:.

Eit! virtu.lc destn lil'I'\'I'/lI. 1\1";1 fIOn!'rl]id:'l a garantia de ju
ros li<'. 7 0" dll GO\rrll" l\1:lzil'lll'. dll),!llItll ;\0 an uos. soüre
um ('~[lit:1I dc :j'l.:32\I,II;:1I 11':11.'11':. .

Esta,:allllllia di' jll"l.' til' 7 ". dUl'antl' ;)0 nunos, é conce
di!!l\ adua!!IH'utr SIIIiI'I' um c:'(\il:1I di' :;·'L2',2.íi!1·'l Irallclls, em
virtude til' 11'1 111Iill, li, I' ··t". ,:;i/.;,d" dI.' II !\<>. ikzl'mt,)',) df'
111110.

Por llr,: 'nchii m i 1i :"'('!'i;,], da lH!o !lr!:J dr :\fMflO cI,rrcIltc.
li (;lIY,!I'IlI) Brazi/l'il'lI ;11'1. "::é r ' ll ;rs ciJIlIll:II!:I" de Iuudus, ,0111'11° 11[II\it:1I g:ll'lllllidll. 1'''1': " 1·i1!I:;l!·III·(·.··11J d;1 rslr;\lla III~ Ierro ,
1\11" 1i iIIII'OI'I;:III'la ':., \; . (11\ I'ril\l;'il'io tlo pruuouo auuo,
;:g r; ", 1111 jlrill('ipill <I" . r'" 'lil:\' ::111111 I' :!':' ' .. 110 [lriul'ipio
do terceiro ;11\110.

I~ a garlllltl:l di' [uro«, dlll'~l!ll~ ::0 annos, cnncrvlitla l'i!lo
dito (;OVI'1'110, Ul've [il'ill":pi:J1' :1 vigOI':rr :í medida Cllll! ;1,'; rhn
111<I11:Is Iorom ["il:I.S. 11:,-; I'I'(I:"'('I',-il'-; :wimll iu.lic.ulns. E'(:I'

leis, decretos (I l'011\,l]r I"~, 1':;';10 insertos no Diari» OfficÍirl
do Impr-riu 110 1II':Izil. ir' !':l1II 1111" archivos d:1 LI'I;a!'~1)
Imperial do Bl'nil 1'111 :':I:iz.

E,tipulliralll, ('I)mo 111', O" 1'"lnlnlos da secicdndc anony-
ma, cujo Jim vai .":11' ":1: :""'>"id:1 11('terminallo:

E~;T\ TIJTOS

'1'1 i'ULO I

FOTDIACÃO E FIM 1\'

Art.I." Fi':a fOi!l\:''':' r li/rI' os [lroprid;IrirlS 11:1-; al'!";C'; a
cmittirem-se mO:1 ::I'I·'r',I:\lI,· n]}lIlI) 111,1, tendo por íitu a
tIOnstrIlCI.I;io c a 1,:"dOI':II':\I\ d:J l:sll'nt1a 11(' ferro .. do l{io
Grande 110 Sal :J n:,."r' 111\1' ""/P/;IS, clIja conccssõo vni-1I111 ser
1:;<\ soguirla 11';1ll:;I"I·ill:i.

A ,lll'il'I1:III,' POIiI'I;" i;:'!:-fOllln!I' :
Co",;tl'"il' ,I ,'\[11111'::1' t"I/::,; (' qllre,sljul'r ralllilil'ar:iíl's ('.

Jl!'Ollll1g:lllll'l1tns .l.-. I" li"I!.·, i' q\l:JI'éOIj\\lIl' uutrns I'slr:iflas de
forro no !lllll>'l'io '.111 Il('.'Izi!, l:lllprl'lll'nl/iT a IloIlslrncr:;\1I 11 a
exulora-üo, ~i l'II:1 o jnl·;·,,!' l'üll\'i'ILÍI'lItc, do qWIO'1] 11"',' (lar tos
c III'W:IS, crenr I' ('\pllll'''l' qn:lr.'ljlll~1' serviros ('ill corres
/Iunl]lJllda com CSt:l~ ,'<ll:ld:IS di: fllrl'lJ, S"jn por :Igua, seja
/101' terra. OH ";.'11\1);11,' 111111:>1' inlr:l'lls"I! nellr-s ; adqutrir
qU:JCSljlH'1' tui ua«, lIl~I:,,\ I' li'!'!'. ;lO;. 011 sóuu-nt« tomar ioll)
n".SII na su» "xplnr·:II·;-'O.

E .'llIprl'It I ' l l l k r , 1'111 11'/1:' p:davr:l. qlllll',·;qllCI' irahalhos que:
tenhau, [101' Ii ru IJ illl:"lli'I,f" uu.-uto I: a pro~[lcl'ilbde dll [11'1)
Sl:llte companhia.
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Art. 2," A sociedade torna o titulo de - Componh!« Im
perial da estradu de [er.» do llio Grtuul- do Sul (lJra::;il) ,

Art. :1." A ,:na sede I' em Pnriz .
Fica estahelccida provisorituucntc - Avenuli de I'O]J1'1'{t

11. 38.
Ella poderá ser transferida para qualquer outra parte em

Pariz, por simples decisão do cousolho do adJllinistr;II,'ão.
A sociedade teui no Brazil um nC[CIJ[;' u.un irlo tio todos os

poderes ncccssarios para a l'i'IIl,(",()'lIlar jUIlI() :'IS nutmitla-lcs
do pniz . 1'00!f:r:'1 ignalnrl'lJÍl' estal'l':I~c('r 110 Brazil I~ na i'~ll
rop» esrrtptorios dl"tin:lt1oS:1 f:lI'ilil::1' :lS suas 1101af,'01', 1'()1I1

1III:rl'i:lo< e o seu scrvi-. lillnJll'I'ir(),
Art . h," A sO"icrla,:i': dll!'::r:: () t('llli") 11,' DO :111110',:1 r-ontar

do dia da SIW iW:I:t11:u:III t11:lillitiv:I, salvo IIS l'a,I), d,' proro
g-a(:ão 011 de diss'dllf,'ão auticipatl:l CUI ,cr~ui:b previstos, :J
concessão Ill~ (',Ir:ul:i di: f"IT() :;1 '!lI.), , pl'1'J1I'tU:I.

TI'ITLf\ TI

Art, ri," o Sr. da Cunha, em seu nome pessoal, r o Sr.
Klingnloofer, como mandatarin rlo S:'. Taylor, 1'1111':1111 con
juncta e solidnriamr.nte para a Jll'n,el1tc ~IJI'it'd:((jl' com
a concessão da estrada de ferro do (tio (;r:l/lde do Sul a
Bagé, tal qual ella resulta (!:l:; !I,i" Ikcret", e el'nV('flI~:i"
enunciados na cxposiçâo qw' pl'l~('I'''e, e a~uiJrog:1/l1 rrn
todos os direitos e acçõ« scin r;"tril'çue.; nem re'I:I'VaS,

TITULO JJI

Art. (i,o O fundo social Oca Iixatlo em 10 milhtJe.; de
francos e dividido em ::20. 000 ae~'í'íl's de ;:;00 fr:Hll'os (':Ida
urna.

A sociedade não tlrarú ddinitivaJIIl'nj,o cnnstltuid« ,en:io
depois <la suliseri;wilo lotai IIns :11'(;í'íI',';, d:1 r('aliz:l(~;IO tln sua
importnucia e do oumprhueutu d:!·: !"'T':llnlill:1I1es JlI'i'slTiptas
por lei, IJUI' ser:io UlII soiruida ::!I'iICionad:1S nu art. :n.

. Art. 7," A sociodatlc lje:) desde j;'( s utorizad« a rl,;diz;lr:
por meio !.lll emissor, em uma nu Illai~: vezes, os recursos
necessarios ú empreza, com o excesso do 1,:,pit.:>1 - ;wções
- aflectando por privile'cio :10 sl'l'Viç() 11", ditos cmprr«
t ituos. o todo 011 p"rto da, g':lr:lTltias (llucl~i1id;" I'f"''' (;uvl~rno
Braz iloiro, i ndie.rdus IJn ('xJlllsiçiiu que pl el'ellu.

Art, 8. 0 O rapit:d ,0ei:11 podor.i ser ulteriormente au
grnentado por üccísâo dn assoruhléa ger:II dos accionistns.
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Art. \l.o Caila :il'.:ão (l:ir:í direito a uma parto proporcional
na pro\lriednuI' do activ« :'orial e nos lucro;; (]a sociedade,
assim como íica ec!H;('ilieado no art , lig, em cegai(]a.

ArL. 10. Em CiI"O do :\lIf:i'ICnlo do I:::pilnl soei ai o im
IHlrle da ..: :l!'1 tir's "er;', I,:I!,:'O ;'1 [,rO!IOI'I::IO d-is m'c' ssirlades da
ó'ol'iml:I(\", 11.: ("01il',::'I!lltl:,d,' I,'''l,! :1 ri' ei,,50 dll conselho de
~'dlilil~i:.:tl':H'ii i. .1\'; (,li l!l:ldag .Io eailÍt:tl ~el'EÍ1l fl~iI3" por
lIIl'io de :IJÍUII'lcil" :11',,:., ": I'm ,dl'IL; jO)';::ll'S de anunncíns
eg':lCS de l':ll'iz.

Art. U .•\': :ll'çlícs UIl\,,"i ('IIH1 :1 11\('1:1110 d) capital ronlizado
lJO;:PI':lO, i))1I rirlí:iie di' iin) {l('li~J:'í':tr(l{\ d;1 :~s:',:,-~JnlJh'la ge~';d e
de ('oqror'll\id:l~~(~ til!!l tI li,; 11'<11 11U ,'li';. :Jo da Lei (1(' ~'1. de
,Í1l!hn dl~ ~Lô7. ,';(I/' I'i\ /'!n l!t;I>:S ,"O

Al't. 1'1. (J.; ~il!lli\' d LI'.., ,''':;~I() I'X~I':d! d{~ l'(\gi~tros
('Oill t'd;IO. ;':lI';ntl);ldl:>: ('(I (~(':\ri!'il'll :-;('(:"il Ihl (~"HLvallllia e

l't_~·, e~:tiLlos tI:1 :1:';' i_(~')!:l\!lt';\ di.' d(\l.l~ ;)dl!I!:\j:~[I';lt]()l'!','~ i~ tl\~ um
ell!ll't\~~';I(\J puru ;';;i.\_~ lt!ll id";!;~ldll li: lu l'I.\Il~olhl/ de n.iuu.us
I!·:I("-:o •

.\rt. 1:). A eess:io di,:; [11'(,(; e;; :10 portador íar-sc-h a pela
ont\'(",;1 1]0 titu!« u :! do: UI '11,i:' nmuln.uívos do rnnlorruidadc
com /, l\i,'PI"II) 110 :11;. :.:; tio l:'ldi!~o l:oInIJlr·rci:d.

Art , H. Todo o i'!op!il'!:Il'(1} de lil::Io~ :'i) portador tem a
f:II"IItl:idc dI, a 101/0 () 1('111;(; f:li:T (I conversiiu do;; nicstuus
l'lll titulns Hil;'1Í:l;:iivi,:-; l', i'{'('ipl'oC':tllll;ai: t l •

Art , 1;;. (! ell!1('i!lu .I" Cid \ili:;:'i!I'i\1l Jlol]nú aut-riznr o
de!I\Jsit1 j e a ('Ol!Sl\','V;i~':li: ti!ll!U:-, I\"a t:;~i\,:: social na em

um» «aixn dC~:;tíl.··:;:1 ""Ili' ':;!'llH~;~!\1 i':l i'st{~ lhn ; v,lln do-
t('l'Irlin::]';Í Ii f'\'/ll' Ih,: i:I'ILii,'I,i\Il': 'd"!}I),ito, ,) modo da
cntreg-a. 'as dl':;':P~'Z;L ;'1.": q!! I) IL~;l!J:':lVI !llldf1r:i esta!' sujeito
I: as !.!al':lnli:IS q:II' SI' ,1,\-,':" 11\' ':tI' nn :1I["[·l'S'(: da :':}(:ir:t!::dl:
U t1os' :\cldo!1;."!:ls. na i\x:,'~'lt~.~;"t() t!{'S(:l ~ul:di:;a.

ArL. 10, A, aerXíl'" S~\I in .Ivisiveis pnr;l:l s,wil'll:ldl', que
nfl\l reconhe-e :-;1'J1;lr\ u r i 1:l'I)p:ií",~\rh-) P;l~';} Cad.. :l;\'ão ,; serão
obrüia-los dO't!i' io:~n \I, til- )'i'lI/lricta!'io, a "0 i:IZl'I..ur, rüpro
sentar juut» Ú Sfl('{I':::l(> i:ltl' H~~lfl u:'lie;~ e IHeSUl:l P(~~.~oa,

Art. 17. t ),"; di'l~itil'; ~' nilri' :\I'~i,'~ in!q~l'(llll(\~ :í (l('(':-'o ar-orn
pall!J::lll li li'II!:I, q:i:rlll"'!' 'I""';"j'i :1 \lr',',<III' 'l'!" ;'1 VI'IIha a
pO'·:iuir.

A posse de uma ai""il) i1ilpOll:l ::riil,,,;,,1) dl)s c-t.uuto. da
sociedade n a tot!!1.·; a,' lillIl1ifi"II:'ll!':i que 'cll,'s pu;;;;alll soflrer.

Os Ii ..rdeiros ou 1:1', IJ,,\'I;S do :tl'('jl)lli';la n..o podem, sob
pretexto algum, lH'OYIW:11' :'\p11l)~.;,i\>~{; d(_~ ~cl:lls :-:nI![,p ns bens
e valores (l:i :iOl~ied;(ill', 1\1'111 ill':tTir-,c <1(, 1','rl\la :d~uIlla na
sua a(1rnini,:trado.

ElIes dOvi'lll,par:1 o ('\l'lTidn de sen, direitos, su1Jmeller-se
aos invollta rio, slll'i!\(';; e i!s (j,.j i l)I'fOlÇIJ(1, tln :Isselllilléa geral.

Art. 18. Na fOll!a l\t- pagamento de pl'e;laç:-,o sobre as
ae~õo,: novas n:'s ("p'ICa" lklermiuadas o juro serú dev·ido por
cada dia de dC!lIorOl. l::>it:11!:1l!0 fi rnão de G % ao anno.

A. soeielbdt: p'.JdQ!':\ c':l\re'T a aet.;ito lwssoal contra os
remiSSos.
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Ella POI~OI'Ú lambem, quer distinctamcnte 110 processo
III'Sso'lI, '1111'1' j!lnl~1I11I'nt.I' 1'11111 ello, faze!' \f'lliJror 'lO' liC(.~(i,'s
cujas cntrndus (hll'jalfl :ltrlmlllas.

Para csto Um os numeres das ac-ões ",'rão publicados nos"
jornaes indicados ll'l art. 10; 11 partir do doeirnu-qui nto
dia depois (h',[;.1 puhlicnção, a sli:~il\t1;lIle, sem l'iUII.':"o pl't\I'Í:I
Jl"1lI outra qualquer I'lIrm:dillnill' nln.r!»r, lerú o direito de
Jazer i'l'eceller 1'( "I',l1d:, d:s 11I'(:,iíe.; por d nulica!a, lia I:o";n
de Pnriz, e Pi!' inlerull',hJ di) I11I1 corretor: :I " I\l!da ,:('rú
Ioitn por cOIII' c I i«:o (lo (.Icl'ioni,t:1 rl'l"j':IO, i}.: lilnlo,lIns
~H'('ÕP:'; a:-:siin v rnli.lns tornur-. -h..» Tl'!II!1:, f11\ I'1e]l11 din'i!(J,
e Iar-sc-un entr,'~";l :10.''; ;1!'t';\jn:lt:}~lle'; ;ij~ 1l1'YLS :,::;l!i;:~. !l'Hii(J
os rues mo. numo:'.« q;lf~ (l~ tj[lllll~; :I~lll[d~;\do:..;.

Foi' /lon::pgtiÍ1l!I: 11)1;;\ :l a('~~~":I~ 'I'!" r~() l.r;:,'.";1 :l (~,.;p,"(:ill(·'~~'ão
rorulur (lo 1:;:lg;l!\IPnt,! da..: cu l r.ul:' qlli' de\'c"::J!\ !I'I' sido
feitas, (1 cixnr.i a., ~;,'r :utntiUida ;'l-; n n:(Jei;lt'lies Il':lll;r,~
n'nl'ia~.: ,

A :lpplica~iio "o prndut» 1':1 \'I'illl:J, ':I'poi, dr il"t1l1zi<!ns
as dr-spozns n juro. devidos, l'al'-,;e,I\:\ 1'''IU(~I'a'lIio pul:l.' cu
tr.ulas as mais 1111':\'é'"Jns, o dl'fict Ik:IJ'ú l\ 1':11'~IJ 111),; ]'1',,::r:1l
snvcis pelas I'nlr:I([a" I) :':,e:':!r'II!.t' diJ pr"nJ di' Yf'i1 I 1:J , C' "O
o haja, pcrteuccrá ao 1Il'I'ionisl:1 rl'll\is,'(:.

Art. in. E' prnhihidu turla e qualquer chmnada do fundo
além do capital de cada aecào, de oonfortnidade com o dis
posto no .11'1. ;13 [lo Coui~,';o do (;oll1l1l1'rcil).

TITULO IV

Art. :lQ. A sociedade é ndmluistrarla ]101' um conselho UI:

cinco membros 110 mínimo o 12 111) m.ixi mo, nornc.ulos pcln
assernhléa geral.

O consellio nornenrlo jll'ln primeira ~I:,,:(;m;)ka p;er:1I po
der:'1 completar-se .ué 1\11 1I1l1ll1'r'O max iru« de i l , ~':II,-(), para
os '111'm!ll'OS :I,sim Hnll1l1'IIII)'. 1'lIl1lil'lIlaC;llJ 111' SlIa'; li'llIll'lI
çõus pl~la ]Jrii(l(~il'li <l,:sl'mbl"a ~,I'I':d f:lle" :,::, rcu n ir.

As I'IUlCI'ÕI:S do 1II'II'\I'i1'o e'Hs:'!'ill di) ;ldillilli,'lr::('~o d u
rarão ~crn'n~l1o\"~H'i\~,1 [IVI Ú 1','111\1;-10 Ii;l :1~'e:n;J1I·I:1 g-(~l':ll' :1~IIl11aJ
qlw tiver JIJ~~:II' i\:1 [Irinwil'lI ,":III',.;t['l' (L: !ii'ili.

Nesl.a :1~";Sl':llilk'a (l (:ll!1"tdIJLI ~;I'l':'l !'i'eilll<lilllil1fl.
0.; 11II,'Ill!lro, IInti",II" po/lI'.I'..ll ,:'1' ['(ir'I"ito:.;.
O t'ollslJlltu IISSilll reelllblitILiil" ,'er:, n-nov.ul« J1:1 1',1í'.1I0 di)

dous 11li'Il11ll'OS riu;' .mno, ;I u lima reuovação Hii'l ;'e:'"h i 1':'1 ,

todavia, senão sobre um uu-mhro, ,I " cunsclh« 1'1'r!' com ..
posto de um numero irupnr ,

Pnra as primoirn'.: ~I[lplien"il"
indicar-i 1i ordem da sahirln.

A substituição alternativa lJIlIIa vez
vação se farú por nntiguídndo.
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Em C3S0 de vaga por f;ll\ecimenlo, demissão ou outra
cause, poder-se-ha prover ~I substituição pelo conselho, até
á primeira assembléa geral, (\ue determilwrá sobre a no-
'meação definitiva.

O ndministrador nomeado, pelo íacto de uma vaga, não
tirará «m exercício snn'\o até ;', época em que devia terminar
as funcI:õl~S d:lf(ucl\e a qlll~111 dll' substituo.

Art. 2t. Cada l](lllliili,;trador. antes de entrnr em exer
cido, deve tornar-se prllprietario de riO al:çõcs nominativas,
que li(:am in:di(~II;lvois d'Ir:llllO 1,'rI,! o tempo em quo exercer
o ('argo c hypotilcl':llh-, \"Ollr,'I'!IlP o di"posto na lei, para a
gar;\lItia (lo todos o- ;ll'lus da sua ;Idllliuistrnção.

Os titulas destas ;:CI:lll'S fic:l)'ão em dejlilSilo nas caixas da
so(:il'dado e sf'6" !i,II' \". rlIIS com 1111I scllo indicando a iua-
Iirnlill il id:1l1 11.

Art. 22. O cnnsl'lho '.1,' :lllll1inistração r"colherá SIm prc-
sidpule, SOIl vieo-lIr,'sid"'lte e ,.1'" sPf:relllrio. Este ultimo
Jl()(ler:'t ser 1'~;I'()lid.':" ri": ri'! ('IiIl<I'liI'l I' mesmo Iórn dos
aeeionistas.Em oa"o dI: ~l\benl'i;, 011 (lI' 'mp,dirrll'ulo do presitlento ou
do viee-presidl:l1ll', o ",,",,1110 "1"'1 illo,jtlirlo pl'lo II1:iÍs vo l lto
do.;; 1I11'llIbro~; pl','s"nli':s

Art , :2:\. li "IIW'i'11I11 di' ~;dl!:ini,ti'af'ão Sl~ rouuirú na séde
social 1001:1s ~s \'ezl~S q:;') o intl'l'essc d:, s(\('jedade assim °
cxiair, e, no 1lt,'l!U'; uma vez por mcz, cllc serú convocado
pelo presidente.As conVOCaçl!e!: SP f:1 rã" ]lor I:artas missivas; o conselho
delíbera ]101' maioria d., 1Il1!lllbl'oS presentes; em caso de
empate o voto do prl'Silkl\le l~ (ll'l'pondrrnnlc.

A presença d,' ln's m'Ill!l('os ~1O IllOIIOS l: neeessaria para ser
válida a dnlil)l'ral'~1I ; nl ,lU 1'~"O;lS til'cisões devem ser 10

1113dao; por u nnu i milhrl' ,1t' volus .
Far-St)-ha oOll:'lar 11" 1':"II"'aI1l0 (h ael:l os nomes dos

1I11'mbros I'rI.','elll':'. ,\ "elilil'ra l:":" S;IO I'sl'riptas por ordl'lll
de ,bta em UIIl "1"litr:: ioll:ts ,':\1' a."iil!IUldas \11'10 presitlellto
() 110 1I11)ll,"; por UH\ Ih; illlllllbros qlle nella lomaram parte.

Art. :;l/!, ~;;lO t:lillt:,~tlil!lJ: ,iO 111'n'1'11Io os poderes os mais
~lIlll'los par~ a i1dlllillis!!'a"~') d:' '''lI'il't1::III'.

A 1'111' [)I'rll'III'1' li' ;,' 'I. 'f"':"''':;' gl:I';le, 11a ;,dlllillistr;lI:i'í.o
Parn a exeeuç;lo .' :1 "\l'hl'iii,:!ll d" I','lr:){b til] íerro , li ollc

C~l!ll' fazer ajllsl:'S, [;1\ r 'i i'oillr,tlos di. qualquer natureza,
:lUtol'iza!', li e1ft.• -tuar 11" I':tlili,'a; ru'!!"!':IS de u-rrcuos ou 111'
ínunnveis, qllil \Ol'll"rlll'-~e 'II'CI'SS;:l'ill:; p:lr:1 a cxecurâo e
para a o\.p!ora\'~lo 1111 1':'\1';11111 lIe rl'rrO, rI.',-,:ul~r os forlll'ei
mentes o autllriZllr :i (:lIlIlpl'U 110:; IlIl1teri::es, m~eltill:l" e outros
objectos n(1(:essllrios ri 11\.1)\lIra(;,"!o, autoriwr·toda e qualquer
CQlllpra ou vcurln d" IIhi"I'tllS IllIIVlIis, I) tomnr todas as mo-
Ilid~ls lIcl·e..:s;,rias.

O I'ouselilo fica 111'0'111' ri ;lllllll'iz:lIl11 ;1 trlltnr 1'lInI um r-m-
preiteiro gern! a (:ow'lI'W'Ç'(1I UII linha e a n,aliz;u:úo UO todos
os cOlllprolllisslls tomados. tanto com o (Joverno como com
terceiros parn li I.\ef'll~iio da l'ol1cessflo.
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A elle compete tomar todas as medidas necessarias, seja
por terra, seja por agua, p<lr:1 estnhelerer serviços de corres
pondencia com a estrada di' ferro e para explorar toda ~ qual
quer mina, mata e terreno.

A elle compete determinar o emprego dos fundos de re
serva e dos fundos dísponivois, ajustar toda e qualquer conta
de banco () commíssão para a emissão e para o emprego dos
valores sociacs.

Ello autoriza toda () qna/IIUI)!' rotirnrln, traspasso e alienação
de fundos, rendas e valor-s PUl'tI':u:e'Jlr's Ú SOCiedade, tl:da e
qualquer nrquisição de immovnis e voudn Ih: odilicins e ler
renos iuutcis.:

Pode receber quarsquer quantias I' dar quitaçõcs .
Concede de-enillargu,'; de :Ipposi,'ã r) IIn ilu inscripção h ypo

thncarin, nssíru COIII') d"jsll'nl'i" de privilevio«, tudo isso
com OI! s.un 1l11'~':' 11101ltO.
, Autoriz» tr;,11is 11S :Wr;õr" jnrliei:lria,;,

Traia, tran,h.::,' e fn' i'liIJIIJromi<:;I); s: hre tl)dl)'; u, inlerl";-
SI'S da sociedade. '

Dirige:1O (;01'1'1'110 Brazileiru qlJ:Jiljl1"i'IIC'lliliu ri,' prolonua
uieuto de cstrnr'a d,: fl~ITO OI! di: r:llIlilie:w~o. de auvmento.
di, prolonuamont« OI! de: r"UOV<I';IO dI: [iI'iv'i1l:gill I: IJúde obter
as concessões dü'I:IS 1'>:trad:l:i di' !'t-rro.1111 llraz il .

Póde igualmente t1'111:'r I'om O l;ovCl'no Imperial, para °
estalrelccuuonto ile porto," CIIl c'ollllllunieaçüo CUll1 ;:s linhas,
para as quaes a companhia tiver a cunce-sào.

Elle nomea () doruitto os agentes e os empregados ; lixa as
suas attribuições e seus ortlenados e lhes concede grntiüca
cões .
. EIle doterrniua I' modifica, I[1l'T as tarifas, quer o 1I10do de
arrecadação ; f;IZ as tran~:\{'!'ÕI)S qUI: furt.m relativas. tudo nos
limites lIlarcado,~ I'el<1 COIll"',c:,;jli,

Est:dwlecr: os reglll:IIIIi'llto" I'Id:i1ivo,,; :i org'ani:~111I';-IO do sr-r
v11.'0 I: Ú explor:II':IIJ da I:slr:ld" (L, f1'1'1'0 I' dI: SIl;IS l'Ii,'J'I',<POll
dl:aeia" 1(111'1' JI"r tl'IT::,. qUl'r IH)I' :I!~'lla, s"h ;:~ ('lJJllliç(;I:~
espeeilieadas pda cunces-..o. c (.':CI:dllll'llle dI,' df'tl'l'lllÍlLa :-:0
hro todos os intlll'I:,ses que Iazuiu [Iarte da ndministraçâo da
sociedade.

Ao IIOW'I'1!W do atlIJlilli~t:':lr,-IO eOlllIH'!" a n():~I)('i:ll'ii:) " a
llnli:-;;-;;IO do nlll'i:~·:If:(jn-.:, di' q\J(~ :I':!!;) () :1('L ,I)... !In 10·10 l~

(IU:JI:Ill:'I' 111111'01 I'lllpr,:-lilll t ) '!iH: p"'i\ SUl' "lit:lillI ,"'1,1 :".,,"11,
blf',u !~·cr;ll.

Pl',fie contraliir ,!\lal,!I]"!' (,;)ljll'I'SliIllO PI)/' meio di' ah.r
tura de erc.lito do liauco, dl'::lisiiandll uu rauciuu.nulo as
ditas ohrigações.

O conselho do ~(]ll1inislr:H';lo púdc, por um ma ndnto es
pccial, delezar todu O\l p,ll'Il' d,) '(\11:; )lIH11'1'I's a qualquor
pessoa '1110 lhe co uvenhn, uSW'lliallllOlI'U p:lra ruprl:::uHlal' :1
companhia junto :10 GOVI'I'l\O lhaxileiro ,

Os poderes supra silo enunciativos e IlÜO liuiitntivns, as
partes entendem que estes poderes sejam tão amplos quanto
silo os (lo gerente o mais autorizado de uma sociedade
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eommercial em nome collertivo, soh as unicas restricções
que resultam exprcs-nllwIlI" dos pr('s,>utns estatutos.

Art." 25. (ls membro, do couscü.« d». ndrninístraeâo não
conrrahe.u em r:lúío "0"11:1 tld,:Jild"tl'm;:'lQ' oIJrigar,'ão "tllguma
pessoal ou snlidari», rclati vamentc ú sociedade; s:' respondem
pela oxccucao do ,('U 11I<llId<lto.

Art, :in. (;s 1l'::Sp:l<SU,' d:l;< 1';'1)11:1, (' tliulos puhlicos per
tonr'clltt',; ;í :'Ol::I'<I:,d", O" ilhit'litli,onlos dn acquisicã«, de
ven.la c do fruI';! ,!:Is prop; i,'d:lIl,'" inuuovol« tI<I soc,cd:llll',
as Ll':lnSi\C{~U()S, ~!jllsrp" r ' p:ll'l: J ' : , . ll(lk:~ tI,!;](' ~ :t ~ol:il~djH)e {'S~
toja ub:'Í,~':';ltla~ p (h n~e !Jli", ~, (~Il;-Jd:~.'·:'ll:-;. a~.;silll COIno ;15 ordl~H::';
sobre todos m: d"po"it:1iil- di: fiUi,) da ,0,';r':I;,"', 11,worl1
SI'1" :I""i~nndo" 11'\[' d/lu:; iltimil'i,;ll':"I1'n'l'.oll por um adrni
nlstr.ulor o 11111'1 p,,,"II:J !'"I';Il:r<i:, pcio ,'oll""llIo, 11 menos de
!IlHa dnleg:lç;ilo P\[li·('~;;; !'P {'(I!l~I'!I!Il;j ntu uni!'/) adlHlllis
trador ouqnalquor uutrn I'I:·Sl>:l.

Art. 27. Os tldmiuiôtr:ldil)'l'S recehcrão SOil!WS, cujo valor
serú fixado pela aSi'omiJl(0;1 .'-ieral.

TITULO V

Art. 28. Carla :111];0 :1 assembléa goraI nnmeará um ou
mais cornmissarios, de eoufOl'lIliLladc COm a Lei de 21} de
Julho de 1867.

Este ou estes couunissarins (;:;erCCJl1 :IS Iuncçõcs indicadas
na dita lei.

'I'erão direito a urna remuneração flxada pela asscmbléu
geral.

TITULO vr

Art. 29. A :Jssembl,'oli gera! regularmente eonstituida re
presenta a tol:11 irblli dos ill'(~i(mi'lns, :18 SU:lS decisões são
ohrigaturias pala lodos, 'm"llos ll:,ra os ausentes, os tlissi
dentes e os não iUIIIlC!os.

Art. 30, A as,ClIliJléa gernJ dos accioulstas se reune
todos os anHOS :mll'" do ,lia 1 (lc Maio, sO!"lmiln dl'I'isiúJ do
conselho de ;1I1I1lini,tl':lI'i".; :1/';111 di,'so, o «onselh« de 1111
ministj':Jriío 11I'"Ie ('IHI\'III'~ll' e'.lr:'IJ!"lillllrinJJ1I'ntl) urna as
si'nlld';a . g'I)I':I/ Illd:I< ;\< \ em,; qllo rt'l'on!lecrl' de lltili
ibdll .

. A~'l. ;11, '1'111111 (I :wcillnista Oll portador de JO aCI.:i·íes li dI'
direitu membro ,h IIsselnlJléa geral. Nínguum pólio ",'r pro-
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1'111"11 li' cunsti-
fi 11 I" 1'11',1' 11 f III! IIS.
::i 1:11 ",I!' i.d , ,:tI vo

curador di' um nCf'ioni,I:1 >I~;'I SOl' "110 IlII'SI1l0 nl'l'illnisUI ~ a
fÚl'llla di j1l!ll,'l'cS li dl't"lillil'il;/l' I,,"n eOl\i'I'II!'1 ti" IIc1millis·
tllle~o .

'I'odll I) :l('Cil!llisla 1Ill'I:,!J!'!1 da IISSClltlú'll zcral 11.'111 direito
a um V"tr) pnr cada 10 III'("'CS IJIII' elli' rCfl!'I'Slillllll', (Illcr
er.mn 11I'cioJlistll ou 1")I1:ldOI d,' a"~'III'''' '1I1'T como pro
curador ,

AI'I. :l~, ,\ IISSI'II1II1,"11 ,,' ilJi :;';1 1"1'

til id" '1111111t10 O" Ilf'l'illl! i :1' /'1" 'I 1111'S,
rl'I'l'i""'i1f.'I'1 ';", 1111'1111:: :, ,!UIII'I" 1'''' li' dll
:1"; di~IHlsi('!~jl'~ dI) .ut . ;l:; 1111(' '~l'rllll~.

1':11 (':n) df' II~O !III\'I'I' 11111111'111 '1'1'- "11'il'SI' ,il' ;1 1/1I1'1'la
p:II"I:' dll (';lpit:d :':íwi;l! ll.'l Pl'ITlll\JI':l C/lil'. ()!',:l';"I(l. 111'(H'(~dl'I'"~l~
IJ,'I :1 1111::1 ~(Ig!llll;;l l'!llt\ 111': (:;h) ("()\!: I:'; d,;I"; 111' i ut 1'\ :,1111 [d'lo
111 (~ II li:"; •

,\s <I,'lil"'lIIl""':: 1111111,,111'; I'''!:' 11: ":ldd"'11 ,""l'ltI 111'.111 Si'·

gllfldll 1'I'lllIi:'''1 S:III \'Iilidl:', I/II'I!':I"'I' '11]1' 'I'j" 11 iIOI"III:lllcia
do f'IIJlit;JI I'I'PI',',"'I1(:lIlfl ' I/IIIIII/ilf'l' 1/11" :"ill o IIIIIIII'}II de
arcionistas "I'I'S"III'~, 1111 1"'I"'>I'IIIII"OS, 1'11:' ,,11:1' 11,:,11 1'0·
rlrm Vl'I'~:!I' :-:('Il:'il~ SOb!,(l ;l~-!Illlllli):-; 11' ~~II:-: :i:1 lll'dl'lll do dia
da (ll'iltlf'i!',: J'('lllll;'O l' jlld:f';ld,)~ Ilf,"; :1\ [llS .l ('!lll'\IJ(';l(':IO.

,\1'1, :n..\' lklillí'J'n(;í'í,'" I'I'/Iil;\;" ""O' I)('didus de r.uuifl
(','t('li('s 0 11 de Ill'olllll!--:'illll(\!]i()...:. t'(~II(I\-;:l'l>n~ ou el)n(~I'~~ÕI~S
lIOII'''. lls:,illl COIII" :i:'; fllle fPIJliilll1 11111' Iim ('OIlI'f'JlI'"ies dn cu
II'a<lII.', d.: IlI'qui,if'lll", d,' :lIi(,II:",1111 ou d,' IIITI'JI<lIIIIII'Jlfo de
í~:..:tl';ld:ts de Ierr», ([l' l't l l l ! t i U(l :--: . 1:1:-;-JI':' ou jl!Jlf'("'cíl_'S CUITI
outras cruupnnlnas, 11 lIi1<'l'aç~'J dos ,'.'t:llutos. :III,é:IIII'Jllo dI)
Iuudn social, ;1 PI'U\'U,,"I\(>'II ou ,I <li'.",illll':11I 1I!llicillada da su
cicdade, n.ro (Iod!1Il s"1' (OIlI:I""S :"'ill'lIl «m uma a"sellllJ/t'oa
g,'ral romp,)"tll di' !llll 11111lll'I'0 d,' 1)('('iOlli,lll;; quo l'i'JlI'I~,,':!l(e
a mctado, ao menos. do "llllillll ";(If';I,j.

Art. ;\!f. ;\ II'S('IIJiII<'-I' é:"'l'ld "!JIIIIII,r!:1 1'111'1 1, t1"('I'f'l1l1' solll'u
11 'illf'f'l'id:I'I,' d" dl'!'IIII':H'~iI d: "IIiI·,'rilll',I" I' di' jI";,:IIIIII'III0,
1i lIuIII('n":',o d,I' nrllllillistllld'II'I':' I' tllI; ('IIllllIli',olll'ill<;, f"'lillí~·
1'111':'1 di' l'olllúJ'lllirl:1f!" f""11 11 11': }~ f"lIl1l1 I'si:', 11elfil'lllilllll!<) llU
art. ;;;: do:-, 11f1' '''; ! ' : l t{\~ (',-:1 ;d!ll.n,-,;.

,\1'1. :l:j. UlliIL:(' di:l.' 11111,'< 1\:1 l'elll1i:'", '\.1 a,sl'I111","a ,':f'I'ld.
qualqnor IIf'f'iolli<I:1 p""!I' (/1111:,1' l'III11:I'I'irlll'lIlo na ",,111\ :.:oci:d
do invunuulo f', da lisl.t ([,)-; IIITilllli'la,', f' O!Jlf'l' 111111l el'lflill ,lo
1'1"11l\1'0 fl"IIIJlid:l, 11 i:, \ "I1 IIII'ill "11 l'I'lll1l1l'io <I,," r.umuis
:-:;1 rio~.

,\1'1, :11;. 'l'IIlh'; I:: f'III\III,',lI'li,,,; ',11 !"'ih:: )1111' '1111 »viso
inserto, ::11 <lill:: 11111111'1111., :llllf< fh 1'1":1':1 tia 1'I'l1il ',II"S jor
11111',< dl'<ig-III1<1I1: iJ:I 1)1'l. 10 Ii illdi":llld" o l"g:II' tia 1'1'llni,-lo.

~Jllalldfi 1\ 1}';,f'llIldf:a :'1'1':11 (i\'f'!' 'I' fim (]Plillf']'llr SO/')'II 11,
pfO[lO.'tII'; IIWIII,jOIII\'!:I';' li" :11':, '" :I'.i·,,< til' f'III1I'Of'III':IO
.Ievcm dis:-:ll 1':IZI1!' ;!lI'I1I':"I(I. .,

Art. ;~7. P:ll:l :1 1
( ' di:', i; ) 1'1' :~,,,,;: -t 1 11I:!!';1 (1,"",';11, os

i,f',i""il'flll'il l' d:I'; 11('(;1"',; ,1,'\ "111 !,:IZI'l' i/"!"'sifo df~ "'11.< utulos
lIll ,~de da couunnh!a 1111 lias (,lIi:\II,' tll'S;,"111111a" 111) Ill'i'l) (lI'
COU\'OCllf:;}O, 1(; tii:l; lill 11I"iJlI:I :ml,'s d" "'1'"1':1 Il1al'rlll!:J 1'1'1'1\ 11
r-un i:lf).

l-'j'LI i.x r.cr ru « j ,)
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Cada depositante recebe um cartã« de admissão, indicando
o numero de SI;US \ otus ua nsselldJlé:1. Esle C~il't:\O é nomi
nativo e pessoal,

Os eertincado" dI' dtqli)sil<l um um hanco pulilico, autor!
zado P:ll';l esll' Iitu , diíll di'c:ito Ú l'IIII'I',~a (k c:lrtões di: adruis
silo na :hseIIlIJ!t-;, g'I,,;tI, ""111 (;Illlo 1/"" 11' n'.l'ibos tIlIS títulos
teuh.un sido d"PO~!I;ltI", :10 llll'Il'" li; di:ls alltes da ('[Juca
tnarcada para a rouni..».

Art. as. A assl'lllld,":1 c:tll'al I' til I',itlida pelo (lI esidcnto do
conselho de adlllilli"lr:w;;" I', 1'111 ",1 o de IIIl[wdimelllo, pelo
meuiliro que u cun>I'1I111 ,I, :Idlllíoi lr:",I'''' tiara e'Sl' Iitu desi
gnar.

Os dons maiores al,,'!,/i<: I""""!ltes l'fl'eneheniu as Iunc-
Çll('S de I'SI'J'llt:ll[ol"'-. ,'o 11" C:I>' d.' I'I'I'IIS:I, IIS dou, J1wiorcs
(H·(~iollisla.-.; 1111j' ;-;{":llil'('lll \",11'<, ;\k· ,:( ;H-'I\iLlJ:;'I~1 desle ellt~argu ..

U sel:I'l'larill " I"'-.i':/I"I" 1"'1" "1"'1\,
Art. ;lU_ A "rd"1I1 d,," " d".-;I'.:!\;'"'' JI,'I" rllll,,'11t1l dl~

;,dltt i tl i- I 1':/1';'111.

1'\clla "',~,, fillÚ JIII'IW,"I d:h 1""1'",1'" ljli" l'lItall:lrellt dI)
conselhu ou d..s C"!llllli ,;,/ ;1". "'I ;,illd;1 :"111('11:1< 1111'.' tiverem
sido I'Otlllllllllil'illh" "'I " 'li\01 d "dlllilli,-;I[,:w:IIJ riHI'I) t1i:t~
ao munos ;llIl,' <1:1 I"II"! I'. "dl";1 ;>iil 11:1 III1':1, IIi' 11111 1IU/III'ro
dc~ 3cGilJnista~, liIl'tltii 1

1:1 ;\~~"tllld";1 :_q,'l'~d, qtlC l'i..!,tII'l':-\c~llte
ao IlIüllO'; a d('I'ÍIII;\ 1';11 '" ,I,) I'al'il:t! 'lIcl;I!,

N;iu serão Jlu:-:t:!..; t~)~l tlt-"l!.«;-·,u ,SI'll~tll li"; pl'IJpU;S((I:5 cousí
gWlllilS na tJnllilll :111 d iil,

\1'1. '10. A "ss"lllld,,;, ,,', I';t! 1I!l\" o rclatorio do cOllselhll de
administrar-à» slllm' (I,' j'j,c:uciu-; '"l'i:t'I:' 'I cIH s"gllida o rola-
torto dos C'lJIlIJ,:iscario;. '

Ella discute, I', l"lI!t:lIdp ser, nppl'o'oa u., contas. :\ del ihe
nlçilo, eIIJltl'lld" :1 ;11'1'['11\ ;II,:~O dll 1>;11;1111:0 (~ das contas, fica de
m-nluun valor si ri li' li' 1«1' 1'l','C,'ditl;\ do rol.uor!o dos
corn IJI iS';:1 rio."

Elln !II:IITa o diiid"lltI', 'I di-;lrii'IJir-s'I. :\'(1111);\ os :llÍtlJi
lli'lrailll1'l' .s im '1,I.-lil:I:" 'li i1;"IIlIII,:, t'uj:l< 11I11l'i;tJl'S IÍ\'I'JCIll
tCI'1lJiJ[auo Ull a'ill' 11, c,," ul,-lil/lir p"r 11101'11" 11lI11IÍ"s:l" IJII

lodo () 'Illalqlll'r "llt"', IIIO!i\ll. ,("<illl 1I11UlO IIS t'Ullllllis"arios
ene:'lTI'gailo, i1:t \i~il:IIII';:t 1':1[' '' 11 l'xI'J'I'it:io O'1',~llilllu.

EJJa ueli/IIJ!':' e IJ.-,'itl" ,:I""'I':lIlallll'U(O ,,,1>1'1.', Im1:ts a, [Im
postas quo !l1'\I'1l1 I!II' "'1' ",;flllll't!i<la,; "IH I'\t'I'!lI'i111 dos
PI'I'SI'utes e,t"tllt"", e IIIII!', /'1' ;111 1'I1/1sI'1111) ,'" aillllilli:;t]';íl:ào
tuúos os IlIldlTe:; 1I1"TO"lIril"" t'ulllil1'lJl:llldo-,I'" l'ara os íius
indíc:ldos 110 art. .u, :1: "1'1''''Ti,,t,'t'I'' i1i'S:;(J ilní~o. Fill:t!IIII'lltl)
dl:1 decide, J't"trill"illti",.' I' :t" lirllill' <I".; "St:"IItoS SI>lI['(\
ludlls os iutel'I',:',"':> tI;\ '''I<:i''tiail'l

A,·t. !Jc1. As deiilil'r;lI'i,('s d:1 :1S."'llllJ"":1 '.':oral ,;'10 !.o/lwdas
por IIHliuria lli.: \1 11" ,; ti", JlII'lItI':'I); "r;'<ellll'" "11 J'I'IJI-':
:;clItat!IIs _

Qualll!O f,',I' rl',:!:\ltI:1I1.> ",·Ia (llUSa «u ""1' cinco mcmhrus ao
menus da :ISSI'lllli/,'". 11:'\ 1'1';" 'J"I'!'lllillill SillTcttJ.

Art. !Jc:!. A,; delil,"r;l(:i'l''; ti;, :lssI'miJ!II:1 gTa!, lotnadas 11c
eO/ll'orlllid:llJ>. 1'0111" di"i")st" 1I0S estatutos, são ol>rigatorias
!,,,.rC\ LCit!Ci,) li:; WlI'i'.'I\f"(."', IIlU:iJJlIJ Ih ausentes e os tlissitlelltlJ~.
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Ellas constarão das actas assignndas pelos mornlnos da mesa
ou ao menos pela maioria d'eutre clles.

Os extractos dessas netas quan.l« tenham de ser apresen
tados em juizo ou fúra de]],) serão legitimatllcnte entregues
pelo presidente do conselho de adlninbtr:v'üo.

Art. flJ. Uma folha de pl'I'sen',':1 de,linada a verificar o
numero de membros assistente" :'1 assell1lJI"a ger:d c o nu
mero d(IS acçõus rcpnN'nt:III:ls por c:llla um dellcs , iica
annexada :i minuta das nctus , assim C'Jlno Ih po drrcs ,

Esta folha é assignada por c:1I1a ucciouisra presente e
contém os nomes e o d.imiclh« d,) caua Ulll dcll.:s . ElIa é
verificada pela mesa lia asscmhléa e Iica ut'IJositada na séde
social para SOl' examinada por tudo nqucllo que u requerer,

TI'!'!) L!J vn

Art. -11. O anuo sO"ial priJlI'ipia no di:1 I d,' J:lllpiro e
termina no liI:I;:I df' /)"ZI'lllliIO, 1'01' 1'\.1"'111'111, I) pl iruciro
exercicio cornprcheuder.i o t,)IIIPO de('orridu desde;1 for
mação da presente soci"Il:tdl) e () dia ::1 dI: lJl)zullilJl'o di) 18H1.

Art. rlf>. O conse!llU de :IIIJllinHI':lI'ão Iorm» c;lIla -erncs
tre um halanço rcsumidu d:1 silll:"",;U actíva e 1':lSsiya da
sociedade.

Este bnlanço é posto .i disposição dos conuuis-arios ,
Além disso formar-sl'-lJa no luu dI'. I::ltl:l ali JII! -ur iul IIIll

Inventario contendo a illdic:lI'üo d", Y:"Oll~, 1I1U\ oi, e iIlllll0

veis, assim couro de todu o nrtivo e t"do u p:lssivu da soci,~
dade.

O inventario, o Lalanço e a coutu de lucros e peruas,
serão postos Ú disposição dos couunissarios 10 dias u mais
tardar antes da assemhléa geral; elles serão apresentados a
essa assemhléa.

TITULO V[[I

IJlrIIJENnO, 1'l'NlJUS Im JiESElll'.\

Al'I. Jili. nuranto (l ('nnstl'lll'I';ill da linha do Ilin (;r:lIldo
do Sul ;1 D:lg"', o ,ri/ti" (JIIO )i":11' ,,,,,I,,',, ", "!'I"illl""" da socie
dade e sobre as sonuuas a 1':I,é:Jr p"/Il (;"H'rJ11l I:I':lzill)iro,
depois de deduzido IJ ll"I'('S,':ll'i" ,,;11';1 " sl'rl'iço di' juros" de
arnortiznçâo das o/)rig;I\'u,'s, S"I';'I !'I'p:trlido cum« seguI'.:

Uma vigcsima parti: para o fundo de reserva e as dccimus
nonas outras vigcsimas partes a titulo de dividendo de
acções.



1092 ACTOS DO l'f)IJEIl EXFCJTTl vo

Art. 'li. A principiar do dia em que a linha do Hio
Grande do Sul a Bnge cstivor torminada. os productos da
exploração o as rp\lúa,; de toda :1 I'sp"I'io :;I~l'vir:-'o pam p:'gar
os gastos, 115 despczns de custeio o di' cxplora"ão de adruinís
tração c gcr:i1lllcnte todos os demais encargns ~o('i:ll's.

Art , '18. Di'p"is do pag:I[lH'I1to dos cncargus de toda a
cspeein, dcduzir-sc-ha ('alIa :\1l1l0 sohre os lucros Iíquídos :

Cinco [1111' cento p:lr:1 a flll'lllaç:lo de 11111 lun.ln de reserva
11,!slin:I(Io a faZl'r fnce f"~, dl"II('za,; impr.-vi-t..«.

() excedente ser;', rupal'lilh !,,'I:I" :il'IJII','. ;1 lilulo IIr- divi
dcudo.

11unnd I I a reserva Iivr-r altill~ido ao II,'cim', do c;lpil:1I
social, a Ilrdlll'I;:'1I1 di' ;i" "l'lldl'l':i -r-r 1'I'duzil!:' ou su "1" 'll,-;a ,

Coutinunr-so-hn a f:lzl'l' :\ dil:1 tll'dUI'~"'O III~(J que o Iu urlo
dI' l'i',I',\a tllnl1a dl'S1.ido :t1I:iÍ\O tll','I:1 ci lrn .

Art. ]~), () p:lgall1"nlo do, tlilidl'lld",; 10'10 logar nas
épncns c \lOS 10g:lrl'" t1",i'~Il:III",-; 1,,'lu ('on'l'llio d,! .uhui
!]istral'~o ,

TOl"" os dividendos 1JI1I' Iliío 1i11'1'1'111 sido recebidos IlO
Um do I'il](:o nuuns, a l'III1L,1' d:, 1"I'ol'a do ,1!lI vcncnuento,
1"~l'lpl1l!('r;\o dI! dil'l'ilo :'\ 'li' j,'d:ldl',

Art. fiO. Os divi.lcu du- d,IS :Iq'ií!',c. 1J1l1'r nuruiuatívas,
quer ao portador, sorão l'a~lI' v~did;'III11lltl' ao 1'01'1:1(.\01' do
titulo ou illl CUlljlOII vln"ido.

TITPL!) IX

Art. ~iJ. Ili'O'lIlvll1 I, -SI) ,', ,'o,·i '11:1111', ([IH'I' '[lor C\[lir:lçiíll
d,~ prnzo di, sua du 1;\". q uor 1'111' :lIllil'ipal~':i(), H",':lllIdo
dclib('f:I~'iío tI;1 aO's"1OIJII":1 ':1'1;11. dI' confol'lllid:ldl' l'OIll o tlis
posto no art. :l:!. a :\S'I'mltl"':1 u,'tprlllill:i o mu.lo 110 iiqui
dação :1 ,-;l'guil'-sC', 1101111\1 u.u ou 1O~li, Iiquidnutcs, I~ drer.'ta
os SI' 11' l'od"I'I, .... ,

Os puderes da a"sl,lI1iJil:'1 1'lIn\11111:11I1 1Il1'~IIIl1 d"I",j, tI:1
dissol ução.

EU" lerá prilll'il'alml'nll' o tIill'lll) de 1'1'('1'/11'1' a, cOlltas
dos liquidantes e de lhes dar IIllit:lI;iio.

'ITULO X

,:0:'1' (,:STAIV ':s

Art. !J2. No 1':'.... 0 do 1l0Ill"st:\l~~a, tlilJO o a(,l:ionisl:l I)r,VO
fazer c!ci(;:io tio d'llllid!io 1'111 P:tÍ'iz, o IllIb':lS 1I0lilil':II.'Õ"S l'

citações 51'1\111 v:did:lIl1llllln rl'il:ls 110 d.nn ieilio por ello I:Icitll
não ti'ntl'l 1'11\ run :ill, I;':','''. .r dlSLlllci:1 d:, 1I11I1':I"i:l I',',d. '
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Na falta do eleição de domicilio. esta elcíção tom legar de
pleno direi lo para as not iflcações j ud lI~i aes p extra] udiciaes
na sala do procurador da ropublica, junto ao tribunal do ta
instancia do Sena .

() domicilio formal ou implicilamente eleito, como acaba
dc SOl' dito, importa a nttrihuiçào de juristlicção no tribunal
('ompl'lentc lia s,'de social .

Neuhuru aroinnista flor1l'rá intentar uma acç~o em justiça
;', sOI',il',"'rl,' Oll seus admillislr;ldores, sl'm ter dado previa
mcutr l:ollllecilll"ll\I);1 prirueir« :'o'seml)""a gel':1! anuual de
SlW [IretIlII I.';'I{).

A assemlJlóa g'eral designar:í, casO seja preciso, commís
sarios [I;I\'a intervirem n:1 ;II'!},',O (1110 em sl·gllida rl'ir [lropll,la
ou para del!« tratar em nome da sociedade.

Em tllllu 1I caso, a dnliIH'r:I(:;}o tornada nesta occasião será
levada pprant" os llillgislrados :10 mesmo tempo que a
proj.ria :1I:I.:ão.

Art. ;j:\. A prescn te soeicdado niir) flcará dl'finilivamenle
r-on sti tuidn sr'llill) depois que:

i," Todas as nCI:o,'s tiverem sido suhscriptn. e que o seu
pag;)llltmto integral tenha sid» ,'lrel'\ll;lrllI, 11 que será consta
lado por uma dlli'lar:rl,"'o qUI' rlr'vl'r;i SI'r fr'i!a por neto au
tlWIlt't'arlo [101' l:i11i'1 I i;'lr I [lIdo Sr. ~[aIII'III, UIIl 110, í'undadnres
~IO 1[11:r\ o, duus outros d;lo [l1I,jr'l'I'.s p:lra I',;lr' flm , declarnrão
Ú qu;r1 o'i'l';" :llllll~\,rt\;r iI li,..;t:1 di" "';111J o'l'I'il llorr's 11 o I'stado dos
llag':llllllll!lIS.

,:?,n Vrll' uma primeira no',..;cmhlt"a g-r'r:,l Ú q nnl to-los os
al'I'il\lli,las lel·;'II) tlirt'ilo de i1"jstir, I' IjUI' dl\\'cr;í representar
p,,/O menos a 1I11'I:odr' d» ruu.l» sor'ial, tiVI'I':

nl'I'Ollhl't'Ído a silleer;dadc da del'lnl':I!}:lo lla suIJscripI,'~o
Ih, :li'r'III" I' dr) [I:lg;I'lwnlo tlllill do sou imuorte ;

"Olllll;illo 1111: .iu IIIi1i.' ('IIIIIIIIÍ"lIrio, ellr·arl'l'.~arlo, dn veri
tic:1I;i1i1 ti" clill·"d:1.

:1." (Jllr' 111113 sr'g-Ullrl:i :lo'SClllhll'a .g-c:ral c.mstitu ida da 11I1'sma
maneira tiver IIp,,ro\~ado:1 Illlll'i1d:l;

Norncndn os adruiuistradcrcs :
Nomeado 11m rIU mais oommissarios enl'a/Te.c:ados do exame

das contas do primuiro cxcrcicio, e cnustatndo a acoítação de
sc.us enrgo,; pelos adtu inistratlurcs e eouunissaríos presentes ú
reunião.

Por exccpção estas duas asscmhléas poderão ser convocadas:
:I [ui muira com IIOIlS dias (li] rmtcccdencia e a segunda com
seis por aviso inserto no jornal geral de annuncios, dcnoml
nado Petites ll//ir;//Cs.
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Para fazer pnhlicnr a rnnstit uiçâo da sociedade, de confor
mirlarln I~"m :1 l.-i, :lIlIpl,,_, p"rlP['l'_<; stio conferidos no portador
do lima cúpi:l.

O fine eertitlcn.
Feito L' pass:Hlo r-rn 1':II'i/. 1I0I':Il'!llI'jo (lo mestre Dufonr,

noull'v:lrrl l'"iS"Ollllil"I'I'. n. I;;.
1\'0 dia 111 lli' Março rI,' I:'N[,
E depoi,< 110 prl:cI'III'r :', I"illll':', :1, 1':lrlp~ assig-naram junta

mente com os 1:i1H'IIi:'II'S,
,\ minu t« I'sl:í :I,;<ign:ld:l: d'l l:il/lfl'I.- TI~li;ufrlnl'rIT.- I,.

JIl,tlu;n.- /)1'11/1)/11:; I' 1111/1)/1/.1<1,', dllll, ultuuos , lallt'lli:ie,.

Em se'.;uill:i "51:'1 "<I'ript,,:

Hpgislr:1I1" em l'ariz , tl'i'I-('Ím oflil'io, aos 12 de Março de
1881. a folha 7:3 v .• livrn :i: rel'l'hido trns Irnncos e setenta
(~ cinco centesimos lli' r1izill1:I,- /,(llliol.

DECHETO N. S2(i:j -' "lê 2', "r: SETE~tnnO DE 1881.

Altcra o Der reto n , ;';(j01 (ln 2:; di' :\ luil do f,'-:íL relativo ao abono do farda
m outu ;-t-':; Ilr:\~,';I" do ("ll,n di' illlJl"ILu',; u.arinlreiros,

De accõrrln com :1 Ilmposln frita pelo Ouartel-Goncrnl da
Mnr inha, em "Ilil'in 11. (jl;7 d" 2:; de .lul hn pruxirno prr-torito ,
aíim 11" seI' :i1t''j'arlo 11 Il,'nl'lo n , ;ilill:] d,) 2;j de Ahri l de
187'}, relativo :'0 :11'01111 di' f:Il'ii;II!l"1111I :18 praças Iln corpo de
Ímperi:trs mnrin heiru-. IIl'i 1"11' '"'1Il 1[11" >l' ohserve a t.rlulln
que "Olll esll' 1>:li\:,. :",i~II:ldn [11'10 111' . .los,' Ilodrigues de
Lima J)\wl'l,'. do M,'" 1:0IISI'IIII1, ,\lilli"tnl e Secretario de I~s·
tadn II0s Neg-III'ios da ~\:Irillll:', Ijlll\ assim o tenha enteudidu
e façn executar. 1'111:lci" do Bid de Jnneiro 1'111 21~ de Setembro
de 1881, (;0" ria Indcpendcuria " dll 111I[H'rio.

Com ti rubrica d,' Sua Mngestndc o Imperador.
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TARELL\ A OUP. SE REFrmE O DECRETO nE~TA nAT,\ P\RA o
ATlO:;O DE FAl:n,\~lE:;TO A, P1L\I:\' no COl\PO DI: DIPEHfAES

MAJUNIIEII10,
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Oioercaçõcs
L' Ao, inferiores serão Iornccirlns, em substilui':?ío dos

honets os de que trata o plnnn /lI' Ilnifnrmrs que' haixou
COlIl o Decreto do 2li de AIJril 1]1) lNj:\; em suhsti tu içào das
camisas de p"\1\10 o lir I1n111'1In. uma blusa de I1nnella no 20

semestre o outra no 4", do 11I11flel0 do, paletots 111) tolerancia
dos offlciaes, com a differonçn, porém, de quo não lerá holsos
exteriormente, f) aléin dos hotiJe< e distinrtivo, quo serão
corno os da fnrrla, (1,'ver:'1 ter nn altura d:1 cintura. do Indo
esquerdo, uma ahertura vr'rlical JI:,ra rlnr P:J's:igem no punho
(Ia e,p:1l1:i 011 1<'1'I::llIn; 1'111 'IJI"lilllil'iio 1I:ls ":llIlisas dI' l.rim
lhes SI'r:1I1 :111011:1110', um:i ":lIllisn IIr~ 1lllIrilll,lIo 1Il"lIelo ('(1111
mum. ('11m CIIII:ll'iIlIJO '-ir:1I10, no I" e :1" '1~IIlI',tl'l'. 11 duns no
20 I' fi": err; S1i1J<tiluie?io dlls Ieriços, gr:lvala, de sl'dn, medin
do ~)O ccutunetrns de cnmprunoutn e .lous 11e "'r,é:'ul'a,

2.' COII\ a f:lrdn do 'r" "1'11\1'<1['1' r' :1 blusa do 2", lhe, serão
tmnhem alllln:llla, a, di,'i<'ls dll' 1'1','I'('l'liYOS postos.

:1." A hlusn, ql1l' 11)1':'1 a rli\'j,a Ilxa, 'I'r:í usadn SI'i1l1l'nte no
serviço ur.liunri« n hordu, IIIl '1llarll'! (~ lias eOll1i':ilIi1in~ dI'
aprcudizr-s rnarin!II'i1'os,

fI," Aos infl'l i, I,)S, q n.mrln Iorom promovidos. ~I' al.ounrá, si
o pedirem, 11m hon-t. 11111:1 ('.:lfnis:l. uma hlusn cnm a compe
tl'nll', rlivisn I' 11111" r-:raY:lta. 'I'!" lhe, S('I':IO levados «m conta
110 prirnl'irn SI'II]('strl' em qllt' tivr-rem direito n tal abono.

r;," Aos cahos 11,' esqundra ahonar-sc-hào mmhcrn as divisas
nas mrsrnns condil'iJe' rios infl'riol'I",

fi_" NIl lim di' tlldo o '1flilri'~nnill serão fornl'cir]os a cnrln
prar;a um" maca, 11111 snrcn .le loun, um cnlchão e um cobertor.

Hio de Janeiro, ~fi IIi' Sl'il'rnlJJo de iR81. - l.~
1)IJal'{I'. \ G \J OTl-f rr - "'.
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J:r;.'llLt li mudo do rnutucru-

I' 11I r: II '(' ) 1\ l ~ III

1'1':1 ;'.'! 1!1:1' 1';I.-1r) :1') .luizr. (1·' 1iirl'il:) lIal':1

I ('~J'\'('li\':I:' r:)iIU:

COIl\il1l]1) ell!lI'ili'lr:h ,li 'lIhil'II", <I", ;11'1" ~21 1i :2:: (lo Illll'l'e\o
11. W;7 di: ::1; di' ,lllill "1::"1. I'III!I 'I di I\I·!. :;'10 dll \11'1',I'!ilO
n. 'di;!! de ~:J di' .\I'lil d,' I,': i>'. I' 111 t. 1;;" h tI'l 111I1'l'1'l1l
11. 1()i;! Ih: :2:1 d,' 1lt';~"II',:,," Ij,o i.«: ', 11"i 1"11' IWIII. L,';lllllo dll
allrilllliellll I'OIII"l'il1'l III'h .ut. lil;, ~ U, (1:1 I:OIIslitlli'..·.IIl,
e ,\lll'lldl'ndl) "lI '1111' 11"1'" ·"I!I':I! " ~lil:j,":"1l I' :-;"nl,t:ll'i,) di)

J<;sl:\du dI),', l\l_'~ll(',ip.-: lI:1 .!ll:~\i,;\, l):';'l'i'L.:tr ti ~cgTlilltn:

Art, L° PIIJtliellll" 1i : 1'11 i ti" li1!:>I'IUL'1' ,lUI/ I\t: Uirvito
I' li \I\dll () [l1';IZO [1;1:"1 1:111',': '.'111 1'\1'1Iil';", Il llil'l.'I'IO!' (ier:d
di! S"('rl'llll'i'l di' 1';1:111" ,;"" C;'·g"I'i"" da .I1!.,[il'l\ cunuuuu i
cnl-n-ha, ,1'UI dl'IIIII:II, :111 ':"I'CI"'II'jll lI:: [l1'1)\illl'ia 1I que
Ilel'l(\ltn~r ~1 CUllIal'l'a d"I)!ld(\ " ,jl'[':\ l':·~\;ljll:'-It,'.

Arl . ,:!," O SI'crl'lll!'i" l!" ,~!i\l'inl', 1'11('('I,ill:l a couuuunicoçân,
ollieial'li 111'11) IIrill!,'il'lI 1"'l'1' i" 1III :II:Z "\I!lieiJI:tI Ih sé.l.. ILI
comarca do .lu iz <!I~ :)ill';[" I', 111'1\ idll, \1111':1 II"til\l'l\l' "I'.
Iicialllwlltu ti 1':;111 1i 'lia 11'111111::1" I' " [lraw li\:ldo. No
cnvnltorin (lo Ilnil'i" " :', '1"'I"al'i" t11'('i:<r:II'I'1 " S(:II I~olltl'údo,
nfi rn de qUI' () ;\gl'liI" d', I:",! I'io li:l IWidi<!illlo 1'\ij:1 rccil«,
do Jui« l\lLlllil·ipal.

Art. :\." :\0 dia do l'I'elilillll'Illo o Juiz ~rnllieipd [;\1':\ a
notlücacão, dep"i, dll iJ'L:d o .luiz Ik Ilil"illl lli'i\arú (j I~x,'r
cicio I' f:lrú dcelal':".';lo 1'1)1' 1"1'1 i I' lo llé' 1Ia\'I'l' sido notili
c1\11 o •

Esla declllrnç:lu S,'I:I l'ntl'i',':ue:\II .llliz ~!Jlnici[i31 para
rcmettrl-a 110 Sccrc~:,,'ili dli ';Il\'('t'JIO I' I'SII' :10 Dirertor (;('1'a\ da
SccfI:la!'ia de I~stado du.; :\"1":IJ('il" dll Justica .

Art. 11." U pr:!ZJ) ('01!!1".'''!'' ".'''~1' ruutado do lli:1 lla noti
ficação.

A1't. ti. U Si o Jn iz di, lli"I:ilo 11::0 SI' :11:11:11' UII comarca, o
Juiz MUllilii[lll1 Ilssilll Ii I'il Ilit'ipll 1','1 il!l SI'I,['otario 110 GUYCI'IlO,
o qual farú l,nlJlil':1 ILIII I'di!:tl 1lI1 I'ulh:l nllicinl, .lcclaraudo
que 1'01' est!' llIeio ",' l'uwi,J"l'a 1'1'it:1 a lI'dilil'a~~o 1'1Il virtude
dll auscncia 110 Juiz d,' Ilirl'i!!!.

!'arilgTaplol u n iru . "'1'''1<' I'i','" Si! ,'nnt.'d"I" I) praz" lIa d.ita
da puldic[II'I'11I I!II I',dlll' 1I' 1;" !;" , q:lI: :'1'1'11 l'l'IIII:ltid:1 :i :)1'1'1'1'[;1

ria de Estado
Art. G." ()llil1H]I) se Pl'liVC qUi' IÚlO tivrraru IlIgar as dili·

goncíns do" Ilrti~o, 111111'1'ill\('s. 11 praw sejulg:ll';'l ter eomel,'lI'
do n correr ;\() di,,:; dl'llI)i,; ,j" ,!la llU\J1i"ill;:l1) UII C"lI'V, no
Dia tio OfTicürl.

Art. 7." l'ías prilP,'iras ilO:I!I',iÇIiI's, hem cmuo na 11esignac::lo
de comarca aos Juizr-: avulsos o, 1'1':110' serão lixados na
forma do ])1:1'1'1'111 n . 't:iIl::2 til, :2:; (li: \),'zellllJ!'o tll~ lHli8, e
eOIll:ldllS da 11111a dl1 pllldil'IIl;:'1I1 110 Uinri» Oilicio!.

Art. 8." Nos ca,""s do Ilrli,~1l anterior quando o Juiz de
Direito não estiver 1),'1 (:ol't(', o praz« será ílxado dentro do
maxirno <li' sete 1111>:0<,



1O!l7

Art. !l.o Continua em vigor 3 disposiçã« (lo :1I't. 21, do
t iecrcto n. fi87 de 2G Ile Julho de lR.'iO. '

Art., 10. Ficnnr rovogndas ns disposições em eontrario .
Manoel Pinto UI~ Souza Dantas, Conselheiro de Estado,

Scnadnr (lo IIlII'I'rio, Ministro () Secretario de Estado dos
Negocios da Justiçn , assim o tenha en tundidn e f;I(::I executar.
Palncin do I\io di) .l.uu-iro «tu R lle (Iutuhro de 18Rl, tiO" da
Indoucudcncin (: do hupcrio ,

Com a rubrica de Sua 1\[ngestnde o lrupcrador.

Munoel Pinto de Souza Dantas.

DECHETO N. 82fi7 - DE R m: OUTUIlIIO DE 18RI.

Concede privilcgiu a Jfúllry Scliollidll para a marhina .Ic sccrar café,
do -ua in VI'lli':LV.

Altendendo 30 quo !\Ie requereu llonry Scholflcld, r de
confurtuidude cum o parecer dll Conselheiro l'rocurador da
Corôa, Snherania e Fazenda N;lciuual, lIei por JWIIl Concc
der-lho privilegio, pur 10 '(!lUOS, P:1f;1 a ruachiua di' sua
invenção, desunuda a seccar caril I: douorninada - Schulüeld,
segundo o desenho e descl'ipI:iío IJlIe depositou no Archivo
Publico, com a clausula de (IUI' som o exame prévio da referida
machina nãn será ollectivo o pri vi lezio, cessando a patente
nos casos provistos no art. 10 d:l LI:i de 2B ue Agosto ue 18:30.

Pedro Luiz Pereu:a de SGUZ3, do Mell Conselho, Ministro
e Seoret.n-ío de Esr.ido (los Ne~ocios Estrang'eiros e interino
dos da Agril'llltlll':J, CunnnercIo (~ UIIl':JS Publicas, assim () tenha
entendido e fa"a executar. Palnciu do Hio de Janeiro em H
de Outubro de "1B81, (;0" da Iudopondcncia e do huperio ,

Com a rubrica tll~ SLW l\lagestaue o hupcrador.

Pairo Luiz Pereira de S011za.
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DECRETO N, 82GR - DE 8 D~ OUTUBRO DE 1881.

Conr:odo pr ir ilncio 30 En/Z.'Oli1lOirn .J()~I·' (In C:1~tr() Tohcir.1. do (}OllVÔ;l c Coro ..
nol Franetsco i\lanocl lla Cu nhn Jn u io r P;U.:l. o :lJlparclho (lo porfurar os

cnc:tnamcnto~ d\lgna cru C.'ll',r:;-:t. (li' Sll~;'- l'l\('ão.

Attenr]pn(]o aD qn« Mo rOi(Uim'ram O Engenhriro JO~I\ de
Ca~tro Teixeir« (ln (:ollll~a n Co1'11111' I Franei,co !\lanoel da
Cllnlw Junior, e d,' "lInrOrlllidrllln l'011l o p:I!'I)I~l'r do 1:011,(\
lheiro Procnrador 11a Cllrl'>a, "rdll'rania l' F:lzr'lll!a i'(:WiOIl:ll,
Hei por hem Concl'dllr-lllr', Ilri\il('~io, 111 )1' Cilli'lI annos para
o :Ipparr'lho de l'1'rtllrar 11; l'lIl':lllllllll'ntn, d';IglI:l em earg;l,
de sua invenção, ,1'~IIIIiI" li, d"'I'III1I1S I' a lit'seripr':I1) quo
(lt'!lOsit;lrall1 no ArchivlI 1'í1ldil'll. 1'111Il a CI:llI~al;l dI' qne não
~l'rú dfr'c.tivo o pril'ili'giCl 'r'DI I) I'\allln pl'i',vio do referido
app:ll'('lho, (~e"Sallill):1 p:l11'1l1" nll< I':I""S pro\i,tlls n« art , 10
da Lei di) 28 de Agost 1i I'" IK::O. .

Pedro Luiz Pnrl'ir:1 11" ;-:1)111,11. do :\[on COll"l'lho, Ministro
c Seeretario de Estado dos i\I'gol'i ll' Estr:lJ1g'l'iros (1 interino
dos da Agrienitnnl, COIllIl1l'I'Cio I' nbrns Publicas, assim o
tenha entrndi<lo e 131'a '''\(,1'111:'1'. 1'~I:wio (lo Hio do Janeiro
em 7 de outubro tho IKNI. i'iI)' da I IIdl'pCIH!I'IlCi a e 110 IllIflcrio.

Com :I r))lirir';l 11" Sua j\T~g'nstade, o Imperador.

Pedro Lsüz Pereira dI' Sonza.

DECRETO N. R21i\J - DE R DE OUTUBrro DE 1881 .

Concode rririlog-i!f ~ .T()~('. p;l<:c:n<:. (1(1 Faria, P:U.'l. :1, lll:l.rhill:l.
dCll!\lllill:,tI:l. - üariocn .

Attendendo ao qne ~I8 rl'qul'ren José (':lSSOS (1(' Fari:l, e de
conformidade COIII o parel'r'r do Consl'llJeiro PI'IH',u:ldor da
Corôa, Solwr:lnia o Fazl'lll1:1 N:If'iollal. l!I'i por bem Conce
der-lhe pridlegio. ])(lr I~ill('() :1I\1II1S. (J:ir:1 :1 manlJin:l de SU:I
invenç'~o, (lestinl((la a coar ('arr;. IIl'nrHllinada - C:lrioca, SI)
gnn(10 a descripção e I1r',,'nl1l1 qUI) dl'IH"i lll)) 110 Arcluv» Pu
blico, com a l'I:IUSlIla IIr' que SI'IIl o eXIIllW pl'i~vio da dita
machina não ser:'! efT,'c1il'o 1\ privilegio. cessando a p:ítento
nos casos provistos no art. 10 11:1 Lei de :28 111, Agosto IIe :1830.

Pedro Luiz Prreira de SollZa, do Meu COIl,el\lO, 1\)in ístro
e Secrdario de ~~stado doe; Nilgocio, I':strangiliros e ínterino
dos da AgricultlIr:l, COlllmerein e nhI':lS l'ulJlicas, assim o
tenha entendido (' f:I(':1 r'\(,Clllal'. Pnlauio di' ltio do Janeiro
em 8 de Outubro di' P~KI, <ill" d" 1IlIIi'p()lIdellcia e (lo Impcrio.

Com a ruhrírn 111' SI!:I ]\I;lgest:i1Ie o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza •
•r'd'd'\:P·,0:(\-j'\''''
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DECRETO N. 8270 - DE 8 DE OUTUnnO DE 1881.
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Conr,ooo privilcglo a 1\'larr,o~ (lhrisfl no Piornvm te Patrnlhano para o 1I0VO

{processo do o xtrnhlr lotorins.

Attendendo 110 que Me requereu Marcos Christino Fiora
vante Parrulhano, r Tendo ouvido o Conselheiro Procurador
da Corôa, Soberania e FllZI'llfla Nll(~ionlll, lIei por hem
Cnucedt-r-Ihe privik-g io, )Ior cinco annos, pllra o IIOVO pro
cesso II systom», de sua ínvcnção, d,~stinado :'1 r"\tracl'ão (lo
loterias com a clausula do que sem o e"\:lIl1l~ prévio do dito
processo o systoma não ser~ efTedivo o privilegio, cessando a
patente nos C:1505 previstos no nrt 10 dll LI'i do :!8 (lo Ago-to
dn 18:30.

Pedro Luiz Pereira de Souza, (lo 'leu Conselho, Ministro
e Secretario do Estado dos Nego('ios Eslr:ITlg"piros e interino
dos da Agriculturll, Conuncrcio e Ohras I'nhlicns, assim o
tenha entendido e faça execut.rr . l'al:lcio do Hio de Janeiro
em 8 de Outuhro de 1881, (iO" da tndcpcndencia n do
Império.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.

DECRETO N. 8271 - DE 8 DE OUTUllUO ns 1881.

r;oncollc privilegio :t José M;.utin~ Riboiro para n ;tpparolho qtH'

.lonomina - ::\Totor hydraulico.

Attendendo ao que Me requereu José Martins Ribeiro. e
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por hem Con
ceder-lhe privilegio, por dez nnnos, para o appnrelho de
sua invenção, denominado - Motor bydraulico - segundo a
doscripçno o modelo que depositou no Archi \'0 Puhlieo,
com a clausula do que sem o exame prévio do referiiJo
apparclho não ser:í effectivo o privilegio, cessando a patente
DOS casos prev istos no art. 10 (la Lei de ::2~ de Agosto (lei 8:lO.

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario do Estado dos Negocios Estrangeiros e interino
dos da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 8 de Outubro de 1881, (iO° da Indepcndcncia e do Imperio.

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.
~
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D["''''':'I'O N, ~~7:' -- 1'1': :-: m: OIITI]JlI\O 111: 188L,

Co[H~cdl' pri vilrg iu :1 .\!:u)(lul 1;(l1\I':llH';-:' P:i.chcr.·Q p~1.l';l. (J sy.sICtH:l. de ca.r r
oC:1. ::I

dt's'iJl:I,Lt< ,111 t r do ('\1'11(',-\ Ynl'do~.

AttCIII]Olll1o :W qu« lIk I'I'qnl'rl'll Mnlloe! GOll(:alves Pa
('ltl',I'O, I' de 1'lllIrlll'llIid:ldl' 1'11111 I1 pnl'l'I'I'1' do COII..;t'iheiro
l'rliCllI';ldor dn Col'lln, 'lolli'l':llIi;1 e F:lzl~lItla .'\'lí'iOIl:i1, llel por
hem COIlt'tldlll'-IIID pl'ivill":ill, 1"11' dez :11111 1'" pnrn o Sy,ll'IIJa
de (';11'1'0(':1';. di' ,n:l iIlVI'II":"', <I1'o-till;ltl:i,; ao tr:lIl:;Jlol'll~ de
caruos VDl'dI1';, ,1';';1111<111:1 ,I"'I'I'ip(;:II) I) tll':'I'UltO q ue tll~PO'
sitou uo ,\I'I,lliv, 1'ltI'!:I'O: ('1I1l\ a ('lnll,lIla di' que SI'1l\ o
('X:II111l 1II'l',vill do I'I'tl'l'itlo";V,t"llln U;1I1 serú elfllcli\'o o privi
legio, ('CS",tltlll a lI:ltl'I1I,' 1I0S (,:I,IIS prl'vi:;IO;: no art. lO lia
LI'i de :l8 di' ,\;';0..;10 di' I~·:I!,

PI'tlI'O Luiz l'I'I'I'ir:l <11' :';IIIIZ;'. do ~11'1I C"I1SI'lho, ;Ilini;:tro
" SelTdnrio de I'::;l:ltlo .\os .'il';,;ol'io;: 1-:,ll'al1g1;il'os e inu-rino
dos tla Agl'ielllllll'n, 1,IIIIIIIIIlITio U OIIl':1S l'ublicas , ::;:sim o
touha entcudid« II r'iI':II'\I'I'III:II'. P:i1nl.io do ltio d« Janeiro
em 8 de Uutuhro di' t:~HI. ,;I!' tI:I IlIdl'lll'lltleneia c' du Imperio.

Com ;1 !'IIIII'il';' lI>' SlI:I l\Iage;:tade o unpcrador.

l'"lro Lni:::: 1'1'I'cira dc Souza.

DI~CI\ETI) .'i 827:: - 1'1: S 111: OUTUIIIlO DI: 1881.

f:lltll'edo I,rivik,-,j I

o ;1l' [la )'(~lllll di.'

:1 L, i z dl~ Cl-:.liiho e .IIJSl; ruivuiru Fel'll;ll\(lü:,
i 11 V,_III';I'1, detllllllill:ldIJ-J[fif!(,,) JI,)tlt r'"il:/ils-

Altl'll(It,nd,) :111 '1111' )1<' 11'f[III'II'r:11ll Luiz 1]1' t:a,tililo l' .11):'1\

Oliveira FI'l'n:IIl,II's I' <11' l'llllrllrlllidadl' ('olll o part'!'I'1' do
COIl;:l'lill'iIO 1'1'01'111':111'11' ,Ia CIII',):I. ;-;'''Ii'I':llIin I' Faitllld:l :'\:,
ciunal, I!l,i pOI' 1"'111 1>'II),I'III'I'-lill'S I'l'ivil tl;.;io por lJ<)7. ;1111111:'
para o 'Ii'parelllll ily<ll'alllil'o. (J<) ;:\lil invl-IlI.':'1I1, tle,tilJ:lllt) :1

fnzl'r pal'IIr u.; \\':1'21111S d:h l',;trn";Io' tll~ r"TI'U, dl'lllllllillallo
Motos uot« Fict", _ ,,'!!IIIl<lO;1 L!1'",'rip,:ã ll ti <le'I'l1ltll que
tll'pu.;ital':111I Tl" 11"!li\" I'lililil'''. ('.'111 a ('1:lII-n\:! <11' qlll' S(;í11
o I'X:IIIlI' 1'1'1',vill d" i'I'I"l'id,) aPi':Iri'liJu 11;1" ,1'1':'1 1'11','l:liV II

I)

pl'ivil,';.;iu, ("'S'::IIl<l1l :1 ,':lI,'nl" 111):' I'asu:; I'rl'vi:,lOS no art. LO
da Lei ue 28 til' ,\g'll';lu de L~\O.

Pedro Luiz I'I'rl'ir:] lI<' SI)llza. do ]\[1'11 COI1,rlho, Min isí ro
() SI'crctario di) 1-:0'\:1110 .los N,'gIJl',io;: E..;tl';Ill,!;eil'os I' intl'l'illO
rlos da AlZrieultllr,I, COl1l1llereil) c Obras l'11!Jlicas. assim o
tenha entendido e fne:! I'X',l~ut:JI', Pn!:Jl~io do Hio di) Janeiro
em 8 de Outubro de 1881, tiO' da IIId.e[JI'udencin o do lmpcrio.

Com a rubri:n de Sua l\lagestade o Imperador.

]'('(11'0 Luiz Pereiro. de Souza.

,r,'F',rv'~
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J)ECHi~TO;\. 8::lj't - m: 8 1>1: OUITIIIlII fiE 1881.
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C01ICCf10 j'l-',l"llli,-:."ITo ao l rr. Jo s« lr.urro (;dllt) o Ilarh.ucl Jlornr-in Ilorltig ucs

Autuues I';II".L c vulor.uum QIl:'() I' outro: rnilll.n;\v."; 110 1IIIJIIi('i[lio de .\11)1'

i eles , da Pro vlr.ria di} 11;U':l11;'I.

Attcudcndo :10 qlll~ ~II~ 1'1'11111'1'<'1":1111 O OI' . .lo,,', Franro
(;rillo n li B:II"IJ:i1'I'1 lior:H'itl Hudli,~I:I',' Antunes, l lr-i "tlr h:'JI1
Ctl11eed('I'-IIJ,'s PI'1'1I1iS';111 !l:lr:1 1'\I,IIII':II'I'nl OIIlU e "litro, rui
lIN:II', lItl ruu uiri pru dl~ ,VIII'I'I'II", I'rll\'inl'ia dI) l'al':ln:l. Illl'
d inn te :IS C!:IU'iI!:IS '111" 1'0111 I"te h.ux.un, ;l,s,ign::III;I' por
Pedl'O Luiz \'ereir:1 di' ~"uz'" lI" '"\1"11 Conselho, Muustr« o
Se('('l~t"rio d,' /':,t:ld" d", .'ll:,'~",'io' 1'>;lr:IIl!~,'iro, I' interin»
rllI' da .\gTienllllr:l, COlllnll)l'cill I' 111,1", Puhlicas quo :1"iJl1
" unha "lIln11didtl e 1'11';\ 1'\I'Cul:lr. I':d:witl do lIill d,' .I:1nl'irtl
em 8 li" Outubro 11" lBtll, (;'1 0 d:1 ind,'p"IHlerwi,1 I: do Iru
porío.

Pedr. l.uiz l'rrrira d,' SOIl::;n.

Clau!o;ulas :( (Ine ..e rün~l·e o Ilic....üLo
11. ~~7 -4 dc"'l:l data

E' conccdido o prazo de dons anno-. contados desta data,
ao OI' . José Fr;!ll1'1I Gril!o e Bachnrcl llorncio HOliriguc,
Antunos, ,,:t 1'11 , ,'1'/11 projuiz» di' dir.itn- dl~ terceiro, ('xl'lo
rar.-m ouro e outro, miuer.u:-; 110 municipio d,~ Morrrtes, tI;1
Provinria do I'aranú.

11

As «xplornções poderão ,q'r: feitns por qualquer do, modos
rcconuucnd.ulns pel« ,q'ienria. As que se tiverem di' fn7.''I'
('111 11'1'1'('110, I'(l'suid"s JlOI 11I1'io di' ,'"llll[lgons, ca\'[l" I'OI:OS,
gal"l'i[l, IIU :1 I'é" :dll'rto. nào podel';lo ,UI' L'x('culad:l' som
autorização eSl'l'ipta I\OS pl'lIpl'iel:lrio-;. Si e-tu, pon"III. Ih,'s
1"'11' neuada, poder.i SI'I' ,uppl'ir1[l p('J;, I'reside11ei:l 11:1 proviu
eia, mediante,; li:tllça prestada I,elo, concesslounr ios (FIO re
sponderão pela inccmniznrüo de todos os prejuízos l)f'l'd[ls e
damnos causados :IOS proprietarios. Para concessão de se
mclhanto supprüncnto, (l Prcsidon!o d:t provinria m.mdarú,
por cditnes, intituar os proprictarios para. dentro de prazo
razoavcl quo tuarcar, aprosontarcru os motivos di: sua op
posil:ão c rcqucrcrt-m o IIU\! julgarem uccessurío a seu di
rcíto.
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UI

o Presidente da provincia concederá ou negará o suppri
mente requerido á vista das razões expendidas pelos pro
prietarios, ou fi revelia destes, declarando os fundamentos
de sua decisão, d:l qual poderão os interessados recorrer
para o l\Iinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. Este recurso, p0["\"Ill, sóinente será recebido no effeito
dcvoluuvo-

IV

Deliberada a concessão do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha tmmediatamente á avaliação da fiança de que
trata a clausula 2' ou du indemnizaçüo dos prejuizos alle
gados pelos proprieturios por meio de arbitres, que serão
nomeados dous pelos concossionurios e dous pelos proprie
tarios . Si houver empate, sl~rá dl~cidido por um quinto ar
bitro, nomeado pelo Presiden te da provincia.

Si os terrenos pertolll:I'rem ao Estado, o quinto arbitro
será nomeado pelo Juiz di' Direito.

Proferido o laur!u, os ('onc,~"sionarios serão obrigados a
elfectuar no prazo d,~ oito dias o deposito da Ilauça ou paga
mento da ímportanciu em que Iôr arbitrada H indelIlniza
çãu, sem o que uâo lhes será concedido o supprimento da
Iíccnça.

v

A illl]emnizaçüo de que trata a clausula antecedente será
devida aluda quando ,IS e'\plorações forem feitas em ter
renos tle propriedade dos l'olleessionarios ou do Estado, uma
vez que della possa provir d;IIl1110 ou prejuizo aos proprie-
tarios eonfrontautes.

VI

Serilo igua]men((~ obrigados a restabelecer á sua custa o
curso natural das ~lgua, que tiverem de desviar de seu
leito pela necr:~sid,1I1r: dos trabalhos da exploração. Si o des
vio dessas nguas prejudicar a terceiro, nãu o poderão fazer
sem licença deste, que poderá ser supprida mediante in
demnização, na 1"\1'11I:1 I1stalll'lncida na clausula 'L"

\'11

Si dos trabalhos da C'\l'lora6io resultar a tormaçâo de pau
tanos ou estagnaç;1I1 di' :lgnas que P(I'S:l1II prejudicar a sande
dos moradores da eircumvizinhalll'a, os concessionarios se
1';10 ohrigados a ,1iSSC(:,11' os terrenos ulagados, restituindo-os
a seu <111 u I,', o estado.
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VIII

U03

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e gale
rins no territorio desta concessão não terão logar : i O, sob os
edificios e a 15 metros do clrcumfcrencia, salvo na ultima
hypothesc, sómente com consentimento expresso e por es
cripto do respectivo proprietnrio. Este consentimento. não
poderá ser supprido pela prcsideucia da pruv incia : 2°, nos
caminhos o cstradus puhl icas o a to metros de cada lado
delles ; ;]0, nas povoaçõcs,

IX

Os couccssionarios íarão levantar plan tas geologtca o to
pographica dos terrenos explorados com .pertls que de
monstrem, tanto quanto (lNrnittirem os trabalhos que tiverem
feito, a superposição das cruuadas minernes, o rerueücrão
as ditas plantas, por Intcrmr.lio ll:i I'rcsidcncin dn provinda,
á Secretaria do Estado dos Xcuoclos da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, acompanhn.las : l°, de atuostra, dos
mesmos mi nernes e das variedades das camadas de terras;
2', de uma descripção minuciosa da possança das minas, dos
terrenos de dominio pul.lic« e (larl ir-ular, nccessnrios á mi
neração, com dcsígnaçúo dos proprietarios das edilicações
nelles existentes o do uso ou emprego a que são desti
nados. Outrosim, indicarão qual o meio mais apropriado
para o transporte dos productos de mineração, e qual a
distancia entro cada uma das minas e os povoados mais
próximos.

Satisfeitas 3S CI3USlIl3S deste decreto, ser-lhes-lia rnncedirla
autorlznção P:JnI lavrar :IS minas quo desouhrireru nos lu
garos por el l.-s iudicados, si provarem ter a f;lculdadc pro
cisa para, por si ou por meio UI' COlllpllllllia que organi
zarem, manterem os trabalhos di! mineração no estado exí
gido pela possança das minas.

Na hypothese de não ser-lhes concedida a lavra tias minas
como descohridorus destas, terão direito a um premio li
xado pelo Governo, segundo a importanoía das minas, e
que III('s ser;'t pago por aqur llo n qW'JII forem ellas cnn
cl'tlidus.

No acto da concessão da lavra serão estabelecidas as con
diçõos que o Governu entender convenientos 110 interessa
quer da mineração em gl:ral. quer do Estado e dos par
ticularcs.

I'alncio do Hio de Janeiro ern H (In uutubro do IHRl.
l'alro Luiz Pereira de Souza,
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DECl\ETO No H:2í:i - 111: H IH: OUTUnHO IH: lHHl.

Transfere a Jaspor L .í'nycuc ILlIhuII a conrcss:Lo Ioit a a Arthur MOl'lilllcr
Hauson pn,ra nxpl or.u Illillc'ran." lia PrOYillria .lo E;;pirito :);1,1][0.

Attcndt ndo no que ~Ie requereu .I:lspnr Laf'aycue llnrhen ,
lloi por b.m TI':II1,l<'rir·lh'i a 100:lIol''''Úo reita por )),'('['eto
no 7tHI (li) :lO I'" Maio til' IHi\! :: ,1'11 tin:ldo ,o,~ro Arth ur
Mortilllor 11:111'011, pal"1 nxplol":i' 0111''' I' 111111'0, mincrues 1\(\

Cachoeiro de Itupiuu-ri m , 1111 I'1'0Vill('i:1 tio E"pil'i\ll :-i:lIlt(),
Il1iJlli~ntl' :1, clnusulus '1111' 11:li\:II':11ll "11m 1i rdnl'i,lo diJlorl'lo.

Pedro Luiz Pereira rll: SOIIZ:I, doi ',]1'11 CI1I1:,ellio, ~]illistro e
Secretario dI' Estado d'ls NI'~ot:ios 1,:,tl:IIl',I'iro, I' iuu-rin« dos
d~ Agrienl\nr:l, (:Ollllll('\'eio" IIIJI':IS I'lilJliI'w;, :ls,il1l o tenha
nl1tnlldido I' (':'I:a "XI'I'II;lIr. 1':I1'II'io rio I:io 11<' .I:IIII'iro I'm to: tlli
1)IIILllJro di' lt-:Hl, till" d,: 1:ldl'I'I'11I11'I1I'[:1 I' do 11111"'1'10.

DECl\ETO No S:271j - VI: I:; DE OUTI'I:l\O DE 1881.

Hei por hetn , Ustuu!« da »urlhuiçãc que Me eon('I;l'e o
art. 102, ~ 12. lia COl1ctill1il'il", nccrctar O ,cgnillll':

Art. Lo O I'xallll' IIi) '1IIIil'il'IH'ia dos liOIlCUrl'l'nll's aos
oíllcios dI' Justiç« '1':"1 prl";irlidll:

~ 100 Nas ('nlll:1I'I:;IS 1"PI'íii:II". llill' qil:r1quer dns .Il1izc, de
Direito ~ ([IWlIl 1'lJ]' ]'(''11[('1 irln . .

~ 2.0 Nns COll\:lni", ',I'l':)I''', 11i'111 Juiz tIl' Ilifi'ilr: nu tcruio
em que 1~1I(' nsidir o

~ :\." Nos durnai- I"I"IIII)S, ~illd:1 reunidos. pl'!OS Juiz os
Municipaes lcttrudus, ou 111'(1)' ,upp!entes cotn jurisdicç1ío
plena.

Art. 2.0 0, exall1il1[lI]íll'I'S ,;l'I';IO pi-lo Juiz nomeados d'entre
os arlvogndcs, SI'l"VI'nlnal'ilh dL: .iuslil,:a e outras [lI'S,O:IS, que
el!e j nlunr idnnens I' iIISII'P"il[ISo

Art. 30" () exame di' s:ll"Ikililll'ia :-:1'1":'1 publico c YI'r:':I]':'1
sohro os assumptns I' olll'i.":I,·III" dI' cad~ UIU dos ollicios ,~
annc xos, cOlll\ll"l'hellilid:ls :,,; que PU,,:t1ll rrsultar (I;IS suh·
stitui(,'ues dos ,('I'\I'lItll:ll'iIIS dl'!í'rlllin:lila:.; [J('[as dispo,;il,:'II'~
elll vigor.
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Art. q,.o Depois da prova oral, na qual serão intcrrngn.los
llL'los cxnminadores, deverão os exnmínaudos rcduzir u cscrlpto
as pri nci paes perguntas, que lhes forem dictadas pelo presi
dente, o as respostas que derem.

Art. ri. o As provas escriptas, rubricadas pelo presidente e
pelos examinadores, serão juntas, com o auto do exumo, [lOS
demais papeis do concurso. '

Art , 6." Cada cxnrne se íarú de per si, e de modo que não
possa um dos l'\amill[llldos rl'gltl[lr as suas respostas pelas
do outro.

Art. 7." A vota-ão se f<lrú logo depois do exame, c por
cscrutiuio secreto, I'odeudo ser previamente discutido entre
o presidente p examinadores o valor d[IS provas.

Art. 8. o No auto de ex.une scr;! declarnda a approvar:ão
plena ou ,implr's e a n:jJl'Il\':lção.

,~rt. !l.o O e\:lIuinant!o, qur' tiver! unta tIl' inhalJilitatlo,
sr) seis mczcs Ilr'poi, por!· r:'r entrar r'lIi nov» 1'\:llIlr: (r:lra I)

Uj()S1HO o/licio.

Art. 10. ()'J Juizes de ilireito enviarão directamunto na
Cc,rte, e nas provincias por intcrrncdío do..; respectivos Pre
sidentes, ú Secrctnria de E,I[ldo dos Negocies da Justiça, urna
nota dos exmniuamkrs inh:lbilitados, cem declaração das datas
dus eX:I mcs,

Art , 11. Além dos documontos c\igillos pelas disposições
em vigor, deverão os /Irtltendentes aos ofllcios dr: Justiça
apresentar cc'rtificado de exame de Iíngua 1l0rtllglll'Za c
arithml'lica [111', Ú thcorin das proplJrçlíl'';, prest:ldo em
alguma j'e(larli~';'1J puldil'a Oll cru Illlalljlll'l' 1'.;tahd<'ciIlWJlto
de iustrucçâo publica.

Ar]. 12. Nào npruveitnrüo os requtsüos de idoneídndu,
si o coucurrcnto tiver qunlqur-r 1'lIl'lll'lliÍdadl' Oll defeito
physico, que o l'llllJar1lce 110 bom desempenho tio seu cargo.

Art , 1:3. Ficam rcvoga.lns ;IS disposições em contrario.
Manoel Pinlo rle Souza Unntns, Consvlhcirn do Est:1do,

SeH;ldor da Justiçn , Milli,lro e Secretario de Estndo dos
Nl'goeilJ.' Ih JlIslil'a, :t.ssilll o tr)nlt:1 unten.lidn e Llp
oxccutnr . l'alneio tio lIilJ de Jnlll'il'O elll lii tle Outubro
de U,81. 00" da lndl'polldeneia e til! llllpurío.

Manoel Pint» de Souz« Dantns,

i'OIlF.n. ro:r.nTTro tRRI iO
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DECHETÜ N. 8:277 - PE trj DE OUTUnllO DE 1881.

Manda. ohservar pruvisoriamr ut r' il1sl,rlll'çõo:: relativas ao ~<orviço snnitario lia
{)(Ir!.'! do Ili o do Jnnciro ,

Hei por IJl\IJI, Attcudendo :111 quo repl'I'SI\ntou f) lnsllector elo
Saúde do Porto, 1\IW IlO '1'['Vil:') :-allilal'io 1\1) porto do ltio do
Janeiro se ol!:.;r'['vem prllv'isoliallll:lltl\ :IS ínstrucçõcs que COIl1

este lJai\::UII, assignad:ls ilidir 1::11:'10 !111I111'1I1 do Mello, do Ivluu
Conselho, Ministro I: ;';':I'['l'larill 11i: I·;,talll) do- Nl~gocios do
Imperio, que assim o [enh:1 l'nll'Ildido I' faça executar. I'a
Iacio lia ltio li,' Janeiro 1:1\l I:j di: Outuuro de 18tH, oo- ela tu
dcpclldcncia c 110 Impcriu .

Til/nlO it.nno» de Mel/o.

Instc"ucçé'cs IHlI'" .. ,",.,,·,d~.·o sanit:,,·i.. ,lo I'0l·to

do I~i() de .lIallch· a '(li" sc !·ct·c.·c .. Decl·~to

n. S~':7'" desta d "

1:.\I'ITlJLO I

Art. 1. 0 O Inspcr.tor 111' S:l1lill: do 1'01'!0, de :l('col'l10 com o
Capitão do Porto, dctel'lllill:lr:"i os limites de duas rcgiul\s
da bahla elo Hio de .l:1IlI'iI'O, a:- quacs scriio lil':-linalias: uma
a anc.oralionro dos lia \' illS JlO" IIIS 1'111 q 11:11'1: 11 tl'lIn lil: olrsl'rvnrão
c a outra aos navios :-1I.iI'itu" :1 'i1wl'i'ntena de rigor.

Art. 2.0 Marearú t,lIUIJt:111 tl 11 W, mo IIISIII'cttlr,:lilld:1 di' al'e,l\rdtl
coui o r.-Icrido Capil:I!l, tl anrorndouro e'l)()eial pnra os navios,
I\UI), jú se achaudo unrur.ulos dentro da huhin , rluvum ílcar
sujeitos ú soqucstracãu :':lIlil:lri:l, de modu a evitar-se a iu
Ieccão de outros navios.

I~stc ancoradouro será donumi nado de vigia.
Art. :1.0 Os navios letidlls 1)('ln nutoridado sanitarin não

poderão ter livro I'r:lti":l ,;,'111 '111" :1 11I1',;lI1a :llllllridal]l) :1
concc da.

Art, 'L o O íntertlict» :;:lIlit:II':" iSl'lIla !l,S 11:1'. ills lla j nris-
flil'l.';II) 11:1 ,\lr:111I1I'g'n ti" 1:1"111: I' C:Il'il:tlli:l 1111 Port,o, :IS '1 11:11),
:-Ii poderão neste eaStl illt,'["\ ir pura a tisl'nlisal:ãu :Ii,tiv:I n
cnnstanto dos ditus navios ,: a oiJ:-l)rvaneia destas ínstruccõcs
na parte 1'1Il que fkl'elltl"llI dtl "'11 uux ilio . .
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CAPITULO II

DAS VISITAS SANITAnIAS
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Art. ti." Haverá duas visitas sanitarias, que serão feitas
pelos Ajudantes do lnspector: a externa ou dos navios quo
entrarem e a interna ou dos navios ancorados.

Da »tsita externa

Art. G." Ib í'mllareaí'ues nacínunos ou estrangeiras, mer
cantes ou (k gUl'IT:I, ,,:r:IO sll.il~itas ;"t visita snnitruia Ila 0(:'
casiuo d:1 ontradu .

~ Lo Ficam dispensadas desta visita as emharcações que
regularmente nuvcznm entre portos da Província do l\io de
Janeiro, as lanchas de pescae os cruzadores.

§ 2.° U Inspcctnr do :-;:lUlle poderá, porém, quando julgar
conveniente, sujeitar ú visita snnitarin os nnvios cxceptuados.

Art , 7.° Luzo que qualquer Havia fundear, ou mesmo sob
a vela, o Ajudante em serviço para clle se dirigirá a lim
de proceder ú visita sanitaria, quo comcçarti pelo intorro
gatorío, no qual fará as perguntas que julgar necessarias
para seu esclarecimento sobre a snnidndo do dito navio,

Art. 8." Si as infonnncões uhtidas forem satistuctorins, o
Ajudante cntrnr.i no nnvio ; p/'íICUrar:'1 veritlcar a cxartidão
das respostas que lhe houverem sido dadas; examinará
os compartimentos de bortlo ; aconselhará as precauções
indi-pcnsnvcis, [) lançarú na carta de saudo, si fúr limpa,
o - visto - preciso para quo a embnrcnção tenha livre
pratica.

Terminada a visita, o Ajudante entregar:'! o certificado
desta ao capitão ou cornmnndnutc, prevenindo-o de que sem
a nprí'scllt:lí:iJo desse documento 1l:IO se lhe darú carta de
sarulo para a ,:lIdda, o J';IZí'lIdo-1I nssig'll:lr 11 t:lI~1I dos eerli
Iicados P:Ir:1 prol';I da :11111 diíl:i l'ntmg;l.

Art. V." Si as inforruuçõos 1l;IO forem satisfadori;l" si
houver suspeita de molestia pestileucial a bordo ou si o navio
não trouxer carta de saude não sú dos portos do rmperio
em quo tiver Iocado. mns tarnhem do porto i-strnngeiro mais
)l1'O\iIIlO, o ;\jlldnnlp 1l~1' suhir.i a hurdn I' ordnn:lr;'1 quo o
lI;1vio ,;ig:1 [1:11';1 o ;:1I(~or:ldíll1J'(j di: o"sprvaç~o e ire :1 h;'ndpira
aurarcl!n ; o IfIlP I'íllllllllllli('ar:i illlillí'di:'I;IIIlI'nte :10 Ajllll:IIII(~
da visita intcrn», d:III"" 1:1I1111í~1I1 SI'III dPIII')!';1 I'ark tio
O('í:íIlTido ao In"fI"l'lor d,' :-;:lIldí: do 1'''1'1'',

Art. 10. '1'0111:11':'1 l:sln as provulcuci..s 1J1lI: o caso (''(igir, í'
o Ajudanto da visita interna seguirá para o naviu (' procu
rar:', verificar si houve uu lia a bordo doentes ,..Ae-lTTU1usti1l
pestileucia I. /'\ I! \ \ fi Tf-f

I ~\\)

~: OA",::> .. r.. ,\(

('r:I;, "., .
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Art. íL. No caso de ter havido a horrlo doentes de moléstia
jlcstilcncial ordenará o .\j ud.mte i\ desinfecção das cargas
que forem melhor vchiculn di' cOlltagio. 'I IJDldcaçilo destas
para saveiros o a completa 11"sinfecI';lo do navio, marcando
prazo para eumprímcnto dessas provilkneias.

Findo o dito prazo. o III1'Sllll) .\jlldantl: pracI'der:'1 D nova
visita, c. si verülcar 1]111: n:lO "i' I'XI'I:ll1il]':11Il 1:IOS prol íd-n
cins, multará o navio, uuuc.uuln 110\0 prazo.

COlll:i'deJ'-lhi'-lla dl'pai,s liv r.: pr:llil'n, "i o nltim« cas« da
mulostin !",Slilcucinl houver Ol'l'lllTidll 111:11> IIII:IIOS dl'z di:ls
antes do lin rntr.ula . i'\:1 IiYP"llil""I: l'Olltlarill lic:IJ':i o navio
llO anooradouro IIi' lIilsl,'na":11> pi'!1> 11'IIIPI> que o luspI'clor
rlctcrmlunr.

:-;i durante os prazos rp('nidlls OOl'OITer a bordo illgUlll (':ISO
da mesma molcstla, ol)«'1'\':lr-'I:-ha u dlsposto 110 artigo
:-;I'g'uintp .

Art , I::!. Si n navio CIII'g:II' ,'111Il dl)I'IIli'" 111: Illuli'"tia ]l1'S-
tilcncial. o Ajudalltl':

1." l\olllovl'rú os dOI'nll's 1i:lr:1 11 Ilospital 1IJ:ll'ililllO 111' Saula
Isabel, os suspritos de 1I11r1,',sli:l Ilar:1 o L:IZ:lrl'lll d, uhserva
\:30 c os dcmuis tripol:IUII's (: P"'SII,"I'il'I>S p:lril " ue quurtu
teua, deixando [IJ1I:II:l S :111111<1" IIS IriJl':Inllll''; illdisplms:lvuis
para g'utlrd:l1'l'm o nuviu I' Illkl'lll:II'I'1I1 :rs desiul'l'C(jlll'S.

2." il!alldarú hnldeur o 1':I['II'~:IIII1'nlo IJIII' 1'1'11' jillg:ldo mais
susceptível para suvci I'IIS ou ,d Viln: 11,,,:1:;, orulI: I"l,,,a ser C,IlI
vnnieutcmcntc arejado (' di'sill!eI;I:lrlll,

:1." l\'IaIlllal'ú abrir as (',sl'lJtilllllS do nnvio : uuulnr a ordem
de collocação das carg:IS II'sl:IIIII'S c ,iL-sill('I'I'I:d-a,; I:IV"I'
o porão e mais dopcndeurin-. l'IIII'J'I'g'lllll!U neste SI;I'VIÇO pcs
soas de bordo ou outra- di' 1,1':'1',). (rI",enad:ls ;IS ('UI1\ Unil;IlIUS
cautelus .

Art. n. As dl'spl'z",' 1I:I"liv;I,s :111 q uc di,sPII"11l os :II'tS. I L
lê 12 correrão por CIIIlI:1 dll 11:;1'11).

Art , H. Aüm de ,lr,'l'Ill:lr,,,,' o SI'l'Iil:O de qllil trata o
art. 1:2 s('g'uil'ú o n.rvi.: 1':11:1 o :llIllOI:11101Iro du qll:IICIII.I:lln,
onde será visitado 1.1 HI;I" :I,S \ I'ZI"; iJlll' 11 IIlSpl'l'tor jlll~;:(r ('IJlI
vcniento.

Art. I:i. :-;er:', I'lluI'I'dil!:J l i vrr: JlI:ilic:1 "11 navi» I' I'aelllln"a
DOS P:lss:lg'uiros a 1'1111:11111 IlII litor:rI I: 1Ii1 ri.l.ul.'. l'sgol.:1l10 o
prazo marcado ]lar":l '111:11'1'1111'11" 1:1111." do I'l'illll'ilo CIIJlIt1 llos
segundos e y('rilil'llda:1 :rll""I!I'i:1 ri" IIloll:sti:\ 1'1',slil"/li'i:d:1
l)IIrdll I' nos LIiZ;II'I'tIlS,

Al'I.. l Ii , Si Iuretu ":1 I i" 1.1I'1"I'i::" 110' i I1 r"rlll:1611',' '"~ I{ idas
pelo Ajudante lia OI'I':ISi:1I1 d:1 visi t.: I:XII:I'II:I. III:IS' 11;\" 111)11\'1:1'
11 unviu truxidn carta di' ,:111<11'. ,<:I'Ú u,te m.uul.uln p:lra " ali'
eorndour« de oilsl'rv:I(':IU, I'. I'rt:\enidll U Ajud.uuo d:l vi-it«
iuterun , irú 1,110 a bordo dll nuvi« l'x:llIlill:lr :lS suas l'UlIdi::iIO"
I1 \'girmicas.

Art. 17. 1'\01':10'0 di' ,";"1'1'111 1111:" 1:1('0' I'l:llllir'i;()', ([:11':" o
Ajudante livre Jll'lllir'a :111 n.i v in. IkJloi;; IIt: illlplll'-lIli: a
multa uiurrada 110 ;11'1. ::::! dl'sl:ls Iustrlll'r'iíl'~. r-ujo f'ollhpi'i
mente, datadll e nSSii-;lJadll, "l'rl"I'nl:I]I' :lO ('UIllIII:llld;l1lll'
011 a rfl/pul ,s11:IS vt:zp, 1i~I'r,



ACTilS IJ:) l'illlEH E\ECrTIYO UO!)

1\1't. 18. A mterdiccão sanitnrin será ainda anplicavcl, a
juizo do 111:'pI'ctl)r, :Irjs navios quo trou xorr.m dopntes de
1I1011',lias tr.-nstuissive]«, CIIIIIOI':l nEiI) pesrilenoiaes ; cxecu
t:1l\I]o>-SP ncH" C:ISO a,; providcnrins indicndas nos artigos
antcriurcs com as alterações compatíveis com o interesse
eommercíal o o gráo dc cnn tagio da mnlestia.

Art. 19. Se:':'! drclarada suspeita toda a embarcação pro
ccr!l'lIW de plJl'lo infecciollndo; I; considerado cnmo tal o
.lo PI'OI'CtlCIICi:l, ':n:llll10 nl'l/e n-i n.u, por (!cc:lsiilu ti" sahi
d:1 rio 11:1 Vi", olgllllla nlOll"li:1 P"'lill;III'i:d.

Ser:'1 :1iIIILI lidl) 1'01110 illil"'I'ion:ldo o porto 1'111 IfIW":O
houverem lIJ:lllÍfl''':I:ldo ca-os tle III0li,;.;tia pc;.;tilcllcial pl)UCO
tempo antes da sahida do navio; isto é: monos de 10 tlins
para a colcra-morho, de 20 para a Icbre amarel!n o di' ao
para a peste orien tal.

Art. 20, ,\II"Jl1 da;.; di'po;.;içõps em vigor, Cillltid~;.; nos arts.
'lO a 'di e -IH :1 ;"iO do I\I'g'lIlrlllll'llto de :!:~ de Janeiro de 18Gl,
I! 12 e 1:.3 da:< III;.;tl'll!'I:ÕI',-; lIJ:lntl:lda, executar pelo Decreto
li. !i'I1), dn t:: di; IJI'Zlllllblll dI' 187(;, o Inspector dI' S:mdu do
1'01'10 Iar.i nb-crvnr ns constantes do, suhsequentus :ll'ligos
d.is prc;';l'lIt!'s IlIstlllerÕ1'"

Art. 21. i\o percurso do .mcor.idouro o vapor da visita
iulr-rn a ó'e dil'ig'iri! I'Ill p ri nu.i r« l'l,g':II' aos navios que tiverem
il,'ado a balldl'il'a til' sua n:I(;:'lo 110 11I1)."tI'O II~ pJ'l":I; recc
Ilpli! os dOl'nL:'ó' dll 1I10k;.;tia peó'tilellci:i1 qlll' l'I)('Olllrar I' o;.;
II:msport:1r:í pln':1 o Il0spil~1 1I1:lrililllll ti" SallUI haltel.

~ 1." J'roclldur-se-Iw dtpois i! dl',infl'cç~o illlllli'di:tía do
1III'SlllO vnpnr. visirnndo-so enl:'II) torlos o, navios I'I'II"IIl-ch'l
gados nílrn de;.;l' vcriflenrsi OIl;';III'\,:lralll',I; o, ('oll,.:uIIIO, (!:Idos
lia ocea,iilo tia 1'lItr:ltla I';.;i a bordo 1t:1 in d ir-io« dll 11I0!",lia.

§ 2." EIII segllida o vapor da visita interna se dil'i,giri! para
o Lazarcto de ohsorvaçãn, do qual ;';1' aproximar-i :I/lilllas nnra
indag':lr si os indivi.luos que tinham sitio suspeitos ti" 1110_
)I'slia 1H',UI"lIei:t! :IPl'l,;.;,'lIt:)I11 ;';YlllptOIlJ:t;'; illllqlli\'IH'o-: da
Jllol,,;.;tia.

No ('a;.;o :11Ii1'J:lati\'o o vapor o;.; tl':lllsporlar:í para o Ilospitnl
mnritimo , 1', ,.:i 11:10 1I011vI'r IIIOtlil'lIlat::'IO da IIIOII';.;ti:I, rourar
SI'-It:t illlllll'dial:lIlIl'nll'.

~ :1.° Quandu a molestía I'pidl'lllill:t reinar no porto, o vapor
da visita interna não ir:i ao rcfurido Laznreto, quo ler:i um
vapor especinl destlnad« a transportar IIS docuus \I:I!':I I) 110;';
pítal rnarituno.

§ Lo Ao voltar do Hospital será dcsínfcctarlo o vapor 110
Laznroto, (I s(í se approximar.i deste quando fúr chamado.

Art. 22. Todo o navio que tiver menos de 'l dias do an
coragem scrú considerado como recem-chegado.

Art. 2:1. Terminada a vlsita interna, que serú feita COIIIO
determinam os arts. fJe1 110 lIi'gu1amento de 2:J de Jaucirn
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de 1861 e 22 destas Instruccõcs, o Ajudante da mesma visita
informar-se-lia do occorrido na visita externa, afim de se
proceder na eonformidatle U;IS uispo.';içlJl:s UOS arts. 10, 11,
12 e 16.

Art. 2'L OS encargo, do Ajmlante da visita interna con-
signado, nesta, mstrurçõcs, pndcrão ser tcmpornriamente
commettidos ao l\Judante da visita I'xtern~', quando o In
speetor de Sautle, em alll'''f'~o :ís l'onvlmimwi:Js do serviço,
assim o duterminar.

Art. 2ti. Poderú tamlrcm o Inspcctor chamar simultanea-
mente a serviço os quntrn Ajudantes, si circumstancias
exlr:Jonlinarias exluircru ;1 suspensão tempornria do que
se acha disposto no art. 'I" d:1S [llstrncl:õl's de I:l de Dezem
bro de 18ili.

Art. 2li. Si em ahrum nnvio nururndo ou retido se ma
nifestar, em époc;1 cpidl'Illil':l, um r-aso (k mnlestin, seja clln
qual Iór, o couunnndanto do navin, si jri houver sido Ici
la a visita sauitariu inurua , devl'r:'1 iIllJllI'iliat:lllH'nte cha
mar medico a hortlo, 1':'1':1 ,:dll'r qual a lIlolesti:1 nmnifcstadn .

~ L" No caso 111: snSpl)it:lr-s l: qUI' :1 refl!riua molostia I~ da
mesma natureza da l'pidemil::I, dever.i o cnnunandantc en
viar, sem demora, o doelltl' para o Hospital maritirno em
um osenler do nado, rcmdtelldo nessa occasião a declara
ção, eseripta pelo medico que exallJillou o doente, du quo
a inolestia data de IIlt'lII1S de ::J'J, 1101':1,.

§ 2. o Si, porém, a moll',lin n'lo Iúr a rciuattte, nem
outra qualquer di' natllrl'z:t p,'slili'nei:l!. serú pormlttirlo ao
doente tratar-so a hor.!«, «ru :i1g·1Iln:1 1':lsa rle saurl.: ou nos
hospitaes puhliros : n:ll' 1"ltil'lIl!O, l'nll'l'!:llJio, ser rl'cl:iJido «m
nouhuru destes l'st;i1J1'I('I:illll'nlos ."I!m qu« I1 :H'olnpallhe a
(Jecl:mll.~ão :1 que SI' 1'1'f1!I'O o p:lragr:1pIIlJ :1\l11'('I'lll'nte, :1 qual
neste caso suhstitutr.i « gui:1 dus .vjudauu:s.

Art. 27. Para 1i,l'alisar,sl: o nnnl'rillllJllto das disposições
do art , ili o Ajndante d:1 visi ta íuternn terá o dlrcito de
examinar o doente n-col hido a qualquer I'stahl'li'cilllcnto
e veritlcn r si a mulestia Ó on uão pestiiencial.

~ I." Na primeira !lI pollll'se inlpor;1 ao pruprictario (Ia
casa do sandt' ou ;', ndmi nist racão do hospital puhlio» a
multa di) 2()();~()OO. dl'Vi;ndo, no I'aso di, dl'sal'clirdo (lo
diagnostic«, uromovcr UIII:I l'onf,:n:nci:1 graluit:1 I'OIll dons
medicos escolhidos pelo indil'ado proprictario ou pela referida
adrnín istraçâo .

§ 2." Nenhuma das mcrlldus UI'Str artigo scrú exccntnda,
si ° proprtctario da casa di' snude Oll IIS administrurloros do
hospital eommunicarem Ú Iuspoctotia di) Sando do I'orto
que receberam de bordo do nuvío, cujo nome indicarão, um
doente affcctado de mol-stia pestiloncia}, ou si o remcuc
rem dírectamente para o Hospital moritimo, como dispõe o
art. fl", § :3" do Decreto (lu lii de Novembro de i876.

Art. ::J8. Verificado ter huvi.ln 11I:'1 fi'; por parte do eommnn
dantc do navio na observanciu do art. iG de,;tas Instruccões,
ou provado que o merlico ehamailo para examinar o doente
occultou este ú autoridade suuitaria sob UIIl diagnostico falso,
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s,'r:in impostas tanto no conunandantc como ao medico as
multas do art , (iO do Hcg\l]:\Il1ento dt! 2:\ de Jnnciro de 1861.

Art. 29. Além das multa, estalll'l('cida, para os navios
que não cumprirem os artigos destas lnstrucções, flcarão
clles sujeitos á suspensão do todo e qualquer trabalho que
corra sob a j urisdicção da Alfandrga da Cõrte durante o
prazo que ftil' marcado, c não excederá a oito dias.

CAPITULO li!

DAS cAUTA'; DE ';AlInE

Ar1. :\0. 'I'oda II emhnrcação quo sahir do Iíio de Janeiro
com de,;lino a qualquer porto til) Imperio onde houver In
specção de Snude, (' a jlnrto e,;trang'eiro, onde o documento
s:mitario SI'j:1 í'\igilln, (: nbrigada a pedir carta de saude.

Art , :H. Pnl'n nlil!'r C,'ll't:1 dc S:1I1I!t' (: tndisprmsavel a
npl'e,()Jlt:it:ão do Ct!l'ti!it'ado dI! visita, jlnssadu pelo Ajudante
na uccasiào da entrada do navio.

Ar1. :;2. A t:Ili1l3rcaç~o qur não trouxer cartas de saude
rlns portos cstrnngciros em que tiver tocado ou de portos na
cionacs onde houver lnspecç:lo de sanrlo, além de Ilcar sujeita
ao 'Ille delerminn o art. J(j destas lnstruceõcs, Incorrerá na
multa de :\OO:~Olln, cujn imjlosiçiío será communicnda Ü AI·
f'andcga.

Art, 3:\. C1,; CI:mmand:lllte, do navio devem trazer a carta
de snudo visada pelo Cousul hrnzilcirn no porto ostraugeiro
t'lIl quo houver tOI:nilo I} 1Ilt"1I11} navio.

CAPI'ITLO IV

DlSPOSIÇÕE, GElL\ES

Ar1. :l't.. O tnspcctor 11t~ Saude (lo Porto formulará instruc
(:lH!S nspeciac, n'lnlivlls nns prncossos do desinfl'cçiín e a
qnnlqurr mntcria ,Cit'lIlilic:1 auincnto no serviço tia repor
tiçiio a ~('U ta rg- n.

Estas instrlJeções c,pl'ciae, serão ímpressas e rlísuihuidus
1H:!03 Ajurlan t.:s, que :1, nhsl'I·V:lr:iO.

Art. ;)[j. (lo; fune(:ioll:lrio, da AlIantlega do l\io de Janeiro
e dn Capilania do Porto prcstarüo ° auxilio (PlC lhes fUI'
rcquisitnd« pelo Inspector do Saude e pelos seus Ajudantes,
não IIOVOlldo a Alfnnelega, antes da cxhihiçãn de documento
quo prove o pilgallll'nto d:1 multa, t'ollsi'ntir na descarga ou
110 cnrregtunento dtl navio que tiver sido multado.

Art , 31;. Em quadras epidcmicas ou :'! vista do requisição
da Inspccção de Saude poderá (l Governo tomar medidas mais
severas.
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Art. 37. Dadns as mrsmns condil:ões snnitnrins, s{, poderão
atracar no litnrnl Ih navlns '1111' livl'I'I'11I lil'l'llf,'a lio Iuspcctor
de Saudc.

A oste compete marcar :1 linha de afnstanieuto (los navios.
Art. 3H. () Inspcctor (lI' S:illllll do Porto enviará nos con

sules cstrnugoiros 1'\l'lIIpl:lrl's inlpl'I:'sos das disposições destas
Iustrueçõcs, cujo eonlll'"inll'ntll 1'1\1' nccessario ao, capitães
de navio, dcveudn :IS lill'!'!II:I, di'l'o,il:ÕI'S ser vl'rtid:;s l'ar:1
os respectivos idiomas.

Art. ;lU. O COVI'1'1l0 organiznr:í pnra a lnsper ção 111' S:l1ldc
do Porto um HcgulnnllJnll! ('s!'('ci:iI, .-m ,!lÍl' serão iustitui.lns
os Laznretos de olJserv:II,·fto e quan.ntenu.

Art. flO. Emquautu não 1'01'1'111 l'sl:ilwi('I'illos os Lazarr.tos,
n quarentena dos passagl'irl!s SI' 1':11':'1 :1 herdo do" navios
rct idos.

)':';111 ,/1I:lI'l'llil'na durar.i di' 11'," a 110\'1' dí:H. lilarc:lIl1lo-,1'
Ires di:" jl:lr:1 a cldl'rt\-llIlIr!lIl, ",i, ]i;!r;! :I 1"'1'1'1' :lnl:II','II:1 ('

1I0VI: para :I posto oril'nl:d.
Si hunver necessidade, I'11Iit'r·"1'·1111.:1 juiz» ria III"p(;cefto de

Saudo do Portu e I'unl :lllllJl'i:"II::IIJ do (;OVIll'III1, 1"1':11;:11' :I

qnarcntenn ind irndn .
Art. 'I,L Ficam 1'1l1 \'ig'lIi' lllll:ls :1, lIí,po,i('\il" UUS 11t'gnla

mentes de:];3 do Janeiro UI) IN(iI, I' (li' li; de Novembro e l:l
de llezell1lJro de 'I Hili, Ifll" IIftO foram moiliflcadas polas
presentes Instrucções.

Palacio do Rio de Jnueiro 1'111 I:; til' Outubro de 1881.
Banio llonunn dI' Mello.

nECHETO N. 8278 -- DI: I:; illc Ol1T!rnno [)E! N,q I.

Cnnr c.Io r-nrn ul in (10 juros d(~ fi n,,, I) (';\piLd 110 ;t.l;ntl:OOn.<. ;',. rOllljl:1·

nhi.. IJIHl (\r.~;\l1iZ;ll'j"ll nl\IIJli~', 1\1,1 '11111" P:II':l o l'laholf'j'illll'1l111 do «itn
('llgCllho:, rcutr.rc-. dl~"lil\:ldll:; lll' Ij'l'il'f) di' a%lll~ar lI\' c.tnua 110.-'; 1I1111li·

ciJ'ios ela c:u'lwu1r:l, di' ~:lllll' ',1 til'. d:l ;\LiU:t de S ..k;íIJ, tlll Cnll'!f', d(~

S. Franri.";(·O (1 da r:i[Jil:t1 11"lilll'ia I!;L H:llda.

Attendendo :10 IJUIl ~'" i'e lJIWl'pr:lln lícunis Blair S:. COIII
panhia, Hei por JIl'III, 1111,: tormcs do art. 2° II:i Lei n. ::W8i
de G do Novembro de ! ,Si:i, Conl'etler :'t eompunhla que orga
nizarem a garantia (ll' juros dn sois por cenlo (li o:.) :10 ;1I\1l0,
sobre o capital do cinco mil e seiscentos contos de fl''iS
(fí.ÜOO:OOO/iJ, etTedi\c:llnl'ntll emprcgndos na eoustrnccão de
oilo engenhos centrncs c m.us dl'plmdellcias, para () (lil('ieo
de assucar de cannn. sendo um um lzuape, mun icipio da
Cachoeira, um no Bcsar!c e UlIl no Hio Fundo, uiunicipio
110 Santo Amaro; um 110 11:1 Mattn uc s. João, um no do



Conde, dons no de S. FI':JIH'isco. s,~Jl(lo o primeiro pro
x iuui do lhoral. 11;IS illllll,'di:If'III'S d" vil!a 110 1I1I'SIIIO 1I01í.C,
I, o sCgUllUO 11;1 rl'l'glICzia d,' Noss:, Scnhnr.i do J\"I,olll~avo,
e um em CUIi'gilll', utuuicipio da capital da Pruvlnria da
llnhin, mediamo o elllpl'I'go de upparclhus l' processos mo
dernus os uuris aporfeirn.ulos. ohservadas as clausulas 11m' com
est: lmixaui, assigll;u]:,s por I'l,dl'o Luiz I'el'eir:, de Souza, do
Meu Cunsel ho. l\lillisl.ro,' S(,''I'r'[;lriu Ik i~stad'J '!IIS Negol'ills
l~str:IIJg-,'il'os e iuteriun dos da ,\gTil'ltitlll':l, CIHIIIIIl:rcio e
Obras l'ulilic:1S, quo assim 11 telllla cllll'nilidll e fal:a exer-utar.
Palacio do Hio de Jancir« em 1:; dI' uutuhru di' INNl, liO" dn
ludcpcndcucia e d" lmpcrio ,

Com a rulnic« di, Sua lITa~esl.ade rJ IlIl[ll't'adol'.

Clau,,"lIla!ii; a (Iue "'f~ s'e1-c,-c o ]lI)C<f·...C ...

11. ~~~,.~ dc"'Ua data

Fica coner-didn ú nompauhi« qw' 1J1)"lIis Bi;!ir lI,: Comp.
orgnnizarcui par« o est:Jimict:illll'nl.o de oito engl'nllOS ceu
traes. dpslinal1ns ao Iabrico ti" a'SllI,:Il' d" cunua na Provin
cin da Ilahi«, mediauto o emprego tli' tll'parclhos e processos
modernos os mais :IpCrfl,jl:O:II]ns, ti g-:Ir;lllti;l di) juros de li ":,
ao anuo soh!'l) o capitnl (1(, ;;.(;01):1)1)1),), drcl·tiv:lIl1cntl' em
jlregados 11:1 cnustrucçào dos erliflcios :l\lrOpriallils p;lra us
f;l!Jripas e t1f'pcndencias destas. trunuuut, seu IlIatr'rini fixo
e rodante, auímaes c nccussorins iudisprnsaveis ao serviço
das mesmas f'ahricas c material para o transporte tluvinl ou
maritüno, quando Iór l'''Se meio cmprogudo .

O., engenhos centr:IPs strão estnlJU]"r:il!IlS, 11111 «rn Ig'IWIH',
municlplo tI;I Cnchor.irn, UIII 1'1/1 COII'~'ipl', mun iclpio da
capital, um no I\osario. um no I\io Fu ndo, mu nicipio de
Santo Amaro, Ulll no mun iriuiu da ~l:Jtta de S . Joún, utn
no do Conde P ünalmcnu dous nu 11r: S. Frnncisro, sendo
o primeiro proximo ao iitornl, nas immcdiarões da villa tio
mesmo nome, c o segundo nn fl'Og'uezia de Nossa Senhora
do l\ccuneavo,

nr

o capital maximo tIe rj. QOO: 000,) sl'rú distribuido pelos
oito ongeuhos c-ntrncs, segundo a Iorça de cada 11m I) a



111'1

prodncrãn (lo distr!e to r[lll' Y:Í s-rvir, podr-ndo assim variar,
COIll 11l'I\Yia flntol'iz:II':11I d" ,;,,\ 1'1'110 1'111 \ j,t:l do:' plauos, (I

capital t'lIlprt'gmlo 1'111 (':1";1 ":Ié.:"ll!IO.

A cornpflnhia po(kr;1 "l'I' l'r~:lIlizad:1 dl'lllm ou fr'll'a do Im
perio, sorulo 110 primeiro (':ISIl prMf'l'ido.; para :J('cioni:'tfl:',
eru igufl!rlal1r di, condi("íl". rr-; propril'l;)l'io:, agricolas dos
rd"rido:, municípios. '

v

Tendo a cnmpnnhia :1 "11:1 'I ,di' no 1,,!1'l'iol', nomenrú 11111
r1'pre,ent: I111c 1'0111 II)do- o:' pl!!II'rl':' pr,'eisos para tratar r
i'f':,o!v1'r 110 lmpcrin dirl'I'I:Jl:II'IIII' ('''111 0,;,,\'1'1'110 todns as
1J11I:sllles Il lw [lI'I)Yil'I'I'1I1 dll Ilillll':II'1 qlli' 1,'11' l'l'lldlrallo ('1lI
v irturl« I\:lS PI'I':'I'lIl"; "I::11· '11:1".

1\ garanti:1 rln juros f:II'-SI' . li:] loIfncliv:I ('111 SI'llw,tn,s ven
cidos 110:' di:l:' :\11 di: .I1111 Iiii I' ::1 de IlI'ZI'11l111'11 dn radn nuno
(' p:1(.\"OS dl'lIlro do 11'I'(,I'illl 1I11'!., dl'P"!S (li' li1l1111 o :'1'IIlI',lrc,
(Ieda !'t'lrlll:l .:'r:gll int»:

1." EllIqll:I11!11 I!III':II' :I l'OII.II'II('(',il lI 11:1:, olll'ns, o:' juros
serão pagos soiJrl' :IS qunuti.u 'illn liVI'I'1'1lI sido nutorizndns
]ido (;OVI'I'IJO e rl'l~lIlllitl:lô ~I \1111 i'."lrtlll',lecillll'lllo hnucar!o
I'nra sorrtn PIIlI'I'I'gatl:1S ;1 !IIl,tlitl~ ,!1I1' flll'l'l11 necrs:,nl'in,.

I';' :l\ltul'iznllo 1';11':1 ;IS dl'''I'''Z,I< 1'I'I'Iilllill:lI'l's u II:V:IIII:IIlIl'lltO
di' 10 o, do I~apilnl :1 (';I""'I'~:II' 1111 I'l'illll~il'o :1\l1l0, logu quP
c,tivl'r inl;lIrpür:,da :1 t:iJIIlII:tlllli:I. I' I'lltlerú esta, depois 111'
:Ippro\'ntlu" n 1'1:11111 I' 1I1'1..::lIIII'II;1l tI:IS rpspI'I'ti\':I:' Ohl';I~, fnzr:r
(~II:lll1fld:ls :1 LI" C.Ollll'ld:11' o 11'\1'(1 tlu l':qllt:II 'IUP 1IOIIVI'1' de
:'1'1' omprcaado 11U 1111':'11\11 :1111\11 .\s ,;!J:llllfllla, sllh,I''1 nl'lltl''
serão fl'i1:1s, sl'glll\dll :lS 111'1",,<;,[:1111'" pri l,gTI'ssiv:l.:' da,ohl':I:',
til' n('I"lI'11II COIII o (;IlH'I'J1I1 1IlII"'l'i:l!.

~Lo (H juros p:I:~lh 1"'111 I':,I:"'I'II'('iml~IlI\) IlrITJI::lriu sohm
a, I/U:lllli:l:' I1PI'(I:,il:I:!:I' :'1'1':10 1'1'I'riilati", :', gal':lllli:l do E:'Uldo,
P vem asshn 'lIUIl'S'lIlI'I' I'lllltlas ,,\'pnl.llal'.S, 1'0hl'al1:1' pl~la
compalliJi'J, como sejnm la\:ls til' transfcrcneia de :I('(:ões.

3." Dcpols '1111' os ('llgellhos ccntraes COIllI'ç:lrl'lll a fl\llCdo
nnr, ns juros .lev id..s lH'11l 1':',;;"lu ser:ln pagos, em prl'SI'II(::1
(lo, iJ:tlalll'u:, do lilJllid:Ii':II\ tI:I l'I"'I'il:l ,: (h dl':,prz:I tI,~ cu-
teia d:1S faiJl'iI'n:, I'xlliltltill:' 1",1'1 "lllIIp:lllliin I' L!1:vid:lIIlIlIlLIl
exnlllill:ldos ['l'ill ngl'llll: li'I':lI. 0, [urns dos elllprestirnos
feitos aos ngTil'ultol'l's. 1';11 v irtud.: rln clausula 17", sl'riío
(,1'I'dit.ndo.o; ;'1 gnr:llllin.
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I\llg-niar:í o c.uuhio de -::'7 diu luirus slerlinos por I:) para
odas as IIpl'l'at:õlls, - i » ClIlllpnllhi:1 fl'lr IIl'gallizada UIl o capi

tal levantado rora do Im pl'l'io.
Os juros serão nesse caso p:lgos p,'la Dell'gacia di' Thc

souro Nacional em LOllllres,;'t vista da cI'rtid;io do dr-posi!o
do capitnl durante a cOlls[r\l('tJlo I' :'1 vista dos ltal:llll:0S da
f!'t~eita e llespeza depois I(lll' :1 Inhrico começar a flUlr'ciull;,r.

VIII

AII;rn da g:ll'antia do juro ílr.uu cnnrr-didos :'1 rnmpauhi»
os ';1'g'lIilltcs 1':I\'orcs .

I," ISI'll','ãll di' dirl'ill)s til' i11Ipol'l:H';1I' «ihro as 11I:lI'liitlas,
in-trumvntos, t!'illl'" I' 1I1:li'; ltiljl'I'I(), dl"tlllati()'; ;,0 :'I'ni',:o
dn:.; fallri/::Is.

Est:1 iSI'llCão não SI~ rnr:'1 l'Il'l'liliv:' 1"III\lI:lIlt() a l'OI:IP:lllliia
não nprcsontnr, 11I1 'I'IIC,1I111'1I '\;lI'i()lrd II11 1(;1 TIII'SIlII]';ll'i:l dll
FnwlIlla da proviuciu, a I'100al,':'10 tios ""III'I'dil0, Olljl'l:!lh, ("111'_
r.itlcandn a qunntid.ulu c qll:tiidlll\l' quo al\lll'llas I'I'p:nli'."'i l's
fhar;io annualmcntv, cOllt'lJrllll' :11; ill:'II'1I1'I:i!e; dll \lilli:'[I'I'io
da Fnzerula.

Ce:,sar:'1 () favor, Iicandll :1 cOIIl\lallhi:t sujeita á l"'Slituição
dos direitos quo teria tle p:I~;:11' I' :'1 multa tllI tlollro desses
dircitus, illlpost:o (lt'lo :I!ini,tlll'io ']:1 ,\gl'iCllltlll':l, l:llIllllli'n'io
Ohrus Publicas, ou pl-lO ila F"ZI'I1I::I, 110 (':HI d" qUI' Si' prol'o
ter ::!il'n:ll1o, 1111;' qll:dqul'l' I:lltill, oll,i"I'11I illll'Or!IIt1I1, Sl'lll
preceder IiCl'nl::1 dnqucllc :lrini<I(,,'ifb 011 tia PI'I',itil'IH'in ,]a
provinria " p:t,~':lm:'nlo tio:, 1'l"p,','livlI,'; tlirl'ito'.

:l." PI'l,rl'I'I'IlI'ia 1':11':1 :1I''iui<i',:11I di' 11'1'I'1'110S Ikvltllltos I'xis
tentes no municipio, ,,11'111'\11:111<111-8(' 111'10, (11'1'1'0' IlIillilllil'; da
LI'i n. GOl di' IN tle Sl'tl'llIltro til' IN;jO. si a (lllIlIp:llllti:1 di,
tr ihuil-os por illlllligranli's 'luI' irlll"'l't:l1' o l'I't:dl;'II'I'I'I', não
po.lemlo, P0l'I;III, Y"l1tll'I, o, :1 OSll':', .lnv idallll'nll' nu-d idol'
" demarcados, por [lI'I";O e\I'I'lkult) :111 qlli' U,r uu to rizndo
pelo Governo.

IX

,\ cornpnnhin 11evllfú 1"1:11' or,~aniz:\d:I rlnntru tio prazo ']1)
seis I\lI'ZCS, rnntudos d:1 ,"'Ia ,111 contrnto, sou.ln d"lItrll ,10
mesmo prazo submeuídos Ú :ll'lII'IIV:lI'ão tio (;,IVUI'lIO IIS res
p,),'tivo, estatutos, si o (lnpilal 1'1)1' levantado no Importo. (111
solicitnda a necossarin autoliZ:Ii:;io para I}UI: ;1 cotnpau h in Iunc
ciona no Urazil, si o fundo soei:t! Ior SlIlIS"ril'tO JlI) exterior.

A compnnhia subrneucni :'1 npprovnrão do GovI'rnn, ,"'u
tro de seis mezcs da approvação tios estatutos, o plano o orça
monto d" todas as ohrns prnjel'lal]as, ns desenhos () Dpp:Jl'e-



!lI ()

II1(1s. dCSI'l'ipl';IO d,', P,OI'''SSII' 1'1I11\J'(,,::1(10s no fn!Jril'o
do ;l:'SU(~[Ii'. (' ll:-: lH)\~IJ:-': ('IHIII';lln~ lil!,\ ql j'!lkIH':JreIll cmn

OS pl'llpl'il'l:ll'illS '1~'l'il'I,I;". plllllt'ld'\l'l's I' fllt'III'I'I'l!lIl'l's de
canun, allm di' 11111' o (;IIVI'l'lll\ p"s,sa ajuizar do svstema e
prl'ço di" Idirns c 1I1l:llllid:ldc 1\1' cnnnn quo POlit> 1':1 ser for
Ilt'cidl :IOS I~ugelllllls ('I,I1t";II'S, IIlh tormo-, da I'OI1l1i!:;:o 1:3."

A ('Olllpnllili:1 I" oll'-i,c';,d;1 ;1 al'l'illll' as ((l(Idilie:lclíl's que
1'01"'111 illdil';lIl:ts 1'1,1" (;1111'11\:\ lI"S II':d"dlios p!'I'limillnrI'S
ril' 11111' Il'nln o 1"'l'i"d" "1,Ii'I'illl', ('adlw:tllllo 1i 1,011('I'SS:'11I
110 ('''SlI dI' 11:1111'('1'\'('''1'111'11'1 11< ,'I'IIII':1I0s l'I,IeI,!';ldlls ('11111 os
Pl'lIpJ'i,'UllilJi> "gril'lll;ls, pi:IIII:lllo\'('s e lurllccl'don's-a 11 1111 11

tid.ulc miuim» do I'nllllll I'sp"I'ilicnt!11 1111 cit"lla clausula lil a

para IIlo:lgell1 de 100 riins «m 1'1111:1 nunn.

\1

,\ companhia ("llIlI'l'ar:'1 ;1" oll!"IS do, OOUS primeiros on
g'cn!llIs dentro do PI':I;:O ,''' sl'i,s IllI'ZI'S, cnntados 11:1 nutoriza
Ç;10 pa!'a cIla íunccionar 1I1( 1:I'IIZil, I' as concluirá 12 mczcs
depois; 1', dos outros Sl'i-: !'I1:_,'I'nllos ser.m runcl n idos : trcs
dentro 110s 110us :\lIIIOS ""'llilllllS. I: In's no hicn nio .suhse
quente.

"11

Si a I'olllp:llllli" dlli I' de oré:auiz,1I'-so 011, depois 11e or
gallizada, U,IO se ilalJililll' I'a;:, I'xen:1'I' SI1;IS fUllcl'lle, dcn
11'0 tio, prazos üxad.», I' si :IS rl'spl'etivas uln'as nãu começa
rem, ou, t!Pllois 13" CIII1I('I.'atias. 11'10 1'01'1:111 couoluidas nos
prazos eslipul:lt!o". 1I (;11\'1'1'110 puderá declarar n nlla a con
eessilo, sal vo caso dr' 1'01'1,"1 1I1"illr tie\'itiallll'lltf' cnmprovado ,
em IIlH' será ('onl'et!it!o 110\,11 J"'IIZO parll a r"alizal:i1o do ;:01'
viço que nUI( tiver sitio "PI"II'lllll;lI11enlo exccutadu ; ücnndo
de nenhum cffrito a 1'0111'1',':<10, si, t'sgola(l0 o novo prazo
concedido, 11;10 I'stivl'l' l'Olll'lllidl1 \) SI'I'vil'O,

x 111

A l'al"H'ill:llli: dI' CI((];)"II>.;"ltilll CI'I1II':1I ser:'t !'1'!:Jlh-:1 ;í pro
ducçüo do distril'lo :I>';I'il'CI:I, Olldl: esliver iIlSllill:lt!n, sendo
()111 todo l'aSI) o IIlt'I10r ,I" 1'011>' 1',11'11 moer :Z:iO,OIlO "il()~T;lllllllllS
de cnnnu tiiariall1l'lltl' I' "dll'il::II' nunualun.nte 11111 iIlillt:10 OI:
kilogramrnns 111] assucar.

Clldll I'ng-enllo SIJI:'t :1"'1'111;1"" drslle logo nas condições prc
cisas para pnder auendcr no 1Ill',I111'l1to t!a prntlucção, dentro,
comtudo, dos limites di) eapiLd garantido ompregndo.

"IV

A l'llmnall!li:l, de ael,,',rllo 1'0111 o Govemo, introduzir:', em
seu l',t:i1.leleeilllellto o, nu-lhoranu-ntns. que no futuro 1'0
1'1'111 d-scohcrtos " inl"I'I"';ll'lml espel'iallllenle ao fabrico
tIo aS511Cilr.
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A companhia lign!'ú ;1;; propriell;1I1es ;lgl'Í(~oJn, de ('ai];)
distticln pllr inoio de trn nuruf» ql/(' tr~r;lo ;1 hitnl» di' um
metro ou de 1'\0 c(~lIliIIlI'tIOS pelo menos, c,lnl)l,I(1('I~llIl'l
paradas onde possam ,1'1' entregue- a, rrnmns destinadas
aos engenhos I' cmprozuudo \V;II!0IlS apropriados por trac
('~o animal ou a vapor, qu.nnlo o trllllsportc fl'll' fldto por
tcrrn .

;-\1'1)(1" Iluvinl 011 runril imn :1 l'olltllll',I.':>O ;;I'r:i r"illl p"l' IIII'io
de ümL'al'l'al'tll'S c !'r'h",!II",'; a vnpor. Us rl'1'l'l'idl''': III(1ios
di' tr.rusportc SI Tão e,t:>bl'i"l'itios. (lil aec'l"rtlll Cldll " C:"yeltlo,
conforme fl!r mais convcnicnto, cru prOpIJl'I:~IIJ da, 1II'I'I'.;sida
dcs do serviço

:;'\1

Nos contratos c(~II'hrarl'l'; ('0111 1i ('''''lIpnnitia (~ livrr: :l1)S
pr"l'rielari";; ngl'iI'o!;I';, pl.uu.rdores (1 rllrlll'(',erlor,'" r11~ (';11111;1
1"f.;d,clel)l'r li, cl'llrli"ties tio r"rlll)I'illll~lIi" I) ,1111 illd,'llIlliw
ção; I'Otll)llrlO I',ta ,(11' ai "',[:Ida 1'111 diuhci rn pelo I:>~'" e qlla
l idadc tI:I c.mun ou eru (TI'I;I I'rOpIIl'çl'llI I' (Illldi,l:ldu do
nssucar fuhrirudu .

XYIl

Do eapil:ll i~:ll',ll1lido pcl'l Estado (k,linar:'i a l'IlI1II';lIlhi;1 o
valor de 11)" p:lra consuuur UI II Iuudo ("i'I'eial dr: I'('';I'I'V,I
filie, sob sua respunsuhi lid.«h-, ('llIpre,l;lr:'1 a 1'~';'ZIl:, ('OIlVI:/l
eionado,; c juros lIe 7", 1111 ImHO. ao..: pl:lIll~dol'("; I' f'lrI!CI~I:'
dorI', di) e;'II/lII, rumo adilllll:IIIII'lIlo plll'" nu vilio d'15 g:I.IIIS
de pI"OI:n('I:~o,

A illll'OI'I;IIII'ill li" emprcstim« 11:'11) p',I1I'rl'l ,'\('I'd,'!' di: dlllls
terço, rio valor presurni vul (!;J :"al'l'a,

N,I r;lIla de ;1I'eú!'dll, 0\';110:' pnl,,:ulllivel d,l ",rril ,"1':'1 ti\;;do
por .uhitros, tClldu ;1 CUIIll'allhia, 11;11':1 li:IIII'a do 1"'1'111111,1""
/lãll sú o' rrlll'lo,; 1'I'lJrI"lltl~', 1'111111,1:111111('111 l'l'l'la I' 1\1011'1'
111 i 11;111:1 ('olhcita íutura, ill<II'll1lIl'nlo, Ik 1;IVIIIIl'a I' ,/11:r1,/1I1'1'
01111'0 uiJjl'l)lu iS"lllo (li- "1111" t"dll'; o:" Ijll;ll" d,'\,r'I';1I1 ""I'
I"JH'('ilicildo,; I!U ('0111.1';110 dl~ ('llIIII'C..:lilllll, 1'111 qllll SI' ('\111'/)';

sal'ú I) nuulo ÚO P:lgilllll'IIII' I' a l'!'oitiiJil':'111 dl~ :,,'n~l1I \'1'1 il'ad,),
do poder do dcvcdnr, dur.uue o llrilZl' do elllp1'cSli1l10. o,
objcctos dados em !i;lIlça.

)\,\'111

li capital gal'a1ltiuo pel" Estauo eOllqlílr-';I'-hil das :'11111111;),
ernprcuarlas nos estudos c oIJl',IS especili('ad:1O' nestas ctnnsu
las, isto ('" 1'1;lllo, I: 1II'I'allll'ntos 11:" nlnas, d('<cnito 1I;ls
rnuchinus e ("'scrip(.'~o do, pl'ol'es,05, I'ollsll'lIel::Io ou l'llm"
pril (los I!(lili(,i'JS npropri;lI!o,; P:II':I :1 1',liJl'ir,a e depc1ldl!ll1:ias
111'0.:[:1, /I'ml/l['''!/, ~WII. m.uvriul Ii\O I' 1'011;1111('. 11I:J11'l'í:t1 1111-
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ctuante, nu compra do nnimucs, machinas, apparolhos, ter
renos e aceessoríos indi';[lonsaveis ao serviço da mesma fa
brica, e bem assim de outras despczas feitas úana (ide, que
forem approvadas pc!" (;01'01'11 i).

:\.IX

Nas dcspozas de cusll:io do,; engenhos ccntrncs serão com
pl'llllülldidas "Úllll'llli~ a,; '1IW ';11 IiZIH'I'1ll c"m ;1 compra das
c;\lluas li do Illatllril" di' ('IIII'II\IlW allllll,il da, fahricas, tra
re,,", .uhuiui-! r,lI)o, 1"'1'" 1"- liI'lli 1\11 ri"" I' occur1'clltl's,

A "nh"lilllil~;I" ~'I'rIJl lill p:trl'il" di, III:dl'rial nlllprogallo no
"1'I'I'i\:" d"" l'II"I'lillI"; 1'1'1111;"';;' a' IIhrll'; 1I0\'as inc!IISivl', "
,Iuglllllnto das 1'0111111\;1"11<, 1'1111"'1':'111 por 1'0lltll do Iu ndo de
reserva, quo a eOlllp:lllhi:l ('1I1"titl! irú por Jllcio UO UIlI:! quota
lklluzida dos [UeIO,; lill'litllh d:t f:"'l'il':I,

\ xt

Log'o que a ,'nJl\p:tilhill di:;\rihllil' llivilll',ndos "uporiorl~s
a lO ,Clllllol::lrl', a illdcllIl:izllr o I';"latlo ik qualqne1' auxilio
Ill'elllli,lrio (plt' dclltl II.n!I:1 r"I,,'hidu ,'11m (l juro (k (j ",501'1'0
a illl[lOrtlllll'i:t do 111t'SIIII) :1\1 \ i Iin,

Itealizndu que sl'ja ;\ inlll'llll1izaç:lo fl'itn ao Estado do auxilio
1'I11'cltido. a Cllliljlll\)lia dividil';'1 11 e\Cl'llt'Ill I: da relida do
lO ", I'UI trcs [Iartl's i:'II:II'';: UIII:I II[lplil';lda a cOllslillli1' o
fundo dll aIl\ut'lizlll'~:), I' oll:l'a a all.'~lllellt:lt' o ue reserva,
que será l'eprcsI~nl;ldll, ]]0 mini mn. prl\' um tl'rçll ilo capital,
e a terccir» a ar[dir 1'1 'ill'il;! 110-1 :!iYidendos.

\:\111

A COlllp~lllhia ollrigll-'" li 1Il'I,-;t:lr IIS I'sclarel'imontos que
foretu l'\i.!.!:irllls p"lo 1:0,'1'\'1111, \1"\11 I'rl'sidoll!e 11;1 pl'ovilll'ia
e 11l~1{) ngente n~r:d, :1 n;'II) (~lllpn'g';lr 1'~('raV()S, :ll'nll'i'g:lJ'
sOllle,tt':illlil'11l11 :111 al:I'IIII' Iir',,1 11111 rl'latl,rio cil'l'lIlll.o;l:lnl'iat!o
do, tralialhos e "1'1'1'111"'''':1, " 1i \'olllralar \lI's,;o:d idolll'O
p:Il'a os UiVC!''''lS 1LIi::kl'l''; dI,,: j'lllirieao;; ,cndo essa idoneidade
('omprovatla por í itulus, dllf'llllHIUtUS I' :Illu,t:ldll'; dI: \l0,;sO:IS
P!'IIIi,,,iUlIIII', Ii eU1I11'11!I'1I 1.1''',

'. '.I\'

_0 (~I)\I~rIlO 1l111l11'III,;'1 1'1""II:t idol\l':I, p:,r:1 lisc:t1i,llr 11,01'111'11
COI'S da eOlllpanllla, :1 í''oI'IIIlI';1i1 IllI 1I0lltl'ato com ellu cole
b~allo \'.0 1'I1111prillll'1l10 IIl1s"ljllslPS Ieitns COIll os proprieta·
111" ,lgI'Il101:1', 1I/llnladllll'- " 1IIl'n"t:ed'in~s do runu.r.
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IH9

o Governo reserva-se a fnculdade de suspender o paga
mento do juro garantido, si o engenho central deixar de
íunccionar por espace do UIIl anuo, salvo caso de força maior,
j ulgado pelo mesmo Governo.

X\VI

A\: illfl'rll'r"lws do conll':i1o :1 qlll~ 11:-10 r,"livl'!' enmmiuada
pena 1"'IIl:I'i;[i illlpo!';i ti (.;11\-"1'110 :ldlllilli,;ll'tllival1li'llte :I multa
UIl I :OOIl,) :I G:0006 I) a do dolJl'o un rcincidoucin, procc
donde-se ú cobrança 1'\I'culi\ tlllteulo.

XXVII

Os ea,"os de forca mai«r Si'l':'IO jU'lilicados per.uno 0(;0

vorno lmpcrin}, Ilue .iul~ar:í d,~ SU,I prol:'Hkll"i:), ouvida
a Se('I,';1o do,' :\f'goeios d(1 111i[lorill do COIIS. lho dI: 1';,;l;lllo,

As IJlw,,[ões entro 11 t;"\T!'IlI) 1111[lI'l'í:d I' ti (,[lIl1pnulli:l o
entre esla c particulares. ,;['r;[I[ del'idid:l.', quan.ln d;1 com
petenoia do puder judiciario, pl'lus Juiz.« C Tl'i/lllll:lIlS do
Impcrío, do ul'cl\l'Ilu ('[1111 ti kgi·./:Iç::lo hrazilcira.

XXIX

As questões que se derivarem do ('o\llralo 1'01,'IJrado cutr«
o Governo o a cumpauhia scr;-Io rl:soll'idas uor t1011, arhítrus,
nomeando eada l!;I!'l[: ° S[~Il. :\0 ('t),O dl~ l'llIpalr:, 11;-10 11:lvl,ndo
accórdo sohro o !I'l'ceinJ arhií rn, 1':[d;1 parto tlesig-ll<ir:1 um
Conselheiro de Estado, dceidílltio 1'II!ru os dUI!' a sorte.

Incorrendo a cnmpnulu« 1'111 qualquer eaS(l de dj,:soluç;IO,
procedcr-so-hu a JiIJuitl~IJ:;IO, 11[' I:olll'ormitlade com :IS leis um
vigor.

X\ x1

j)o exame I' «jusi« IIl: I'olilas da n'l'cita e desp('za, para
o pag'a IIW 11 111 do jlll'O g:ll'alllidll, s['r:i illl'llIlIlIid:1 n ma ('0111
missão ('0111[10:';[;1 di) :'!';i' 11 11, [i"I"", t11~ IIlH a:~I'lIll' da compa
nhia " I]'~ 1I1~<i,s 11111 1:1li1I1"',-,:ido dl"ig-II:1I1o 111,10 gll\-I'I'II1l 1I\l
pl'la 1'1'[',itll'II('j;1 d:1 prov; 1I(';a_

A des/leza 1)111) s(' íizrr com :1 n",'alis;w;1I1 do ("'lIll:i1o "or

rerá por coutu do Estadu, durante o 1'1',;ZO tia ('OllCCSS~lO da
gurunt!n.
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o contrnto que róI' celdmlllo, cru yirtlldc destas el:lll"uhl:.:,
será revisto do cinc« em Cilll'" nu uos, podenllo ser mnditlcndo
nos pontos que a expCril'll('i,1 rt~pntar defeit\losoS, mediante
a('('LJrdo prévio I'nlrl~ os ('IJlllr;l!antcs.

Si IJ C(\VCI'110 Impt'l'H l'nlend('1' ('Oll vcu it'll tt' expcdir regnla
monto parn iJll~ t'xt'(,llli'o d" :11'1. :lo da Lei n. 21i8í 11,' (j do
Novcmbru rte t87ti, obrigalll' SI' os r,oll('essionarios a cUIIlIJl'ir
o 1IlI',IIIO reg-Illrlllll'nto no '1111' lhes r,',r :IPlili('a\el.

o contrato que tem I],; SI'!' j:llrallo. 1)\11 virtude dcstns
clausulas, SI'l';'I :lssignllrl" 111'1111'1) do prnZll de no dias, <:C1t!

lados dostn data, :iol, I'I'n:1 de ,';II!llr;idadl) tia ('O 11 ('\1SS;IO .
Palnrio tio l\io d,' .1:Iiwilo 1'111 I;; de ()iilllhro u« 18tll.-I'I'I!l'o

Lw: Pereira dI' S'JI.I~".

Con-i dcru jlhliliral10 n C\(',(\:,:,1l dn 1'1',1/1) 1l1:l1'('·:LlJn 1I:lI':l rOllr(lI~;;t(J d~ viauunt
1'l~llUI~d~l 1t'ÍIJ. 11\'111 l,alll[('.\O -- 1.'1>,1 dl~ JIIl/iÚO.

1llli por lnm, di' ('OIII'Ol'lllid;1I11' ('11111 a ,'J:lll"'lla 22' 1111
eontrntc :1[lprov:1I10 111>10 II"I,!,,'I,) n . :;027 di' \J Ik J\l:JiII 111'
18íTl, eon,id,'r:)r jllstill('allo o nXI'I'S"O dll pr;lZ\I II1:lrendo para
cOIII'll1s:]o d:1 vi"~~"111 1'1,1101111:1, 1';!lIlI'I"'~\Ila li 11 dn Agosto
ul tuu«. 1"'10 pa'l"I'ln lIi" ,I,' l.iuriv» 11:1 COI1I\l:JnIJia NIII'ioll:Ji
l!ll N:1VI':~:\I::ío :I \';'1"'1'.

Pcd ro t.ulz I'nl'l'ir:l Ik S"nzl, 110 '\[I'li I:llilS\'llIo, Ministro
r: soerctar io de E,larlo dos );,'~oeios K;tran~I'iros" interino
d03 da Agricultura. COIlllllcrcÚI c Ob rns Puhlicns assim o
tenha cuteudido e r:\I'1I C\nl'·U!:lr. Palncio do Ilio de Janeiro
0111 W de OntniJro (k 1881. (iO' d:I Il1dl'pI'\II]nncirl I' do lmpcrio.

J""I}'" Lu! z PI'I'I'i)'a de 801/.:".
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DECUETO X. 8280 - me I;) DE OUTunnO DE 1881.

H':!1

Crnicet!c ;i CUlIlpallllit"t ,la cstr.ula rlo Iorro I'ri rci pe do l;r;r.0~'p;~r;·1 t)S f'avcrcs
cou-t.mtes dos. ;i~ ~'). "'1,y~ -(ju o í ll ;10 .ut , 0') do Houu l.uucnt» :ql!ll'OY:lt!o

lleln n()cl'clo Jl. :;:;GI de:!~ dL' I'uvorcuo de H:7í.

Aucudendo a~ue Me represento II a l'l'I',:idetJcia da Provin
(:ia do Hio 11e Jauelro. Hei por h.-m Conceder Ú (;oIllpnnhia
ela eslrnda do ferro l'rincipe do (;r~o·l'arú os rnvor.s cnn
stnntcs dos ~;; 20, "", il". li" o 7" do art. !lO do l\l\g'nlnmento
approvado 1'1'11\ Iiccreto 11. ;j:jli! dr :!K dfl Fevercir« de 137'Íc,
flcundo n reforida compauhin '\l.i,'il~l, em tudo que lhe Iõr
applicavr:l. :'IS di"llosiIJíc" dI) !'('('n'lo li, C\)V:; de 10 de
Agosto di) !s'iS.

Pedro Luiz l'creira 11D Souza, 110 :\11'11 C(jii:,,'lllO, J!inistro c
Sectetari» do E,tado dos ~il'gol'io, E,lrallg'I'ÍI"l:' c interino
dos I:!a l\gTicnllllra, Conuncrc!« e ()JJl';IS Pub licas, assim o
tenha entendido e laca ext-cutur. Pai:'ciu di) I\il\ de Janciru em
5 de Outuhro de 19S1, (j(J" da Jlldl'llclltleJV:ia e tio 111I1H'li!l.

DEI;I\ETO N. 8281- De I;; DI: r: TIl': I) DE I8tO.

Autoriza a C;\r!O:i Al herto :\1nrsi !l!;, (,OI\,·I~\.;;:,i(lli'\iin lIa e-tr.ulu do l'~: 1'0 C;l:!';'

as ci dados do 11.'0(1.0 J.umir» P,AI');I':L (los Ilei:,:L api'~~é'>I'\'I:'lr !~:;l' 1);

planes tlclillitir;~ 'para ~l. ~lltl;~li';,l'C.;·:O d.i Icfl.'l'id:l :':.tl';\:l,l.

Auendeudo no 1[lIc~I(' rcquernu 1',~II'iOS Alhcrto .\jor·:iIL:·,
cnucessionarlo du estr.ula de flilTO l'IIII\\;IS ritl:uks do I\io
de Janeiro c Augr« tios Ileis, Hei !l"r IJIHn Autoriznr que
sejam apresentados por secçues Oil pl:IIIOS detlnitivos de quo
trntu .o !J:II'agTapho segundo da r/;Iusula segunun dus que
l.aixnrnm COIII;O decreto 11. 7(jJ:j d() :21' de Janeiro de Imm,
devendo terminar cada scecão I'UI algllTll dos pontos indicados
no referid« decreto, comtnnto quo 11;11\ 'I'jam cxcedidu,; para
nproscntução dos plunos e cOllc!n,ill. t1êlS IJ!}f;IS do toda a
linha e SLWS depumlencias os pl':m-s marcados na citada
.lausnln ; e bem asshn qne tenham rnmcço os trabulhos das
mOSllla,·, :;I'cçues :i proporl:"o 11"1) 1'01'1'111 cs rl~sp('dlvJJs JlI~ll'~S
approvadus.
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Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estudo rJllS :\rlgocios Estrnnzuiros c interino
dos da Agricnltllr;l, Cornmcrcio e Ohras Puhlicas, a-sim o
tenha entendirlo I' f,lI'a e,""utar. Palucio do Hio de Lmeíro em
15 de Outubro do 18tH, liilo da Indcpendcncla o do Impcrio,

Com n ruliricn d(' Sua Mng'estadc o Imperador.

J>('{11'O Luiz Pereira de Souza.

DECIU~TO N, <,,;iR:"? - ;m22 DE IIUTUIJRI) DE 1881.

"lodilil";l o nrt . ::!7 d<1 regll!:tIIIl'lltH o Lll'if.l'l do-; tr.ursporto-. o s ervi ço to
lezrnphiro 41:1 bll';l·ll cl(~ Iutr. do S:llllo" a Jun.liahv, approvados paio
Dee ro!o 11. kJ:il dl~~:~ de JII111H) dll ro rrouto auno .

Atten dendo 1111 Ijllll r-prescntou a Comprlllliia da estrnrlu
dI' ferro :lI' S;llItllS a Juu.linhv na Pruv iurin do S. Paulo, 1I1'i
por bem !\lodilie:ll' 11 :II'L l.i dI) I'i'gulamenlo I' tarifas dos
transportes e sl:l'vil,'1I UO tekgr:lplio cloctrieu da mesma es
trada, approv:ldliS JH'lo Deel'l'lu li. 8151 de 2;; de Junho do
corrente anuo, cont.mn« se :lI'lw rNligido e vai assijmado
por Pedro LUIZ l'i'l'l.:il':< do Souza. do Meu Conselho, Ministro
e Secretario tle 1-;sl:ldo dos Ncsrocios Estranueiros e interino
dos da Agriculturn, Commercio I: uhras Publtcas, que assim
o tenha entendido n faça I'xecut.ar. Pnlacío do Hio de Janeiro
em 22 de Outubro de 1~81, tiO° da Iudependencia e do Imperio.

Com a ruhrica de Sua Mngestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira dI' Souza.

Modificnç,e'"'''' :li quC' """ rerere o Decret;o
n. S2S~~ d." ~~~ ele Outubro de IIôlSI

Art. 27. As eneornrnendns e bag:lgens exoedentes ús per
mittidns grátis e os ohj,'etos, 1)lIjO peso não exceder a tOO
kilouramnras ou 2 metros ('ltiJiel,s dr! volume, o quo forem
transportados pl'lo, tl'I'IIS do p;I,;,;ageiros, pagarão pela la
bella n. 2, sendo SPU,'; fretes satisfeitas no neto da ínscripção,

Para 00' despachos di' pcqucnns VOIUIlIOS de cncomrncnrla Iica
estabelecido o [lnso di: UIII kilogr;lrnrna para o pagnmento de
frete de 200 rs. : ov'('(II'lldo (I<)"tl' PI'SO al'í o limite de ;-;0
kiloprammas, p:lg:lrr'1 I'rol"II'I'ioll:dmenle ao pesll, cou íormo
11 respr-cttvn t:dWI/:I, tll'si,' l i mito 1'01 di:lnle'cgnir-sc-ha o
que determina 0:11'1. ;;:..; d:ls !rlliL,.'. Nenhum volume uorérn
l)ol1el':'I ser despal'llado por monos di' ::WO rs. de frete.

Palácio do Hio de .I:IIII'iro em 22 de Outubro de 1881.
Pedro Luiz Pereira de Souza.
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pECRE'l'ü N. 828:3 - DE 22 DE OUTunnO DE 1881.

H23

Concedo priT!,1il,!iio a Alrilío Aurelio rla Sitva )!:lrJlIc< para o apparolho
""," do sun invenção,

Attendendo ao que Nl!' requereu Ahilio Aurelio dn Silva
M~rqu(Js. e de conformidaue COlll o parecer do Conselheiro
Procurnrlor da Coroa, Sohernuia e Fazenda N~cioIWI, Hei por
bem Conceder-lhe privilegio, por cinco nIJllOS, para o appare
lho e processo IlJ)J)IJIllerar pnpeis em prelo typngraphico ou
lytJiographieo, de SU" Invenção, segundo a dcscripI::io c dese
nho que depositou !lO Archivn Pubhco , com a clausula de que
sem o exnrue prévio do ref,'rido invento nào será effectívo
o privilegio, eessaudo a p:lli'nte nos C;ISOS previstos no
art . lO da Lei de 28 df)\go."to d!' 18:10.

Pedro Luiz l'err-i r:1 111' 81J1 17.:1. do :\[eu Consolho. Ministro
e Ser.rctarin de Est.uln rlos .:\pgll('io" )<;,tr:, ngpiro,; p interino
dos da Azricuiturn, ConJIlHJr..io I' Obras Pul.lí-as. assim o
tenha cnt.-ndldn e f,,(:a ('x,'('ul~]'. l'ilkrio do Hio (11) Janeiro
em 22 de Outubro de lSHI, ti!)" da Indcpcnden..hl e do Imperlo.

Com a rubrica de Sua l\lage,;t:Hle o Imperador.

Prd.ro Luiz Prrrira de Souza.

DECHETO ~~. 828'~ - DE 22 DE O(1TIJBTII) DE 1:..;81.

Autoriza a Cornpauhia .. T!Jn llri t i-h a.tll! Fnl'e~!!n 1\fal'i.ne Iusurauco Corri
panj-, l imite.l > a o-I.rhclcrur ullIa a,::cllC'j;l lJa rapit.rl di) Imporia.
'- .

Attrndendo ao que Me requereu a l~ornpnnhia Tlie Britisli
and FOI'PÍtln Marin» Insurance LOIllJla1!l/, limited; devidamente
representada, e d!' conformidade com a Mlnha Imrnediata
Resolução de H 1.10 corrente mel" tomada sobre parecer
da Secção dos Negocios do huperin 1.10 Conselho der Estado ,
exarado em Cnnsult» di' :)11 de Julho ultimo, lIeilpor bem
Conceder-lhe antor iznção para estabelecor uma ng'encia na
capital do Imper io, sob :IS cl.rusuln. que com este baixam,
assígnadas por Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d« f'stado dos Neuccios Estran
geiros e interino tios tia Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, que ~s,;illl o tenha f'llt"ndido e flu;a executar.
Palncío do Hio de Jnueirn em i:2 de Outubro de 1881, tiO° da
Independencia e do 1111 porío .

Com n ruln'iru de Sua i\[agc,;tar.le o Imperador.

Prd.ro Luiz Pereira de Stniza .
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Clau@ulas a tJuc se I"Crere o Decreto
11. 8~~84 desta data

Os actos praticarlos pC!;1 n:::t'l1l'ia que n companhla estabele
cor, llr.uu sujeitos Ú jp:::isl:II::IO do hnperio, sendo decididas
pelos Tribunnes do Braz.il :1, questões que se suscitarem
entre ella e os partlcularus residentes no mesmo Imperio.

11

A relcrida agcne la U:I!) 1'(I(II'rú Iuuccinnur emqunnto ti
companhia 1150 depositar nl) 'l'lu-sonro Nacional nu em qunl
quer estnhelecimento hauc.rrio do lmperio ti quantia de
1O:000~ alim dc garantir [IS tr!lIlCilCi;ões que se ílzeretu.

A companhia nào poderá levantar essa quantia em
quanto 11:10 provar que se acham liquidados os seguros
eííectuados pela mesma !I!~ellei:l.

I!I

O deposito, de que traIa a cluusuln nntorior. scrú fcito
pela companhia, com a declarnçâo do 11m :I que é destinado
e de que não poderá ser levantnd» senão por ordem do Pre
sidente da Junta Comruercial do districto da agencia.

IV

A companhia cumnrírá as disposições da Ic::dslação lira
z.ilelra, no caso que 1111' forem npplicnveis ficando sujeita
á respectivll penalidade, 110 caso llo inoh-ervnucia ou
lrtlns.~Tess11n,

v

As lIiternrõe, feitas nos estatutos ,el'110 communicndas
ao GOVI'l'110 Imperiul, sob pena de multa do 2008 a 2:000~,
e de ser-lho cassntla fi concessão.

Palacío do Rio de Janeiro em 22 de Outubro de 1881.
l)l'dro Lui: Pereira (1,' Souza.
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DECRETO N. 8285 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1881.

ApJlI'Ova a roforrnn com autlitamonlo do art , :i\, U05 ostatutcs tia Companhia
,Ic S. Christo vão .

Auendendo no que lI1e requereu a Companhia do S. Chris
tovào, devidamente r-epreseutada, c de conformidndo.l eorn a
Minha unrnedinta nesolul'ão de 111 110 (~ol'rl)ntc uicz, tornada
sobre parecer da SecI'50 dós Ne,"ocil!' do 1lnpel'io do Cousclh c
de Estado, exnrado em Co!Jslllta de 2li de Julho ultimo, 1I1'i
por bem Approvar a rel'Ol'llIa do art. ü'1 dos (',latntos da
referida cOlllpnnhLi, fazendo-se o ilClditnlllell10 que com este
haixa, assig'nado por 1'1'01'0 Luiz Pereirn de SOUZ;I, do Meu
Comelho, Ministro c Secretario 110 Est;l(lo dos ~('W)(~io, Es
tr:mgeiros e interino do, da Agricultura, Commercio e
Duras Pubticus, que assim o t"Uh;l entendi-lo e fa~'a exe
eutar . P:tl:tcio do ur« de Janeirn em 22 11,' Outubro de 1881,
tiO" da Indl)pendcncin I) do Irnpcrio .

Com 11 rubrica de Sua Magestade o trnpcrodor,

Pedro Luiz Pereira di' SIJ/lZa,

l1l.ddital11.ent;n n ([ue se rcrereo Dccl'etn 11. 8~8:;
"c...tn ....tu

o art. 5'1, dos estatutos approvados por Decreto n. 5í66
de 12 de Novembro de IHn íicn assim rerligi.lu, como propoz
a compitIlilia de que se trata:

Dos lucros liquidas provenientes dns nper:lc:ões clfecliva
mente ennclnidas em cada semestre, deduzir-se-Ita a quota
de lO ':, para a fornwçflo de um fundo de reserva destinado
a refazer o capital social nlé ;jO':, do mesmo eapltal , e sem
prej uizo dos dlviderulos 110 valor minimu elo:' que ora se
dlstrib nem.

Ao mesmo artigo fa('a-se o seg-uinte additnlllento : - uma
vez que em todo o casn os divillllndos não preju,iíquem
a porcentagem estabelecida lIOS e,I:ltutos netuaes para o fundo
de reserva, a qual será tirada dos lueros líquidos, antes de
,atisl'azerem.se quaesquer outros encargos.

Palacio do Ilio de Janeiro em 22 de Outubro de 188I.-pf,dro
Luiz Pereim de S01I,za.
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DECRETO N. 828G - flE ':l2 DI'; onruuno DE 1881.

Approva, corn altt'['al.~;i:o. a refurnrn do ..; cstn tnto., d;l COfllpilllllia Hio-l;r3.Hdenso

de illllmilla~.~iiu a g-az.

Attendendo ~o que j\\r' requereu a Cntnpanhiu Hio-rirau
denso do illLtrniwlI.,'ào;1 :,';tZ, rir'virlalllelltr' l'el'l·,)~enlarla, e de
cnnforuudud« 1'0111 ;, .\Jill/i;, 111111I1'di;lta l\"';O/UÇ;'IO ri" 11 do
corrente mez, 1IIIIIada ,"'/r/'(' 1';ll"r'I'I'r rI'l :~I'I'r:ijO dos Negol;ills
do Iurperi» do ':011,;,·1110 di' E'lndu r1\al'ildO em Consulta di)
:)0 de .Julho ulti mn, IIr'i I"rl' irelll ,\1'1'1'11\'11";1 refurrua dos
estatu tos dil n'i'erirl;, ('Ollll'illllli;I, f;II.I'JltiU-~'1 iI :dleral'"io que
com este hai x.r. as,;igllada (1"1" Fe.:rll l.u iz i'r'reiril IIi: Souza, du,
::Vlel1 Cnnsclhu, IIlini,;tl'tr I' SeI1r.,l;lIiu 1ft, 1';s!ilI10 dos Negocios
Esll"illIgniru,'i e inll'rilw tios rI;1 .\griI1U1tllril, COlllIlIl'reio e
O!JI'as l'llolir';(s, 'Illrl assim 11 II'nl,;( 111111111dido I' 1':11.:;1 I1x('eu1;II'.
Palaeio do Hio de Jnn.ir» ('111 22 d" nutul.ro de 18tH,
(j0" da Iudepundoncia 11 du 1111l1t'1'ill.

Com a rubrica di' Sua ]\bgl1stade o Imperador.

1'1'111'0 l.ni: Prrrira de Sonz«,

Altel'ação :l «('I(' se ret· ·e o I)ecl'.'t,o n. liil~8G

.It· Inta

Subsiste intpgTalllli'lItl' 0<11'1. 1:2 dos p,'UltntM npprovados
por Decreto 11. 71H> do H do 1l1'1:('rnlll'O de 1,';7,';. pOI' não ter
sido approvada i! reforma d,',so ;(I'ligll (l1'0(l0,;1~ pela ['1'SIIl)

ctiva compauhia.
Palaclo do Uin de Jnnriru 1'111 22 Ik Outubro de 1881;

Pedro Luiz Pereira di' Suu :«,

-1." Fixar os rnezes dr' 1""\;I'I'I'il'o I' Agw;lo para 'i1S reuniões
ordinarias dos 11I1ciOJlist:h. (.\I'!. :22 di),; estntutos.]

2.' Eliminnr o paragl':lpllo un icu do nrt. 1:2. acresren
tando-se 110 1II0Slll11 i1l'tigo. ti"jlllis d"" pnlavr"s-tre,; membros
- IIS seguintes -tIlle tr'l';iO «urros tantos supplentes para os
substituir em qualquer nupe.luuuu tn.

::l." Additar no n. 1° do art. :l!j" depois das palavras-e- no
art. la - as seguintes - assim euruo os seus supplontes, que
servirão seis rnezcs, - ücaudo Il iuuis corno está.
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DECHETO N. 8:.:137 - DE 2\J DE OUTUBRO DE 1881.

H27'

Gon~edo á Companhia -.,ElIgollho ContraI .lo Quigsamã - g-araTlLia do
juros para mais tím:o:JO,)OOO.

Attendendo ao fJUO requereu a Co,npanhia - Eruronho
Central di, Quissall\;1- .lov i.lamen to reprt'S1,ut:llla, Iki por
III'm CIITll'ed'Jf·lhe ::~r:,"lia cllJjul'os par;! mais :iIlO:OOOB,
sob a e1:llIsIJi:I. POI""III, q1le t.urto 1';;":1, CUIHO :1 g';lralltia
solH'I' a q1l~lItia do I,OIlO:Olllh, IJIJI\l'lJtlida p"r Ikl:l'lJto
n. 70(i2 de ::1 de Outuhr» di) 1878, será di) li "I" ao anuo,
ücando entondido quo, p:lr;1 ns IIpI,r;ll:ões quo dentro desta
sornma a clIIlIpallhia n'alizar tór« do Império, regularú o
carnhio de ':!.7 dinheiros por lSOOO.

Pedro Luiz Pereira do ~ouza, tio Meu Conselho, Ministro
e SI'rrclal'lo de K;tadll tl"s Negllcills I·:sll'au/';I'il'os C interino
dos da Agricultura, COIIIII:el'l',iu e Ol,ras l'uIJli";lS, assim o
tenha nntendido c façil 1">.I'CU!:l!'. Palacío 110 I\io de Jaueiro
em 2\J de Outubro di) Hl81, liO" ,L, Ind'Tcudel\l.'ia c d« lmpcrio,

Com a ruhrica de Sua l\Iagestado o Imperador.

Peâro Luiz Pereira de Stuizu:

DECltETO N. 8288 - 111' 2\) lH: ourunno DE 1881.

Concede gar.uui a de juros do 6 ~ir, ao a nno solno o capital do 2.100:000fj
á COlllpallhia qU3 o En-ouhciro.' Anf'ri so Fi alho o Theodoro Chr ist.iansorn
organizarem para o o::;ta:JOJcciml~tlto do tres üllgOllho:-l eentrnes , destinados
ao f'ahrico do assuc-ir de c.runa, no- n.uniri..ios da Escada , do .l.rboatào

o de I;UY:lIl11a, 1Ia Pro viuci.i do POI'Il;Ull!;llCO.

Attrndendo ao !)l10 1111) reqnercra ru o Eng'enheiro Anfriso
Fialho e Thoudoro Chrisuauscm, Ilei por bem, 1l0~ termos
do art. 2' da Lei n. :2ütl7 de li dI' Novembro de i875,
COllceder á companhia que organizarom;, gar:llltia do juros
de li % ao auno sobre o capital de 2.100,0005 effe
ctivameute empregados na coustrucçâu de tres engenhos
centraes e filais deperulcncrus para o fabrico de assucnr,
nos municipios tia Escnda, do Juhoa tão e de Gllyanna, na
Provillloia de l'ernnmhuco, se ndu 700:001115 para cada
engenho, mediante o cmprcgn de apparelhos e processos
modernos os mais aperfeiçoados, observadas as clausulas
que baixaram com o Lecreto n. 8053 de 2~ de Março ultimo,
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coui a seguinto 1Il0dilil'aç'lo dll 10": "Caua 1I!lI dos Ü!I

genhos centraes ler:í 1:;Ij1;1CiILlde para moer, pelo menos,
diariamente ;):20,000 ki/"gr'"l1nw, 110 canil" () f'aiJrkar du
rante a safra. calclll:lda eiu cem dias, :.!.n07 .000 kilogrnm-
mas do assucar, n« mi nimo. .

Pedro Luiz I'I'reil':1 dl~ ~;Illlza, do '[1'11 Conselho, Mlnistro
c Secrct.uin de E,Lldll tlll:' j'í,'~ol'ios I':"lr:illg-eiros e iutcriuo
dos da Agriellllul'a. COliill1CITio e Oilras Publicas, assim o
lenha entendido e facl "\I'I'l1l:ll'. I' :!Iacio dn llio de Janeiro
em 2~1 de Outuhro 'di' IHNI. tiO' da Indcjn-ndeucia e (lo
lmpnrio.

COIII a ruhric« di' :'lua l\l:rgl:sl:Hle o Imncrador.

/',',fm Lu!: l'rriir« ri,' SOIlZI!.

Ele va tt ~.lOO:UOO,~ o \:lj'ÍL:l di' f. )llll:OO'l.", ~(j1Jl'O o qun l pelo Decreto
11. ~O:j:t do :1'1- di' ~\Ial'r() ultim.i Jui l'llllce,lilh ;':-:ll';llltia Jo juros (~C í ~I)

ao anno para o 1'~talJclel'illll'IIIIJ de II'c.'> Cil:;I)llhn ...; cPllll'ac:-, d ost iundos ao

j';JiJrir,o de ;1..--:'11(',11" de ClIJII:I, Ilrl;-; ruuui cipius do Caho , d a Gum clcira o

..:\~J1a-Preta. I'rurinci.r de ~'l'I'II:lllillll("1I I!~~;ll;dl) :llU~Lll!:i a ('[:I u su l.r IU:I dai
qlJt~ huivar.nu t-um (i JlIl'--)III) li." 1',' j ti,

Atteudcndo ao quo .\11) I'L''1UCI'Uralll O Engenheiro Anfriso
Fialho e 'l'hcndoru ClJl'iSlillllSIJln, 1I1'i por hem Elevar ú
li ua ntia de 2.100: 000,) li e;r \Iítnl de I GOl): 000;) sob re o li uni,
]1010 Decreto n . í-W:i:1 (k 11, de Mnrço ui timo, Ihcs foi
concedida g:lranlin de jur.», de 7', no anno para n estabele
cimento de tres ell',I'IIIIO" eelllrlll'S destillados ao íulrrico
ue assucar de cauun lIIIS muui ..i pios dn (;allo, da (;nlIl,d"il'a e
Ag ua-Preta, da I'rovi ucia dI' I'I'l'n:11I1IlUl:U, seudu 700:000,)
para cada engenho, (~til'andll alteruda a primeira pane da
('[ilmnln 11l· dns quo JJa'\al':lIn 1~IJIl o 1I11',lnO decreto pela
1'['ll'Ina seguinto :

Cada UIlI do" l'lIgrlilln" 1'1'1111':[1" lel',í capncid:\I]e para mner
pelo I1ICIIOS diarialllel1!l' ;"10.00il kiJngT'IIIIIIJ:lS de cnnna e
tahrloar, durante a ,:d'nr;r e;rJenl:rda em JOO dias, 2.tiOO.OOO
ktlngrauuuns du ,ISSUe;rr 1111 IIJiliÍllIO.

Pedro Luiz Pereira di: :'l1lUí:a, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos NI'gIlCÍo,.; E,ll':lIlgeiros e ínterluo
dos da Agrtculturn, COJlllllel'ein e Obras l'uhlicas, assim o
tenha entendido c f~ça «xccutar. I'alacio do Ilio de Janeiro em
2\1 de Outubro de 1881, (j()" da ludcpendeucia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua lIIagestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira deSouza.
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DECRKI'O N. 8290 - DE 29 DE OUTUnRO DE lH81.

Prorogu flor t ros anHOS O prazo couco.l idn na clausu la 3;\ d as quo hai vurum

com o O(wt't'l.o 11. ü:iG.'i tio iJ do Maio do :lS77 O «oncc.lc á COlllpanhia lIJ.
cstrada de rerro d o Cal'allgnla. aut.n-iz açâo p arn appli cur, desde já , ;'l

t'i)·Il'sl.i·lI(~t:ilo rl() r;1!1'iai ;10 S. Paulo th~MHl'ialil) O capital gal';tlltillú ou
.uiauradc puln Eslauo.

Auendoudo :10 que MI' rCIIUI~I'I'U;1 Cnrnpanhia Ih estrnrla
di' flll'l'() 110 C:w'allg()la, Ilei pnr bem l'r"l'ogllr por tres aunos
o prazo c()ncIlllid() nn clnusu!a terceira das IJUI' halxararu com
o Decreto n, t);iliJ de n di: JI:lÍo de IHii, e,outro:,im, HIlVO
gandll a disposiçüo da clilu:;ulil quarta do Decreto u , Gll\) de
() de Feverviru dI' I871i, (;'lIll'et1cr Ú mesma eom p.urh i« auto
r izarãn jlilrll applicar, dc:;,jej:'1. ;'1 couslrucçno, até ú I'reglwzia
de Nossa SonlliJra do l'alrorinio, do rumnl que parti: do Iirn
da segunda ,OCI.:;}O da rol','rida ('''trilda I' se dirigi' a S. Paulo
de Murinh«, o capital g:lrantido ()U ali:lllçado pelo ['>Iado,
UI: ;Ircôru() COIII a.s clausui.rs qu« 1'0111 este Luixarn us
siuuudns por Pr-d ro Luiz PI',I'ira di' Souz.a, do Mou CIIlISelho.
J!ini:;tro e Sccrctarin de E,ta:!o lI", i\'1:g'ocios Estrnugciros
c interino dos da A.~Tiellltllr:l, Cornmercio II Obras Publicas,
que assim o tenha entendido c íaea executar . Pnlucie do
nio' ue Janeiro em 2!J de Outubro tin 18&1,61)0 da Intlepcn
dencia e do lrupcvlo,

Com a ruhrica de Sua Magestade o Impcrudor ,

Pedro Liiiz Pereira de Souza.

Clallsulns a que se ..crerc o I)CCl'CtO Il. 8~~no

.Ic...ta data

A companhia obriga-se a um' enmeçn as obras da :\"
socr;}o, comprehoudtrla entre n estrtl);}o de Porto Alegre c o
ponto terminal nos 'I'ombos de Carungola, Província UO lIio
de Janeiro, da linha f'errca [uincipal que Iaz ohjeclo da sua
concessão, dentro UO prazo de dous aunos contados da
presente data, e a coucluil-as até o fim de tres aunos con
lados da mesma data.

II

Si as obras não forom começadas dentro do prazo ílxado
na clausula precedente, ou não ílcarem COJlsi~a,

(
/~\I\\UnTli Lei) t~.0 '

l
. "/<.

~. " :;
-r

->~:-"",()()r- '



uao ACTO'; no PODER EXECUTIVO

estrada aberta ao tratezo no fim do prazo marcado na mesma
clausula, o Governo deduzirá do capi taI i'arantido ou afiançado
o valor em que forem orçadas as referidas obras da 3' secção.

TIl

Nenhuma construcção poll.\r:'1 ter começo antes da appro
vnção uos respectivos I'stuilo,; c or çnmeutos.

Palacio do Hiode Janr-iro «m ::W UI' Outubro de I881.-Pedro
Luiz Pereira de Souza .

DECRETO N. R::lDl - DE 2~l DI!; OUTUBRO DE 1881.

Pro roga pOI' um anuo o prazo JJ1arcadn na clausula ';:P .las a nuo s as ao De
ereto n , 7992 do 5 do Fevereiro de iS8i para a org aniz ação da eompauhia
quo tem de construir a estrada do forro entro a cidade do Mamauguape
na Pr ovíncí a da Parnhy b«, e a yill:l. do Acary, ua do iÜIJ Grande do
Norto.

Attendendo ao que Me requereram José Alves Barbosa
Junior, Antonio Iíorges tia Silveira Lobo e Alfredo Cardoso
Pereira, concessionarins da ostradn de fi'no entre a cidade de
Marnanguapc, na Pruv iuciu dn Par;dlyIJa, e a villa de Acary,
na do ltiu Grande do Nurt«, Ilei por 110111 Prorognr P')(' um
anno o prazo marcado !la l'l;ru,;nla::la das anuexas ao Decreto
n. 7\)92 de ude Fr'vr'ri'iro do 181'0 pura a orjranizaçào da
compnnhln "ne tciu de. illf'llllillir,sl' da r-nustruoçâo da mesura
estrada de torro,

Pedro Luiz Pi-reir« do SIJIIZa, tio l\leu Consrlhu, Ministro
e Secretario de I~statlo dos i.\I'gol·io:i Estrangeiros e interino
dos da Agricultura, Couunercio e Ohrns Publicas. assim o
tenha entendido IJ f,J('a ('\I'cutar. Palac!c do Hio de Janeiro
em ~9 de Outubro ue"ISSI, tiO" da Independencin e do Im
perio.

Com 11 rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.
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DECHETO N. 82\l~ '- DE 29 DE OUTUBRO de 188!.

H31

C~needo pt ivilegio a Hufller Martele! para o systoma de obter, pola soere
ção natural das vaceas, loites rncdicinaes, t.l~ sua invonção.

Attendendo ao que Me requereu Iluffler Martelet, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa,
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem COlll'cder·lhe
priv ileui«, por 10 unnos. IHlr;1 o systellla destinado 3 obter,
pela SI'CI'i'('âo nntu ral das varras, leilt~s medieinaes, que ?e
clara ter inventado. e cuja d,'serip\;flo deposiloll li" Archivo
Publieo : com a clnusul» de uue sem o «xarne prévio do réfe
rido systema não serri «flcctivo o privilegio, cessando a pat-ntc
nos casos previstos lIU art. LO da Lei de :28 de Auosto de lS:m,

Pedro Luiz Poreiru de SOIlZ:I, do 1\["11 Conselho, Ministro e
Secretarin di' I':';r.:ldo d"s .'illgI1l'i"s 1';sl.r:III~l'ir"s I' interino
dos da Agril'llltllra, C"mllll)ITio u Ullras Puhlicas, :ls,illl O
tenha entendido e f;lI'a «xecutar. Palnr.io 110 Hio de Jnneiro em
29 do Outubro lIe 1S,,1, GO" da lndllpelllll'llI~ia e do Irupurio .

Com a rubrica de Sua Magestade U Imperador.

Pedro Luiz Perlira de Souza.

DECI\I~TO K. 8203 - DE :29 DE OflTUBRO DE 1881.

Corlcedo privilegio a JOSl; da Cost:~ Gama. jlar;L o melhor.unonto introduzido

JlO (:"tppardlJO UO o:Itr;liJir Iua rrscos t', ruateii.rs (',OllgOllC('U~.

Attendcndo ao que l\i,~ requereu José li" (;osta Gama, e de
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da
Coró», Soberania e Fazemla Nacioual, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, por dez rumos, para .« melhoramunto que
declara ter rt'ito no appare\llll dn slla inven~'iio, destinado ti

extrahir nt:lrisnls e matnrias congeueree, sl'g'L1,rlllu :l dos
cri p(:'-11 I tl desenho qu« depositou no Arcliivo Puhlicc, com a
clausula de que S('III o exame prévio do referido melhora
mento não SeI'Ú eflectivo o privilegio, cessando a patente nos
casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 18JO.

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Min istro e
Secretarlo de Estado dos Negncíos I~"trangeiros e interino dos
da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faç.'1 executar. Palncio do Hio de Jaueirn em
29 de Outubro de 18S!, GOu da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira àe S01~za.

<I"<AI'\:P.,j'VVV'
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,DECRETO N, 829'~ - DE 29 DE OUTUBnO DE 1881.

Concedo pcrmissâo :'l Companhia .la ost radu 110 fO~TO Barão do Arul'uama
p.ua tran:-fcrir ;'l. sua s éde , -

Attendemlo :10 que Mo roquernu a Compnnhia da estrada de
ferro Barão de ArarlWIII;I, dl'villnml~llte reuresentada. e de cou
tnrmidude com a Minha Imllll'tlinta Hesoluç:lo dl1 22 do cor
rente mez, tomada SIILlI't~ pan'I'er da Secç~o dos Nouocios do Im
perio do Conselho de I,;';tado, exarado em Consulta de 23 de
Agosto ultimo, Hei por hem Cllneedl'r-lhe permissão para
transfcrlr a sua séde tia ffl'gUI'zia dll Nossa Senhora da Cou
ceiç:1O de Mnralrü, (lo municipio de :\lacahé, para o de
Santa Maria lIf;tgtl;t1I'n;I, ;Illllt'h na Proviucin do I\io de Ja-
neiro, .

I'e.lro Luix l'rrcirn dr Soma. do Meu f;tlnsclho, Mlnis
tro e Secretario do K;tatl" dos :'Icg'ocios Estrangeiros e inte
rino dos tia AgrÍ<'nltur:" Cummercio L' Obras Publicas, assim
o tenha entendido e raçn Il\eCUU,r "l'a!aeio do Ilio de Ja
neiro em 29 de Outubro de 1H8!, 60" da Indepen
dencia e do huperio .

Com a ruhl'ic:l de Sua Magestade o Imperador.

1'('(11'0 l.ni z Pereira dll Souza.

DECHETO N, H2D5 - DE 2\) DE OUTUBRO DE 1881.

ApproYa~ r,OIH altel'a~'iic~ n" n.:.;lalul.os da Companhia-Engonho Central de
.TaclIeC<lnga.

Attendendo :\11 II11e "le requereu a Companhia - Engenho
Central de Jacuccauzn, del'idallll'nle representada, e de con
Iormidade com a l\linlta l:llIl\l'Lliata Itesclução de :22 do cor
rente mcz, tomad» sohre p..rcccr da Secl::\o dos Neuooios do
Imperio do Conselho de Estado, exararlo em Consulta de ;1I
de Agosto ultimo, J!1'i por bvm Approvar os seus estatutos e
Autorizal-a a tuncciouar no Império, COLn as alterações que
com este baixam a,siglladas lllJr Pedro Luiz Pereira de Souza,
do Meu Conselho, Mi nistr» e Seert'larin de Estado dos Ncuo
cios Estranaelros e interino dos da Agricultura, COlllllwrcio
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palácio do ltio de Janeiro em 2\l de Outubro do lH81,
600 da Independeucia l' lia Imperio ,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira dt Souza.
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Alterac;ões a flue se rerere o Decreto n. ~~9;;
tlesta tinta

Art. ~.o Acrt~sccnte·se na tim deste :'I'Lig-o o sr,gTlintc
A companhia ücará dissolvida quando tiver pr,rdido dous
terços de seu capital social, na fÓl'lll:l cio nrt.;)5 n.;J cio
Hogulamento n. 2711 de 1\) de ])ezemhro de iseo.

II

Art. i." Neste artigo subsütunm-se as pnlnvra--ql1c sub
sercverem-e- pelas seguinli's - que lhes forem rllstrürnidas.

JIl

Art. 9." Substituam·se as palnvl'as-semestr:llmente, etc.
até ao fim, pelas seguintes - nos mezes de Junho e Dezembro.

IY

Art. 10. Acrescente-se no fim-o fundo de reserva é
exclusivnmcnte destinmlo n fazer face ás perdas do capital
social ou para sllustituil-o, e será convertido em apolices da
divida publica, geral ou provincial, quo gozarem das mesmas
garantias dnquellas ; em bilhetes do Thesonro ou em letras
hypothecarias de estabelecimentos de credito real garantidos
pelo Estado, dando-se aos juros a mesma appllcnção,

Y

Art. In. Acrt~scente-se no parag rapho unlco deste artigo
o seguinte - Nem poderá fazer parte da mesa nenhum
membro da administracão ,

VI

Art. 21. Acrescente-se á lettra rl - N110 podendo, entre
tanto, ser posta em execuçüo nenhuma reforma dos estatutos,
crnquanto não fúr approvada pelo Governo Imperial. .

Palácio do Itio de Janeiro em ':!!} de Outubro de 1881.
Pedro Luiz Pai'ira di' Souza.
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Estatutos da Compauhia do Engenho Central de
Jacuccanga no municipio (lo Angra (los Reis,
na Provincia do Rio de Janeiro

CAPITULO I

n A c o 111 I' A 1'\ 11 I A

Art. Lo A Companhia rio Engenho Centrnl de Jacuccanga
tC11I por objl'clO montar e l'll'll':lr rnn I'ngenho central para"
fabril:o de assuc.ir. aguarde'lIt" I' mais nroductos da ennna,
no município lI,' AlIgr:1 tios lu-is. Provincia rio Hio de Ja
ueiro, por ml'io rios proe'l~sse.; e :lpp:lrl'lIlO'; mais mo.lcrnos e
aperfeiçuados.

Parazrapho unico . 1':11':10 SIH'\'iç'O de sua fuhrica a compa
nhia promoverá direrta ou illllin'I'l:I~I1ente n cultura tia canna
naquclln municipio.

Art. 2. o A com pauhia toma a si a concessão feita pelo
Decreto n , 8005 de 21 de Marro de 1881 ao Engenheiro Ma
noel Caetano da Si! va Lara, obrigando-se outrosím nos termos
do contrato celebrado entre este e o Go\'erno Imperial em 21
de Maio de 1881,

Art. 3.° A séde tia companhia ser:', na cidade do Hio de
Janeiro, sendo representaria no municipío de Angra dos lleis
pelo gerente do engenho central, competentemente autorlzarlo
pela directoria.

Art. 4,.0 A durução tia companhia será de 20 annos, prazo
igual ao da concessão allndida : sua dissolução c Iiquidnção
ficam sujeitas .is disposições das leis em vigor.

C.\l'JTULO II

])1' CAl'lT.\ L

Art. ;i.o O capital ,oei:d será do 500:000·) divididos em
2.500 aeç',õe, de :200;) ca.Ia uma, podendo SUl' aug'lllen\ado
mediante uuturizuçào do Governo IllIjll'ri:lI.

~ 1.0 A primeirn ehalll:HI:i de capit:les será de 25 % e cfle-
etnnr-so-Im lozn :lpÓS:1 npprovaçào do, presentes estatutos :
~s sP,é[uintcs serão dl"eelllad:ls por prestações nunca maiores
do que a primei ra, fi med ida das necessidades sociaes.

§ :2.0 k; chamadas parn a realizaçâo do capital serúo feitas
com a anteecdencin de 20 di:" p por anuuncios, 110'; jornnes
de maior oireulnçno.

Art. 6." Antes de realizado todo o seu capital terá a com
panhia, a juizo de SIl:1 directorín, a faculdade de contrahír
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empréstimos até ao valor restante daquelle, ou por via chi
rographaria ou por meio da emissão de títulos tlebentures, aos
quaes será npplícavel a g:ll'antia de juros concedida pelo de·
ereto acima.

Pa ragrapho unieo. Neste caso pertencerá ao fundo de re
serva da companhia a diflorença entro o juro quo vencerem
esses títulos e o dividendo correspondente ás acçõos por elles
substituídas no Ch,SO de ser essa diflcronça a favor da COIll

pauhia.
Art. 7.° Os acr-ionistas são responsnveis pelo valor total

das acções que subscreverem, perdendo em beneficio da com
panhia com as prestações já eífectundas, aquellas cujas entra
das não realizarem com a devida pontualidade.

Art. 8." As acções são indivisíveis e não poderão ser trans
feridas antes de realizado um quarto do seu valor, ücando
todavia responsaveis plda solurão inti'gral das IlH'SmaS tanto
o subscriptor primitivo, corno os sucoessivos cessionarios.

Parugrnphn unico . A tru nslernncia de aeçõI's sú poderá ser
feita nos registros rla compilnbia, quo tera pr.-Ierencin paru a
at-quísição das mesmas, observando-se, quanto aos títulos
porventura cmittidos, o disposto no art. 297 do Código Com
mercial .

CAPITULO III

DOS DIVIDEfi!JOS

Art. 9° O~ lucros liquides da companhia quando excede
rem de 10 % :10 nnno do capital social serão distribuídos
semestralmente ou quando mel hor a directoria entender da
seguinte fórura:

to "/0 para dividendos aos accionistas ,
O excedente será appl.cado a indemnizar o Estado da garan-

tia de juro de 7 % sobro o capital social que porventura o
Governo tiver desembolsado.

Art. lO. Realizada a indemniznção devida ao Estado, os
lucros líquidos da compauhía serão npplicados ús seguintes
verbas:

10 % para dividendos aos accionistas,
O excedente será dividido rIJI tres partes iguaes, urna para

o fundo do reserva, outra para o fundo de amortlzaçào e a
terceira para augmeutnr a quota do- dividendos.

Pnragrapho uníco , Não se fará distribuicão de dividendos
emquanto o capital social desfalcado em virtude de perdas
não rÓI' integralmente restabelecido.

Art. 11. O preenchimento tio, Iu ndos IJi' reserva e amor
tizar,'iio só se julgará effectuado, cessando por tnl motivo as
respectivas quotas, quando o total dos mesmos equivaler ú
somma do capital social, e poderão então s~ll,i.d.os-'"

aos accíonístas, ~ '\- \ í)THrr '1 '.
(/ \~'- - [I~ ()1 ~ . ,

\
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CAl'ITlJLO IV

lJ.\ .\ll:l[[NISTI1Ai;:iO

.ut. 12. A companhin :"'1':', gerj,la por uma direclorw
eonrpostn ,lI) ires uu-mhro» que' ,'Io,~erú d'entre si os respc
1't.iVOS oncaruos do [lI'1'sitil'Il!I', secretarie e thosou reiro o di
vid ira os lr:,halhos 'l'!" :1 ('lia '·OIIIPI:ll:l1l.

§ 1." ()~ dirl'I'lorl'~, illl'lll,il'l' oS da pl'illll'ira dil't:doria,
excrccrü« o mand.uo 1'01' 1"P:O.'o Ih: trcs nnuos c senio rcclo
clveis.
" § 2,0Para o c:rrg'odi' dircctor rC1ILH.:I'-se a pusse de lOOacI.'ues,
que serão íutrnnsler i, eis c inalieuavcis durante a gl'stão do
mandato.

§ ;3,0 Dado o irnpcdhucutn, renuncia ou morto de qualquer
dos membros da t1il'cclori:r,desigllará osln d'entrc os ncoíoutstas
ídoneos quem o substitua nV' Ú reunião da asO'clll!Jli"'a geral,
que elegerá suhstitutu definitivo.

§ 4." O cargo rlc dil't'etl\r I" Iiollorilil"o e gratuito
Art. t:L A' dircC'!orin 1:lIlnpcte :
n) Dirigir as opcr:J('\ír's dn socicdado por si ou seus pre

postos. munidos dc iustrucções n,,,triclas.
b) Nomear c deuiiuir livremente o g-erente do engenho

central c mais cm jll'l'g:1dir-. da sociedade, marcando-I hes os
respectivos ordenados.

c) Confeccíonnr o rogutnmento para o serviço da euiprezu e
1110d i ücul-o quando .i nlg:lr eonvcnicutc .

d) Oruanlzar 1I \t'lalurjo o o h:,II]Jco das operações da
sociedade. "

I') Fixnr e ordenar ns c1DSI"'Z:I" ]Iara ° custeio e reparações
dos estabelecimentos e mntetial di! I'omp:lnhia.

fl necretar c realizar a distr ihu icâo dos dividendos.
O) ltesolver e an nunciur no' chauuulas de enpitnl , receber o

seu producto c escolher lo~nr scguro para o depusito deste,
quando nocessario.

li) Promover a euuvcnicntc collocacão dos prodactos da
fabrica. '

i) Convocar os neoíontstus um assembléa g'crnl, crdinnrin c
cxtraordluarla, quando a julgnr precis».

j) Hl'jll'l':sentnr :1 enmpau hin pnr seu presidente ou membro
que este desig nru', I'CI';IIlII: as :llllol'iriac1l's do p;li/, l<lIllll ,Idllli
nistrativas, como j ndícinos.

Art. H.. A dirl'ctllri:r rcunir-sc-ha todas as vezes que algum
membro della a convoca L e nunca menos IJlW duas vezes por
mez ,
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Art. H.i. A maioria dos votos dos directores presentes ú
sessãotorna válidas as deliberações da direetoria, uma vez
que todos os directores tenham sido convocados.

Art. 16. Lancar-se-hão em um livro de actas as decisões,
com exposições 'dos motivos, quando possivel, devendo as
actas ser assignadas pelos direetores presentes á sessão.

Art. 17. No impedimento de qualq uer director por mais
de lij dias, os outros chamarão para substituil-o um director
com os requisitos do § ;lo do art. 12.

Si o impedimento durar mais de seis mezes, se procederá a
novn eleição na próximaasscrnbléa geral.

11

Art. 18. A asscmhléa geral dos aecionistas reunir-se-há
ordinariamente nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno e
extraordinariamente quando resolvido pela directoria, ou re
querido pela commíssão flscal, ou por um numero de accio
nistas representando um quinto do capital social.

Pnragrapho unico , Nas reuniões extraordinárias não se
permittiui discussão estranha ao seu objecto.

Art. !tI. A assemhléa geral será constituida :
a) Pelos accionistas possuidores de vinte acções iuscríptas

nos registros da sociedado vinte dias antes da reunião.
b) Pelos socíos que munidos de poderes ospeciaes ropre

sentarem accíonlstas nas condições acima.
§ 1.0 Não se j ulgará constituída a assernbléa geral sem a

presença de accionístas representando mais de um terço do
capital realizado.

§ ~.o No caso contrario será convocada outra reumao para
quinze dias depois, podendo-se entiio deliberar com qualquer
numero de nccionistas presentes.

§ :3. 0 Não se julgará constituida a assembléa geral para
tratar dos casos de augrnento do capital, reforma ou medi
flcação dos estatutos, senão por accionistas representando a
maioria absoluta das accõos emittidas.

Art. 20. Nas votações em assembléa geral cada vintena de
aeeões dnrú direito a um voto; nenhum acclonista, porém,
terá direito a mais de 10 votos, qualquer que seja o numero
de suas aecões ,

Paragrapho unico . A votação por procurador não será
admitlida nas eleições da directoria e commíssüo fiscal.

Art. 21. A' assemhléa geral compete:
a) Resolver sobre os assumptos relativos nos interesses gc

rnos da companhia.
b) Eleger a directoria e a commissão ílscal da companhla.
PODE0 EXECUtiVO t~~l 72
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c) Deliberar sobre as contas da direetorla tomando conhe
cimento do relataria e balanço desta e do parecer da comrnís
são fiscal.

d) Resolver a reforma ou modificações nos estatutos, o
augmento do c:1pi!at s_oci111, a.prorogação do prazo da socie
dade e a sua Iiquidação :\1Ite::1 pada.

Art. 22. Aassernhléa geral será presidida pelo accionísta
eleito por acclarnação e a este crnnpeitrá a orgauiznção da res
pectiva mesa.

Art. 2;L As deliberações da asscrnbléa geral, conformes
aos presentes estatutos, obrignm a todos os acclonistas sem
cxeeJlção.

ur

Art. 2'1,. A commissãn Ilscal sprú composta de tres mem
hros eleitos pela assernhléa geral d'cntre os accionistas possui
dores de mais de r;o aeções.

§ Lu O seu mandato ser;', exercido por espaço de Ires annos,
sendo os seus momhros reclcgivels.

§ 2.° Dado o lmpedlmonto, renuncia ou morte de um dos
membros da commissão, ehamarti esta d'entro os acciouistas
idoneos quem o suhstitu« até Ü reuniãu da assernbléa que ele
gerü substituto.

Art. 2ii. Não poderão ser eleitos membros da commissão
fiscal sob pena de nullidade :

a) Parente consangutneo atl; ao 2" gráo de algum dos di-
rcctores.

b) Socio solidário de qualquer dos membros da directoria.
c) Empregado da companhia.
d) Impedidos segundo as disposições do Codigo e das leis.
Art. ~6. A' cornmissão fiscal compete:
a) Acompanhar, por meio til) qualquer dos seus membros,

as operações e o, trabalhos d11 dtrectur ia e assistir a esta com
seus euuselhus, iudicnr as provideneias que julgar uteis ;
examinar, todas as vezes que lhe aprouver, a escripturução e
tudo quanto pertença ú companhia; propor e promover tudo
quanto Iôr a hem dos interesses da mesma.

b) Apresentar todos os annos em assembléa geral, conjun
ctamente com o relatorio da directoria, o seu parecer sobre
esse relatorio e a marcha dos negocios da companhia.

c) Convocar a assemhléa geral em sessão extraordínarla
quando jnlgar conveniente aos interesses da companhia.

Art. 27. Todos os cargos da cornmissão Ilscal são honori-
flcos e gratuitos, L
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DECRETO N. 82\16 - DE ~9 DE OUTUBRODB 188L

H39

Promulga o tratado do oxl.l'a.dicil.o d.o criminosos celebrado ontre o Brazll e
os Paizes-Baixos em I "o'Jll~ho de ISS"

Tendo-se concluido e assignado nesta Côrto, no dia l° do
mez de Junho do corrente anno, entre o Brazil e o Reino
dos I'alzes-Baixos, um Tratado de extradição de criminosos;
e tendo sido esse Tratado mutuamente ratificado, trocando-se
:IS ratificações, tarnbem nesta Côrte, no dia lj, do mez de
Outubro corrente: Hei por bem que seja observado e cum
prido tão inteiramente como netle se contém.

Pedro Luiz Pereira de Souza, de Meu Conselho, l\Iinistro
e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros, assim o
tenha entendido e faça executar, expedindo os despachos
neeessarios. Palacio do Rio de Jnnei 1'0 em 29 de Outubro
de 1881, 60" da Independencia o do Importo.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.

Nós, Dom Pedro Segundo, por Graça de Deus e Unanime
Aeclauioção dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor
Pcrpeiuo do Brazil, etc.

Fazemos saber a todos os que a presente Carta de appro
vação, conílrmação e ratificação virem, que no dia primeiro
do rnez de Junbo do corrente anno concluíu-se e assígnou-se
nesta Cõrte entre Nós c Sua IIIage~tade o Rei dos Paizes
Baixos, pelos respectivos Plenipotenclarios munidos dos
competentes plenos poderes, um Tratado de extradição de
criminosos do theor seguinte:

(Traducção).- Tratado de extmdiçiio entre o Brazil e os
Paizcs-Baixos

Sua Magestnde o Imperador do Brnzil e Sua ~Iag()stade o
Ilei dos Pnizos-Baixos, tendo resolvido de eommum accõrdo
concluir um Tratado para a extradição de criminosos, tio
mearam para esse fim seus Plenipotenciarios, a saber:

Sna Magestalle o Imperador elo Brazil, o SI'. Pedro Luiz
Pereira de Souza, do Seu Conselho, Deputado á Assembléa
Geral, Grã-Cruz das Ordens ela Legião ele Honra de França,
e da Estrella da Ilomania, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias Estrangeiros, etc., e

Sua Magestade o Rei elos Paizes-Baixos, o Sr. F. PaIm, Ofll
cial da Ordem da Rosa do Brazil, Cavallelro da lteal Ordem
Americana de Izabel a Catholica de Hespanna, e da Heal
Ordem da Corôa de Itália, Consul Geral interino dos Paizes
Baixos no Brazil, etc,
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Os quaes, depois de se haverem communicado seus plenos
poderes, que acharam em boa e devida Iórma, convieram
nos artigos seguintes:

AI\TlGO 1

O Governo Brazllciro I: o Govorno dos Paizcs-Bnixos
oompromeuom-so 1\ entregar reciprocamente, de cunfor
midade com as regras cstahelecidas pelos artigos seguintes,
exceptuados seus uacionacs, os indivíduos condernnados,
accusados on pronunciados por alg um dos crimes ou dclictos
adiante mencionados, commeuídos fura do territorio da parte
roquerida :

1." Auentado contra a vidn rloSohernuo uu dos Membros de
sua Familin ;

2. o Ilomícidio, as'a"j natil, p;, rrlcidto J infanticid io, enve
nenamento ;

3." Aborto;
4. o Ferimentos voluntnrios, dos quacs resulte grave in

commodo de saurlo ou iuhnhilitaçãn de serviço por mais de
Ulll moz seg-undo a Ir~j,;la(.:;io hraz ileirn, ou por mais de
vinte dias segundo a ll'gislaç;'lo necrlnudcza, ou praticados
com premeditação .

5. o Estupro'ou' qualquer outro attontado contra o pudor,
praticado com violcncia ;

6." Biguuiia ;
7. o Furto, occultação, suppressão, subsütuição ou suppo

sição de criança ;
8.0 Coutralaoção, falsir1cllç5n ou alteração de moeda, omissão

ou introducção na circulação, ou participação dolosa na
emissão de moeda contrafeita, f~l~ificaIJn ou alterada j

!l. o Fnlsiílcução dos sellos do Estudo, dos bilhetes de Banco,
effeitos puhlicos, e dos carirnhos, cstampilhns o marcas, lia
papel moerla, e de sellos do Correio;

10. o Falsilic:lção de escripturu publica ou authentica, de
commerclo ou do Banco; on de escriptura particular, com
exrepção da falsilicaç50 I:olllllletlilla em pass:lportos, guias (lo
viagem (fimilles de !'uute) e cu,'titica(Jos;

11. 0 Depoimento falso, suborno de testemunhas, perjutlo ;
12. o Corrupção (suborno) de funccionarios puhlicos, con

cussão, subtracção 0\1 desvios prnticndos por cobradores
ou depositarios puh licos ;

13. o Incendio voluntarío :
1!1.° Destruição ou derrubumcnto voluntario, por qualquer

meio, no todo ou em parte. de editlclos, pontes, diques 0\1
calçadas, ou de outras construoções de propriedade alheia ;

!fi.o l'~rda, eucalhação, dcstruicão ou estrago ilIegal e
vaIuntarto ctn nnvros ou outras enliwrcacões (barataria)'

W. o Levantamento e rcvoun da triprJlilção a bordo de' urna
embarcação coutrn LJ capit;io ou qualquer outro snpertor :

17. 0 O f:l(:to 110 pllr voluntarinrnento 1'111 p0ri{,:o um
comboiu sobre UllI caminho de ferro;
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18.o Furto commettido com circumstancias aggravantes ;
19. o Abuso de confiança, nos casos previstos simultanea

mente pela legislação das duas partes contratantes;
20. o Bancarota fraudulenta.

\ Ficam comprehendidas nas quallfícações precedentes a
tentativa e a complicidade, desde que sejam puníveis pela
legislação do paiz a que Iór pedida a extradição.

Parngrnpho unico , Quando o crime ou delícto, que mo
tivar o pedido de extradição, houver sido commettido em
território de terceira potencia, poder-se-há dar andamento ao
pedido, si a legislação do paiz requerido autorizar em caso
semelhante o julgamento dos mesmos actos quando prati
cados tora do seu territorio.

Artigo 2

A extradição não terá lagar:
Lo No caso de ser o crime ou delicio commetlido em

terceiro paiz, quando o pedido de extradição fúr feito pelo
governo desse paiz ;

2. o (Juando o pedido Iôr motivado pelo mesmo crime
ou delicto, pelo qual o individuo reclamado tenha sido jul
gado no paiz requerido, e ahí condemuado, absolvido ou
despronunciado :

:1. 0 Si a acção ou a pena estiverem prescriptas de confor
midade com as leis lIO paiz ao qual se houver pedido a ex
tradição.

Artigo :1

A extradição não se effectuará emquanto o individuo re
clamado estiver sendo processado pelo mesmo crime ou de
licto no paiz ao qual se houver pedido a extradição.

Artigo lI,

Si o individuo reclamado estiver sendo processado ou
cumprindo sentença por infracção diversa da quo tiver
motivado o pedido cio oxtrndição, osta só será concedida de
pois de se terminar o processo no paiz a que houver sido
pedida, c, no caso de condomnaçâo, depois de cumprir o
mesmo individuo a pena ou de ser perdoado.

Todavia, si pela legislaçâo do paiz que pedir a extradição
puder resultar dessa demora a presorlpção da acoão, será
concedida a extradição, si considerações espeoiaes 11 isso se
não oppuzerem, mas com a obrignção de fazer voltar o indi
viduo entregue, logo que se conclua o processo no dito paíz ,

Artigo ti

Fica expressamente estipulado que o individuo entregue
não poderá ser processado nem punido, no paíz ao qnal se
tenha concedido a extradição, por qualquer crime ou delicto
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não previsto pelo presente tratado e anterior á sua extra
dição; e tambem que não poderá ser entregue por tal crime
ou delicto a terceiro Estado sem o consentimento do que
houver concedido a extradição, excepto si lhe tiver sido pos
sivel deixar o dito paiz dentro de um mez contado do seu
julgamento, ou no caso de eondemnaçào, depois de cumprir
a sua pena ou de ser perdoado.

Artigo G

As disposições do presente tratado não são upplícaveis ás
pessoas accusadas de algum crime ou delicto político.

Conseguintemente, o individuo entregue por motivo de
algum dos crimes 011 dolictos communs mencionados no
art. f, não póde, em caso :dgum, ser pruccssnrlo e punido,
no Estado :10 qual houver sidn concedida :1 extradição, por
crime ou delicto política por elle cormueuido antes da ex
tradição, nem por facto conncxo com semelhante crime ou
delicto politico.

Artigo 7

A extradição será pedida por via diplomntica, e só será
concedida á vista do original ou de traslado authentico de
sentença oondernnatorin, de despacho de pronnncía ou de
mandado de prisão (ordonnance de mise en IlcclIsation on de
renvoi devant la [usuce rcprcssice avec malldat d'llrrél) ex
pedido na fórma prescripta pela legislação do paiz que fizer
a requisição, e indicando o crime ou o delicto de que se
tratar, assim como a disposição penal flue lhe fuI' applieavel .

Si dentro de tres mezes, contados do dia em que li indivi
duo pronunciado, accusadu ou condemuado tiver sido posto
á sua disposição, o agente diplomntico flue o reclamou, uão
o houver feito partir para o paiz reclamante, e si a sua prisão
não dever ser mantida por outra causa, será posto em
liberdade c não poderá ser novamente preso pelo mesmo
motivo.

Neste casa as despezas correrão por conta do geverno re
clamante.

Artigo 8

Os objectos apprehendidos em poder do individuo recla
mado serão entregues ao Estado reclamante, si a competente
autoridade do Estado requerido tiver ordenado a sua en
trega.

Artigo 9

O estrangeiro, cuja extradição Iõr pedida por motivo de
algum dos factos mencionados no art. 1°, poderá ser preso
provisoriamente em cada um dos dous paizes, segundo
as fórr.nas e regras estabelecidas pela legislação do governo
requerido.
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Artigo 10

lH3

Quando, no seguimento de urna causa crime, um dos go
vernos julgar necessaria 3 audição de testemunhas que se
acharem no outro Estado, expedlr-se-ha para esse fim carta
rogatorla, por via díplumatlea, e a ella se dará cumprimento,
observando-se 3S leis do Estado em que as testemunhas
sejam convidarlas a comparecer.

Todavia, em caso urgente a autoridade [udiciarla de um
dos Estados poderá expedir carta rogatoria dlrectamente á
autoridade [udiciaria do outro Estado.

'I'odn carta rogatoria, que tiver por fim pedir audlção de
testemunhas, deverá ser aeompanhnda di) tradueção em
trancez ,

Artigo 11

Si n'um processo crime for necessario ou se desejar o
comparecimento pessoal de alguma testemunha 110 outro Es
tado, o sou governo a induzir:'! a annuír ao convite que pura
esse fim lhe houver dirigido o outro governo, e no C3S0 de
consentimento se lhe abonara uma Indernuiznção razoavel
a titulo de despezas de viag-em e de estada.

A testemunha, qualquer que seja a sua naclonalidade,
que, tendo sido citada em um dos dous paizes, comparecer
voluntartamen te perante os juizes do outro, não poderá sor
nhi processada ou presa por Iaetos ou condemnações cri
mínaes anteriores, nem sob o pretexto de complícídade nos
factosque houverem motivado o processo em que figurar
como testemunha.

Artigo 12

Quando em uma causa crime se julgar util ou ne
cessnrio proceder ú ucareação de criminosos presos no outro
Estado, ou obter cornmunicação de peças de convicção
ou documentos existentes eru poder das autoridudes do
outro paíz, tar-se-ha o pedido pai' via diplornatica, e este
será nttendirlc, salvo si razões espeeines :1 isso se oppuzerem,
sob conrllção de serem devolvidos os criminosos e as peças.

Artigo t:J

o transito, pelo terrilorio de uma das partes contratantes,
de algum indlviduo entregue pOI' terceira potencia á outra
parte, e que não pertença ao paíz de transito, será concedido
mediante li simples apresentação, em original ou por cópia
authentíca, de um dos netos do processo mencionados no
art. 7°, uma vez que o facto que motivar a extrndição esteja
comprehendido no presente tratado e não entre nas pre
visões dos arts. 2° e 6°, e que o transporte se fa;a, quanto
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á escolta, com o concurso de funccionarlos do palz, que auto
rizar o transito pelo seu terri torio .

As despesas de transi to correrão por conta do paiz recla
mante.

Artig-o 1~

Os governos respectlvosreuuncíam o direito de fazer qual
quer reclamação que tenha por objeoto a restituição das
despezas de manutenção, transporte e outras que possam
resultar, nos limites de seus respectivos territórios, da extra
dição dos pronunciados, accusados ou condernnados, do
transporte e devolução dos criminusos (IUe tiverem de ser
acareados, e da remessa e reatituição das peças de convicção
ou dos documentos, assim como das que resultarem da exe
cução das cartas rogatorias, sal1'0 si se tratar de exames
crimlnaes ou medíeo-lounos .

No caso de se preferir o transporte por mal', o individuo que
tiver de ser entregue :orá conduzido ao porto designado pelo
agente díplomatico ou consular do governo reclamante, a cuja
custa será embarcado.

Artigo Iti

O presente Tratado só terá execução 20 dias depois de pro
mulgado na fórma prescrípta pelas leis dos dons paízes.

Continuará em vigor durante seis mezes depois de denun
ciado por um dos dons governos.

Será ratiflcado, e as ratificações serão trocadas no Ilio de
Janeiro no prazo de seis mezes, ou antes, si fUI' possivel ,

Em fé do que os respectivos Plenipotenoiarios assígnaram
o presente Tratado e o selluram com os seus sellos.

Feito em duplicata no Hio de Janeiro no dia primeiro de
Junho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo
de 1881.

(L. S.) Pedm Luiz P. de Souza.
(L. S.) F. Paim.

Protocolio anllexo ao Trauui» de extraâicão entre o Brasil eo,
Paises-Bai.cos do 1li de Junho de 1881

Fiea expressamente entendido que a estipulação do art. 9°
do Tratado só se applica aos Paizes-Baixos, por isso que no
Brazil, onde não lia lei sobre extradição, esta ti concedida
pelo Governo, segundo as suas convenções, sem a intervenção
de qualquer tribunal.

O presente protocollo terá a mesma força e valor que o tra
tado 8 que se refere.

Feito no Rio de Janeiro no l° de Junho do anuo do Nasel
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1881.

(L. S.) Pedro Luiz P. de Souza.
(L. S.) F. Paim.
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E sendo-Nos presente o mesmo Tratado, cujo theor ficaacima
inserido, e hem visto, considerado e examinado por Nós tudo
o que nelle se contém, o Approvamos, Conflrrnamos e Itatifl
camas, assim no todo como em cada um dos seus artigos e
estipulações, e pela presente o Damos por firme e valioso
para produzir os seus devidos effeitos, Promettendo em Fé e
Palavra Imperial Observai-o e Cumpril-o invíolavclmcnte, e
Fazel-o cumprir e observar por qualquer modo que possa ser.

Em testemunho e ílrmczn do (1IH~ Fizemos passar a pre
sente Carta, por NósAssignadu, sellada tom o sello grande das
Armas do Imporia e referendada pelo Ministro e Secretario
de Estado abaixo assiguado ,

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dez dias do mez de
Setembro do anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos oitenta e um.

(L. S.) PEDRO IMPERADOR (Com Guarda)

Pedro Luiz Pereir« de Souc«.

DECHETO N. 8297 - DE 29 DE ourunno DE 1881.

Approva os estatutos tia Cpmpanhía tio Tvansportes Murilimos do porto tia
Bahia e nutoríza-a a fu nccínn ar.

Atlendendo ao quo Me requereu a Companhia de Transpor
tes Maritimos do porto da Bahia, devidamente representada,
e de conformidade com a Minha Immediata Rosolucão de :22
do corrente mez tomada sobre parecer da Secção "dos Ne
gocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 2í de Agosto ultimo, Hei por bem Approvar os seus
estatutos e Autorizai-a li Iunccionar ,

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros e interino
dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 29 de Outubro de 1881,600 da Independencia e do Império.

Com a rubrica de Sua Magestade oImperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.
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Projeeto de estatutos da Companhia -- Trans
portes Mariümos -- do porto da Bahia

TITULO I

OH/:ANIZAi,:ÃO, C:U'ITAL R FL\i DA (;OYPANIIIA

Art, LO A sociedade eouuna nd ittuia c-- Gonçalves Costa &
COIl1P,-, estahl'lf'cida nrstn praça desde IH de Janeiro dtl
lHtiH, lictl cunvvrt l.ln em c.uupunhia i11'nolllin:lua - Trans
portes Maritimos - c torú sua "éuc na eapital desta provinda.

Art. ::l.o Os socios que cornpoern :, cxtincta firma são os
mesmos nccionlstas (la nova companhia, com o capital reali
zndo de tiOO:OOOl\, quo ser.l dividido em 5,000 acções de IOo;~
cada uma ; os accioulstas a (IUe couberem Iracções de acções
são obrigados a vendei-as ou completal-as.

Art. 3.0 As transferencías de acções serão (Ditas por termo,
em livro proprio, no escriptorio da compunhia, assigrmdo pelo
vendedor, comprador e gerente, sendo as acções averbadas
pelo mesmo gerente.

Art. fl.. o O capital de tiOO:OOOõ é representado por todo o
material Iluctuantc, propriedade c mais sohresalentes des
criptos nos livros sor ine-. daquol!a sociedade, a qual se con
síderarti extincta logo fIue a companhia puder funocíouar ,

Art. 5." O" fins desta companhia são os seguintes :
Prestar ao commercio mnritimo com promptídão, segu

rança e economia, meios tlo descarregar e carregar todos os
generos que por importação ou exportação conduzirem os
navios a vapor e :'( vela que vierem a este porto; nssiui como,
fornecer-lhes aguada, rehorul-os de uns para outros aIICO
radouros dentro 110 porto, e mesmo fúra delle, nas proxi
midades da hurra, si assim convicr ,

Art. ti." Os preço, IJl'loll serviços prestados iÍ navegnção e
ao connuerc:o maritimo, de que trata o artigo anterior, serão
lixados em umn tahelln organizada pelo gerente, ouvido o
conselho üscal, e que ser.i reformada quando houver pre
cisão.

Art. 7.° Para doserupenho dos fins de que trata lJ art. [jo,
ílca a companhia hahilitada com tOI]O o material da socíe
dade Gonçalves Costa & Comp. que lhe fica pertencendo
pela extincção da referida soeieil:llle e com o mais que de
futuro venha a adquirir.

Art. 8, o Considerar-se- hn organ iznda 11 companhia e habili
tada a entrar em seus trabalhos, depois de upprovndos os
presentes estatutos pelo Governo Imperial.

Art. 9.0 Na fórma do que preceitua o art. 2:18 do Codlzn
Cornmercial, nenhum nceionista é responsavel por mais do
quo o valor das al'I:11l'5 que possuir.
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ArL 10. A duração da companhia ser:'! de 20 annos, con
tados da data do decreto imperial que approvar os pre
sentes estatutos, podendo porém este prazo ser ampliado.
si os acclonístas que repre:;ental'elll dous terços 110 capital
assim resolverem e o GOVi:rno Impcríal o permittir.

Art. H. Qnandovenham a realizar-se prejuízos que absor
vam metade do capital sncial, a liquidação da companhia po
derá ser proposta, disnutirla e votada por uma assembll'a
geral composta por accionistas que representem pelo monos
dous terços do mesmo capitnl, ticando assim restringido o
prazo estabelecido no artigo antecedente.

Art. 12, Findo o prazo Ih duraçào da cOlllpanhia e resol
vida a sua liquidação, esta se fará, vendendo-se, em hasta
publica ou particularmente por junto 011 em separado ou
finalmente corno fôr Ilelibel'ndo pela assernbléa :.;cral, todo o
material e bens moveis o do raiz da companhia; e, pago o
passivo a que porventura possa estar l'í~,;pomnvel, se dividirá
o restante que ficar pelos accionistas, na proporçàn de suas
acções.

TrTFLO 11

DA All\lINr';TRAçÃo DA COMI'A:fIlIA

Art. 13. A administração da companhia scrá exorci.la por
um gerente, accionista ou não, eleito nnuu-Imente pela
assemhlea geral por maloria relativ« de votos, com o nrdc
nado de (j:0008, ordeuad. este que pOllllrú :;1'1' rnudiflcadc 011
alterado em qualquer sentido pela IIWSIIl:l ussernbl-:a geral,
segundo as circumstancias da co.upnnhin. Este ~el'l~nte
cujas attrlbuições e obrigações serão estalJeleciílas no til. :1",
poderá ser reeleito indeflnldnmentc.

Art. 14. Além do gerente de que trata o artigo antece
dente, haverá uma cornmissão fiscal composta de trcs mem
bros tirados d'entre os accionistns ela companhia, eleita igual
mente todos os annos pela assemhlca geral por maioria rela
tiva de votos, commissão também rrelegivcl ú qual tlca su
bordinado o referido gerente, corno se verá do, arts. 17 e 18
nos quaes serão especifleadas :IS attributções c obrigat:õcs
tanto do mesmo gerente, como da commissãe de que se trata.

Arl. W. Na falta ou ausencia de algum dos membros do
conselho fiscal, será chamado para o substituir o írumedlato
ncclonista votado para o referido cargo.

Art , iG. O impedimento do gerente, por motivo de mo
lestia ou ausencia maior ele tiO dias, será preenchido por
qualquer pessoa, em todo o caso empregada <In companhia, a
quem o mesmo delegar seus poderes "oh sua re,pon;::dJilidade,
de accõrdo com o conselho fiscal,
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TITULO III

DO armE'iT" F, SUAS OIlUIGAÇÕES

Art. 17. O g-erento ji UHI empl'ol-;ado da companhia eleito
annunlmentc pela assnmhlén gorai, c que S,') elln pouorà
doruittir, qunndo assim 11 julgnr convenlcntc.

Ao gerente compete:
~ 1." üepresentar a companhia em todas as suas relações,

admluir II dernittir os cmprogados quo lho tícam tmmedia
tamente subordinados, marcar-Ihos salario de accôrdo com
o conselho Ilscal c anuunl mente indicar os que mereçam
gratiflcaçõcs pelo seu zelo, nctividade e honradez, no ser
viço da companhia, para que o mesmo conselho fiscal auto
rlze ou não essas gratilil'ar,ões.

§ 2.° Organizar uma oscripturação regular e conservai-a
em dia, de fórma que no fim de cada mez apresente ao
conselho ílscal !llll halanceto demonstrativo do actívo f'

passivo da companhia,
~ :1.° Assignar os títulos de divida da companhia, que

para execução de S()IlS trabalhos e empregos lhe seja indis
pcnsavel contrahir, ouvindo previamente o conselho fiscal
e obtendo deste approvação escripta no livro das setas de
suas sessões; sendo-lho expressamente prohibido assígnar
qualquer desses títulos sem n dita approvação prévia, sou
pena de ser logo deniittido e de responder por qualquer
prejuízo. •

~ ~.' Ter sempre do promptidão os vapores, alvarengns,
lanchas e mais vehieulos (IUU satisfuçam as necessidades do
commercio rnarülui«, zelar a hoa couservação de todo o
material e mandar Inzer reparos, amarrações e pertenças
relativas aos referidos vchiculos, de íúrma que nada lhes
falte nem seja distrahido.
~~. U Indicar ao conselho flscnl os ohjectos que 11 compa

nhia precisar adquirir. para ello autorizar a eomura, afim
<lu que tenha sempre cOlllplnto o seu nruterinl , teudo sem pro
o maior cuidado IlO deposito (h~ sohrcsalcntes e carvão.

§ 6.° Organizar os balanços semestrnes, entregal,os :10
conselho fiscal com Si\U relatorío. athn de serem presentes
:í assernhléa ger:iI nas suas sessões respectivas.

§ 7." Receber tudo quanto constituir receita da compa
nhia e pagar as despezus autorizadas pulo conselho fiscal,
recolhendo a um estabelecimento bancario, indicada pelo
mesmo conselho, todas as sommas entradas na caixa, não po
dendo conservar em seu poder quantia superior a i :OOO~OO().

§ 8.° Fazer lavrar em livro proprio, no escrlptorio da
companhia, as transterencias das noções, assignando com os
vendedores e compradores os respectivos lermos e a verba
de translercncia das mcsmns ncções.
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~ 9." Organizar regularmente as diversas classes de em
pregados e distribuir o serviço de fúrma quo seja feito com
presteza.

§ 10. Inscrever em um livro proprio todos as alvarengas,
vapores, lanchas, saveiro", etc., por seus nomes e numeras,
sua capacidade de carga, objectos que lhe sejam proprios,
como ferros, correntes, encerados, baldes, varas, cabos,
etc. etc.

TITULO IV

DO CO:\SELIIO FISCAL

Art. 18. O conselho üscal ó composto de tres accionistas
da companhia c deitas :mnualmcntc pela nssernhléa dos
aecionistas; c ó da SUH attrihuiçào :

§ l.0 Auxiliarcom suas luzes e intelligcncia o gerente,
a quem na falta de cumpriinento de seus deveres poderá
suspender do exercício do cargo, dando logo conhecimento
á assembléa geral, para providenciar como entender.

§ 2. ° Assignar com a mesmo os cheques da conta corrente
da companhia e as actas das sossôes em que autorízat-o a
passar qualquer titulo de responsabilidade em nome da
mesma companhia.

~ 3.0 Examinar os documentos de receita e dcspeza, con-
ferir os balnnços annuaes, e de tudo dar conhecimento á
nssernbléa geral dos accionistas, emiltindo qualquer parecer
sobre o relatorio do gerente nas épocas ordinarias e con 1'0
cal' exl.raordinariamentc a mesma assemhléa quando enten
der necessario :IOS interesses da enrnponhia.

§ 1." Conhecer da necessidade di) aef]uisif::io do material
preciso para a comp:iIlhia e dos meios de adquiril-o; auto
rizar o gerente para compra do mesmo, assim como para
venda de qualquer proprie1ladü movel ou íluctuauto quo
'seja dcsnecessaria á compan hia .

As vendas das propriedades ímmovcis, porém, sr"J poderão
ser deliberadas por accionistns que representem metade do
capital em sessão da assembléa geral.

TITULO V

Arl. 19. A assembléa geral compõe-se de todos os accio
nistas e deverú ordinariamente reunir-se em Janeiro o Julho
de cada anuo para lhe serem apresentndos os balanços de
:10 de Junho e :31 do DczllmlJro, e extraordinariamente quando
o conselho fiscal a convocnr, ou quando lhe flir rcqucrulo pnr
necíonístas que representem :If'çues 110 vnlor di' 100: 000:' 1"'10

menos.
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Art. 20. Os trabalhos das assernbléas gcraes serão dirigi
dos por um presidente assistido por dons secreta rios anuual
mente eleitos na eonforrnidnde do que nos artigos antecedentes
fica estatuído com relação ao gerente c commíssão fiscal.

As assernbléas geraes reputar-se-hão constituidas legalmente
para poderem fnnccionar, quer ordinarin, quer extraordína
riameuto, exccp~~ão feita rios casos de que tratam os arts. li
e 25, quando COlllposI:18 por accionistas que representem
1lI1l quinto do c:rpital s()('i:d,

Art. :H. Não se mil 11 i mlo arcion istas que preencham o
capital exigido p~rn n ,:(''5:10 da assetubléa gllral, o gerente
Iar.i nova l;on\'I)(;;II:;II' :dÓ tres dias depois, e nessa occasião
qualquer nUIl1I'fO que ;;1' :q'resenlar I" legitimo para deliberar.

Art. 2:l. Na assem hlóa geral de Janeiro, depois di) appro
vado o hnlauço, scdo elnitos o ucrouto e membros do COTlSC
lho Iiscal, prcsidou tc e Sl'l'l'clarios 11:15 us-crubléas geraes, por
maioria relativa de votos.

Art. 2:L Nas asselllld"':ls ger:lcs, quor ordinarias, quer ex
traordinarias, poderão ser "pl'l'scnt:ulas e discutidas quaes
quer propostas lelldellll:s :IOS neg-'lI'ios da companhia, mas
as que disserem respoit') ;í liquulaçào lia companhia ou alte
ração e refnrrua de estatutos SI"~ poderão ser postas a votos
de conformidade com o dispostn IIOS arts. li e 2:i.

Art. 2L Todos os al'ei(lnistas da companhia poderão assis
tir e tomar parte nos tr.ihalhos d:ls nssernbléas ger:les, quer
ordinarias, quer extraurdinat i1S, mas só poderão votar os
que tiverem pejo menos lO ac~'ões e ser votados os que
possuirorn de 50 :1Cl;ÕCS para ci mn . U numero de 10 acções
dá direito a um Voto o de ,jO :1 dous, e assim por diante de
50 em riO attí 10 votos, numero .nnxírno queJ)(~dl'ter qualquer
accionista, seja quul F,\r o (':Ipital ou numero de acções que
possuir ,

Art. 2:i. As votações l/IH' detorminarern alteração de esta
tutos ou a liquidação da enmpnnhia serão nominaes, e só
terão cffeito quando representarem dous terços, pelo me
nos, do capital social, precisando a de reforma de estatutos,
além disso, da acquiesel)lu'i:1 do (;uverno Imperial.

Art. 21;. Os aeeionist:I,s allSl'nles PIJ(II'1ll ser r.-prcsentados
por sem; procuradores etu todas as rcuuiõns lIa companhia,
para todos os üns, cxceptuando somente a eleição do con
selho fiscal e do gerente e da mesa das assernbléas gemes
cm que não podem iutorvir,

TITULO VI

DOS nrvmcxnos E FUNDO DF: HESlmVA

Art. 2i. Nos dias :1O dtl Junho c:lI do Dezembro de cada
[1I1T10 se prooerlerá ao balanço, aílm de serem rlistribuitlos
pelos acclonlstas os "11:1'(1' lillUidos do semestre.
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Art. 28. Entende-se por lucros líquidos de carln semestre
o que ficar da receita relativa ás operações concluídas no
mesmo semestre, depois de dcduzírem- se as despezas ordi
narías da companhia e mais 10 ';:, para fundo de reserva,
destinado exclusivamente a fazer face a qualquer perda do
capital social; não podendo ser feita distribuição alguma de
dividendos emquanto o capital desfalcado por perdas não
Iôr inteiramente rcstabnlncido.

Art. 29. Consideram-se lkspczns ordinarias da companhia
e serão deduxidos da receita de cada semestre o'> honornrios
do gerente, salarios dos mais empregado" soldadas da gente
do mar, aluguel do escriptorio e armnzens, díspeudio feilo
com a conservação do material fluctuante e fixo e finalmente,
todos os mais gastos reclamados pelas necessídndes do serviço .
. Art. ao. Emquanto o Iundo de reserva não attinair a 00 "
do capital social, não se poderá dividir pelos ncclonistas mais
de 8 ,; :10 anno ; o excesso (havendo-o) sorú applicado a
engrossar o mesmo fundo de reserva.

Art. :11. Quando o fundo de reserva houver nulngldo a
tiO % do capital sucial, nada mais s'~ deduz irti dos lucros
liquidas obtidos em cada semestre, os quaes passarão a ser
divididos em sua totalidade pelos :le(~ionistas.

Art. :l2. A debito da conta de íundo de reserva, quando
c ;ta tenha credito pnra isso, será levado ;í importancia de
qualquer emIJ;m:ar::io ou outro qualquer hem da cornpanh ia
que venha ;1 desnpparccer por algum sinistro ou os dous
terços da despoza que seja necessurlo Iuzcr -sc para repor
no antigo estado, levando-se o outro terço a debito tia conta
de despezas ordinarias ,

Tll'ULO VII

DISPlJSlllÕ~;S GEIl .... ES

Art. 33. O gerente eleito depois da opprovação destes
estatutos pelo C;overno Imperial, receberá do sctual gerente
tia extincta soriedade ('111 comm.mdila, Gonçnlves Costa &:
Cernp. todos os bens pertencentes á mesma, seus ar.ces
soríos, arcíuvo o tudo quanto existir conforme o balanço e o
respectivo inventario.

Art , :li. O gerente, assim corno todos os empregados da
companhia, são responsaveis pelas perdas e damnos que
causarem á compnuhia. quando provenham de actos ou
omissão em que se manifeste fraude, dólo, malicia ou ncgli
gencia de sua parte no cxcrcicío de suas runcções,

Art. a5. O gerente e conselho fiscal procurarão sempre
terminar por meio de arhí tros todas as contestações que so
possam suscitar nos negncios da companhia em sua liquida
ção particular, do accõrdo com o art. :l" da Lei n. 1:150
de 1!J. de Setembro de 1866 e Decreto n. :\900 de 26 de
Junho de 1867. (Seguem-se as assígnaturas.)

d'\J.V'Id'J\:A;'v"
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DECHl~TO N. 82\18 - DE 2\1 ns OUTUBRO DE 1881.

Considera [ustlrlcado o oxecsso .lo prazo mareado para eonelusão da
viagem redonda Icita 1'010 paquete CaldctOII.

Hei por bem, do conform idade com a clausula 23"do contra to
approvado pelo Decreto n. 60'18 de !I, de Dezembro de 1875,
Considerar justitlcadn o CXCI1S,0 tio prazo marcado para con
clusão da vlagom rcdonda, começada a 25 de Julhoc termi
nada em 17 de Agosto ultimo pelo paquete Calderon da
Companhia Lioerpoo! Brazl! anil Riuc: Plate Stcan: Naoi
!/Mion.

Pedro Luiz I'ereira de Souza. 110 l\Ieu Conselho,
Ministro e Secretario do j<;stndo dos Negocios Estrangeiros e
Intcriuo dos da A~Til'ultl1l'a, Cornmercio e Obras Publicas,
assim o tenha en tcndirlo e f:lça executar. Palacío do Hio
de Janeiro em 2\1 de Outubro de 1:-<81, 60" da Independeuciu
e do Impcrio.

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador.

J'('(II'O 1,I/i: Percir« dI! Souzo.•

DECnETI) N. 8:~\)\}-lm 2!lIJE OUTUIlRII DE lB8t.

Con-ed« pdyil~gio a llnrnardi no Salomolli: para o apparclho do sua in
lC.1Ç:lO 1\t'1I011Iill:lilo --Fabl"ldor E("l)lIomieo.

Aucndondo <la que !'tIl' requereu Bernardino Salornoni, e de
conformidade l'01ll o parecer do Conselheiro Procurador du
Corl13, Soberania e Fuzcnda Nacional, Ilci por bem Conce
der-lhe privilegio, por cinco annos, para o apparelhn rncea
nico de sua tnvençào, .lonnutinndo-> Faiscador Econornico
segundo o desenho o dcscript,:~o que depositou no Archivo
Publico, com a clausula de que sem o exame prévio do refe
rido apparelho não será eflcctivo o privilegio, cessando a
patente nos casos previstos no art. 10 da Lei de 28 de Agosto
de i830.

Pedro Luiz Pereira de Souza, do "leu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocíos Estrangeiros e interino
dos da Agricultura, Conunercio e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro
em 29 de Outubro do 1:-<81, (iO') da Independencia e do Imperío.

Com fi rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador.

Pedro Lúiz Pereira de Souza.
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DECHETO N. 8300-DE 29 DE ourunno DE i881.

Wi3

Courcdn privilegio a Josó Frnn tí para a ruaehín a de sua invenção, donomi
Jlada-ApJl.ar~l~o Elec.ru-mndí e« de Josú Fronti ,

Attcndcndo 110 que Me requereu José Fronti, e de conformi
dado com o parecer do Conselheiro Proeurnrlor da Corôa, 80
heranin e Fnzeudn Nacional, Hei por bem Conceder-lhe pri
vilegio, por tO 11Iml):;, para a machiua olcotrtca de corrente
continua sem liquido tino, do sua Invenção, :l qual deno
miua-c-Apnarelho Elertro medico de José Fronti - segundo
a descripçãn c desenho que flcam arch ivados .

Pedro Luiz Pcr.-Irn dl~ SOUZlI, do Mr-u COllsnlho. Ministro e
Secretario d" Estado dos Neg-oeios Estr:tngeiros o interino
dos da Ap:ricultura. Commcrcio n Libras Publicas, assim o
tenha entendido e Iar.a executar. l'alaci» do Hio do Janeiro em
29 de Outubro de 1881, eo- da lnrlcpcudcncia c do Imperlo ,

Com a rul-ricn do Sua ?\!lIgestllde o Imperador.

Pedro Lsii: Pereira de Souza.

DECLU~TO N. 8:JOI-DE2U DE ourunno DE 1881.

Concede prhilegie a Ignucio Hnynm n do da Fonseen. José do Gouvêa Men
donça ° Antonio José Barbnzn de 1)li.oira para íahriearom, ossonci a d e
torcbi nti na (abua-razJ ° breu 1'010 l,rOI'CS50 do sua invenção.

Attendendo :JO que Me requerera In limado Itaymundn da
Fonseca, José do (}ouvêa Mendonça e Antun io José Harhoza
de Ulivcira, (1 de conformidade com o parecer do Couse
lheiro Procurndor da Corôa. Solicra nia o Fazenda Nncional,
Hei por bem Conceder-Ihcs privilegio, por 10 annos, para
fahricarern csscucia de terehintina (aglla-raz) r, breu, pelo
processo de sua invenção. segunllo :: desl':'ípçiío e amostras
que deposítarau: no Archivo Puhlico, com a clausula de
que sem o exame prévio do referido processo não será elfe
ctivo o privilegio. cessando a patente nos casos previstos no
art. 10 da L,'i dl::W di: Agosto dI' 18:J().

Pedro Luiz Pereira de Souzi, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estorlo dos Ncgocios Estrangeiros I) interino
dos da Agricultura, Cnmrnercin e Obras Publicas, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio 110 Hio de Jtmairo em
29 de Outubro de ISS!, (iO" da Independencia e do Imperio.

Com a
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DECRETO N. 8302-DE 29 DE OUTUBRO DE 1881.

Concede a Samuel Bcaven privilegio por iO annos, para a machina de
beneficiar café .lonomíuada-c-Descaacador Beaven.

Áttendendo ao que Me requereu Snmuel Beaven, e de
conformidnde com o parecer do Conselheiro Proourador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Conce
der-lhe privilegio, Velo prazo de lO nnnos, para a .machiua
de sua invenção, destinada a dcsonsoar, brunir, ventlta,r .. -!l.
classificar o lcafé que elle denomiun - Descascador Beaven
- cuja dcscrijição fica arch ivarla.

Pedro Luiz Pereira do Sonza, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros e interino
dos da Agricultnra, Conuucrcio I) Obras Publicas, assim o
tenha entendido e f:lI'a executar. Pnlacio do Ilio de Janeiro em
29 de Outubro de 1881, 00' da Indopendencia e do Imperlo ,

Com a rubrica -Ie Sua Magostade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de SOllza.

DECHETO N. 8303- DE 29 DE OUTUBRO DE 1881.

Proroga por dous anuos o prazo concedido a Eugenio Moinicke pelo Decreto
n. 7165 de 13 do Fevereiro de i880, para crplornr minoraos na Províneia
de Mato Grosso.

Attendendo -ao que requereu Eugenio Meinicke e 1Ís infor
mações prestadas pela Presidencia da Provincia do Mato
Grosso, Hei por bem Prorogar por dons annos o prazo que
lhe foi concedido pelo Decreto n. 7165 de 13 de Fevereiro de
i880 para proceder á exploração de mincraes na referida
provincia.

Pedro Luiz Pereira de Souza, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocies Estrangeiros e interino dos
da Agricultura, Commereio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar, Palacio do Bio de Janeiro em 29 de
Outubro de i881, (;0 0 da lndependencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador.

l'cdv» Lsüz Prreira de SOltZlI.
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DECRETO N. 830~-DE 29 DE ournnao DE :1.88:1..

Ufir>

Approva o plano de uniformes para Os offieiaes e praças doücrpc
dotom~eirog.

Hei por bem Approvar o plano de uniformes para os oãícíaes
e praças do Corpo de Bombeiros, que com este baixa, assi
gnado por Pedro Luiz Pereira de Souza, 1I0 Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros
e interinamente dos da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 29 de Outubro de :1.88:1., 60° da Inde
pendencia e do Imperio .

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Pedro Luiz Pereira de Souza.

Plano de unlCormeli para os officlaes e praças
do Corpo de DOlDbelroliJ

UNIFORME DE PARADA

ESPECIAL PARA os OFPICIAES

Fiquritio n. 1

Bonet a Cavaignac, de panno azul ferrete, com pala de
verniz e virola dourada e harbicaixo de cordão de ouro
com Om,002 de diametro, tendo a cinta circulada de tantos
trancelins de ouro de OlD,006 de largura, quantos forem
precisos para indicar os postos, conforme está estabelecido
para os oülciaes do Exercito, e no centro o emblema do
corpo bordado a ouro.

Gravata de seda preta.
Sobrecasaca de panno igual ao do bonet, com a gola

deitada e traspasso, tendo na frente duas ordens de oito
botões cada uma, e outras tantas na parte posterior da aba,
junto aos bolsos, com t*s botões cada uma. Os punhos de
jaqueta serão guarnecidos com tres botões pequenos ao longo
da costura da manga, e bem assim com galões de ouro,
distinctivos dos postos. Todos os botões serão de 1111\1:11 dou
rados e terão o emhlema do Corpo.

Calças do mesmo panno,
Botas de couro da Russia, a Napoleão, podendo usar de

botinas e calça branca em passeio.
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Banda com franja de retroz , igual á que usam os oflíciaes
dos corpos arreghueutados do Exercito.

Tallim de couro da Ilussia, de tres cordões, tendo as fer-
ragens douradas e na chapa o emblema do Corpo.

Espada de melai do principo com os punhos Iechadus .
Fiador com borla de ouro.
Luvas de camurca branca.
Platina de escamas douradas com tres pernas, <luas das

quaes deverão abranger o hcmbro até meia cava.

l?iYl{,riu.'! n. :J

Capacete de couro 11;1 ltussia, com dU:1S palas, tendo no
espelho o dístico - Corpo riu ílombf!il'os - em relevo I) mais
abaixo o emblema do Corpo, tudo de metul dourado.

Gravata de seda preta.
Blusa de panno azul, avivada d,) encnrnrulo, tendo :1 gola

deitada o oito lJotõe,.; CUIi!O os do H:~lIrino n. I na abotoadura,
punho de jaqueta com gU!:lo di' ouro, conforme o posto.

Calça do mesmo panno, igualrnunte av ívada de cncar uado .
Botas de couro da Hussia ,
Cinto gyrnnastieo de r.idurçn encarnado.

Fi.iuriuo n. :J

o mesmo que o precedente, sendo, porém, o uniroriuc SlJIll

vivos e de brim parde : hem assim as divisas de cadarço de
lã preta, e os botões do ruassn preta COll\ o emblema do
Corpo.

o uniforme dos figurinos u-. 2 e ;) li coumuun aos otflciaes
e. praças, sendo palil estas o' emblemas e botões do ugu
nno n. ~_ dcrnetal ;lln'II'I'l!'I, e o cinto gymnastico de IO~;1
branca. Osal;1O ,lc meias botas em lognr das notas, quo sao
marcadas llilra os ofücincs : sendo-lhes pcrmiui.í» usar de
bonets a Cavaignac com capu do oleaéo Ióra do serviço.

Palácio do Rio de Janeiro em 29 de Outubro de 18íH.
Pedro Luiz Pereira de SOII s« .
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DECRETO N. 8305 - DE n DE KOVEMBRO DE 1881.

H57

Autoriza o ,Now London &: Braailínn Bank, limitado a estabelecer caÍla"
filiaos ou agc·neiás nas cidarles de Santos, S. Paulo e Campinas, Província
do S. Paulo.

Attcndendo ao que Me representou John Gordon, agente
do New Londini &. Bro.ziiian Bank . limited, e Tendo ouvido
a Secção de Fazenda do Couselho de Estado, Hei por bem,
de conformidade com a ~lilllia Imperial Resolução de 5 do
corrente, Conceder-I lia autorização para estabelecer caixas
fllíaes ou agencias, uns cidades de Santos, S. Paulo e
Campinas, Provlncin de S. Paulo, observadas no que lhe
forem appllcnveis as clausulas do Decreto n , ti040 de 27 de
Novembro de 187.L.

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e
Secretario di' Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente
do Tribunal do 'I'hesouro Nacional. assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Hio de Janei ro aos a de No
vembro de 1881, IjO" da Indcpcudeueia e do Imperio.

Coma rubrica de Sua lIIaf'estade o Imperador.

José ,1ntonio Saraiva.

DEcnETü N. 830ti - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1881.

Conredo permissão a Germano Lowaudowosky c Antonio Montniro para
oxplorn rom mí neracs na Provinda de Mato Grosso

Attendendo ao que Merequereram Germano Lewandowosky
e Antonio Monteiro, Hei por bem Conceder-lhes permissão
para explorarem minerncs no rio Roueador e torrenos adja
centes do distrieto da Chapada na Província de Mato Grosso,
mediante as clausulas que com este haixam asslanadas por
José Antonio Sarniva, do Meu Conselho, Senador do I1nperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario
do Estado dos Negocios da Fazenda e interino dos da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha
entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro em 12
de Novembro de t881, tiO o da Iudependencia e do Imperio ,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Jos« AntlJniIJ Saraiva.
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Clausulas a. que se refere o Decreto
n. 8306 del!lta data

E' concedido o prazo de dous nnnos, contados desta data,.a
Germano Lewandowosky e Antonio Monteiro para, sem
prejuízo de direitos de terceiro, explorarem jazidas mineraes,
exceptuando diamantes, no rio Roncador e terrenos adjacentes
no distrícto da Chapada, da Provincia do Mato Grosso.

n
As explorações poderão ser feitas por qualquer dos modos

recommendados pela sclencia.
As que se tiverem de fazer em terrenos possuídos por

meio de sondagens, cavas, poços, galerias ou a céo aberto,
não poderão ser executadas sem autorização escripta dos
propríetarlos. Si esta, porém, lhes fôr negada, poderá ser
supprlda pela Presidencia da província, mediante fiança pres
tada pelos concessionarios, que responderão pela indemnização
de todos os prejuízos, perdas e damnos causados 110S pro
príetaríos.

Para concessão de semelhante supprimento, o Presidente
da província mandará, por editaes, intimar os proprietaríos
para, dentro do prazo razoavel que marcar, apresentarem os
motivos de sua opposição e requererem o que julgaram
necessário a seu direito.

III

o Presidente da provincia concederá ou negará o sup
primento requerido :í vista das razões expendidas pelos
proprietarios, ou á revelia destes, declarando os fundamentos
de sua decisão, da qual poderão os interessados recorrer para
o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Este recurso, porém, somente será recebido no efIeito
devolutivo.

IV

Deliberada a concessão do supprimcnto da licença, prece
der-se-há immediatamente á avaliação da fiança, de que
trata a clausula 2", ou da indemnízação dos prejuízos aliegados
pelos proprietarios por meio de arbitros que serão nomeados,
dous pelos coneesslonaríos e dous pelos proprietarios. Si
houver empate, será decidido por um quinto arbitro, nomeado
pelo Presidente da província.

Si os terrenos pertencerem ao Estado o quinto arbitro
será nomeado pelo Juiz de Direito.
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Proferido o laudo os eonresslonarios serão obrigados a
effectuar no prazo dc oito dias () deposito da fiança ou paga
mento da ímportancia em que íór arbitrada a índemnização,
sem o que não lhes será concedido o supprimento da licença.

y

A índemnízação, de que tratna clausula antecedente, será
devida ainda quando as explorações Iorem feitas em terrenos
de propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez
que della possa provir darnno ou prejuízo aos confrontantes.

y(

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa o
curso natural (1:Is aguas que tiverem de desviar de seu leito
pela necessidade dos trabalhos da exploração. '

Si o desvio dessas aguas prej udicar a terceiro, não o
poderão fazer sem licença deste, que poderá ser supprida
mediante Indemnização, na fúrrna estabelecida na clausula 4,."

VII

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a
saude dos moradores da circurnvizinhança, os concossíonaríos
serão obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os
a seu antigo estado.

VIII

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços e galerias
no territorio desta concessão não terão logar: i" sob os
edifícios e a t5 metros de sua circumferencia, salvo na ultima
hypothese, sómente com consentimento expresso e por es
cripto do respectivo proprietario , Este consentimento não
poderá ser supprido pela Presidencia da província ; 2" nos
caminhos e estradas publicas e a 10 metros de cada lado
deIles ; 30 nas povoações.

IX

Os concessionarios farão levantar plantas geologlca e
topographica dos terrenos explorados, com perfis que de.
monstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos que tiverem
feito, a superposição das camadas mineraes o r emettcrão as
ditas plantas, por interrnedio da Prcsidencia da província, á
Secretaria de Estado dos Ncuooíos da Agricultura, Commerclo
e Obras Publicas, acompanhadas: i o de amostras dos mesmos
mineraes e das variedades das camadas de terras; 2° de uma
descripção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de
dominio publico e particular, necessarios á mineração, com



H50

designação dos proprietarlos 11as edificações nelles existentes
e do uso ou emprego a que são destinntlas.

Outrosim, indicarão qual o meiu mais apropriado para o
transporte dos productos da mineração, e qual a distancia
entro cada uma das minas l~ os povoados mais proxímos.

Satisfeitas as clausulas deste decreto, ser-Ihes-Iia concedida
autorização para lavrar as minas qUI) descobrirem nos lagares
por elles iudicarlos, si provarem ter a faculdade precisa para,
J10r si ou por meio de cnmpnnhi« que orguuízarem, manterem
os trabalhos (]:I minel';1ç;i" !l'1 "stado wd:.:-idu pela [JOss:I\H;a
das minas.

Na hypothese de não sor-Ihcs rnncedida a lavra tl:l~ minas,
como descobridores deslas. tel';-Io rliroito a IIllI premio lixado
pelo Governo, sl'gundo a illl!'IIJ'lanci;1 Ihs urinas, o quo lhes
sorti pago por aquelle a <[Ilenl forem cllus coucedid as,

No acto da conccssãn da lavra ser:lo estabelecidas as condi
ções que o Governo entender cnnveulentos no interesse, quer
da mineração em geral, IJIH:l' do Estndo e dos partioulares.

Palacio tio Hio do Janeiro em 12 de Novembro de 1881.
José Antonio Saraiva.

DECRETO N. 11307 - DE 12 m: I"IIVEMnno DF. 1881

ipprova com mo diflcnçõos os estatutos da Cotupauhia 'I'ulegraphos Uthau<l,
o Serviço ]JOIll83U.l'O o nutoriz a-n para fu ur ci ouur

Attendendo ao qne Me requereu a Companhia 'I'olegrnphos
Urbanos e Servil/O Domestico devidamente representada, e
de conformidade com a Minha Imurediata Hesolução de l:l de
Agosto ultimo, tomnrla sohr: pareeel' da SI)CÇ;]O rios Nl'goeios
do Império (lo C'llIs('llio de !':stado, exur.nlo em COllsltlta rle
28 de Junho deste anuo, fiei 1'1)1' 110m Conccdel'-I!w autori
zação para f'unccinuar e Apprl)var 11; seus estatutos com 11$

modificações que com este baixam assicnadas por José Antonio
Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio. Presidente
do Conselho de Ministros. Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Fazenda e interino dos da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim (') tenha ontendído e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Novembro de
1881, 50· da Indepcndoncía e do Impcrio.

COm a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Antonio Saraiv«.
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CIRII8111as fi (file se rct"ere o I'ecre~o n. 8:.0"
desta da~a

No § ~,J do art. to supprhnarn -se 1\S palavras -e d() cartas.

n

o art. 3" Ilcn assuu: -- A enm pan ' ia será inaugurada logo
depo.is de ll!lprovadus e publicados os seus estatutos, e terá a
sua sérle na Côrte, podendo entrutantn com npprovação prévia
do Governo Imperial SCI' transferida para qualquer ponto do
lmperio ,

IJI

Fica supprlmldo (j art. :l. o

IV

No art. 6° depois da palavra-tekgrapl~o- acrescente-se :
ou telegraphico-o mais como está.

v

No art. 7°_ in fine, aeroscemc-se-c-tclegraphlro.

VI

o final do art.l8° substitua-se pelo seguinte: e poderá func
cionar logo que tenha realizado pelo menos a quarta parte
do seu capital.

VII

No § l° do art. 2:l eliminem-se as seguintes palavras: as
asseruhléas gernes c-.

VIl!

No art. 31 supprimam-se as palavras: cartas ou-o

IX

No art. 32 substituam -se as palavras -com~.ex.ccpçã.o pela
mesma ordem das que representar - pc. S'egWf'flS: JJot
si 011 por procuração .c- () mais como os . ,~\ \tI , 'f (.! n _

l~' ' ""}~:~'
~O :)~. ('s -.

[) i I lJ I ,\ OO_~/
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x

No final do art. 3'i em vez do um terço, diga-se-um
quinto.

XI

No art. 38, depois das p~ lavras-credito real-acres
cente- sr,- que tenham garantia do Governo.

XII

No art. !J.I substituam-se as palnvrns-e-e privilegias até hoje
11 el\e eonceqidos em relação a esta companhia - pelas se
guintes; tnclusíve o privil('gio constante do Decreto n. 8070
de 7 de Mllio de 1881.-0 luai,; como está.

XIJI

Para ser collocado ando sonvier - A companhia se liqui
dará logo que sofTra prr-juizo que absorva mais de um terço
do seu capital, salvo si os nccí.místas resolverem completai-o;
naquelle caso e nos do art. :15 do llegulnrnento de i9 de De
zembro de i860, proccder-se-ha de conformidade com o que
dispõe o Codigo do Comtnercio ,

Palacio do Bio de Jancirn 1'111 i2 de Novembro de 188i.
Jos~ Anro",io SCJ/"awa.

Estatutos da Companhia 'l'clegraphos Urbanos
c Servico Domestico

CAPITULO I

DA COMPANHIA

Art. 1.° A companhia se deuomlnarâ-e-Telegrnphos Urbanos
-e terá por fim, de accõrdo com os regulamentos da Directo
ria de 'I'elegrnphos, assentar fios telogranhicos dentro do
municipio da Curte c de Nicrhcroy para os seguintes serviços:

§ Lo Obter imrncdinta e rapidamente auxilio da estação mais
proxíma e da estação ccntra! do Corpo de Bombeiros para ex
tinguir qualquer í ncendio que sn atear na casa de morada do
assignante.

§ ::!.o Obter com a mesma solicitude e rapidez os auxilios
medicos de que o assignante possa precisar em qualquer
momento do dia ou da noite, ou mandando chamar o medico
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que lhe fôr indicado ou pondo á disposição do mesmo assi
gnante um criado para esse fim.

§ 3. o Dal' parte á Polida de qualquer assalto ou violencia
feita no domicilio do assignante, afim de que promptos
soccorros lhe sejam prestados.

§ 4.0 Fornecer serviço de portadores, transmissão de reca
dos e de cartas, transporte de embrulhos e quaesquer outros
objectos para dentro da cidade ou para seus suburbios,
afiançando o bom comportamento (los individuas que em
pregar neste serviço e responsabilisando-se até á sornma
conrsuciounda pelos prejuízos que elles causarem.

Art. ~.o Sup duração será de 10 annos e poderá ser pro
rogada mediante votação da assernbléa geral e prévio con
sentimento do Governo.

Art. 3. 0 A companhia será inaug-urada log-o depois de ap
provados e publicados os seus estatutos e terá sua séde .na
Côrte ; podendo, entretanto, com approvação .prévia do Go
verno Imperial ser transCerida para qualquer ponto do
Império.

Art. 4. 0 A companhia poderá. conforme dispõe a clausula
~. do Decreto n. 771í3 de ri de Julho do lHHO c H de Maio
de tMt, si assim lhe convier, collocar () systema de tele
graphos urbanos e serviço douiestiro em todo o Imperio,
sendo que para o estabelecimento desse serviço procurará
obter licença das respectivas autoridades provineines a quem
competir.

Art. lLo Durante o prazo dessa concessão não será permit
tido a outra emprezn fazer serviço ídentíoo ou igual ao desta
empresa.

Art. 6.° Os lias telegraphicos (la companhia serão cal/ocados
de modo que não prejudiquem nem embaracem o serviço
das linhas do Estado, respeitando-se ainda os direitos de qual
quer systema de serviço telegraphico, uma vez que não
entenda com o systema desta empresa.

Art. 7. o Fica livre lÍ companhia o direito de adaptar
quaesquer melhoramentos que forem exclusivamente applí
cados ao seu systema .

Art. 8.· ':A companhia dará principio aos seus serviços
dentro de um anno, contado (1:1 data da approvação dos
estatutos, como comia do art. to, e poderá Cunccionar logo
que tenha realizado o capital conforme a lei.

Art. 9. o Os preços dos diversos serviços que 8 companhia
propõe-se crear, serão os constantes (13 tabel/a junta.

CAPITULO 11

DO CAPITAL

Art. 10. O capital será de 100;00015 divididos em 500 noções
de 2006 cada uma.
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Art. fi. As entradas serão por prestações de 10 %, sendo
a primeira chamada li{) di:ls tiJ'poi,; do ;lpprovados os presentes
estatutos c puhl icados, annuuoiando-se o dia nos jornaes da
Côrte, As outras chamarias, que serão sempre de 10 %, terão
logar nas épocas, quo forem annuuciadas pela directoria,
com nnticipnção prévia pelo menos de 30 dias, d'

Art. 12. Os nccionistas são respnnsaveis pel valor das
noções quo lhes forem distt-ibuirlas de accórtlo com a leg is
laç~o vizonto, o aquelles que não fizerem as suas prostnçõcs
D;lS t]"Vil]:IS (~po(',:s {1':f'dlJrilo o direito) ;ís respectivas a(:~~í'í()S e

á s presta:'õ'~s j:i c!l'i'daar1:ls. Ficarão porém isentos dessa
pena, si voluntannm-nt« dl','ctu:lrell1 as entradas até tres
meze,; (11'[lOis, p':g:llldo ;1 iunlta do :20 % ,o:Jre o valor das
pn·,t:l('ões.

Art . n. I\S ;IC"llf'S 1':iIlÍ,l:i~ PIIl couuuisso p"l'toncerão ú
cnmpn nhia, podelldo 1l1l1'llltallto por d,'lilil~r;ll:ão lia diroctorin,
si as- im eo11\'1I'r :lO,; interes'I':; da musuiu compuulun, ser
distrihuidas prl1polTion;dlllcnte no,> accionistns qUI) preteu
derem lI1lIlal-;ls lie I,ref"renci:' a S1'rem t.nnadas por p.uti
culnres, «srrnuhos ;í {'l)llIpanliia.

Art. i'J.. QIl~lqllcr I'e';'03, ('orpor;lç:ltl ou assoeia\'~o poderá
ser acciou istn 0:1 l'olllP:lIl'Ii:I. devnndo as transfcrencias ser
feitas no escriptorio da onmpnuh!a, em livro proprio, em
presença dos transferentes e trnnsferidos ou seus procnra
dores, que assiguarão, IJI'III corno o gerente e o presidente, e
o presidente director, o termo respectivo.

Art. LJ. () capitnl tia cotupun lrin poderá ser augmentndo si
a assernbléa geral, soh proposta da directoría , assim julgar de
convcniencla, precedendo autorização do Governo Imperial.

CAPITULO IH

DA Anm~lsTnAçÃo

Art. 16. A administrncãn (la compnnhia pertencer.i a 11m
conselho direntor eOIll!ID';!O (11) trcs nre.u hrns, I]OllS supplentos
e um gere:liIc,

Ar!. 17. ,\ elekão do conselho director, dos xupplentes e do
gerente será feita em assllllllJlé;\ geral, e á maioria relativa de
votos, de trcs em tr,)s aunos, pur eserutinlo secreto em duas
cedulas, contendo uma tr.:s nomes para o conselho e dous
para os supplcntes, t' outra um nome para gerente, com a
declaração das accões q l!1) o votante possuir.

O mais votado dos tres será o presidente do conselho e no
caso de empate correrá novo escrutínio sobre os empatados,
afim de ser escolhido o presidente.

Art. 18. Sti poderá ser deito membro do conselho dircctor
o acoicnista que possuir pelo menos cinco ncções, e para
gerente o aeuionistn que possuir pelo menos 50 acções, de
nenhuma das qunes pnl]erá dispor, senão depois flue 00
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cargo que houver exercido obtiver quitação da asscmbléa
gera I.

Art. i9 .."-s funcções do c;erenk, quando temporariamente
impedido, serão exercidas por um dos membros do con
selho director. Quando () impedimentu do gerente se espaçar
além de ires mezes procedcr-se-ha a nova eleição.

Art. 2U. No impedimento ou falta de qualquer rlos
membros do oonseltiodircctnr spr~o chan:ados os suppluntcs.

Art. ;lI. O ordenado do gercnto ser;i arbitrado pela as
semhléa gerai, mas em nUI~I:a iH unos de i):OIlUJ .mnuaes,
sendo que igualmente fixara uma quantia para as despezas
110 escrlptorío, incluindo os ordenados do g'ual'll;I-livro:'. e
mais empregados para o mesmo fim, cujas attdL:ni~õcs lhes
compete.

Art. ;)2. Os membros I: o ('ouseIho di rcc tor serv irüo g rn
tultnrncntc.

,\.1'1. 2::, S:w altriiJlIiçõcs di) cOII,',1Ih" dil'I',:ioi';
1.0 Crear, supptimir ag"lIci:ls e mnrc.ir os IIl'III'II,:do, dlls

agentes, sob prupos:» do p_n~llli; ;
:!." Autorizar o gerent« a Inzer df'spezns qu: torern rc

puladas extraordinárias, cnutratos a realiza:', ali"uaçõos I!

acquisições, precedendo osseruimeuto da assemlJléa geral;
::'0 Autoriznr o gerentu a fazer chamadas de l'res!a~'líes

de capital ;
4,0 llesolvcr sobre as :lCÇÕCS cahidas em commisso, po

dendo os interessados recorrer da decisão do conselho (Ia 1'11
a assetubléa geral;

5.° Deliberar 801)re qualquer assumpto acerca do qual Iúr
consultado pelo gerente;

6." 'I'ornur contas ao gerente ::;I'l1Jpre quo o jnlgur ucccs
sario (] rigorosamente uma vez por trimestre, :i1ilJ) de in
specoionar as operações do trimnstve anterior.

Art. :2:1, l\:,o havendo unan imidade de vnírr:" nas (lecislJes,
com referencia :IOS artigos antecedentes, serão este- tomados
pela maioria dos pareceres conr-ordes ,

Art. 25. Sào attribuiçôes do presidlmtc :
Lo Presidir ás sessões do consr-lho :
2. ° Couvocnr as assemhlcas gerur'," I! onliunrias, na !'t'lr

ma prescr iptn no art. :17, I! extraor.linaria nmute ""llIpr" que
se tornar preciso ou o gl,r,'llte Il rcquerer :

3, ° Propor ;1 asscmbl'« ger:1! COl\VOi·~t1a ex trnordinnr.a
mente, quando se tornar nrecíso, a transfercnc.» da empre
za com todos os seus cnmprnmissos :, outra quniquer 1'/11
prcza , si isto convier .ios interesses dn:~ ;!f~ejnni:;l(ls POI

g-I~l'al ;
, fL" ltubricnr e encerrar os livros O'il quo ;01"'111 j'l~gi<;
tradas as actas lIas assc;lIbI0a,; g'UI',I:'S o das ses:õI's do con
selho director, e bem assim to.lns aquel les qUI', não f'ln~m
rubricados IlO Tribunal d" I:OlllIlWITIO .

Art. 2!L S:lO auribuições e deveres lIo gercnl.: ;
L ° A gerencia e administraçâo das operações sociacs e

expediente r1:l companhia com poderes para obrar ,'oll10
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melhor entender, appellar de taes deliberações para a assem
hléa geral ordínaria ou mesmo convocando-a extraordlna
riamente por si proprio, si, havendo solicitado a convoca
ção, o presidente se recusar a efIectual-a;

~. o Tratar, com os poderes do Estado ou com quem
convier, sobre o que fôr de immodiata conveniencia para a
boa gerencia dos interesses da companhia e nas medidas es
peeiaes, precedendo autorização nos coses determinados nos
presentes ostatutos ;

3.° Nomear e demittir os agentes e mais empregados;
4.° Assignar os con tratos o toda a oorrospondeneia ;
ü. o Ordenar as compras e rlespczas ordinarias;
6." üeceher' o despender os dinheiros da companhia, col

locando as sobras em conta corrente no banco que fôr de
signado pelo conselho director ;

7.· Fazer as transferencias das ncçõos c assig nar os respe
ctivos termos;

3.° Dirigir a escrípturação, que deverá ser feita com mo
thodo e clareza ;

9.° Apresentar nas assernbléns gcraes annuaes um relato
rio minucioso das operações da ernpreza acompanhado do
balanço geral e da demonstração da conta de lucros o perdas.

CAPITULO IV

DA ASSEMDLb. GERAL

Art~ 27. A assernblén geral será constituida de possui
dons de uma ou mais acções inscríptas nos registros da
companhia 4.5 dias antes da reuniào para que Iôr convocada.

Art. 2íl. Esta disposi~~o não será applicavel á primeira
assembléa geral, si esta tiver lopar antes dos 4.5 dias da
publicação do decreto flue approvar os estatutos.

Art. 29. As r.mutõcs terão logar quando fôr declarado
no aununcio da convocação.

Art. 30. A assomblén geral Iuuccíonará achando-se pre
sente metade do c;lpilal renltzado. Não se verificando esta
reunião, será coavocuda outra par" oito dias depois, po
dendo-se nella deliberar com qualquer numero de acções
representadas. Quando porém S6 tratar da prorogação da du
ração para trausfereucias a terceiros de todos os compromis
sos ou para conveuiencla dOI proprla empreza, on ainda para
dissolução da companhia e roforma dos estatutos, não se po
derá tomar deliberação alguma, sem que se ache reprcsen
tnda ao menos metade das ;w~~ões inscriptas ,

Art. 31. O accionista que, tendo voto não puder compa
recer, poderá fazer-se representar por outro accíonista a
quem por procuração confira poderes especíaes. Esta per
missão será negada, porém, quando se tratar de eleição de
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conselho director, supplentes e o gerente. Nenhum membro
da administração póde tornar parte nos trabalhos da mesa.

Art. 32. A' ordem de votação será de um voto por cada
cinco acções, até 50 que terão dez votos, além dos quaes
nenhum mais se contará, seja qual Iôr o numero das aeções
que o accionista possuir, por si ou procuração, mandato este
que só poderá ser conferido a quem fôr accionistn da com
panhia. Os acclonistas que possuírem de uma até quatro
acções poderão assistir ás nsscmhléus geraes e discutir o~
assumptos que forem propostos, mas não terão voto.

Art. 33. E' da privativa auribuição da assembléa geral:
LO Alterar e reformar os presentes estatutos, que não po

derão ser executados sem autorização do Governo;
2. ° Autorizar a transterencia por cessão de todos os compro

missos desta empreza:l terceiros, uma vez que com isto
haja convenícncía para 05 interesses dos accionistas em geral,
tratando em acto continuo da dissolução da companhia em
beneficio daquelle a quem foi feita a transferencia ;

3.° Eleger o conselho dírector e o gerente nas épocas mar
cadas ou quando fôr fi 'cessario preencher qualquer vaga;

lJ.. ° Nomear as commissões de contas;
5. ° Approrar e reprovar as contas apresentadas pelo ge

rente e dar-lhe ou negar-lhe a quitação, si para isso houver
fundamento ;

6.° Augmentar o capital da companhia, nos termos do
art. i5;

7. 0 Destituir o gerente antes da época da eleição si houver
motivos poderosos e justificativos;

8.° Julgar em ultima instancia acerca do commisso de
seções quando os interessados não se conformarem com a
decisão do conselho director ;

9. ° Deliberar sobre a prorogação dn companhia, findo o
tempo dessa duração flxado no art. 2° e nos termos que o
mesmo artigo determinar.

Art. 3!í,. Haverá urna sessãoord inaria da assem hléa geral
no mez de Janeiro de cada anuo, para os fins determinados
nos presentes estatutos. havendo, entretanto, tantas sessões
cxtraordinnrias quantas forem convocadas pelo presidente do
conselho director e pelo gerente no art. 28 § 3° e art. 2fl §
lo, ou requeridas por acciouístas que representem pelo menos
um terço das acções cmiuidas.

Art. 35. As assembléas serão convocadas por anuuncio
nas folhas diarias do maior circulação da Curte, ou onde
existir a séde, conforme o art , 3", sempre com lima autici
pação de oito dias pelo meuos ,

Art. 36. Nas asscmüléas geraes orrlinnrins tratar-se-Ira,
além dos assumptos designados no art. 30, de todos os oh
jactes que se apresentarem em discussão, e nas extraor
dinaria~ somente dos assumptos que motivarem a con-
vocação. .



1168 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO V

DO FUNDO DE RESEHYA E DIYIDENDOS

Art. :17. O íundo de reserva SI)]':'! formado de 2"/0 tirados do
lucro liquido em cad:1 sOllleslre do nnno civil. Este fundo é
Cxclllsivamellte UI'stinall!! a fazer face ús perdas do capital
social ou suhstituil-o.

tliio se farão dividendos ellJquanto I) capital social des-
íalcado em virtude de peI'll:is não f,)l' illteiramenle resta
belecido. Attingindo ú quantia de f;O:OOO,) o fundo de
reserva, cessará a deduceão do 2 o~ omquanto não Iôr desfal
cada Pl)I' qualquer I'I)stailcll'cimento, porque neste caso con
tinuará a dcducção :IV: 51'1' uov.uucnte resla[)eleeiuo.

Art. 3H. A pOI'centagl'lll Ikstinal1a ao fundo de reserva
será convertida em titulus rLi divida publica fundada, em bi
lhetes do Thesouro ou letras liypothecarias de estahelecimento
de credito real, e a contento do oon,elho rlirector, rlando-se
aos juros ti mesma :ql[lIica\:iio.

Art. 39. Os dividcndos seriio p:lg0S por semestre em
Janeiro e Julho, nos termos do art , :l7, c quando (J fundo
de reserva attingir Ú souuna de fiO: 00015 d'ahi em diante os
Incros serão divididos no tudo.

Ar1. 4Q. Só pndcrão fazer parte dos dividendos os lucros
provenientes das oper:lçiks etl'eclivamente coneluidas e
liquidadas dentro do respectivo semestre.

m"p()SIçÕES TI1ANSITORlAS

Ar1. q,l. Os acciouistas ínndndorus e os mais nceiollista~
da companhia confl'l'I'iIl ao incornorndor . Morris N. Kohn
tOO acções hcneüciarias, co1110 premio pela iniciativa na
creação desta PlIlpl'(~Za, 1H'los trabalhos e dospezas na oh
tencào deste concessã«. oranizado da cmprcza com os
estátutos e approvacào dos Il1I'SlllllS. Em compcnsaçiio disto
o mesmo Morris N. :';:ollll pnlos presentes est:ltutos transfere
a esta comp:lllltia lodos os sou- dir"il.OS, concessões dadns pelo
Governo Imporial. ill"lnsive II privilegio I:llllst"ntl) do Decreto
11. 8U70 de 7 11i: ~!aio di' 181-\1, sem direito a mais reclnmaçiío
algumu, ílcanrlo os !l\1)SIllO, dírcitos como propriedade C~
clusiva desta cumpan hia , T:II~s acçõcs S<lO porpetuas e fa
cultam ao seu possuidor IIS mesmos direitos e privile~rios que
S;IO commuus aos rlelJ!ais al'oionistas.

Nós abaixo ascign:idos. acr-iouistas da Comp:mhia Tele
graphos Urbano", na qualidade dr: íncorporadores da mesma
companhia, declaramos aceirar os presentes estatutos como
bem formulados para reger a companhia de que se trata, e
assim autorizamos a Morri» N. Kohn a poder aceitar qualquer
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altcrnção qUI' o Governo Impertaljulgnr inrlispeusavel para
a approvação dos referidos estatutos, quo não unuulle as
bases ossencines dos mesmos, c ni'.stes termos damos plenos
poderes ao mesmo Morri, N, i.uhn [Wr;1 requerer I'St<l
approvnçúo.

Bio de Janeiro, 28 de ~[:iÍo de 18~I, (SI'gllcm-se as assi
gnaturas. )

"1~nI"'ICn (lo~ 1)I"p~...iton~ pnl"U :l.1~·IIIl~ tln~ ~PI",·i("u!'iio (h1
(II:Ullu"'{.,,:za «lenOlninao:in ~I"elt"p.:;I·;'pbin pl("( .. t,'''ic"':n
111"'1:,:-113 e t-lo("'I·'·S:{"o~ dnllu"~li("n~"t «A ... ,'(u"ec••",ln <~OIU
<.) ,"xi~iflo Iln elau!ioOouln :~a (I:H'- (I"'" hnixn":ll"-l
( •.U •••• l .-)ec..I· ... lo 11. ""7'::;:t 11'I11"' Z'. de _, .. Ih... (I(~

tliillii40.

..;I·:H\ ]l'll 1'1<1.11;1:\1'11'1 11

l'ar:1 1':1I1;1 tl·[I~.~I'<lIIlIlI:1 til~ lu p<lla\'i:" :\ 1'\I"'dil'. 1'\I'!lliti:1
a llirl'l'I:1io e ;I"sigllalllr<l, :\ salji'l' :
Ik qnnlquvr ponto (la eid<ldc do Jliu dl~ .l;I/\I'il'o ,di"

:í praia I]I~ ]:olal'lIgll, , .
Da pr<lia tie Blll:ti'og'lI ;111' ;10 pllntll t(,(,lltin:" ti:1 l iu ha

de hon ds tl<l ttouuucal (;ul'lll'l/, m:'is .
Atl~ 30 1'0rt1io Vcrmelh», l\io 1:1l1ll!ll'i,h Oll F:dJri('a

1]11S ClJit:ls ··,······· .. ····
Destes ultimns pontos, :It:' :lI' termil1al d;l liulm ri()

1';IITis do S. Chr istnvá«, ]1:1 'I'ljlIf':I, mais .
Ató Vil!a 1s:I!J()[ ou Andarahv 1;1:lIltil' .
Atl' fi I'onla (lu Caju, ~,;I(~c'o (io A[f(')'(~'. 1;:III1J)I'I;I,

S311de, S. Cllli,to\';'\O c !'I,dr"gulltu .
Para os mUlTO,. dru lro Ilu perimetlll lia cidnrie

(sondo para os su lnuhio- pl'C'('us rlupl.») .. , .
Pnrtiu dn de qualqur-r 11"s pontos i ud irudu-. aI'" nu lrns

referidos l1()sta larif:I , , .. ·,·.·
1'01' cnrin pnlnvra (,\I'I'd()nte :lO 1l11l1ll'\'U (h, 10. [la

gar:'1 ma is [lor cad:l p:d:1 1'1':1•. , ••••••.•• , ••••• , ••

Qualquer 11'/;'gT1\1I11I1a vl'1'lw'. IIr; I'St:II.':IU parn esl,w;ltl.
alélO minutos ,········

Para C:lda cinco n.i nutos mais , .•....
Linhas pnrticularvs Jlara :ls.'i.~nanlo'. por niez .
Cada vez de li." I "dos ;Issig 1I:l1l li'.';. :il,; Ui minutos.
C:ldn cinco min ntos mnis ..

I'nra os snhurhío. o "ill.'"Ili'J '1'1':', duplo.

Pela "ssignatllra para o apparelho do serviço domes
tico, ('oI!ol:alio nos pon tos ('1lI I'as:\ I]OS nssignanl.l'S,
inclusívc ;1 collocaçào l~ l:il!\S\,\,y;I(;;IO por 1~1Il mez ,
ad ian lado , ;j.) 011...... . ........•... ,...... :J,)OOIl
vorr.r. r: IT,r: 11 p, ·f j' '[
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o serviço de um porturlur p:lra qualquer fim será
regulado pela fôrma 'I'gllillto :

At6 mcía hora de ,,'rvir,'tl ........•....••••••••••• ,.
At6 urna hora ••••.............. , .. , .•..••••••••••
Por hora 1(11" "\I'('d,'r, i,lo "'.111'1:, quo r-xre.lcr ti

(lrillll)ira flora.................................. I!!J,OO
E\('('d"llIlo do ';"i" 111"':" d,' "'I'\i,'o ,;ul'('(',,,,;ivo. o preço será

01(111' 1,')1' !,1'1'I'jaol"IIl" 1'lIlIí l'II,·i"'I'Ido.

Todo o qll:JlI(IIf'I' 11,1, "1':1111111:1 1'\I'I'''idn 11f'[loi, dns ~l horas
d:1 1I0it" 1':1":11':1 11 11" 1'1" d, 1'1"'1'0' d:1 [:ldl:l.

A 1111'''111:, di'l,oil,':I' ""III"lId"I''' 1'''111 o ';1'I'Vil'O <1oll1l'o.:lico.
(I, DI'i'I'''S dl"·I:1 l.uil.. , ;lll;ill"lll:"I,,, 1':11'''''''; I"'ovill!'i:l'

11:1 laz:lo d,' 111 ,,;)11 ,.
A' 1~llIpfi'Zi1 " l'I'rllllllid" :<1)1;1' :I<,i~lllltlll'as 1',11':1 n serviço

dOIIl('stil',o ('0111 o 'd';llill'I'III') di) 111 "/'" !'Olll l'xropl.'âo da
assigua tura (lal:1 0:11'1':1"1'11'0.

llio do J.uuir«, ::0 1]"I\"i,) 11'1 IH,'i I .-.110IT1s N. J(u/m.

IlECHETO \i. i·no' -- 111: li 111': NtlVI':MIIIIO I,g IHR!.

Fixa :l inlnlli,!.;nlwi:l. di' III fi- II,1 HC:~l!LlllH'lltn 11. ~::!l:~ do t:l dn Ag-osto 110

lc :111!!<i.

~llsei!:I1l,ltl'SII ,111I'i,I", ,'<d'rll :I illli'llig"III'i:1 dn nrt , 177
do H"g"llllIlll;'III" '1"1' I,"i «u """1 "I)"I'I1'l1l n , K:2I:1 de t:l
dn A~oslll u ititu«, I i 111 "I,II'lId"i"11I 1111" 1.1111' "111 1':11'1' da
segllnda 1';ln" 1111 111" 11"1 :llligll ;'1 JIIIII:I "1'1l' :111111'11 (·I)IIII'I'I.I~
em luú,) ea"lI 1'llIlh"I"'I' 1111 111,"111 1")1' que SI' IIqr:lllizal'<lm
30' tlIn'<IS ,'I"illll':II'''. I' 1"'''1' illgil('111 o.ur« l'sla r:wltlIIade
~o caso d,' S"I'('III /'1'1''<'111''; ;1 JIIIII:I lJlai, dI' uma IIlItl\l'lItie:l
da HI('S\lla ell'i~';III: (I p,"I"lId" d"t:1 di\I~l'g"lIeia di: opiniões
resultar !'1I11llil'lIlS Ifl'" ('11111:11'''1'1'11I as fll!le~'õ,'s lia mesrua
JUHla, Hei 1'01' '"'IH, COnflll'lIl:IIIÚiHIII~ com o parecer das
Secções r.-uni-lns do:' Nouucius do huperio o da Justiça do
Conselho di: Est.uln, l u-cl.unr I) SI'!.!uilltl' :

Devendo a JIIHla ;11111111""1':1 liuutur-so :1 sommnr os votos
rucuclouados nas difr(~I'I'IIII'S :l1I1lInnlil'as corno é expresso
no art. ií7 do rugulilll1l'nlo, súiucnte na hypothese de
lho serem ]lI'('"I'nll''' IlIai,' ,Ie IIl11a authentíca ti:, mesma
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eleição, compete-lho proceder nos termos do final do citado
artigo, som mando os valos dn authentica da eleição feita
perante a mesa orgunizaua nn fórma I]:! lei, com exclusão
dos outros.

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Ministro I~ Secretario de Estado lias
Negocias da Justiça IJ interino dos do Imporia, assim o ti-nha
entendido o faça «xecutar. I'alacill do Uio do Juueirn «m 17 do
Novembro di' 18tH, (jO" da llldt'["'lldt:ncia e tio Irnperio .

Com a rubrica de Sita jIagestm]c o Imperador.

MmlOel Pinto de Souza Dauias .

Con.. ulta dn.. See~.,õe.. .·clllli,I ..... do... Ne~ueiu...
do Itnl>cl"io c .Ia ..J1I ...ti.ta do l(~on.. elho de Esta.
do. de 17' de N.n;'cIIlbl·o de ltoiItoiIl. soh a i ..lelli.
gelleia do 8.1-t••7'.,. do ll.e~1IIaln"1l1.() Il. liiI~.e I:S
de I:S de A~ostu .10 ,"es.uo nllllo.

Senhor r-s- Mandou Vossa M:l,,!:I'sfarle Imperial quo as SI'O
ÇUI:S reunidas IhH Ncgoclos do l mptr io o da Justiça do Con
selho de Estado Cl'lllSllltassl'lll com O'Oll pnrecer sobre a
materia eoustante do Avisu til' 1'1 do CIII'1'I'Iltl" mez, deste teor:

• I" Direl~lorin.- Ministcrio (los Ne;;oc~ios do Irnpt~]'io.
!tio de Janeiro, H dI: Novetuhro di! lHHl.

• IIlm. e Exrn . Sr.- Pelo Ju iz dI' Direito Presidente da
Junta apuradora do :2" distrido l'Ii'itor:J1 do municipio da
Côrto me roi i,I .uuuu n it':lIlo ti [11', 11:1 t)l'1::lsi:IO di' prllt',e'kr
a .f[IIII:1 ;'1 apllr;II::'11I di' tini' 11':11;1 11 art . 177 do I\I'glllalll\~nl0
de 1:1 de A~lhtO ultimo, 1111' foi pr,'>elllt: uma rl'I'lallwç;-IO
de um eleitor da parochín di: xauta llira, l'i!preSI'Tlt:lIldo
contra a re,~ularidadl' da org:lIliz:Jf:ao das IlIl'SaS eleitornes da
ta e :2" secções do I" distr ictn de paz cLt mcncionudn parochia
e prdiudo tIU\! dei xnsscm di' ser snnuu:«!«. os votos menrio
nados nas resp,'eti\':ls :1U111('lltil';IS.

• Suscltnudo-sc fli\'l:rgl'ut~i;1 1111 sl~in tla .luuta apur.ulorn,
entendendo algulIs dt: sl'ns nunul.rns. i'UI mníorí.i, ti 111: a
Junta tem couurotcncia para tomar conhel'illll'ntt) da dita
re presentaçàu e pruce.ler uo sentidu rcquorido pdl eleitor,
e entendendo outros que a Juuta devi» limitnr-sn a muncionar
na neta respectiva n rd.'rit!:. rr~jJresent:lr;IO, lia Sun\[;Jges!nde
o Imperador por hem que as Secções reunidas dos Negue ias
do Itnperio o da Justiça do Conselho do Estado, servindo
V_ Ex. de relator, consultem com seu parecer sobre esta
questão, reunindo-so pnr:1 rste Iim IIn Secretaria de Estado
dos Negocias do Importo 110 dia lí ús 2 horas,dilnír"iJC:-·.

« Deus Guarde a V. Ex.- Jfanlld Pinto d\SVI~~ \llh,uJf,7'-:---
Sr. Visconde de J11 gua ry • > ~ • (',

\ ()
~ ,;\

'I) ,
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Bem ponderada c discutida a matería por todos os Con
selheiros, reunirias em conferencia sob 1i presidcncla Lia
Conselheiro Manoel Pinto de Souza Dantas, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocias do lmperio, foram accordes no
seguinte parecer:

A opinião favorave\ ;í compctencia da Junta apuradora
para tomar conhecimento da regll\nridnde da organização das
mesas cleitoracs e dl'ixar de: sommnr os votos mencinnmlos
nas autlienticas vindas de 1Il1'saS que no seu entender não
tiverem sido orgnniz<lfla ...: rf)gulnrmenlf', 11:10 tem fundamento
plnusivel no art. fií do Hl'gulnlllf'nto de 1:1 de Agosto ultimo,
em que procura :1f)(JÍ:li"'I'.

A disposição dl'sse: :lI'ligo em ,e11 COlI\CÇO, sendo termiunnte
para que 1i Junta se limite n souuuar os votos mencionados
nas diífercntcs authcuticas, 11:"0 pcrmitte suppor que nas
palavras subsequcntes quo cumplctnm e tornam oxequivel
em tocas IlS hy\lotlwse,.; este preceito, o euntrarinss« annul
lando-o intolramentc .

As exprcssõcs-c-uttcnden.ln srirncnte ris d as eleições lcitas
perante mosas ol'g:lIliz~d;l;; de confurmidndo com as disposi
ções da secção I" .lcstc t'ilpilulo-I'm vez de autorizarem um
arbitrio novo () nunca usado nas anteriores apurações, con
sagram salutares restrief;õf'S it intervenção cornmettida - á
Junta apuradora para o conhecimento do resultado da vota
çâo,

De outra sorte 11 HI'gnlamento não se conformaria com a
determinação expressa da J<>i, assim concebida:

,Na apuraçáo a Junta se limitarú a sommar os votos
mencionados nas differen tes nuthenticas attendendo somente
ás das eleições feil;l;; prrnn te lIle!WS organizadas pcln íórrna
determinada nos ~~ 7" (' 11 do art. lti, precedendo no mais
corno dispõe a legisl;IÇ:IU vigente. "

A pal:I\')'[I-fól'llIi1·-d() qUI' 'f' ;;1'fI e a lei, não pode nu
torizar invf'sLig:lf,'ãll fj IJe 1l~0 se refira Ú l'OlI\[Iosição exterior
das meSIIS, pois qlll' 11 conlu-cimento da lcgiumidadc da
e1eiçiío l~ [Iriv:ltivll, Jlela COII,.;[illLiçãll. da LIlIIara resnectlva.

Um gr:ll1de dt'leiln (\'1 <'litigo ;';Y"li'JlI:i elciturnl , demonstra
do pela 1'\ Ilf'rif'lIei;I, era a l'll('ltld:I<i1' «(,nf'('ditllJ ti:, (;111I\[\rnS
l\lunici[lal's pal':1 a f"f'olll;1 tia ;,cl<l qlll' 1111'S [1:11'1'<:1':'''1' 1lI:1Í.'
\egiti1ll11 110 caso dI' dllplil'lIla.

A lei uovissim« poz gl"I])(ir f'lllj,rlillO em corrigir tal de
Icito, d ifflcu lt.nnlu a:' duplicatns () cstaheleccnrlu regra \liI]"[1

apuração, 110 I'a.-o tll~ lu.ver mais ,lI' UII::I nuthmuicn lia
mesma Uit.'iI':III,'Ult:'lillliIlUII (I .uhitrio (1:1 ('51:0111:1 da acta
que pal'l't:e"lJ mais leI-: irima , Ilula ubriga~':-III de apurar a da
eleição Icita per:iIItl' IIIUSII organizada 1111 Iórrna tiri lei, Incil
de distinuuir-:«: (Li cutr», IHI,talJiI, para isso attcuder ÚS
circumstuucins do iog;,,' c IllI tl'III1IO prescriptas pol« lei.

Pela legi:,laç:io nnlniul' não tiver..m as I:IIIIIIII':IS Muuiclpacs,
então encarrug.ulas d:, npur<lç;iu. Iat.u hlarlo par,} deixar dl~
sommar o:' votos dr alguma aullif'Jltic;, de colleg io ekitoral
tora do ali ud it1 o C:l'I' rlf: fll!plit'ata:'.
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Não fi concebível que a lei novissima a concedesse ás
Juntas, principallllenlC no primeiro cscrutiuío em que o
abuso da :lIl1tl'ar.'iío não teria correctivo que saii-clizusse
direitos otfendldos.

Semelhante fneuldade é subversiva do pnnsamento da lei
e de lodo o systenn qUI) clla combinou para alcançar a
Iegitilllid:Jde da eleiçào .

Não púdr~, pois, ser tldor:llla,
I':m ce!.('Uida o )Iinisi.ro IlIallifl~,trlll o dl'sPjo fll) ouvir o

I':JI"l)I'I'r ;lr), IIWSlllrh Consl'lhi'lros de EsI:\drl sohre 11111a ques
t,'IO 1)\II\I1I'X:1 1~01ll:J :lIlkc:~dr'I\II) Ii ',>l!'I'r,'I'ell Ú sua considl~r;lç:lo
o 'c'glliui.Hqllr',ilo:

-1l:1I10 o C;lSO Ik 11111) o (;II\'pruo Iuun-tinl SII conforme
I'OUI este pal'l'!'el' das Se!'I:')I'S, I'xpodiudo :IS providl'nl'ias
couvcuientcs. de que mvio se 'I'nir:\, para fneI-a, I'lfl'I'tivas
qunnrlo a ma ior::1 de uma .J UIII,I :1 isso 'I' rccusv?

Foram :rccordHs os IllI'SlUOS ClltlSI'lhr'iros em d(II'I:lrar quo,
11110 Icn du n It-i I'og'il:tdll dosLI hvp"llli'SI'. 11:111 provirleuciou a
osll' n,.sveii.o, ruas \'I'riiic;lda «Il«, li Irrovit!IIIlI:ia '1111' lhvs
pareco mais :HI:rp't:Hla é a di' urdenar- SII a suustituiçào log:d
dos membros da Junta que, emharuçaudo :1 tieI exccuçào da
l.i, mostr.uu assim ahanduuar o exercício legililllo de ,UlIS

Iuuceões.
Tal é, Senhor, o parecer das Sr'l'I:ões reunidas tios Ncgucios

do Imperio e da Justiça.
Sala das l'Olll'i:renl;ias das SCI~eõl]-; re n ni.lns dos Ncgocios do

Iuu.erio n da Justil.':J do Cr.nsclh« de 1~'I:ldo em lí til' NOVI'lIl
bro de 1881, - Visconde di' Jaiflllll'!f,- Visconde de .ll)(l,et,;.
Visconde di' Nict'INO,'!.- Visconde de Bom Rvtiro: - l'auliuo
José Soares de Souza. - Jcron limo los» Teixeira J nniol'.

HESOLUÇÃO.- Corno parccev-e-Pnco de S, Christovão, lí de
Novembro de 1881.-1':(111 :J r uhrira de Sua Magl'sladc o
IllIperador.-ilfanocl Pinto de Suuza Dantas.

DEl':nETO N, 8;{0\) - DE 19 DE NOVE~1f1HO DE IR81.

COJ1coLlc privilogio a Pedro e Henrique Fnber p.un a mnchinu Ilcl\l)lllill.:tila-

Descascndcr Call1pinoiro-tlo su a in vcnç Jo ,

Altendendo ao que Me requereram Pedro e Henrique
Faber, e de conformidade com o parecer do Conselheiro
Procürndor da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por
bem Cllnceller·lhes privilegio, por cinco unnos, paru a

{machina ,de descascar: çafé, denominada-Descascador Carn
pineiro-de sua invenção, segundo a doscripção e desenho
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que depositaram no Archivo Publico; com a clausula de que
scm o exame prévio da referidn machinn não será effectivo o
privilegio, cessando a paIPntl' IlOS casos previstos no art. 10
da Lei de 28 de Agosto de 1830.

José Antonio Saraiva. (lo JIInll Conselho, Senador do
Impr-rio, Pn',ddl'ntl) do COll,l'lhll lil) l\IinHros, Ministro e
Secrcinrio 11e E,talio dos Ne!-!:lll)ilH li:) Fazenda o interino dos
da Agricultura, CllmIlII'rcio p Ohr:" Puhlicas, assim o tenha
entendido f) raea e\el',iil:lr. l':d:H'io do Hio de Jnneiro em i9
de Novcmhru dI) l[-jHI, lill" d:1 Illlil'llf'lldeIlcia c do Irnperio.

Com a rllbril':1 lIr- :-;U:I 1lagl'stade o Imperador.

IlECHETO N, 8:IIO-r)I'~ I!) lIE NIlVIWIlHO DE i381.

COJlil'll(~ pril'ilegil) 'l .xrtl.ur l'rirl' J';ir:l o IlI;llJr:11 dll ~t1:1 ill\'I'TlÇ:~o. deuomi

II_l,ll' I ;lli\-L'l'-;:L1.

Attendendo a« IIUI) JIII) requereu Arthur Prioc, I) de cou
Iorm idade com o ji:lrl)crr do C(lllsl'lIl11irll Procurador da
Corôa, Slllierania e F:ll,·llda N:,cioIl:i1. 1I1)i por IWIIl Conce
der-lhe [irivi!l'gio, )ll)r SI'is :111110", para o mnncal denomi
nado - UnivI'rs~d - dI' qne SI' diz inventor, segundo a
lle,erip('i1o e dosrnhu qlll~ 1Íl':l111 arcluvndos.

Jo,é .\ntonio S:lr:1i\;I, do MI'Il Collsl'lho, Senador do
hnpcrio, Pn'sidentl' do I:ollsl'!lio dI' ~liniqrns, Ministro o
Secretario de E,;t:lfll, lil'" :\I'gol~io,' d:l Faz"nda I' interino do,
da Agriculturn , I;Olllillf'ITio!' Ilhras Pnhli',as, assun o tenha
entendido e fap I'XI'I',III:IJ', !'allleio dn lt!o do Jnur-lro em i9
de Novembro dI' 1~{.';1. en- d:l [lIdt'J1t'ndencia e dll lmperio .

Com a ruhri.:a (JI' :-;U:I MlIge,<I:ille o Imperador.

José An/unlo 81ll'aiva.
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DECRETO N, 83il-lJl" I:) IIE NUYf:~lIlIIO m: IRiU,
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COIH,:~(lo privilegio n Pcdrn .\lItnllin SIIl'villo para os mnlhor.nucnto- que
int.ro.luzin IlO~ ~)'_-IC!lu:,; di' fl)l'IIO~, do sna jllY,~II(>l(l.

Attendendo no que Me requereu Pedro Antonio SurviJle, e
de cunfnrmid.ule com o 1':lrt'Cf'l' tio CUIl,ellj)'iro I'ro,'III';ldur
da COl'l'I:I, SolH'rania e Fnl'lll!:1 :'Iar'iolla!, 11"i por 1"'111 COIlI'e

der-Ihe prrvi h-ui«, por ,ni, :lllIIO-, l'al'<l u" m-lhnranu-utos
que declara ter introduzitiu IIU ,I'U 'I,ti'III:1 d" Iuruus , j:í
privili'g'i:rrlo IlI'lu I)I'I:l'l'lu n . ;i\l.11 til' :\ til, JIIIIII" d,' lNiri,
~"g-IIIl/Ju a Ik"I',ril'~";'" t' til'''' lill" 'lIW ti";1I1l nrrluv.ulus

JU,I, Antonio S:II':liv:r, du Mi'u COII,f'IiIll, SI'lInrior do
1IIIJII'ri", I'rt',idenlf: d« C"nsl'III" d,' \Iilli-Iru.' ..\iilli,lru e
Sf'l:rl'l:rri" dI' 1':,I:lrio ri", \,. ""I", ri:, F:lZ"IItI:1 " illir'l'lll" dos
tI:1 Ac:Ti::II!tlll':I, COIIIIII"I'I'j" f' 11i'1':h l'III,Ii,':I.', :I'.,illl" "'" lia
elllentlirio i' [;11':1 I.I\I'I'ul:II', l':ti:lI"i" d" Ili" I'" .!:/lj)'!1'0 1'111 \\1
tle Nov-mhr« ;Ii' Ii-:,'''. 1;1)' tI;1 Illri"I"'II!i1llcin "d" 11:11"'l'iu,

Cum a r ulnicn de Sua ~rn;2i'q:IIJI' u hupcr.uíor.

Jose Autouio Sar.uru,

DECHETÜ N. 8:lI2- DE ID nE N()\I':~rnll" DE INRI.

Concedo á companhia (1110 o rp.m iz» r .10~1; f::w,lid'l l;IJlIJO". priviluci» para a

eonstrucção, us o o g'I7.0 dll u ma E'sl.rad:t. do [P1T') II:t I'r',l\'illc:ia do S. l'u.lro
do Hio r;rando do Sul, on l.r.: a I1J:ll':';-C 11 I .li rr-i tr do rin Q1ura11illl I' a vil la

de Ita.ru i . e g;tralltíndll () j uro de: 6 I'" :-:obru (j r:qoit,d '1111' fdl' I'lf,'rti\;UJ]1'1I10

cmpre rado lia roff)rid~l l·~tl'ada. atl; o 1I1;\\inJII .lo 1;.Oilit:(IOO;~,OOlJ.

Attendcndo :10 quo 1111' ]'I'I)lH'I'J'U .I<1S(\ Candido (;Illlln" n de
confol'lllidnlk cum n LI:i IL. ;Z4;iO dI' ;Z'[ d" ~('\l'lIlb]'() dI' 1,'ii3,
Hei por Conceder it eOIlIj':lIIllia qUI' uI'O::llIizal', pl'ivil,':.;iu p'Jr
90 annos para a cOII,trrll"':lU, IISIl n g'IlZ0 de 11111:1 :)sll'ad:1 Ik

ferro qUIJ, p.nrindo d:1 lIlnl',~r'fll dircil« du riu IJII:lI':rIlÍlIl,
na .'rovinoiu de S. Pedr» do Hi'l t;l"ande du SIII, 11'I"IJlillt, na
vilIa de Itnqui, e bem nssiru a gal':llIli,1 di: juros de ti %

durante o prazo do ;W annos, sobre I) capit:r1 que ff'll" dJ'l'cti
vamente empregado lia cnnstrueção lia refl'rida estrada, até
ao maxirnu de ti,OOO:OOOb, sobre as clausulas quo com este
baixam, assiguadas por José Antonio Saraiva, do lIIeu Con
selho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1I1i
nístros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da
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Fawnl1i1 I' iutcrlno d,'" (1"\<';l'ir~llltl1ra, COffillWrcio C Obras
l'ulJlicllS, qllll assilll ° li:llli" nlilr~llllido I~ far,:a eXI~I~utar.
I'alacio tio Hio i1,~ .Illlleil'1l oru !\\ rk '1llvl'lIllJm lk 11"81, (j(j" 11<1
IIlI]epr'ndC'llcia I' do IlIli,r'l'io,

(--;lallSiiula~ a tfl1!H~ ~(~ '· ... t·4..1·~ .. 11) n..("c .. s-...... 11. ~:'l~~
.1,,,,1 a da. a

E' ton('"r] illr) i'l ('011\ ;'I! 1111 i Ii IJ 1I I' OI'é.;'!lnizar Jo,é Canrlido
I;OIIIl'S, [ll'i\ ile<.;illp0l' ~III :rlllr'" plll" ;1 r'oll'll'llI'r'iio. w,o e <.;o~o
do IIl11a 1',,11':111:1 d" 11'1'1'11 lill l'I'Ovilll'ia ÜI! S. h,ül'O ÜII I\lü
(;ralldl

l
do Sul, qlll' p"l'lililjll Ih Ill:r:'cCIlI dil'I,it:\ 11II rio i)ua-

l'ahim u-rmin« na villu di 1111IJlli.
Além ÜO Ilri\ iil''.;ill " 1;,,\ 1'111'1 1'\lI\('C'liI' o:; sl'é.;\1in\e!' In-

vorcs:~ \," CI~SS;IO é.;ratllila li,' kl'l'I'nO, liI'vollltllS (' \1::cion;l('s, e
hem assim do, ('Olllpl'loJl!!IIÜirl lls 1I1lS seslIIlll'ia,; !~ po'::;I'S,
1!Xi'uplo as illrlolllllizll"'"" qUI' fll"('111 rll' üil'eilr) \1:11':\ o \l'.ilo
da I',;trada, 1',IIlI:'''''' 11111111,,'11<. I' r)lltl'lIS 11111':\0' r"IH'I'ilk'1das
no respeetivr) 1:01111'11111.~ 2." Ilirpilo di: ul""l'I11P:i"l', 1111 1'''1'1 11a tio Ilel'lüto u. 816
de 10 di' Julhn til' li';:;:;. O" lelJ'l'l:rrS tle rlumiuin pllrlielllar,
pr,:dio!' e IJI'lIlf"itlilill:'. IJllr~ 1'01'r'lIl l,rt'I'isos pllra as olnas
d,' qUI! trata o 1'1Irllgl'Iqlhl' 1IIIII'r"'r1I'lItU.

~ :3." Uso das 1I1:\ll1'il:IS I' 011\10" materincs existelltes nos
lerrenos nal'iolwC'S " dl'\IIIIII"s, illlli"l'emavei, para a 1'011-
slrllüc~o tia cst rar!:I.~ r~> Iscnçúo dr' dirl'itl's di' iI1l]10rtl\6io sohrc os trilhos,
nWl'hinas. instrlllllentlls I' IIll1is ohil,,·tos tll'slinadl':;:'t I'on
strurção, lJl'1l\ 1'1)11111 Sldll'I' 11 (':11'\;10 tlr' Ill'drll intli:'I'I'n':llvel
para as oíücinas e (,1I,;lr'i,' tll\ I'sll'adll.

Esta ísenvão 11;10 H' \,;'1'1'1 l'lrel'iivll elllquilnlo II eompanhia
não llpn'senlar, no TIII"OIlII) :\':Icional ou na Thesoul':lria de
Fazentl 11 da prOdlll'i:I, 11 rel,ll';IO dos soliredito,: objeclos,

I's\'cl'ilicando a resl'l'(~li\ll qlllJlllidade e qualidalle, que aque!
las !'l'partições ílxnrào annulllll\l'nlO, eonforme,as illstrueções
do Minlsterio da Fl-IZO nd li •

Cessarú o favor, Iiealldil a cnmpanhla sujeita á restituição
dos direitos que teria de l':q-iar e :'t multa doldobro desses
direitos imposta 1)1'10 :\[illis\erio da Agricultura, Commercio
II Obras puhlicas ou 1'('\0 da F:rzl:nda, si se provar que ella
alienou, J!I)[' quallluer titulo, objectos importados, sem que
precedesse licença daquellrs Mínisterlos ou da Presidcucia da
provinüia c pagalllenlo dos n';;pl'etivos direitos.
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~ ri, o Proferencia, r.m ig'u:ddalle 11e círcumstancins, para
lavra 111' minas na zona pri vileuiadn, ,ÜIHlo I'\pn'sso em
COTl tr:,to especial o nuiucr« di) dat;ls I/IW o (;01 er uoj nlzue
convcnlonte conceder, l.eiu rumo ,IS cuudiçõcs a quo UI'VO
íícar sujeita a l'llIprr'Z;1.

§ G,u l'refero!'lcia jI;I ra acquisivão dl~ terrenos dcvolutos
I',ist('ntes á margem da estruda. utrl'l,tllanuo- SI' a venda em
lo!l's altcru.ulus, di, 111:1I11'ira 11'11', sendo o prnncuo d:~ com
panhia, o segundo Iir'arú 11I!I'tl'T1cI'ndo :10 Estauo o assuu p,or
dlaute, o pelo P!'P('O mi n imn d;1 LI'i de 18 de Setembro do iHDO,
si n companhia li'; di-t rihu i r 1"11' innnig rautos 011 colonos IFIe
importar o esla1Je!<'el'I', não pndcudo, porctu, vr-ndul-os a
esu-s, dovidamen to ml,didos I' Ilr~m:lrcndus, pl1r preço cxce-
dente ao quo fI)!' marr.rdo I"'!I) i;oll~!'no. _

Esq prd(~rr':l('ia SI'I tl'I':' Iogar rili r:llltl' a ronstrucçuo da
e:'tr:lda. Si, decorridos l'inl'l) uuno- l1<'pois Ih: rnncl uida a
c-Ir:ul«, n:'ll) tirl:l'l'lll IIS Ii'ITI'nIiS sido dislrillllidos a inuui
,granll", a comp:lnhi:1 oc; ;Idqnirir:, :, !';Izãl) di) prl'('11 mnx imo
ria h-i, in.Icuuuz.uu!» " 1':sl:ldo da dill"'I'I'lll:a qljl, l'stivl'r 1'01'
pag':lr.

II

E' igu[i1IllI'nte COlll'('dil1:; :', J'i'f'erid:1 compnnhia, rm virtude
110s liccrttns Legislativll,'; n-. (iH (li, 21; rle .Illnhu de iH:;::! e
~'l:;1I rle :2'1 Ifrj Sf'II'llllJl'I) riu lHi::, a gilrnlltia riu 1':st:lI/u dos
juros ri I' (t" .. ;IU annu sldlrl' U I'apillil qUI' 1'1'11' fi\ndu e re·
conhel'Ído 111'111 I;O\I'rJIO ('lIlnu 11I'I'('';S:II'iu " sllllkienli' :'1 cou
strurcão de torl"s :IS li/Ira,': d;1 rliln I'strada de f"ITO, p:lra
:1('lJui~..;i,,::',o do III:ill'lial lixo (, r,)I);,nte I' OIlU'O" linha tt'!u
grapiliea, compra de lu1'1'1 'lJi JS, in:lelllniz:tl:;-II' di, h"lllfeitorias e
qune-qucr dc,peza, Jtoit:ts :1Il1t'...; IJIl depois 110 cnnu-çndos os
trahnlhos de constnu-ção da mesura estrada até á su» conclusão
e aceilal:iio defini I h':! I' ,";1'1' l'lla aberta ai) Iral'!'gl' puhlico.

~ L" O e:qJit:t! tlxo mrnrirmarlo JlI'.;la clausula niiu poderá
exceder o maxun» de (j,OUO:OOO\ e será dcternnnudo Ú vista
do orrnmcnto [IIIH/adu 11110' planus e mais rll'!'llnlloS til' caracter
ger:d, docu mrut..s o requisitos nl'cf'ssarios :í exr'ell~','II) de
todos os tr.rbnlhos, quer dig.un respeito ao leito tia estrada
quer ás sua, obras dn :II'II~ e edilil'ÍllS de qualquer nntureza,
quer se rctlram au marerinl lho e rodante desta e :1 ';lIa linha
telegral'hil'a.

Todos Ostes planos I' mais dl'sl'nhos, rlonnmr ntos u rcqui
sitos, uma vez df'finil.ralllrnll' nppruvados, nã» poderão ser
alterados no lodo on em parte, sem prévia npprovaçãn do Go
verno.

Os planos e mais desenhos do detalhe necessarios :i con
strucção ria, oIJl';IS d'arte, Ines como pontes, víaductos, pou
tilhões, boctros, tunm-is ou os de qualquer edillcio da estrada
de [1;1'1'0, bem como os nccessarios ali muterial fixo I' rodante,
serão sujeitos :1 approvnção do fiscal por parte do (;overno,
um uiez antes de dar-se COIllCI:O :'i obra, c, si, findo este prazo,
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não tiver a companh ia solução (lo flsrnl, quer approvando,
quer exigindo Illlldili";,çlí,''', :"'r~o "li,,:, considorudos Gomo
appl ovudos ,

No caso rir serem nxigid;ls modilil':lçõ,'s pelo tlscal do
Governo, a companhia s"r:'t ohrigada a Iuzcl-as, e, si o n50
fizer. snrú deduzkln d,) ,'apit:d garantido a somma gastn na
ohr:1 oxcr.ntada snm :1 1III,ditj(::",~o ex iuidu.

§ ::lo Si ;dg 11li]; I III0dili'-ar:III túr r"ila "111 um maior JlUIIII'l'O

dos ditos plauos, dI'SI'II!tO:'. lio'-UIIII'III11:' e n-quisi tos, j:i ap
provados pelo Gnveruo. sem "IIIlsl'ntillll'lIto ,lest,~, a compa
nhia IlI'rdera o dil'l'ito :i garalltia dn- jur»- sol,r" o "apitaI
que se tiver 11"'1);1Ildl<lO 11:1 "ltra 1)\1'l'l1t:);I:I. s"gulldo os p1.1
11115, <I,'s['lIl1os ü mais 1'Illllli-ilos :ISSilll alrcrados ,

Si, por"Iil, a :"II'ra,.':lo for r['ita e.uu [)pprov;lI:ào do Governo
e d,'II:1 resu ltar ['I'IIIIOIIlia 11:1 "\"'-III'ào da ohl'a cunstruida
sl'gunrlo a dita :dt,"'a~':lo, (tllldil':I!' s,'-lla a di,-;I"Jsi,:;IIJ da clnu
su la sl'gullIte :

Fica ('''pn)"o e entelldido 'lu,) em 1':1,0 algulll o Estado se
obriuara a pagar juros ,,01,1\: qU;1I1ti:ls lJuI' não tmlh~1I1 sido
despendidas com olrr.is I' IlI:ltl'li:d d;1 l'str:l[la ou em serviços
que, a juizo 110 Govcru«, a 1";[;' illtl'l't)''''][''~llI dlrcctamcntc.

Todas as economias quI' por qualquer motivo se fizerem
na execução da estrada d" ferro resultarão em lJl'uelicio do
Estado, dando lugar a uma n:tllle':ào cnrrespuudoutc no capi
tal garantido.

IV

Si, construída a estrada, se reeon hecer por exarnes, a quo
o Governo mandarú pro-ctlcr, que o maxiru« capital garantido
fui excedido por causas impll'vistas ou por emprego justífi
cado do mesmo capital, (I l;oVI~I'JlO concederá a gar:mtia de
juros ao excedente, si p:lla i<to l'"tiH~r auu.rizndo pela Lei
n , :2MiO de ::l4 de Setembro til) V-:7'J ou P(;I outra que a tenha
substitu ido 011 ampli:ldo; n« e:lSI) co11 trnrío recurrunondnrá a
concessão da nova garanti:! :lo 1'1\1]1'1' Le,,,isJntivo.

A garantia de juros f;lr-se-ha elfcctivn, livro do quaesquer
impostos, em semestre- vIIlll'idos 110" dias ao 110 Junho e :H
de Dezembro de cada nnnn I' p~gos dentro do terceiro Jl1'3Z,
depois de (indo o semestre, duranto o prazo de:lO anuas, pela
seguinte Iórma :

~ L° Emquanto durar ,'1 ClIllstflW,:iío 11:1.' obras, os j uros de
6 o serão pagos suhre as quantias 11"1' tiverem sido autori
zadas pelo Governo e recolhidas a um estabelecimento han
cario, para serem eIlljil'i'gatlas ;i rncd ida flue forem necessa
rias.
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As chamadas ltrnítsc-sc-hão ás Quantias exigidas pela con
strucção das obras orn c:l()a nnno . Parn esse fim li cOlllp3nhi~
apresentará ao Ministcr!« tIa Agril~ullllr:l, I;OIllIIll'rcir) e uhras
Publicas, no Rio de Jauciro, dous IIIl:ZUS antes do começo das
obras, o seu respectivo orçarru-nto, que será fundado sobre
as mesuras bases «m que se fundar o orçamento geral que
regular n I1nw:a ou a g:lrantia dos juros sobre o capitnl lixo.

Decorrido que sl:ja o prillleiro nn un 11:1 eulr~I(la das chama
das, c-ssarão os juros ali" á couclu-à« d~lg olirns, quo dt:viam
ser «xeoutrulns nesse anno. Const.ruidus que sl)jam cllus.
continuará o pagaulCuto do, jurus.

§ 2,n Os juros pago, pl'lo I'stailelel'imt:nln haucnrio snhrr: 35
quantias tlepositalb, ,eriío creditados á garalltill do GOVI'rII0,
e hem assim qunesqurr rend;ls I'velltuaes colnadas 1'1'las 1'01ll
pan hias, comi) sej.uu : tnxus de unnsrcrencin- de al:çíJes, etc.

§ :1." Nos cnpitaes lev:ml:lt!os durante a coustrucção não
sem incluído o custo d" lIl:llt'rial rodante, nem o di' machinus
e apparelhos do qualquor n.iturcz-r, necessarios ;1() SiU reparo
e cunservação, o qual SI'1 será lançado em cont» pnra g;lrantia
dos juros, seis mezcs antes de serem as mnchi nus e apparclhus
ncirua referidos emprvgados 110 trafego da r-str.ula.

§ ll, o Entregue a estrada ou parte desta ;10 transi to publico,
os juros t'OlTespondentl's ao respectivn capital serão pagos em
presença dos balanços de liqui<1:1l:50 dn receita e despI'za do
custeio da estrada, exhibidos p-ln companhia e ueviualllente
examinados pelos agentes do Govprno,

§ 5.n Além da quantia nccessaria Ú construcção das obras
ern cada anno, a qUI' se reftre a parte 2" do ~ I" da clau
sula 5"', a companhia poder:', fazer lima chamn.l» <10 capitaes
no principio do primeiro anuo, no valor UI' tO nlo <10 capital
g3rantido, para attenrlcr ;'IS rlespezas prelill1ilJ1l1"'s qUI' tiver
feito antes de encetar-se os trabalho'; <1:1 cunstrucção da es
trada.

VI

Si no prazo de 18 mczes contados desta data, não estiver
incorporada a eornpan hia , (':I<1u('ar;'1 a presente coucessão .

YII

A companhia será organizada di' accõrdo com as leis e re
gu larnr-ntos em vigor,

Terá representante ou donucilin legal no lmpcrío.
As duvida, e questões que se suscitarem estranhas ú intel

ligencia rIas presentes clausulas serão resolvida, de al'dJruo
com a legislação hrazileira .

VIIJ

Os trabalhos da estrada começarão no prapo5ç~~;;~: '
contados da data d;; approvação da planta/f.\'crit ,1\ Tlo "(ldI'liJi

\,
\:

'\ ()
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longitudinal lIa linha, (1 orçamento da," despczas de que
tratam as clansulasIü- e 1101 do presente contrato, sob pena
de caducar o priv ilcgio , garantia e IIlliÍs favores concedidos,
salvo caso Ile flJl\,a maior .illlgadl tal [11'10 Governo li semente
por el!e ,

A coustrucção das ohras nãll ,"1'1':'1 iu terrompi.lu, e, si o Iúr
por mais l1e tres mezr-s. 1:;lllllelr;io ig'U;i1I1I1'lltl' o privilcg in, a
garalltia (', mais favol'l:s ;II'i,Il:1 1Il 1' IlI'illlladll". sltlvo e:I.So 111l
1'111'1.';1 mnior. j ul.r.ulo t:1! [di) (;"1 I~rllll. I' ,"IIIII'nll' [1111' 1'111'.

Si no [lr!lZ1) l1'l :\li 1I11lZI',S, ('lIilla.11I lia (lat:; 1IIIII'Cad:l [lar;1 o
comece du, Irall:t1hlls ILI l',str:IIl.t. ,,;111 I'slil er.m (>tl'S (',Oll
cltlilll~s e a estrada uhcrta ,'111 tl':liu':o pltll!iCI). a companhia
pagarú li til II multa Ik I a :l "i" [101' Illl~f, dI' demora ,sl)II['(', as
qunutias despendidas pi'lil (;"\I:llIU CUIll a g';lI',llltia IItl~ essa
data.

)':, si p:lSs;ldos l:l nwzl'S, :I!I'1l1 dll !lr:I!.1I IH~il\la Il xrd», 11:10
tlcnrom l'OllClllid", [1,,111, lI'-' Ir;l!lltlllI)s III'illla rl,""rid,,, (l 11110

estiver a ('slral1a alwrta:lll Iral,~c:" Pllll!i:'II, Iit'al':-Io t:IIIlIi:'11I
caducos 11 privill'gio, a ~lIrllJlI ia .. IJlais favur," j:'1 meneio
nados, salvo caso li .. força iuainr, 0',', pelo (;overno Gomo tal
reconhecido.

IX

Os trabalhos de constrnccão ll,~1i plldcl'ãli ser encetados sem
prévia autor íznçâo du (;uvel'llll; p:il'.l isso IIS projcctos lk
todos esses trabalhos S''l'~u urganil;ldll,' 1:111 rlupl irnta o ,nu
meuidos Ú appruvacão <lo IIII'SIII" (;1)\('1'110, 1:111 duo' exoui
piares será devolvido ú companhia 1'11111 o visto lIo Chct'l' da
Directorra das Obras l'uhlicas .lo Ministerin da Ag-ricll1tllra, e
o outro ficará archivado nu nu-sru» Minisuuio ,

Dentro de seis mezes depois de incorporada a companhia,
serão apresentados ao Governo II planta w'ral da linha con
eedirla e UIII perfil lonuitu diuul , CIIIII indi('llI:iío dos ponlos
obrígndos de passagem.

O traçado será indicado por unta linha vermelha 'l con
tinua sobre a planta geral, na escala li,) 1 por !1.000, com
indicação dos raios Ik curvatura, I~ a crilll1g11raçiío do terreno
representada por meio 111' curvas riu nível equidistnntcs de
tres metros; e hem assim, l'tIl uma zona de 80 metros, pelo
menos, para cada la.lo, IIS c.unpos , matas, terrenos pedre
gosos, e, sempre que Iór po-sivel, as divisas das [lropriedal1es
particulares, as terras devolutas () minas.

Nessa planta serão ludlcadas as distancias kilometrícas. con
tadas do ponto de pa rtidu da estrada do ft'rrll, a extensão dos
alinhamentos rectos, e bem t1,~,illl li IIriglllll. :I extremidade,
o deseu volvlnn-nto. o rai« e 11 seruidn da,; curvas.

O perfil longitudinal SI,'I':'! kitll na escala de I por hOO para
3S alturas, e de um 1101' !L. 000 \l~\l'a !IS distancias horizoutnes,
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mostrando respectivamente, por linhas pretas e vermelhas, o
terreno natural e as plataformas dos córtes e aterros.

Indicará, por meio de trcs linhas hnrizoutaes, traçadas do
baixo do plano de comparação :

Lo As distancias kilomctricas, coutndns a partir da origem
da estrada de ferro;

2, o A extensão e indicação das rampas e contra-rampas r a
extensão dos patamarvs :

3.° A extensão d"s a líuh.nncntns redos e o dcsenvul
vimrnto n rnius das CllrV:JS.

No perliJ lnugiuuliunl e na pln nt» si'r:í in dienrln :J posiçno
das eqar'ões, parndns, olJrns d'al'lo o vias di: -ouununlcnçâo
trnnsvcrsaes.

O per li! lonaitudinnl ,rr:i acoinpnnharlo por um certo nu
mero dI' jl('rJis trallsversacs, inolusivo () lll'rlil typo da estrada
de ferro.

Estes pcrtis serão fl'itlls 11<1 l',cal:1 de I por JUII.
O tr.u-ado I' o 1'1'1'111 lilI!,~itllllin:" POdl'filo '1'1' apresentados

por secções, oorntanto que estas SI' estendam dI' lllll ponto de
pass<1gelll ohrigad» a lllll outro. e que 110 pruzo lII:lrC':ldu te
nham sido apresentadns todas :IS Wi'!;IÍl's.

X[

Seis mczos depois l:!1 approvaçíro do traçado e do per/H lon
giturlinul, n companhia apresentará mojectos cnmpletos e es
peciücados do todas as obras necessarias par:\ o estabciecimcnto
ria estrndn, suas cst:IÇlll'S l~ df'[wndf'neias, !1I'm como as plantas
de todas as propl'il'dadf's qUi' fúl' neccssario udquirlr por meio
de desapropriação.

Os projcctos rI:IS obras d'al'tr~ com pOr-SI)' hão de projecções
horizontues (J verticar-s, de cllrt(]s tr.msvcrsues e IIJIl~jludinaes
na escala rle 1 por 1OU.

Os projectos das estal"'õPs mais ünportanrcs f) dns pontes po
dcrüo. mediante [I1'1')\'in r'''l](:''S'~O d(l (;n\crno, ,1'1' apresr-n
lado,:í medida quo tiv.-rcru de ser executados.

Apn',elllarú ígualllll'Jlte :
A relaçi10 ll:ls pontes, viudur-tns, pontilhões (J Iloeirns, 1'0111

as principncs dimensões, po,iç:lo na liuhn, systetnu de con
strueç,'io f' qll:IJltidndr~ dr' II/JI':I ;

A 1:1111'11<1 d:1 qu.mtid.«lc de r'SGlv:lções nccessarias para
execut nr· se ° projecto. com i 11 die!lç~'J da 1'1 :I:;sil it:a~'ão apro
ximarl» d..s IlInteri:lI's li das disl:II]('iils médias d,' trnuspurte ;

A l:dJelJiI dos ulinhruuentos, raios de (~UrYM', rútas de de
clividndes e suas l'\li'n'lles :

As caderneta, authontícndas da" notas das operações topo
['Tn[lhic:j" geodr'siens e astronornicns fcitns 110 terreno;

Os df'Sl'lIllU, dus trilhus e accessorios, CIIl gl':Il1rJroza de oxc
CUÇ:-IO.

A clIllI[lalllJi<1 (]r\',·I':; 1:llIdli'llI :lp1'I'''l'l1la1' os dndlls e infnr
m:H:Õf', IJIII' tivor colligido 'oill'n a POPUI:II::io, industriu.
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commercio, riqueza o composição mineralogica da zona per
corrida pela estrada, e hem as-in: o orçamento completo e de
talhado das despezas a faze!'.

XII

Antes de resolver sohro o, Pl'ojl'l~los sulnuonídos ~i sua 3Jl
prova~~o, [l1)[lerú o GIIVIIl'1I0 m.uul.rr prIlCI)t1Cl', a expensas lI3
companhia, :'10' operações gl';'1"li[~:,,, uocess.uias ao exame dos
projcctos o 11l)llerá moilitil'al' C"SI', pr ojcctos como julgar con
veniente.

O Governo poderá dl,sig>lwr os poutn- em que devem ser
estnholeeidas as estal;õlIs P [l"r~1I1"."

XIII

Procurar-se-Itr! dar ás 1'·lIll':l.S ° maior raio possivci. () raio
minilllo'l~r:i tllJI iim , lO.

As curvas dil'igil];,s ('lllsl'lllidlls eontraríos deverão ser se
parudus por uma tang('n!.u de 10 tnctros [ll'lo menos.

A declividade muxima sl'\':i l1<) i.2::l:2 ':,.
A estrada será rliv idida ()[II slicções de serviço de locomo

tivas, prol'lIrallilo.S!' rm umn ",',Ia, 11 11 i fnrmisar :1S condições
techuic:» di' 1Illlilll a l'IlI'I'(llar 11 1111'1"01' apl'oveit:ullelllo da
força dos motores.

As rampas. eonln'-r~lInll;l' e patamures serão ligados por
curvas vertiraes d" rnios I' tle,enyolviml'nto convenieutes.
Toda a rampa seguida 111' urna coutra-rampn será separada
desta por um pnt.uuar de 311 ruul rus. p«lo menos ; nos tunneis
e nas curvas de pequenos raiu' se evi(arú o mais possível o
emprego de fortes dedivl's.

Sobre as grandes pontes e vi.uluotos motallícos, hem como
á entrnda dessas ohrns, se procurará II~O empregar curvas de
pequenos raios ou as Iurtus del~liYidades, atim dI' evitar a
producção de vilJraçues uoci I as ;',s j untas e articulações das
diversas peças.

As paradas e estal;iíl's sl'r~o tlll nrcfcrcncia situadas sobre
porção da linha ern fI'c!a I' Ik u ivcl .

xtv

A cslnllfa serú tio via singela, 111:15 ler;', os desvios e linhas
au xiliures que forem nt'rl'>.":lriIIS para o movímcnto dos
trens.

A distancia entre as fares i 1I11'1'Jl!IS dos trilhos sl'r:'1 de um
metro.

As dimensões do perfil transversa! serão sujeitas ú appro
vação do Governo.

As validas 10ngitlldin:lPs tl'r,lo as dimensões c declives
ueccssarios 1':1r:l dar prolllp!.1l 1'S('o:lIw'nlo ás ~lglWS.

A inclinaçán dos tal udcs dos curtes e aterros sllrú lixada
em vista da nltnr« Iltl,;tes I~ da uaturezu do terreno,
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A companhia executará todas as obras d'arte c fará todos
os trnhnlhos noccssarios p;lI'a que a estrada não crco obsta
culo alg-um ao escoarucu to das aguas, e para (IUf' ;1 rlirecção
das outrus vias de cOlllllllmkaç5(j exi,'tcntcs mio receha senão
as tuodiflcações indispcusavcis I' precedidas de approvncão do
(;overno. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos puhlieos
podl'rão SOl' supr-rlore», Inferiores 011, quando ahsolutnmcnte
se Jl;IO possa Iuzcr por outro modo, de nível, construindo,
porém, ;1 I:olllp;mhia, a C\P"Il;';;IS suas, as obras IJIH] os
mesmos cruzamentos tornarem I1'll'eSsarias, Ilcnnd» também
a seu c;lrgo as despezas com os sigllaes I' guardas que forem
preeisos para as c;mel'llas durante o dia e a noite, 'l'erá nesse
caso a cotu pnnh iu o direit« dI' alterar a (lirecl,'ão das ruas 011
caminhos puhl ico-; CO/lI o lim dI' rucl horar os cruznnientos
ou de diminuir (I seu 1I1111Iero, prl'l:edcndo ron-entimeuto do
GOVI'l'IlII I', q unudu fl'll' dI' direito, da Camara Muuicipul, e
SI'III que pos:;a pncI'IH'r qualquer taxa pcl;1 p;lssagl'llI nos
pontos de intersecção.

Executará ;1;.; obras nccessarias ;í passagl'ln das ;Iguas utili
s1Id:I;.; para ahastcoimeuto ou para ílns industriaes ou "gri
colas e permitlir:1 qu«, com ideu ticos ílns, taes nhrns ;';0 eílo
ctucrn em qualquer tUIIIJlO, desde (Im' dellas II~I) resulte
11;1;11110 á prupr i« I'str;((i:l.

A estrada du fl'lTo lIão poderá illlfli'llir a n;lv('gn(·ií.o dos rios
o cnnues U nesse intuito :IS pontes ou vinductos ;';Idj)'!' os rios
e caunes terão a cnpnridado nccossa riu para que a !wveg:'ção
não seja erubnruçadn.

Em tudus os crUZ:IIIII'nlos superiores ou inferiores com as
vins de cuuununicnrão «rrlinurins IJ G"VI'fllO ter:"! Ii iIirvito do
urarrar a ;dlllrn du,;" I':IUS dus vinductos, n Inrg-ur" dl'sll~s e n
que dcvt-rá hnvl'r ('lItr" IIS p:lrapeitus crn 1'1:1111:;10 :ís !I(~cl's;.;i
dades lia clrculnção d- via pulilica que !ic"r infeliur,

Nos cruzamentos Ik nivet, IIS trilhos serão clllloc:tdos sem
snlieucia nem dl'flre;.;s;'IO suun: o nivel da via dI' conunnní
cação que cortar a estrada de ferro. de modo a 1l;'IO I'IIIlJa
rnçur a circulação de carros ou carroçns.

O eixo >I" 1"I.I""d3 dr, 11'1'('1' núo deverá fazer cnm o da via
lk COlllIIlIIiJic;lI';W urrli nuri« IIlll ;1lI~lIlo 1111'1101' dI' ~:;".

Os l'rm:tllll'liloS de nível ler;',o s;'llIpre ranccllus 011 bar
reiras, \'I'dalldo a circulação da VÍ;I di: couuunuicação ordi
nuria na ucc;lsi:'IU da passagem dus 11'1'11" havendo, além disso,
UIII'I casa de nwrda todas as vezes que u Governo reconhecer
essa nocessi dado.

XVI

Nos tunneis, corno 1I'1S viaductos inferiores, rlcverú haver
um iu tervullu livro nu nca iuenur de 1"'';;0 de cada lado
dos trilhos, AI('m disso. haverá de distancia em dist;lIlcia, 110

iutorior do>: iunneis, nichos de abrigo.
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As nllllrlll1'ns dos po(~ns rle COlIstrneção n ventilnçüo dos
tunucis serão gllarllp.l'idas dp. 11111 p:lr;lpp.ilo dI: ;t1l'enllria dl~
deus metros de altura I~ não 1\llller:'1o sl'r feitas nas v ias de
commnnienl,:;lo ex.istl'lIte s.

A compallhia nlllprt:I~;II':'1 mntcrincs de uoa f1l1nlidntle na
execução de todas n, obras I' s:'gllil':1 sl'mpl'l~ as preseripçüI's da
arte, d(~ modo (1111', o\)lr'lIll:I l'II:I"il'il l'(:ões perfeit:lIllt'llte SIl-

tillas.O S\ slrmn e Ilill\,'ll",íl'< d:r, flllllla('i'I'~ 11:IS ohrns d'nrtc
serão 'lix;ldos por III'r';I"i:',,' 11;1 1''\''''111.:''':' 11'lIdll cru ailC'II(:;'IO a
natureza ,111 terreno (: ;\0' I'II""'-I"s ,sI1I'PlIl'la!l;IS, IIr~ nCI'l>('(10
entre a compallhin " "(;",,,,'jfll. :\ ('ompallhia :.;['1':'1 obrigad:1
a lIIilli,.,tral' IIS ;1I'I'al'l'lhlh "I,,'<so;d 1l1'I'I'sS:lrio :'IS sondn~ens
(' lilll'all\l'lIto dI' 1',I;I('a" dI' "II,:ail>', 1'11',

Nas ,uperstrlll'IIII':1S da'; l'"n!J" ;1S \ ic'as dI' 11l11111'il'a "'I
podcr~o ser cmprl'gndas 1'1'0\ i:'lIl'inllll'lliC, develldo :'1'1' suh
stltuidas por vi:..:ns IlIela)lj,-a::. In~" ql1l1 I( (;(,1'1'1'1111 o ('xi,ja.
() elllpl'q~o do rl'I'I'O 1'11l1l] ido ('111 IOllel""',s 11:10 será lulel':1I10.

Antes do 1'1I11'1':';III'S:1 ('ill'liI;w;"', 1,)(1;", :1' 1I1'I'as d'al'ln SI:r:'IO
cxpl'rilllcnl.:ida,. t':IZ';lIdll-'" i,:""':II' I' 1'l'l';ls,llr :'lIhl'l' I'II:IS, 1:11111
diversa H'loc,idad,: I' d"llIli:' I'SI;'''i"n'lr :l1:~IIIIl:1S 1:1l1':t:'. u in
trrm (,OlllPIl"to de 11)(:[,111'1111'1 Idl, r'lIl Inlla dl's!:ts. 11l: 1:;11')'(1"

de UlCl'I:ndori:ts 1(1I;1l1l 11 1"1':,ill'l ("II]'I";':ldo,.
As despl'z:ts de,;t:l' 1\ 1,,'1 i III'ia, 1'"1'11'1""" 1' 0 1' I:llnt:1 (1;1

co11111<1111: i».

A companhia !'lIn,tI'U i(';1 IlIdlls 11:' I'dilil:ios I; (lcpl'ndl'nl'i ..S
neecssarills par:t qUI' 1III'al'I'go ;,,' ('I1I'I'llIl' l'eg'ul:tl'l1lunll' c
sem perigo para :1 ';1,gl1l;IIII':t "1!ldi!':I.

As eslnl;ül's !'1I111er:lo ,.;;iI;,' ill' 1'''1','1';1, l,jllll'terin, :l1:('0Il111l0

d:t('õcs p:lrn o :lgl:nll'. Irl'lll:!Z,~I)' 1"(1':( Jilc]'I':tdori:ts, eaixa
d'agll:l, Int riuns . mir'II'( ill:', r.unpns 11,' 1::tl'l'eg:lllll'lIlos u
emllarqncs di: nniruncs. 1,:,1:111":":' lT!I,gill,s, la1l1J11'õ"s, dl':,vios,
cruz;llllenlos, chuves. ,ii,~lIa"s I' ('(,I'I';IS.

As estaçôcs c p:ll'at!;h u-r 111 1!](IIJilia ;!J1l'llpr iad:1.
Os ediücios 11;1:' I'SIDP"';S e \I:lr:rdns II'r:'11l do l:tdo da linha

uma pl:tt"rÚI'lIl<l I'ld)l'l'la 1':>1':> "lllkll'l(lIl' I' dl','elllIJal'l,11l' do,
p~IS~3g(liro~. .

-,\s "SI:H'Õ'" I' p:tl arl:I,: I,I',!II tlillll'II''-"''S lI>' :t1'l'(II'illl cum a
su a illlPIlI't:lIleia, 0(;11\11'1111 \l1I1"'r:'! I':dgir qw' a 1'111l11'11lilli:t
faça lias e:,I:lI'õl':' (' !':IPdas li' nu..llll'nlns \'I'('I:tlll:ld"s [Iolas
necessidades da lavoura 1'l'IlIIlICll'ill I' í nrlustri«.

\1:\

O Governo 1'()Sen'l 1I dil':il() de I';'ZI'I' ('\I'l'ul;l1' 1"'1:t com
pnnhin ou !'ui' ~(lllt:1 d,'I!:1 .lur.m tv I, 1']';:1.0 11:1 "illIi'es<;j" alt<'-
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n~úe" nhras 1l0V,IS, ruja IHlI:I~S,idad() a expIJl'il'l1eia 1J:'ja
iudícndn ellll'l'la~'iío :í sl'g'Ul'al)(:a puhlir«, !Jolil:iêl da e,,.;tr:ltla
do ferro ou do trafego.

xx
o material rndanto (Iornmnt iva ll~litl,'I'" e cnrros, quer de

pilssageiros, qll!ir llii 1I)('rl'atllll'i;,:; lIi; qlwl'jlli'l' uaturozu) ser.i
cnnstr uidu lil' modo IjIlIJ Ilajl sl'~,;rall~a 1I0S tr.urspurtrs I~
cOllJllIodilbde:' para 11,"; p:I:','ag"'II'II.'. () GIIV"1'1I11 p,)(krú pro
hit.ir o elll[ll'rgu dé 1I1:i1"rl:t1111I'~ 11:11' prcelll'lJa ,':,LI.-; CU!I
tlieõl~:; .

Í<:'';li 11I:lleria/ comnorsc-ha, 1',11';; :1 uliertura de (011:1 a liJli!a
no trnfego, do que Iur íixudu lIU orçmnonto ;I flue Sé refl!rl: a
clausula ::l" do presente t1ecl'i!:iI.

\.XI

A cOlllpulIltia SI'I';I olJ,'i!!iltla a 1:IIIllpl'ir a,; di';l'usi,:õ(~,; tlu
lkgulillllClllil de 2(j dI' "1'l'il dI: IH;ji, li 1J'!l1I ussim qu.resquer
outru da Itlii:'JII:1 lIilturl'Za que fO/'l'1Il d"l'Ielad;l'; para scgu
ranra I' policia das estradas dc I'CI'I"'. urun vez que as 1101':IS
di.";IJO"i~'lje" núo runlraricu: :I, CI:lIISllb, deste c.mtratu.

XXII

A compnuhia ,crú obriguda a CUI!,;i'l'val' CIIIU cuidado du
rnnte tudu I) t-mpo d'l ('uUee,,';lo ea nuuur-r em e,,.;l;ldu que
po-sam p,'r["it:IIIlCIl'" l,reell('III~J'o seu d,~stilll), t.rnt« a ü,ll'ada
de Icrrn e suas tlep"IHll'nci:t'. c.uno 11 IlI:ttel'i,J/ I'Od,IIlI,', sol! p,'na
d" iuult», "usj1cnsiíu d:1 CIIIII'I:';'Ü" UII d,' "'I' a el)us,'rv'(I';ill
feita pelo Goveruo ,I eusl:! da CUIIlP'IIIIJia. ;0111 caso do iuur
rupção do traic;.!o, I'XI'edr'utl' d" :W di;,,, ellll,;eelltivo,. por
mouvo nilo [ustitlcado, I) (;IIvel'llo ter:'! o dircitu de i111 [lO I' uma
multa por dia de iutcrrupçào igu:t1 :'! renda liquida do dia :111
terior a ell» e rcstabelcceru ° tl':I[ego, correndo as despczas IJOr
conta d;1 companhía.

XXl1l

U Governo poderá I'i uliznr ('lU lodn ,1 (ixtell.'·;jo da estrada as
I:OllstI'IICçUe,; 1l,'cc'Snrias :'1) t'sl:dll~leciu;I~lllode uma linha te
1t';.!T:lpllica di, sua prllpl'il'uadl'. u,:tlldo 1111 11:'111, como melhor
lhe parecer, dos lII"SIJIUS postes das liuhas tele!,rilphicas que
a companhia é obrig':lua :J coustruir cru toua a extensão da
estrada, responsahilisando-se a mesma companhia pela guarda
dos nos, postes c apparelhos clectricos que pertencerem ao
Governo.

Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada a
expedir telegrsmmas do Governo com 50 ulode abatimento da
tarifa estabelecidn para os telcgrarnmas particulares.

l'DDl'1I EXJ;CUTIYO lSSI • ia
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Durante o tempo da ('onl'1'5':l0 o (;fl\I'rno n:lo l~on('í:dPf:"
outras sstrndas de fl)rro delllro Ik 1l1l1:1 ZOlla de:lO kilonlolros,
linlÍtatla por duas linha, p"I':"ll'las :10 ci\o da I',lr;)d,,"

U (;OVCI'1l0 rl'sl'rv,,·SI' o dil'l'ilo de l'onl"I'rler o\ltl'as c,trflilas
que, tendo n mesmo plHllO dn pal'lid:1 P tlirpf~I.:')I~S 11ivnrsaô,
poss:lm 3proximar-S1' I' "v", ('I"IIZ" r " linha ('ll!l"I'dida, 1'1111113111.0
que, dentro da refl'rida zon:l, 11:'10 n:I','lIa:1I ~1:llI'rOS Oll p,,;.

sagpiros.

A fisl'alis:lí':lo 11:1 I'str:id:l I' do sl'rvil'o SI'r;'1 in('\Il1lllida :I \1111
l'n~I'IIIII'iro ii"',,1 I' <,'11< "ill,h'i1"'" 1I01lIl':"llIs 1'1,1 0 (;11\'1'.1110 I:
]lur elle pago". :11:5 '1'1:11" 1'111111"'1:' 11,1:11" 1",111 lil'II'II IOI'l"i l

ll
l'lItll

tias prl':'l'ul.i" (,Olldil"III'"
E' llvre 110 (;OVI'l"no. 1'111 101111 II'IllpO. III:llId,11" Cn~f'I\III'irllS

de SU:I ('onliança :Ii'OI\li'IInll:11' oS I'studo:, e os t['ali:"lllls lia
COllstrucç:io, alim dI: 1'\:llo;nar si S;IO 1'\I:('ntados (:um prufi-
ciencia, m:)lhodo c \ll'i'('i.'" :I('tilid:lile.

\\VI

Si, durante a e\r('u6o nu ailld:l dnl'ois da terminal{:lo dos
trabalhos, se vcrillcur '1IW qu:dqunr ul)ra nào foi e\p('utada
conforme 1\S regras lli'. :I!"ll" o C;UVI'l"IlIl plHi<'r;"1 exi~ir da eum
panhia a sua uemuliç;iI) (' rel'OlISlrUl'ç:IO tl)lal ou pareial ou
lazel-a por administr:H::i , 1 ú (,lISt:1 da mesma coml':lllhia.

XXYII

Um anno depois lla trrmin~\í::lo 110s traiJalhos a compnnhia
entregarú ao Governo Ullla 1'1:lllt:l I'all:istr:d de VJlla a I',tralla.
bem como unia 1'1,1:11':111 Ih, 1"t:II'()\)" e oiJras de nrt«, r um
quadro demon,tr:lIi\'ll Ilo ('uslo da UH'SII!:! eslradfL

As <lt-sprzas 11<' ('ll"II'io d:l eslr:ld:l eOlllprohCllílclJI as que se
fizerem com o tr:lfl'~o Ik 1':1'S:I~I'iros. dn IllI'IT:lllorias. ('Om

J't'pnros () COllsl'rVaç'") dll 1I1:lleri:d rot.!allte, ullieio:lS, est:lçõrs
e todas as deprnlll'nl'ia, (1:1 via fcn'I':'. íncs corno :1fI11:tZens,
uffíclnas, depositns de qu:dqurr natureza, do Idlo da estrada
e-todas 3S obras de arlf' n rlla I'rrl l'nl'enles.

XXIX

A companhia obri~a-sc ainda a oxhibir, sempre que lhes
forem exigidos, os livros do receita e dcspeza do custeio da
estrada e seu movilllrllto I' prestar todos os esclarecimentos
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c inforrnaçõos que lhes forem rl'cl~m~dos pejo Governo em
reiar-ão ~o trafl'g'o d~ me"));1 c,tr:llf~ ou pelos !'fI'sidente, das
provinrins, pcllls fise~es por p:lrll' do m-smo Governo ou por
quncsqucr ag-oTlt,;, deste cOlllpl'tl'nlr)llJente autortzados, e bem
assim :1 entregar ,emestr:i/mellle :IOS supraditos ílscnes ou ao
Presidente da província UTlI rel:ltorio circumstnncindn do
estado rlns trnhnlhos em 1:I)II.'trlll'l'i"ío e da I'stalislicn do trafego,
alll'allgl'lldn :IS I]I'S/"'Z:I" dr l'II<;[('il) conl'I'Tlientl'nlrTltl) espc
cili,':rd:lS. I' o Irr,s", \'011111)('. nnIIlI'l'z:J I' IIlIalidadc das 11I1'f
c:lllori:rs 11111' 11':llIsplll'lar. 1:0111 dl'I'I:rr:lç'"J Ihs distancias
Illl',dia, 1'"1' 1'1 la,,; III'rcoITid:>s. d:l 1'1'I'I)ila d" ead:: uma das
nst:-H,'i1e~ (\ da nsf:lli-.:li(·,'1 dl' 11,'l-.;:-:"tg11il'li:-:, -.:cpd() 1':-:10:-; devi
d.unen t.: el:i,ssilieado<.

A :II'eil:lr COIlJO definilil':1 e sem I'i'C[II',O :1 de('isi"ío do Go
verno sohl'~ :rs IIllc,lílr', IfI:" ,I' ,[I'I'it:rI'I'1lI I'I>i:rlivaIlIPTlte ao
w;r, l'el'ipl'lIl'O d:>,s c"II':,d:>, de 11'1'1'" ,/111' 1111' jll'I1I;III'(,1'011l 11Il a
""11':1 1'llIjll'l'/';', lil';,"ri" 1'lIlelrriirio 11111' ,/[I:i/IIIII·r :II'c'r'IIdo que
el'!<-I'I':II' 11:'111 jlrr'jllriic'al':i I dirr'illl 0111 (;rJlI'I'TlO :lO pxallll' dns
(',tijlIJl:wi'jps ,/111' t'lkl'III:II' I' :i IlIlIdilil':II';'II' dl'''ld<, si I'Tlli'lIckr
CJIII' ,iio olrl'n,'iv:>s;I<''; illll'l'e<,'I''' dI< j':'I;ldo,

" suhmetter :'1 ~pprov:JI,:iio do (;111'('1'1111, allk,; do começo do
tr~fl'grl. (I q nadru de 'eli." I'rllprr'~:lflo.; e ~ 1:11)('lIa dos rcspe
(~ti vos VCTIcimentos.depcn .lr ndo ig 11:11 1111'11 te qualquer ~11 teração
posterior de autoriznçâo e ~pp]'or:lf'iio do IlI('SIlIO Governo.

xxx
Os preços de transporto sl;ri"ío fl xados em tarifas npprovadas

pelo Govcrnn. não pnd.-ndn e\I'I'I"'r os dos meios ortlinarios
di' I'lIndlll'çiio uo tr-nip« 0:1 IJrganiz:If:i"í1l d:ls mesmas tarifas.

As tarifa.; serão revistas, 111'111 1lI1'1I0S, tlldos ÚS ciuco annos.

XXXI

Pelos jJl'l'l,'OS lixados nessas larif:Js :l cnmpan hia será ohri
g:I<I:1 a trun sportnr cou'lanll'llIl'1I11'. cotn -uulado, cxnctidão
e PI'l:stI'ZU, as uu-rcadorins de qunlquor natureza, os passa
geiros I' SIl:IS hag-agens, os aniuuns dumesticos e outros, e os
valores que lhe forem cuntiadus ,

XXXII

A cnmpnnlii» plllkr:'1 fazer lodos os transportes por preços
inferiorrs ;lOS das lal'iLI.'; :lfllll'oV:Ir):IS fll'lo (;OVl'rtlO, ruas de
UIJI mo.lo ger:i1 e sern c\el'pç:l0, 11111'1' em projuiz», quer em
favor dr quem quer que Sl'j:I, Est:1S haí xa- de jJl'l'ÇO se far;to
ctlect ivas (',OTlI o C0I1,;entillleuto do (Io vnrno. sendo o pnblico
avisa.lo por mcio de auu um-ios :i/lixados Il:IS esl:I<:ões I) insertos
nos jornnos , Si a cornpauhia rlzcr trausportes por preço in
ferior aos das tarifas, sem aquello prévio consentimeuto, °
Governo poderá applicar :1 mesma rcdurção a lodos os tran
"portes de igual categnria, isto é, pertencentes ;'1 mesmo
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alasse de tarifa, e os preços :IS:,illl rl'lIuzidllS Ilit" torll:lritn a ser
elevados, como 110 C:ISO 11" ("'l'vill cUIlSI~lltillll'lllo 1111 (;lIverllll,
sem nu turlzncão e"l'rl's,a l!<':'li', avísalldll-Sl: o publico com
um rnez pelo menus til) t1IlIl'I'I~delll'ia.

As reducções concedidas u illdi~elltes uáo poderão dar Ioga r
á applícaçào deste arligo,

\\\111

A companhia ;, 1I';lIl'Ji'lrt:lr 1'1'[1\ ahatimOlltu de
50 u/o :

1,° As nutoridmlcs I'SI'II/L'" pl/il'ial'" I' n):'ll"I'liv:1 jWg:lgClIl,
quando rorem em di!igl'III'i:1 ,

::!," !\fuIlil::íll de ~1I1'ITa "qll:>illlll',r IlIIIIll'I'I1 11" slIldados do
Exon:illl e da t;lIarda !'\:II,í(lIl:'! (11111,'1 l'l,jil'itl elllll,""lh I'[liei:lcs
e respectiva b:lg:lgl~III, '111,'11:<)11 1I1:IIlII"dll' a sen il,'o 11,) (;11
verno, n qualquer p:J.rle da linu», dall:1 ,') orrle ru para tal Iim
pelo mesmo Governo, [J\'lu 11("'"idellte da pruviuria ou ou tras
autoridades que pnra isso 1'(11'1'111 autorizadas ;

3. 0 Aos colonos e illlllligr;111!I'''. SII:I' b:lgagl'ns, l'eI'l'nllll'lltlls,
utencilios t) instru nu-ut.« :<1':lturil;S:

'LO As scmentcs « OI:; 1'1:1111:1" "[I\'i:ld:J.' llldo (;lIvel'llo ou
))p,I~s Prosidencins dilS pI'O\'iIlCiíIS, 1':<I'a SITem gratlli::IIIlI!II(:~
distrihuidas :IOS lavr:lilol'es :

0." Todos os ;.!elll'l'o" li<- 1j111l1'lIl"1' natureza qu« s-juru,
pelo Governu 011 1)('10 llr,'~ id'~lIte d" pro\'illeia \;nVial!<JS (Hlra
aucnder :10, SOI'I'OITO, plllllíl'OS c\i~illlls 111'1:1 ,'\\CI'a, i uuu
dação, peste, guerra Oll oll!r:1 calamidrulo plliJliea,

Todos os maís P:I,s'il,,'liros I' I':U'g:lS do (;,1\'1'1'110 ::el':<1 on
provincial IlJO eSill'cilic"d,,:, :Icill!:! Sl'!'~IU lrillJs)'"rtado'; cum
ubntimeuto de Ui "

Terào tambem ailíltilll'.'lilo d,~ 1:; ,IIS 11':lllsjlOrli's d" mate
riacs quo so destinarem :'1 L'o:jsll'lIl~";IO I~ 1:1J.'II)io dos 1':1I11"I'.S
e prolougnrnentn d:1 propli:l l'sll':)(I" "o..; Ii<-stillados :i" ohrus
munlcipaes 1l0S niunici pios ""I'Yidos j11'la estrillJa,

Sempre qUI' o GO\'I'I'110 o exig;I', em l'irCllmst:JlIf'i:IS ex
traorrlinnrtas, a cUlllllalliti:1 jli'l'Ú ÚS SU;lS Ol'd'~lh tIJI!<)S "s Illl'i"s
de transporte de q\ll~ dispuzcr,

Neste caso o GoVO!'llU, si o preferir, pagar:i Ú roruuanhia o
que fôr conveuclnuado, 111'10 us« da estrada e todo o seu
material, não excedcurlo u vnlnr da renda média, Llu periodo
identico. nos ultiruo s (\(''; :\IlIlUS,

As malas di) Correio IJ ,nllS cnn.luctores os ruuccionarks
1)J1('illTegar}us por p~lrte do (JOYeI'IlO tln sorviço l1a liuhn tete
graphica, hem couin 1j1l:ICSq\WI' sommas de dinheiro perten
cento ao Thcsourn ~\íll'iull:Jl ou Provincial, serão conduzidos
gratuitamente, elll l'''I'J'U eS!'I:ei:dllleute adaptado 1)[Il'a esse lirn .

X:\.XIV

Logo que os dividendos excederem a 8 % o excedente será
repartido iguuhneutu cnuc o Governo e a companhia, ees.
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sando essa divisão logo quo Iorcm ernlmlsados ao Estado os
j uros pnr ostil pag'os.

Quando os dividendos excederem a 12 o em dons annos
consecutivos, 3 companhia será olJrig:lda a reduzir :IS tariras,
si o Governo assim julgar convcniento.

Estas reducções se effectuarào principalmente em tarifas
differencians para os grn nrles percursos e nas tarifas dos ge
neros destinados á lavoura e ú exportação.

XXXV

o Governo poderá fazer, depois rlc ouvida a companhia,
concessão de ramaes para uso pnrticu lar. partindo (las esta
~'ues ou de qualquer punto da linha concedida, sem que a
cnrnpanhía lenha direito a qualquer indcmniznçào, salvo si
hnu vnr ;llIg'nH~lJtll evcutunl de r1I'f'p(~z:1' dl~ conservação.

Todas as ol,r:ls detluitivus ou pruv isoria., nrcessarias para
obter, neste caso, a segu r.mça 1/11 11'3fn!,o, serão feitas sem
onus para n companhla.

xxxvt
Na época flxarla para termiunrãn lIa concessão n estrada de

[111'1'0 e suas rlepcndencias devl'I':lo :I('li:lr-se em horn estado
de conservação. Si no ulumo quinqucunio da concessãn n
conservação da estrada Iór descurada. o Governo tera o di
rrilo dp confiscar n I'cI'pita I' cllJl'rl'.~;Jl-:1 naquolle serviço.

XXXYJI

o Governo terá o direito rll' ('I'sgntar a estrada depois de
decorridos :1O annos desta d.un,

() preço rio re,;gale será rcgularln eru Ialta de arcúrdo,
pelo termo I1I1"dio do rendimento liquido do ultimo unin
qm-nnio e tendu-se em con,;idera('~o ti importancin das obras,
rn.ur-ri»! c dopcudenctas no estado em que estiverem entãn.

Si o resgate se PfI'l'ctllnr depois de expirado o prazo
do privilegio de no annos, o Governo f'Ó pagarú :i compnnhín
o valor das obras e matcruu no estado em que se acharem,
comtanto que a somma que tiver de despender não exceda
ao que se tiver effcctivamente empregado na construcção da
mesma estrada.

A importancia do resgate poderú ser paga em titulas da di
vida publica interna de Gnln do juro annual ,

Fica entendido que a presente clausula só é applicavol nos
casos ordinarios que não abroaa o direito de desapropriação
por utilidade publica que tem o Estado,

XXXVIII

A companhia não poderá alienar a estrada ou parto desta
sem prévin al1tol'iza~i\o do Governo.
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pouerú, modinnt« (~onsenlilnf'nlo do (;ovI'rn l', :lTTenllar a
estrada e o matl'rial lixo a onll'il (,ullll'anlJia ou elllprl'za, Ú
qual passar{J a proprieda<lf' 110 Illaleri:d rod:lnte (~ os direitos
e obrigal;õl~s;desle contrato l'i'kl'i'utl'S <lO (:usleil) da estrada.

A companhia obrig'a-"e a n~lo possllir eSI'f:IVW- e a T1~O om
pregar nos diversos ,ervil;os dll ,',tr;u!:IS Sell:'\O pe,;<oas livres.

\L

:'lo ('a,so dl~ Ilesacdl!'llo ('1111'1' ° 1;IIYI~rIlO e a 1'01llp'll1hia, Su
\in' ;1 intl'lIi':I'III'i:l das 1'1'" :,'111·'" I'I:;II"I!;I", l'sl:1 ';1'1':' dl~l'idida
por ;Irl,itros Ilollu'ados (1111 1"'111 (;"\ ,'1'11" I' 1111\111 1"~la ('.11111-

panhi:l.servirá de 11escmp:Illldur Ii :-;I'('I:~O do 1III1'criu do CUllsellio

UI)~Estauo.
\U

Si os capitaes da COI'i[lanhi:, f'lrem levallta(loS em paizcs
estrangeiro,; regularl" o (':IlIdlio lk 2i dinlif'iros II0r 1:) para

to.las as suas oppr~H.~líp:-;.
\LlI

Pela ino\i,;ervancin UI' qn:dqll,'r uas l're:-enlf's 1'0ndil;lll~S,
poderá o Governo ini[II'lrIlIII\l:IS de 200;) até :i:OOO;) e o <louro

na rcincidcncia,
XLII!

Para garantia <la I"I'I'\[I'~':) (lo I'olltrnto quo cekhrar, O
conce:::sionario depositl,rú 1111 TItI'solll'O N:I('ional, :illtes tla assi
gnatura do míl5mo I'lInlnlio, ~ quuutia dl~ 10:000;) em di
nheiro ou títulos (ia dividll pllldil':1.

XLIV

Si deC()[Tidos os prnzr» Ii\~dos n~o quizcr o Gov'~I'n:) ]11'0
rogai-os, I~ fl"r 111'1'1:II'allo (':ltill('O 1I1'IHll.r:lto. 11 ('()nl'l'S,;iollario
ou a companhia pl'rdl:r:', 1'111 jJl'lIdir;io dll E,t:1l1o a ca\ll;~ll
prest:IlJa.Esta será cOlllplt'llilla ;', !I11't1ilb que dclla f"l'i'm ill~d\lziila-;
as multas.Em todo o caso 111'l1h\ll1:a "r()rO,~;II'~1O S!'fÚ concl'ili(la sem
precelll'r o ]11,g:lllll'\lto ,li' J ,0110;) (\1' limita por mcz de pruro-

gação req uerida.
l'alacio do \{io (ll~ ]:llll'ifll »m IH de Novembro de Ul8l.-

JOJ'; Auiuni» Sltl'ltiva,
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nr:CI\ETO No 831:1- DI,: I~) TlE NOVEMfiRO TlE 18810

H!H

AIIIH'ova os esturlos dofiuit i vos da ;2:1 socç.to da. estrada de forro do S. João
do Hio Claro a S. Carlos Ilo Pi nha l, 11:1 Provi-roia 110 S. Paulo, o autoriza.

a respor ti va co nst rucção.

ll.-i pur hrm Approvar o' I:Sllldus dl'linitivos da 2' serção
d" ('slrada lil: fl'I"l'Il dt: S. .11)1°," llll nilJ e1arlJ :, S. Carlos do
Piu hal, Prnv inci« do S. I'nu lo, n;1 1'\.t('!l';"IO di: qunreuta e
ci uru kilonnt ros qll<ltrl,)(;""10' ,'<'ssl'IlI:l Ü um melro, ('tii/IUl
Iilt'!.I'IIS) Iqlrl'sl:Iilllllo,; 1'1'1;, ri"I"'('li\;1 l'I0I'l'i:za "ruIJrk:ldos
Iwio Dirt:l'lllr das ll!Jr;l" l'ltldil'a" I' !I"III ;!,sim Autorizar a
cOIl,lrll('I,'UIl d"s Illirll.' ti" ,('(;";"111 di: qllll SI' trata. ti(:nlldu li
l,rul'r,'z:, ""ri~ada a 1'01l11'1l'lnr ", "Sllldll' l'xig-idClS JlU ~ 20 da
1:1:111'111;, ~" d"s 'l'!" !"li'''I',)I'' I'IIII! I) Iknelu n . 71):38 de !~
di' ()lllitlllll di' 1.s~II, dl'lIlr" di" 111'117.1" nl li 1IJ<l1'('.lldIlSo

.I,,,,', Antonil) :)arnil'a, d" \1"11 (:II!lsl'III(J, :)1'1l;,dor do lmpe
ri», l'rt::,idl'llll' d'l CUlIs"lIl1) d,' \Iilli,!.rll', Miui-Lro ,,:)(,(:I'e
larill di: 1':sl:ldo do" N,'c:ocius dll F:tZI'lIda I' inu.riu« dos da
Ag'l'i"ullura. (:lIlIlIlielTill "(I!Jr,,s l'rildil'''', assim I) tr.uh« "u
tt:ndid" o flll:n ü\.t:"nlnr. l'ni;l(.'iu do Bill de Jauoir» etn 19
di' .:'\UVI'IIIIJ1'o de 1881, (jI)" da lndepl'!uit'!Il:ia t: do Iurpcrio ,

Com a rubrica de SlIn ~l;lgl'stado o ünporador ,

Josc Antunto Scraioa;

DECHETO N, 8:l1í - DE 19 Df. :'iO\'EIllJRO DE 1881.

Ápprova a motlifiraçãil do trrrad o da a-tr.ula de forro do Hio (~r.1.n(lo a
Hagn, entro .1~ r i.l.ulcs 11,) lí io l;r:llldo o I'olot as ,

Attendeudo :10 que fI'prt.'sl'1l1011 a COm)MI)lIic lnuicrinle du
Cl.emin de Fcr riu Rio ürund» l/O Sul. Hei por bem Approvar
a Il1odil1c,Il::lo do Ir'l\;fllio a que se refere o ])CI'I'l~to n. 70:.iG
de :il; di: (Int/1I11'O do 1878, prupustn pela mesma compa
nhia, entre :1S ciciades do Bio Gnlndi: e Pelotas, do confor
mi.Inde com ns plaums rubtica.lns pelo Chde da Itirectoria
de Obras Publicns ,

José Aotonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Impe
rio, Presidente do Conselho do Ministros, Ministro o Secrc-
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tario de Estado (los l'íeQ'o"io:, da Fawnr]a e interino dos da
Agricultura, COlllrnrfl,io p t\I,ras l'u1Jlil'a~, assim o tenha
entendido e faea e'(p('.nl:lr. I':da"io (\0 1\io de Janeiro em 19
de Novembro (le 1881, til)" da 11II]"[l(~ndl'lIeia e do jmperio .

.1 "s,' II ntouio 8!Jl'aiva.

r .(

Apprnva a pl an! a par:l ;1 .; Idl[',' -;

dl\ ('1)1l(()t'lllilhdc rlllll

M:It'f:O di' 1<"'i~l.

dr :lI'f:l<:::lll\r ulu til) mo rrn do SCIl3IlCl,
i" ("111';',I))I(] 11;1 DI)I"rrl() 11. jl81 de ~ lll~

Attrndrnl]o ;\11 quo TIl,' l'I"II\I'r"1I O OI'. 1'Ilssidonio Il,~ Car
valho Moreira, ('II]lI'('sôio1\:lrio daô obrns lli' arra'alllenln do
morro <10 Sp1\lIllo, 1II'i p"r IlI'ln ,\ppl'llllIl' 11 p!:lnt:1 apn''''1\
tnrla [i:lra as ollra, de ;1!'I':lsallllllllo di! 1\J(lITO do ~l'.llllIlo, que
vai rll1Jrie:l<1a pl'lo Chl,l" d, Ilil'l,,'toria d:l:' ührus Puh i,'as da
respeclir:1 ~')('n:tari:1 <1,) 1':'I::do. ,.j,ôl'rv;I(1a'. nos termos da
eonc8:,s;IO fl'it:1 pI'lo 11"I'(ul,' n. 'iP~1 d,' S de 1\lal'l:o <1P 18i\),
as clausnlaô qu- l'I111l "ô!" h.ii x.uu ;lssi~n:,,1:Jô por .I0SI' Anto
nio Saraiva, do Meu 1:0'''''1110, :"'Il:1dor do llIlpl'.rio, I'rcsi
dpulC do Cou,elho dlll\lilli'II'IIS. \\iliÍstro e ~eel'l:laril) de 1-:,la110
dos Ncgor:ios da F:17yndll " illl"l'illO dos d:1 Agricultura, Com
mercio c Olira, 1'IlIJIk"" '1111' ",Silll o tuuha I~ntelldido I' faça
executar. I'nl:lcio do I\ill dll .1:llIl'iro ('111 hl de Novembro dr
1881,60" l]a !ntlnpI'nd"II"i:l I' d" 11l1l1l'rill.

JIJ~I' Anli1l1io S'[)'lIil'(1.

lf::r~ufilul~'" fi '1 11" "''' 1".,.1',"'0 ...).·0'· ..... n. Iôl:cl:;
.1..... n ,In'n

Os pantanos c aeercscido, quo o conccssionario Dr. Pos
sidonio de CarvalllO l\Iol'l'ira ('..autorizado a attcrrar como o



119:1

material proveniente rio arrasameuto do morro do Senado,
são os comprchcndidos J1;I planta (Jllr elle aprespntad:l, e ru
bricada pelo liircetor d:ls OI)I';IS l'uhlicns. dentro tia :'i roa deter
minada na clnnsula 1" U;\S nu ncxas ao lli'crl'lo n, ílRI di' 8
de Março de, IR,!) entl(' afJuell,-, morro e [IS ruas do Conde
d'Eu, Estacio de S(I, Viscon.k- do Itnúnn, S, Christovüo até
a do Imperador. e o lado do mar limitado entre as praias dos
Lazaros e Formosa, pela linha do preamar média, conforme
a planta remottida ao Ministerio da Agricultura, Cummeroio
e Obrns Puhlicas, com o offício da Hlustrissima Camara Mu
nicipal de 12 do Agosto do corrente nnno e guardada, as se
guiutes disposições:

11

De ('ouforl1Jid~l]e ('0111 o § I" da clausula r~' tio referido
llrl'fr,tll, (. I'x"lilida do pl"nll das 1"lr[IS :1 eargo do cnnres
si.m.ul«, ri :1"1"a do trlTl'lI1l :ill"IT:id,) "111 tud«, 011 em parte
pela Casa de (:on"I'ç'~1I do'I C'\rt", enlr" ,'IS r na- dll I:lIn111' u'l~u
e do Visconde di' Itaúnu. I' ;I (jul' 'o ach,'lva IJeI'upat!a por
nhrus ou servi-os pllhlil'os n:l tI:ll:) tla(jll"lIl' rll'cl'I,lo.

111

A parte cOlllprr'hendida 1'11trr :1 rua rio Tmpl'rav:i1l () a
flxtrerllidad"-lIllil', da r un til' S, Cllristllv:1!J íirn rI,'p"llilrmte
de ulteriores estudos fi (h vf'rilif':lç'30 d:1 nfll'rssidalle de maior
área t'ara dl'posilO do T1]:1len:i1 I'I'snltanle do arrasamento do
morrn rl,) Sonndll.

IV

Na exe(,Il':~o das obra, dl'\cI'r~o ser observadas as pos
turas e re~'nl:lrnenlos r1n Hlustr issuna Carnarn Munirip«]. de
conformidade com :1 clausula 2' 110 (lendo 11. ílHI lll' 8110
1\1a1'1.'0 de lRí!l.

Ficam em inteiro vigor as dlsposições do Decreto n. 7181
de 8 ri,' J\[ar~'o de IH,!) que nào íoram IllIlIlitir:alTas pelo presente.

Palacio do Hio de Janeiro em III de Novembro di) 1881.
Ios« illltoni:) Sa raira ,
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DECHETO N. R:llli - 1)/': ~Ii "i<; II:OVE~IIl!lO DE 1881.

COUCü(lc pc nuissâo ;í -Hrnz ilinu F\j11o';dioll COlllpany, limited- para íunc
CiUILH Ilil Illljl(,t'ío.

AttenLiendo ao Ij Ili' ~k reljuereu a Brozilian Bxploration
Cmn)JIl 11 y, limilrd . l!,,\'idallll:llfl' 1"'III'I'''':lllad:I, " de «oufor
lIlida(k 1'0111 :1 "illli:l 1111111,'di:II:1 I\,'sOIIIl::'''1 di: 1\1 (lo corroute,
tlllll:III:, ,'0111'" pal"'I"'I' d" :"""':111 0111," 'NI'go('io" do 11I1I)('l'io
0111 1:011",,1110 dI' 1,:"[:01,,, ,:\:""dll ,'1/1 ""11'1111:1 oi" 'tli dI' Julho
1'I'II\illl" I","sadll, Ii<'i Ili'l' 111'/11 "11111" ,),'r-III,' pl'l'lIlis<!o para
fUIII'l'illll:11' 1111 111I1"'I'ill, 111,<li:llll" :1S ,'I"uSllln" IjUI: 1'lIl\l
('"lI, 1,[liXe;IIII, :1o'''i,~II:III;I'' I")' .111'" .\111011111 ::,ar:li\'a, do !I\"1l
C')lI,I'IIIII, S"II"<I,,r <111 \1I1,"'ri", 1'1'1'0'1<1"1111' <lo 1:''')SI'1I10 <I"
!I\illi,II'II", ~lilli'lllI' S,','I" ("ri" <I,' 1<"1:111,, dos .\1'~III·io, da Fa
Zl'llll:ll' iltil'l'illlf dll""; !l;l \ ril"!!llll';l, C{fllll~I~'J'I~ip t.~ (1111':1:-' 1'11

Idit';\';, l[lll\ :1:':":i 111 tI II'rlll:1 "I!ll'lldidll I' 1;11':11\\('('111:11'. Ila/;I('ill dn
Ilio Ik .1,1/),'11'11 "111 ~I: ,I" \ .. '1IIi'I'I' <I" ISS!. lill' d:1 ludc-
1'11l1"II(~i:l í' dll 11Il[1I'!i "

(:la.."".. I"... "q"" "'.. ,·.·f"..,·., n I).·.·r... n n. S:lIG

_'t:~~';1l. ~la1:.

A compnnhia U'r:'t um l'i'pn'Sí'III:lllle no Imporia com ple
nos p"c!,'n's par:1 <I"I'i<li! <I" IlId:l" [/." clln!('''la(:iíe,~ II'W SI~
"11'í'il:II"'III, quer 1:11111 11 (;,,\ "1'1111, 1/11"1' "om (),~ partiru
lares .

11

TOl1:ls as Iralls:lcçÕl', 1/11":1 111I'SIII:I cOlllp:l!Ihia offcctnar no
lmperiu SI'r~1I rl'glll:lil:l' lli 1:1 1I'~i,l:lI::I() dll IIrazil e .iIlJ,~:1I1as
pillllS -':{III:-, t ri hu n.us , ~('llt q!lj' 1'111 1:'IlIPll :i1g11rll jtllS"il 1,11:1
!('ei:III1:1!' '1'1:11'111"1' ,,\,' ,11111":1":1 "111 ,SI'II:' ",'<lII!"".

111

As ('OIlCI'S,('II'S 1/111' :; 1"<lIIIt:lIl1tin furem Irallsferi,ln~ por
quuqurr liIUI", lil';I!!' <1'1",,,,1<111. <I:r :11'11I'1I\';'~'~o <111 GOlcrno
1111[11' ria I.

Palaciu (lo Itio do Jaueirn 1'111 ~(i dI' Novembro d« 1881.
J08'; ilntollio Sumira.
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DEClmTO N. S:Hí - DE 2G DE NOVE~IBnO DE lN81.

Conrcdo pri vi leai» a JO:,I; :\L1ri:l FOl'rl~ir.1 Fr;LrlCO c outr»- para uma 111)\':1.

I113CIIi1l:l do custurn ,

Attendendo lIO que lIle requereram José Marin FI~IT('iI'n
Frunco. Aprigio AUg'lIs[o ,\I Vt~S dl~ l\ll'nllonl:a I' Bl'nl'dk!o Bay
mundo di! Sil vn, e dI' (~onl'olIl1id:ldl' I~onl o parl'I'I'I' Ih, Con"ll
l hoiro I'rocu r.ulur da COI'O:I, SOIIl't':ll1i,1 I' F';l.l'l1d'l ;'\:II~ion:d,
III'i por bem CIII1I'I'dl'r-llll:'; pl'ivil",<.;ill, l'oI' l'inl:lI :1I]nll" 1':II'a
a nova machina Ik cu-t u r.r, di' 11'"' SI! IIizl'm inll'ntlll'l!". su
gundo il lJi,SITipl;fIO qUI' d"I"lsil:II,IIII]l1I ,\t'l'llil o l'uhlrru : ('om
a 1'i:IU';UI:i 11" qu.: SI'III 11 ,,\,'IIII~ 1"'I:'vill da I'l'f"rida 111:II'llina
nào ,er,'1 ell'"ctil'o 1i pl'ilil"':ill. 1'I"S,II,dll a p,,1elll,, 11'1' 1",,11';
pl'I!\Ístlh 1111 :111,11) di 1.1'1 di' :2,'\ di! \"11.;(1) ,lt: ''\;;11.

Jo,,"\nl'lIlill ~;,,,,,iv,, dll '\["111:011",11111, SI'II"dll" dll 1111

i'lll'ill, l'le,illl'Il[<': do CIIII';I,IIIII 111' vli ui-t r.». ~liili,lll) I' ,'1'1'11'
(;II'ill dI, E,t:IUO dos i'>";,'urill'; tI:1 F:II.I'llIl:1 I' illt''I'iIIO tllIS tia
Agru.ul tu rn, COIllIllI'I'l'ill I' 0"1'," l'uhlica-, assim 11 ll'nlla 1'11
tendido c Inça ex ccutnr, J'nl:lI~io tio /lill tio Janeiro 1~1I1 ::!(j UU
NUVl'IllIJl'() tlll lHHI, til)' tln l11tll'!"'IIIJi,ncia I' dll In1lll'rill,

Com a rubrica do SII:: J[:lgl"tatle ° Impcrudnr ,

Jos,: J nliniio Saraiva.

I)r-:CIU~TO N. H:llH- 111,; ::!Ii DI'; :\OIKI[III:0 111: I~HI,

f~Ollrlldl.1 j1riri!1:!t.:io a .\I1f-o!lin .l l Cunha. ,rl)r.1o:, Jlossn fiara () II['I]('I'''.':() no
:'IJ:l. i!1rOll~·;tU. 11:"lilJ:l,.J(J :LI.f:thtil'll .lo gr,lLl.

Atlelldl'lIt1o :1111/111' :111' 11'1/11('1'1'11 \IIlollj'l d:1 1:1111":1 \1"1':11'"
n(h;~;l. r' di' I'flllrll!'lllid:I:II' ('11111 (I !I:lrt'/'I'r dll 1:(lll"l'lltl'il'll !·I·l~
('III':ldlll' d:1 1;01'11:1, ~O'II'I';lni,1 I' i":IZ"'ltl:, S,(('iO'I:d, III'i por
IJI'1Il COIII'I'dl:I'-lllIl [tlil i'I'~:il), /"II'l'illl'O :IIInos, par;1 o PI'OI'I',';';O
de slIa jllVI'Ili.::10 dO,lilWdll :111 l:ilJI'il'l) do gr<l\a 1'';III'I'i,d, :tppli
e:lve' :1 I,j:\os dl~ lerrc-vias, 1I[ltlll, v-Iu.-ulus 1111 111:(('jlin:l', qlll:
deuumiua - gTa:\a mi x l.: -, cuja IlcseI'ipl'ão tll'posililll 110

Arr.hivo 1'11 hiiru, COIII a I'I:IIISU/:I dl~ I/Ui' "'111 o e x.uno 1II'I;\io
tJo rt:l'l:l'ido pI'OCO'S1I 11:10 "~I';\ clrl~rtil'o Ii privileg'io. el's';:llldo
a patente no, (':I'OS lJl'l'\'istos 110 art , 10 tJa Li-i tJe :2H tio
Agosto dc iH:lO.

Josr\ Antonio Saraiva, tllI MOI] Conselho, Senador tio IIIl-
perio, Presidente do Conselho de Ministros, l\liJli~·~cre-.

r"Inl ll I

C~?·,

~:. o.;
"~~,-"'u

'-.~~{)E:'PIIT.\nnS
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tnr!o de Estado dos Negocios (la Fazenlla e mtermo dos da
Agricultura, Commorcio I: Obras l'uldicas• assim o tenha en
tendido e raça oxel'ut:n', I'rd:lCill dn nill de .Inneiro um 26 de
Novembro de Hi81, tiO' 11n l!ld"pondcul'ia e do Impcrio.

Com n ruliril'n 11(' Sua Magostade °Imperador.

"f)S'; J ntonio Saraiva.

1lECI\ETIl N, fn I!) - IJI: ~(i "1: '\IIVE\l11H1l 1lF. 1881,

Atlr,nllr,nrlo :10 que ~Ií' 1'('lpll'rOII ,((H" da Co,ta Garn:I, c de
conrormidade com o pa['I'I'I'1' do Con<ellloiro l'rol:uradol' lIa
Coroa, soberania e F;)Zend:! \;lI'illn:d, !ll'i [lllr hern Concorll)r

lhe privilegio. por cinco annos. p:lra :llIIal'hirw de sua ínvon
ção, destinada fi misrn:a de: '1I:1f'i'!'() com carvão e para
extincí:iio da cal prlllluzid:' pl'l:I 1::lIl'ln:lI:iio, seguTldo a de
ó'cripção e dosl-iiho que 111'P'ISitllll n» Arclii\'1) Pu hl irn. rrnu a
clausula de que SI'!l1 o ['1:11l11' l'rl'\"ill da rererida lIIachina
não sl'r:'1 elfeclin) o Pl'i\'III':l'i ll, 1,,"':IIJ(l" :1 [latl:nt" nos C:I,OS
previstos TIO art. 10 d:) Lei di' :2'; di' Ago'!o de 1830,

.lOSI~ Antonio Sarnin, 110 "lrll r,I)TI-l'lhll, Senallor 1]0 Impe
riu, Pre:,il1l'nte do Con,elh ll de :llillistros• :\Iini:,tro e Seere
tario de Estado dos N,',!UCIIIS d:1 F:lwllela e intcriuo dos da
Agricultura, Comll1l~rl'il) e 1)[,1':1:' 1'1lIili<':I'. :I,,~illl o tsnha eu
tendido e faç:1 I'XI)I'lltnJ', !'alnl'io 110 llio de J:lnriro em 26 dI'
Novelllhro de 18tH, (lO" da Indl'[JI'III1I'IlI:ia I' do lllll,erio.

llECHETO N. g:l20- IH,: 21\ DE i\'IIYF.\!nI\O DE 1881.

Cone(ll1e privilogio a Hcuriquc .10'<1; {lo SIlI17,,1 Gllim:lriío~ para (\ ;1ppal'plho
clr SU;l ínvcnr ão. drstill:lllo ;1. rara r :lYMf.rnZM., .

Attendendo ao que Me requereu Henrique José de Souza
Guimarãe" e ele conformillnde eOIl1 o pareeer do Conselheiro
Procurnrlor da Con\n, SO!JI'J':l1Ii:1 e Fazenda Nacional. !lei por



~11:T\l~ DI) PODEH EXEClJTIVO IHI7

hem Conceder-lhe privilegio, por cinco annos. para o nppnrnlho
de SIW inVeH\'50, desuuado ti apanhar :lve"'rllws, ('olll'orllle ti

dcscripção e dcseuhn qLW nprcscutcu c ficam nrchivados.
José Antonio Saraiva, uu Meu Consclbo, Senador do Impe

rio, Presidente do Conselho de Ministros. Ministro e Secreta
rio de Estado dos Ncg-o"ios da Fazenda I' Interino dos da
Agrtoultura, Couuncrcio e 0111':':; l'u hlicns. assim o tenha PH
tendido e raÇa r-xoeut.u-. l'al:lI~io do I\io de Janeiro 11111 :W de
Novembro de Ib81, (jO" ti" IlIlll'pl~IIU"llei:1 J' du 11Ilpl'fiu.

Com ;1 rubrica 11e SlIa .\Ul~cslade o huperarlor.

DECHETO N. 8:l21 - D[O; :!Ii IlI-: :\'on:,IIIIW DI': 18tH.

Courcdo jll'irill','!io :1 .lo:,(; da Co~t:.t 1;;Ull:t jl,'ll',l o mellro rruuen t o illlroduzidlJ !In

ap!l:lJ'l'llllf dl'llOl:Jilladu - I'cr!il autourut i.:o ,

Attrnclenrlo ao que Me requereu José tia Costa (;nllH!, I) Tendo
ouvido o CunSl'!IH'ir" I'rul:llr~d"r UI CIJI"::I, So!Jer:IIlia e Fa
zrnda Nacion.rl, Iki 1'01' bem ClIllccilel'-llic ptivilcg io, por
cinco annns, parn 1I lJIellior:llIlI'lIlIJ q u-: iu trmluz iu 1I0 :llIpa
r-lho de SU:I illn:IIIJII), dl'nolllill1lilo- P:'rlil aut.unuticu, - o
qual Ilcará chamnudo-sv - Clt'1I0.'2l'ilpho - s"fWlIdn a .les
('I'ip\'50 Odesenhn quo IJ,oPlhitIJU 1'0 Arrhivo l'uhlico ; com a
clausula de 1J1W selJl 11 ux.un« IIrélilJ ti:) r,.f"'l'itl'l melhora
mente n511 sl'r;1 effcctiv« 11 pi'ivill'~io. cessando a patente nus
casos previstos 110 art. 10 da Lei de 28 de .\g-osto UI: uno.

José Autouí» Saraiva, do Meu Comell,o, Senador do Im
perio, I'residcutc do Conselho de Ministros, Ministro I' Sccre
tarlo de Estado dos Negocies tia Fazenda e interino dos da
Agricultura, Cnmtuercio e Ohrns Pu hlirus, assim o tvnha en
tendido e ral'n executar, Palacin (h Hio de Janeiro em 26
de Novembro 11e 1881, (j0" da lndl'[Jclllleneia e do Impcrlo .

Com a rubrica de Sua :\Ingeslcllle o Imporadur.

José Antonio Saraica .
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DEcnETO N. 8:122 - li]>; ::Uj 111: ;,;OYE:\IBnO md8HL.

COllfl'lle pl'Íyile:;io :)(1 lIr, A. Hri'~:lY fl:tr:t o :,y~tl.'lll:l d(~ 1';1IJIII til' dl,:-:il1rl'I'I'lf)

,lu ;;ll:l \ c'111':lQ.

Altrnllrndo :111 '1 111' \'" Il'fllll'I'I'll II DI'. A. Bl'iss~y, I' de con
fU]'Illill:l lle "1111111 1'111'1'1'1'1 d" 1:1111",liJl,iI'III'I'OI',Ul'llIlul' 11a COr!la,
~1I1"'l'llni:l I' F;>Zl'lltI:1 :\:II·il",ti. li,'i I'UI \)1'111 CIIIII'I,,],oI'·liJe
priv ih gill, plll' "iilll" 1\1111 I' 1':I;!" .y,.;II'IILI Ik flll'lI11 di! ,;I\a
in\'fl,lll':'!ir. ~k~till,'\du;\ it\il'f'I,'lr. ~~I ;~-lIl\do :1 Ite:--'('f'ill1~ã(1 l~
tll""IIII 11 '1 111' tll'I'IISi!1I11 11" \1'I'i:illl l'II!i1il'O, IlllIll I; elal1';\t1a,
de '1"

1
' 1"'111 U 1'\111111' i':':'\'1I ,111 1'1'!1'l'id', S\,.;II'III:I 11110 ser:)

l'll'l'('li\"() (I pl'i\Ci!I'~:-il). Ildll;1 11:11('''11' 110':' l';l~():-: pn'si..;\()s
11

"
III'\' l11 dll L,'i ti" ;2", ,I,' \"'''111 di' P':\II.

J""", \ 11 i 1111 ill S:ll'lli'II, ,I" \!,'II (·,lInO'I'III(\. Sl'l1:ltlOI' (lo )111
1"'li", l'II,O'id,'1I1<' di' 1:"1: ,1111' ,i<' \lil1i,I"I's, \lillislllI I' ~I'I'I'I'
1:ll'ill ti,' \'>1:111" 11,,, ,\" 111'", d:1 1:llil'IIt1" I' illll'l'illO di'" da
:\-:Til'IIILIII'II. 1:IIIIIIIII'I'I'i" " Ili'l l'II!llil'll'. Ils,illl 11 li'lI!w
l'lIll'lIdid , l' 1'111'11 I,\",'II!:,,.. 1'::!III'i" <I" I:i" <l1~ .l:llIl,il'lI 1'11121\
di' :\11\1'1111>1'11 <l,' 1~~I. lill' ti:, 111,11'1"'lId l'III'i:: I' tio 11I1I1I'1'io.

Com:1 rlll"il';' 11>' >;11 a jlll~'(',I;ldfl o Impl.'Tadlll' .

./IIS'"· "llltoliill Saraiva.

llECl\ET() N. :'i:l::!:l -- 11]: :::() DE ,,()\E~lI\HO ll" 1881.

('()J\('I,.!I' llfiYill"_'ill :l :-:':\111111,1 l:ll:l\{'II p:,t':! () l,clrIJIlI:uln!' Ihir:lba .•10 su a

i 11veu ~·:;n.

Attrndr11I]O :111 1]111' \1<' "1"1'11'1'1'11 ~:llllurl Hr:IH'Il, (l 111'
COlllol'lIlitll ltl,' 111111111 PIII'I""'1 tllI !:1I11:'I'IItI'iI'O J'rol'lll'lIdoT da
C"I""II. S,<I,rrllllin I' F;;7"II'I:1 ;'\:"'ill11 Ii1 , Il"i ]lor lu-tu ':011(11)
d,'T-IIt,. l'l'i\i"'-:ill. 1'"1' di'7 :1111111". p:1111 11. lIweliillll 11e sua
illYI'lIÇ:"). tll'lIl1l1lill:ld:, -' E,.;ll'IlllIlill,,1' II,il'nl>lI -. " d,'stilJ:llla
1i I)SI':III1:11' C,!IIIIIlI' 110-; l'I,re·III". ;;",~ IIllIIII 11 dC;;I'l'ipç;11l e

dc:;,'nliú li ue lill:lIlI 111'1:1, i\:'ill1s.
JIIS(: Antnni« ~1I1':li\'II. 1111 \Iell Cllnsl·llio. Senlllll11' 110 Imperio,

1'l'I'Silkllli' dll CIIII:';I,II", di' \lilliO'Il'O', 1\lillisll'lI " ~1)('I'í!lal'iO
11.' I':,tlltl" do, i\1'~III'ill" 1111 1:li7.I'lldll I' ilJli'l'illo dll'; da Agri
CIIlt.\lI':I, CIII1lIllI'ITio I' ()JI]'a:: 1'lIll1i,'a-;. I.s,;illl o trnlJII I'n"'o,lill0
e f:lça c"eclltal'. 1'111:lI'ill dll I\io <1,' JIl11eil'o em 21\ til' :'\OYl.'mIJTo
,]e IHNl, (iO" dll 1I1dl'I","<1,'lll'i:l fi 110 lmp,'rio.

J os,; Antonio Sarai!''''.
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DECRETO N. 8:J2·1, - DE ~2(j lHe xov nvtnuo Im 1881.

COll(";cilp. :l l:nlllpallhi:l il:l c-tm.ln dI' fNro !:;\!li;lll .\Tirla> ü:' Lt\"()rl'~ r'ill~

:;Lêl.!ltí'~ do" ~i ::!", :1,), '~". :iO ti (," Ih rl.tu vuln :\.1 do DC(':ct r) 11. ji'J'.l:i di' to

de Ag-,):;tu tIu i '~iN.

Attondon.l« ao '1no\r,) ropro,nnlal'[tII1 o~ !'I'o"jd,'nLo~ <1:tS
Provi nrins da Hallia (\ \Ii1J:I:-'; (;('1';1 lI"i I)lH- h'lll1 ClJTlI',ld(\r :'L

CO!Jlpallhi:L d:l nsLt':td:l dn fll!,!"" 1~;lll vl i u..», dn <'ill1l"l!'llli-

d,'1.(iu eolH () 1{,0,:';'!Jl:11Jlf)JlIII :ljl!li",I\";I,IIJ 1)1\1:) 1)1'I'i"!\Ll) n , ;)~)()I do
28 do FO\'(lI"nirn do lR;.!. ():-) f:l'.'lI'I)-) ('IJfL~L:lnt(\,,:, d()~ ~;::; :!'). :JI),
4", :-,O (10" <1:\ dall8n/a :3' do [)"""IILo TI. 1','Yl:) d" III d" \:.:,,~Lo
do 1R'7~, f1c:lndn:t ('(lIIIP:llll1i:r :-:Il,il\il:\. Illll 1.11 (11) (!ll:lll!n 11111 f/)[~
appli(':l\·(~l, ;l~ m..i» (li~pi)~i(;1 do jll"~llll) !)nc'l'I\Lil ri. l\qf,J;-).

.J()st~ :\nlnTlil) ~:l[,:liv:l. d·) \1(\,]1 C'IJl~i lh», ~~nll:lI111l' di' Illlj'f\rin,
l)ro~i:ll'!ltl\ di) C:"l\s"lll() ll:\ \Iill:;!1·11<. '.lilli',;l'·1~ I) :....:I\(·!'III,\!'ill (In
Est:ld(J dil;') ::\I'!..~.-o:,j():.; (1:1 ;::I:~"!llh li 111 1. , -jnn 1)1)-": d;' .\ tur:i ,
CUIJlII!I\I'l'il) n l~hl":IS 111Iidil',':-~" :l-':~'I!III I '111'\ I'llll'n, ;·111 r' r:ll,:a
n:\(W1Jl:tl". P:!l:II'io dI) l:ilJ .r., ,11111111" : III "~I') 11,\ \11\1'11)!)1'1) do
1881. (j(j) da ]ndr'l'''lllllJlt";,, I) d" [,,, I.

nECIIETO N. 8:)2:; - DE 2(i IH: :\IIYE\llI!\n DE IR81,

ÂntoriZ:l quo ;1 P1'()fll/!:II::l:) dl\ )11":\1.11 1"'lllrorii,h [ie!n f)(lrl'l~ll) 11. ;:-:,-.;, dtl:l .lo
Novt-mlun di) t~~I) no l lr, PIlO:'ii,IIHli'l di' C:lr\':llllf, .\ll'rr:iI'<l lI:tl';, 1\:11 ("'III('(~n

á~ obrn- Iln arrnsu meuí» d" Il11llT11 d" ~cII.L:I,). C('j:t 1"'IJll'\lh 1i:1 d:lL,l d:l

:lJlproY;I(,~i(l d:t r!'~pl'l·ti\:l. pl.tnla.

Atli'n,]"lll]" ;IU 'l'!" \1" rl'lIliI'l'I'I: U DI', Pu,,,idllllio di' C;'r
vnlh.. ;\llIreir;l. l"III1't"'I"ll:II'j" dll ;II'I:I:<llllI'lltll :lu 1IIIIIro do
Senado. I!"i por IH)III .\uluriz:tI lIuI' " 1'I';rZII di) Ulll :tllillI 11 111)
cru PI'OI'llg:W;'''' li\f. foi ('UIII'edldu 1"'111 Ilt'el'elll li, iS1-:1 di' ::
de l\OYI'llJlll'l' dl~ 18Hl p:rr;1 d;11' l'ulllr'I'" :',,, IIlir:ls do I'd,'rHlo
;ll"I'a';:lfllelllo, sej:1 CIIJlt;ldll d:r d:I\:1 d" ;qrpl'o\ ar:illl d:r J'I'''I'''C:li\;1
pia IJ t».

.Jo,,'~ An tun iu Saraivn. dn \1"11 i:uTl,,'IIln S,)ll;ldlll'. du 1111
pel'io,l're,idl'lltl' do CIIII·,,'II,o dr' \Iilli'll'lIs. Mi ui-u» e Sn
erotal'in de E'I:l(10 d"" c\r'grl('ills d:1 Fazl'llIl" I~ i n teriuo
do:' du Agricultur:l, COllllllel't'io,' I Ha';ls I'uldic::r". ~'Sifll u tnllita
entendido e 1':11';1 oxccuuu. l';rlac:io dn Hio IIi' Luuir« elll ;W
de Novembro de 18tH, tiU" da lr~dl'l1l'1lI1oJll.'i;1 I' do llJlpl'J'io.

Com ~ ruhrirn do su« Maucstad.' o Illl]lI'r:1l1or.

José AlIlollio Saraiva:
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DECRETU N. t::\"!(; - IH' :!,I; 1>1': ;-;OYE\WIUl l!E lSS1.

neYO~;l O Decl'etv 11. 81R:2 d e 0 (lo J ulh» .lcsto auuo. II1!C ('rOU\1 o losal' do Juiz
Muni cip«! o de 1 )l'~I!l~llj,..; IJ() lurutO 11e Papar)'.

Hei paI' hem l{evo:;~II'" Irc-rcto u . 81S~ de V de Julho deste
s nuo, 'l!lI) «ruou o log"" d,) .lu iz ~Illllil'jl'al e de IlrphIT,lIB 110

:Ct'llW de PapaI')", lLI. \ll'ovitlci:l do I~il) (JI';I.11de do N(Jl'L(~.
l\Iallod 1"into di) ;-;"'11.:1 n. IIIa". CUllsdhcil'O d'l Estadll,

Senadol' d" Illlperill, !I!illisll''' " :-;",'rctarill do Estadll dos
Negocios da Justiçn , ass iiu () lnllh~\' elltt~Ildid() e f<l.\:a. nXt)(.'ulaT.
Pala cio do Rio de J.un-ir» "111 !li 01" ""I"1l11",,, do lHNI, r,o" ,\"
Indepcudcuci« ,~ d" 11I,!"'l';".

C01!l ", l'ltill'j"", ,lo: :-:":1 \1" c;,~,;t~de li 1'"1JOl""[IIl'.

ne~igna. a urdem da ul)';[illlil,':í" J('l'i!'l'o(';I, li!")" .Illi/.L':-i dlJ lJiroitu 1L\ C"lrte
11'1 ;11)!11J de 1~~2.

Hei PUI' bcui, para c:;'C"1I'::í" d,) nrí.. ·1" d" LJecretll 1[. 48~4
de 22 de I'\ovclIlbl'lJ dI) J~. 71. J ic''l'd" I' '[Ill' 110 a !l110 proxill1"
futuro de 18S2 os ,JnizI's d" !lil'eit.o d", C"Jrtll sn\Jstitll;\ln-S'~
eonfur me a ordem C:::;t:1 ))(;l(~r'id:) u.. l'(~hl(:{l(' qll(~ ('(llU este baixu,
assiguada 1'01' l\L<no"ll'illl" oi" S'"Il.:J II:Ult:tS. ClIllse\hoiro ,k
Estado, Selladlll' do 11«l'l'l'i". vl in istro I' S,wl'd:tl'io dI, Estado
dos Negol'ioB ,\:\ ,íusli,:It, 'In" ""sinl <l l,"llh:t clllendido o
fa(:n. exocutar. Pala('ill (li, Hjn d,' .I~lll('il'u eiu :2() di~ NO\-(~JlllJl'()
de 1881, tiOu da !1l111)1'1'1II1"III'i:t " do lmpcvi».

l'lelnçiío .. clue se ,·ef·,"·" .. de'·I".~to dcst.a datll,
delillg.an,lo n O'·",'.oe etl' '1lIC dc"~'It> slIh...ti
t.lr-ee O" .'lIize... fi,' ft~iI'e;ll1) .Ia ce"rtc tiO anno
de l ....~.

Lo
2,0
''> oU.

Juiz do Civel da ~!~ \Ill':l..

Juiz de O]'1'hiíos ,l:<, I~ <;:1\;'.

Juiz do Civcl d: I' ":>1';<.
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xcros no PODEn EXECUTIvo

Auditor de Mari nhn .
•Juiz de 0I"J,h,lOs ria :2' ,':1I'a.

Auditor rle Guel·l'a.
.1 u iz Couuuor-in l <Ia 1" v.rr.i ,
l 'roverlor ,/I) Capcllus o n,cHirlwl';.
Juiz Couunor.-inl ria :,!', v.u'n ,

Au.Ii l.n- dc (;uelTa.
Auditor de Mruinlia .
.Iniz dI) Orph,los ria :!" vnrn,
.Iuiz dos Fcillls ria Fuzcu.l.r,
.Iuiz do Civ«l rI,1. '!' ":11'''.
.lu iz rio Civ«! <I:, I:' \:Il'a .
.Iuiz <lo 0I'p11:1Ilsrl" J" ""1':1.
.luiz Counncrcial (I:! '!:j, v.i r.. .
.luiz CIlIllIII,'r,' i,,1 d:> I:' "",':> ,

J::!O!

f " \llri[llll' de .\brilli""
.luiz rio Orph:ios d: 1,' \':11':>.

:;,0 Juiz do Civc] rI,,:2" "ara.
-l .:' .luiz COllIIllCI'('i,,! ri" :t' vn r.t .
;,. o ,J niz rlc Orph:1os d" '!,' "" r.i..
li." -\lIrlilllr de (lHerl'a.
7." Ju iz rios Fcitos ria F:Jzcllll:t.
R.o Ju iz do Civr-l Ih -l' \:1[':1,.

n," ['ro\,odol' ,k C:,!'clbs c 1{('~i"I/""

/.v
-) o

:~ • o

,Juiz ,11l Civr-I ,LI I" ",\1',1.

.Iuiz <l0s Fci tos rI'l 1-',1/1111.1"

Audi t.n- ri" Gucrr.i .
.lniz de Orphãos ri" '!' V"I',I .

.Juiz do Civcl ri" 2' vnrn,
l\ udi 101' do 111arillh",
Provedor rle Cupollns e 1{c8irl[IIl,~ •
.Iuiz Commorc inl da I" vamo
.lu iz d'l 01'1'11:10'; d:t I' var,[.

1.o Juiz Couunorciul da :2" vuru,
~"O .luiz Couuncrcml da ia, vur«,
:l.o Provedor de Capclhs C !:esirill"S.
.1. 0 Auditor de (J[lC1T't.

5.') .Iui z do Civcl da 1'" vara.
G. u Juiz do Cível da :,!t v.u-a .
IJODEn EXE'cInlvo tt)Rt
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\(;T()~ 1111 I'\\\IFII I \.ECCTlYO

.Iuiz ,[il;'; Feill's ,b F:lf,('Jl<l".
AIU[i ltll' <1e \lar; I1 ha.
.ln iz dI' ()!'llh;\(!S d:l '~,-' \-~lr;l..

1."

4,"
~)."

("."

7."
~.H

~). o

.111 i /, (\) 111111(~1'(' i:11 (l:t. '"J I I" I.

Âllllil,tll' d" 111:" i nh.: .
.luiz do Civ';\ ,b I \ I:'

ll\'n\"cdol" dj-~ C;ll\!db'~ I~ 1{(:·~illl\('
.íuil. d(ls Feil.l)s .i. F l/l'lllh.

.luiz Cillllll}i~l'('i;d d;1 :!.' \ )';1.

;\1ll1il(lI' (1<; I'U<'I'I';I.

.Iuiz (l{~ ()l'p\i:\os d:! 1" \":1
1
'I.

.ln iz d" Civ('\ d" \;"'.

./,. .t ,I, I' c"

L" ,luiz ,1" ()1'1<11""~,[' I'
':!,.q .Juiz do Civo! 11:1 '!I \";\\"1,

:).'1 .Al.1d.il,Ul" d(~ (;n(~l,],;l.
,l.O Jui z d" Ol'l'it:'í"" <I" '. 'I
;l.') Audil,(ll" 110, \1:11°;1'111: 1.

,; .' 1 llro\'l~rl()I' dl~ (':'lll.lh I~ Ir;1

i.(} .l uiz CC)J111llU1T,i:i1 d:l I
H.lJ Juiz dos F(~il,(l~ li:!. l":ll.!'lldl..

~l.l) .lui z (\llllllH'I'I'i:l! (1;1' '\':1 .

.J ,//) /' I'," .l-. .), !',I,'rl

1." ,\nl/, dll:-; l;\'il,{,~< d:1 V
·1 " .lu iz (111illlIH'I'I' i:ll d:]
';." ,\Ilil {'(lllllIH'l'I'i:11 .]:1

L" \1I11ill1)' 1]1' ,h!'III)'

,I, ,lili/, Ik (I; Illl'" II1 I
,'" 1: 11/ d, ,'", i ,I I

lllil di' 111'\)1 1 Ih

['!'II l'rl"I' di' (':III;,\h

(,I." \ 1111 i 1 \1' di' ( ~I I I' 1'1 'I

'11'1.

l ,: .IHI;' rl (1I'p\l.'l'I:'; Ih ::!'
'!." \"dil:II' d,' \,1;,l'illlll.

:~." .IHi;; di' l.\1'\11l:111s,h!" y::r
I.': ,Jlliz ('(l!llllll'I'I'i:ti ,Li I y;11 :1.

:-L" .llllí'. í '111111Ill'l"'i:d Ih .Ii \:11':,.

"I." \'\'P\"I'11'll' til' (::1\'1'\1:1 e l~('~~idllllc
,\ I I i!. ~ I, , I\'I ' i II I' ,I" 1'':I / 1 I I ' I" .

8," ,111 i, d" I 'i \ ':\ oi" \ v :11','

~l " ,111i7 dl1 ('i\ 1'1 Ih ) \:\1
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i." l'l"On,rlo\' li,) C:1Jlell:ls e \{esidllos.
~.o Auditor dn <incrl'a.
:l." .lu iz r!o Ci\cl d:l, I" ':II'a.
,I." Juiz COIIIlIl()l'ci:tl ,j" la ,:tI':I.

:>.0 Juiz Conuucrvi«l d;l C~,"L \":11':1.

ri.n .TII iz dos F'e i t()~ da FaZ(~ IH h .
7.° .ll~iz de (ll'Jllt:los da -~)I vn ru .
x.« Juiz de Ol'['!I:'los d:l I" ,:11':1.
~J.n .luiz do CivC! da I" \:11':1.

Palacio do Ri» de .l.me iro cru :!I; de :\ovelllbro de iSSf.
JI(l110cl Pinto fie SOU~(I Dantas.

11(~<.j;":IJ:1 a (11110111 unt '/11(' r t • .1llil.l'; -uhstituto-. da l;,',rlc rll'HL!I' !'I\ 'fiNar

('11!l1 os .luize-, til' l iircrt.. l' .ul.ctil ui r-.«: n'rillrllLlllll'lilf' anno

dp fSS2.

11{~i ]lot' h(~ll\, P:II';I e\:f~('llí::l() dn~ nrís. :;" (' ·,1" dn flf'ITehl
n. l~:!l d(~ .)-) dI' :'\P\('llt!ll'l) d(~ 1~71. lleel'nt:II' (") r-:;egllilltc:

,\1'1. 1." Os :lel,lI:lí'S :~". ;l". 1'1". 7" l~ :-\'" .lu izr-s i-:;lillf.;tilll\'ns da
('('lI~l,n p:l.Ss:lrrU):1 1,1'1' ;1, dl'Sj,~'Il:H:;i'(l di' 1", ?n~ :;11. ,1'1 I~ ~)."

\1'1. 'l." l'nl':l :! ('()I1[li'l":I<',';\11 ('OJrl os .JllIZ(\S di' I)i]'(~ill) do
:11l1I() d(~ I,<...;R·!. SI'I';To ill11lH'l1iallls HlIPpl{~Jllps:

() /'1 .lui z <!\l)~',li'"IIl. d:l \:11';1 l'i\1'1 (\ d;l Alldillll'i:l d(~
\1:> ri !Ii", ,

() .!." .luiz ';lll!slillllo. il:! l'I'()\'('I!lll"j;1 I~ d;t \';ll:t (·IIlIJIJII't'r,j;,I.

l) :;'-' .lui z :-<!Jl)~litIJl(). d:l "!.l \;Ira "n!llllIi'ITi:d (' .l. '!.' ,[1' Ill'

ldt;1 , 1;-; .

(ll" .lu iz suk;tillll(l. d:l la \:lI'a d,' (l!'l'lli,os" d" I' ,'il'el.
() .-,,, .lni z S11i>stiIUl(l . .I"" F"il'JS d'l i<"Z('l"'" (' da Au.l it.ni« de

(;'lI('('l'a.
:\1'1,. ;~." :'\~I 8UIJSt.il.lli.:;j(j dos J u izcs Stl1J~:;\iLut()·~ ,,~',(' 1I1J~L'j'-

\':ll':~ :1 lll'dnlll ('111 qllP s>(~ .uh.i u: l'ollocadns.
l'angT:'1,!JO uuico. I':sl:' I'ui>stillli';:lo 1'('''[1'1'1)1':1, tor.i lo,":'"

;\illc!;l II()~ C:ISll,--: ('lll 'I li I' lIilo 8(~ t.r,\I,;ll' dn ;IcLns de ju ri sd icçâo
pl oun , f-3P111{JI'(' /1111' 1'0)' illlpnrlilll(~II\'O OH \,;1,ga fH';I.\' esgotado o
1l1l1l1f'l'1l ri"" tl'l'R RII[,l'l,' 11t ,'s "" ,,;,,1:1 SlI hst.i I 11lo. p~l]':I, o etfei to
d1' l);l~~:lr ;1 .illl'j~di('(::i,(). Ijll:lutO :10 pl'eI1al':-t!nl'in rios feitos .. ao
~;IIII:~'illll(~ iIIII1l0(!i:-l!n 111] ;ltl~ f',(~IF~ 1't::-~pn('.t.i\'O~1 ~~uppl(\ntcs. 0
",SQ.illl ptl]' di~ndp. i n.l» 1"1' ;t r;lra :Inf~ Y(\I'(;:ldnl'I\~ d~, C;lfllnl':l
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li ,,'"

J\1lllli"ipnl, S';1110111" '1": II!ll"
"I jlllLlIs" 81'110; 811\,\,\""[

J\l't. .1. 0 Fi(':llll r(~\'(),~';tlh'-;'

'\1:I1l''''] 1'inL'1 d,\ ';"'11.:> I I,
Srn,,,l"l' dll 111l\,CI,j.,. '\lillj.;ll'lI " .'''
~·;)('i().-.; d;1. .J11:-5Li(·;I. ;1.'",,-.;llll (} t :'11\1:: ('

l);lh,('io dll n,il;'dn .l.rnvir.. '\!Il II
<1;1 l11(lC'llC'llll(lll('i:l (~dll lldl'l\~·i'l.

C !l~,l~\;\il'd d(~ 1·~sl;\d'l.
,'I:\I'in de J'>L:ld'l .lis -:\(:-

11' t li tidli l' j';I:' ~ t (~ '\ (' ('1\ \ ;1\' •

I,' ;'< l\"i'111\)i'O di' P~"'~L. C)(,l"

CI)!I\ ~l \'111

11"

11'1 '.,j,1 '..'1\.1;1 111 (I i illP:'l"liL 1\'.

',-I' })(.,,'I,I.'.

C Illl'cdt' 1it'ÍI-jle;-,i , 1 \1:!:1"1,1

~lel\l'z(~~ p:11':\ () prl ('~"~<II di

;::1<10 suiun .

i 1',1'

,I,' \ II II 1<) 1:0 1:11 I

r:ll \1:,!lh:1 11('

,\It:'llt1I'lldll '111 IjUI' '" 1.',\': I" 1';,111 :111",,1 1.'''1''1:111<11'' li:11'

('c\lus ~~ Jtl~I', l\U~~'ll~~lq tI,\ (\:11';"\,..'. ~1(':~í\/.1 l' di' j'\'llflll'nJidat!I'
I'Ulll O P;li'(l('l'l' 1\;) ~:(;;I-:i'II!I'i\ Pl'l'i ti!';ldill' d;l CI)j'I'}il. :";idl:'I';l li i;l

I' F:lz('II<1:J N:willll:>I. li.'l I'"'' li' ill ("'II",'<I:'!'-IIj(', I'l'i\'ji
l'''ill,

pllf (Iiln aunos. 11;'1':1 l'I"i':I !' I' \'I'll'Ii',' li:JIIlJ'i dl'~:ltI(\ :;llillll

pl'lll PI'Il(,P':':o dr' q u.: ,r' diZ"!!l illII'O\I,ri ' , I' ('il.i:1 t11,,;I'i'ili(:~')
t1fl;~(I-::if~11':1111 11fl '\ITlii\\() ~)111)li 'lI, I'I\'I~ :1 /'!:ill<lIl;1 di' 11111' "1,1\\

11 "'\:1111' 1I 11' l i:: dll rlilli !'IIII'I' '1'1':1 "Ir, ",i" I' ,') 1"'1\ j-
I(~('in. ('fI:-:";;llldo:l !:'l!tl '[~I r, !:!"', i,; 111 :1:': ~(~ li,! 1, i

,I ~~: rll' ,\" 1"; I" I' "11
.In..;{', Antonio ~·\:lI','ii\:). t:.) ";\ ii C'lll·",llIP. :-;;L~ll:I!:lll' dil !IH"

lll'l'i ll • PI'/'~id(\llt(' d(l !~:i!l' '111'1 r l.: :'dill!:-:l]'(I<' ViII i:-:I J't1 (' ;:·l·~·!'~·-
I.:11'i() d(~ 1'>1;1,11) du~ :";i"~(\l'ilh d;l ',I:',l'lld: () illl"iill') dlh tI:l.
J\gTj:'1I11111:I, CIIIIIIIII'I'I'j!l I' I)!l:';: I'lildi,':l", :l,;,jlll !l \1'lill:1

Plll1'llt!i'!fl (' f;H':! l'\"I'l!I:I!' !';I1,'!I' () tI!1 f:io di' .!:In!'i!ll i'!l' :~ dl'
!)":Tlillll'(j di' (:--~iq. C,O d:l l:~d, i :~:ll'll:'i;i :lo Illlll"l'ii\,
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l:n1J'f't1I\l'ti,'ill':~in;! .\dilll'!:r! I;I':\II~~I', p:!I';\ :1 !ll:l('llill:L dodo>(':I:f':LI'l','lfl'tlc

~I::l j Ii rl.'lll' ;71), 11:'II<lI1Ji!1 ,I ,j:L -,. 11i,'1 o 1111 L']'j I :lci U[I:\ I.

Aftl'ndullIlll :10 qUI' ~[" !'l'lflll'fI'll \1]OJpllll t;!"1n~'ú, I' 'l'r-ndo
ou vidu o P;II'I'(,I':' dll COII,';I'lllI'irl) 1'I'ill'Ilradl)r d;l 1:11]'1'1;1, :-:O!J()
1';11I;;1 I' FaZI'lld;1 ~i;II'illll;d, 111'i p..r IH'III Clll1cetler-llll) [ui vi
li'g'io. por !li ;111111:-', p;lr'l 1';:I,ril':II' I', vender a uuuhin., d" Sita
il\\I'III';J(). ""IIIIIII:!IIIII;I- 1:11';1,) 1IIIIrll;lI'ioll:,j,- d""lina');1 :l
dl'St';h/'nl' {';lfé. ~tl~.','lllldl);l dll.";l·l'ip~:·-~(l p 'l(IH~IJlIl) (lU(~ dl~IJ(J<itrIU
!lO ,\I'I'liil" I'nldico; ('fi 1I1 a ('1;lllslria di' qlll' ;;,'111 11 1'\;lllll'
1"I"vi" da d'!;) 1I1:ICliill;1 1111" ,'l'r;i 1,j]"'I'li\'1) I) privill""io, I'I'S
,,;ilII11 :1 p:rI '111,' 11"; 1':1''''; i rl''.;:[ 1111 :11'1, 11) da L"i d,,;?g di'

,(.~'q:-:!l\ dI' ',';::0 .

.10,"" ,\lIll1l1il1 ,r-:,:lr:lil:l, d,) :\:"11 í:"II"IdlI0, ~;I'II;Ir:or d" 1111_
1"'1';11, l'I'I',id"IIII' d" 1:''11,('11/11 d,' 'lill;';II'il," ,'llilli,111I I' SI'I'1"I'
!;ll'ill dl\ 1';-';!;1!!l1 d(:~ .\~':":I·l'ji)-'; «1;1 F;L'I'l~d;1 tI iJlli'l'illll dll~ d:1

,\~'l'i"IIII!I';', f>IIIIIIIr'I'l'i" , lIill'''o; 1',Ii,ril':I'. :1':""11 " ir'llilil
1'1111'111/ 11/" " LI";I 1'\1"'111:1)', 1';ri"l:iu d" I: j" >I,' .l.uu-i 1'1) "111 :: dll
1l"ZI'lllilro I/i' 1:~:-:1. lill' >1:1 !11-i"jll'II>I"II"i:1 I' ,lo 111'l"Till,

AII"II", ..,dll ;11l iJlI" 'I' r ',!I! '1"'11 .1,\,,', 1,~'II'iI'i" Ih :-;ilr,I;I':I.
" 1/" l'Ollfú:':II:>I,,>I,' 1'"111 "lIill'"",,1' du 1:"lhllllll'iru I'I'IJ('III':lrI'!l'
d" l:'ill";I, ;;lrI'I'rallia 1i 1,"'i:i'llIl:I ,"i'II'i"lla!, Ili'i 1'"1' 1)1'111 Cun
('I"!"'" 11,,' 1I1';\'il",~il). 1'"1' lIilll ;11111')'. l'i'l'a" 11",,'IJilla di' -ua
i 11 \,e"C;IO, >1,'>1 i 11;111"" 1';,1" r 111;111" illl:a, d"IIIIIlIi 1I:lrla-C,'vll"'Iir:l
EI'IIIIO'i'III'a,-I'lll1f"rllll'" >I1':<(;I'illl';IO I' 111''';1.'"1111 'i 111' d"l'IJ:<itlll1
no Art-hiv» l'lilrii"IJ, 1'11111:1 l'/alhIJl" >I,' 1J1li' Si'11I IJ exame
l'1'1;vio d:, tllta 11I:l"liiua JI.:'o ",'r;', l'IJ'III'livI) IJ III';vill'~io, Cl'S'
S"J1UIJ ;J l"lt"llt" 1111, C""'" provist». 11" art , LO da Lri de 2~
de l\gll:;!O dn lH:JU.

.10"1; Autnn io ~;lr;Jiv,1. 1111 'lell Conselho. Srnadnr do lmpc
rio. ('I'esilkllll) do f:oJ1:<I.'III') de Ministros, Ministro 1I Secretario



de Estado dos Ncgoeios Ila Faz(!ntla I) intt'rino rim' 11:1 Agri
cultura, COll1l11ereio ü Obrns \'llblir:1" , :h:,im o u-nha PIIII'n
dido e fal'a «xecutar . P:l1ario dt\ l\it\ Ik .I:lnpiro om :l til)
Dezpmhro 'Ile I8HI, liO" da 1111!t'i'ünl:"III'i:1 ü ti" 1111l"'l'ill.
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l'I'ol'og" o prazo lLL r.o"I'",,:lo foil" 1:"I''';lI<li"o'; '\0"1'''; 1'''1';1 "'I<lnl':"
OlHO na l'rtnitll'i do \lill~\:-; l;I'[';ll'S.

Attendcnrio 30 que ~II\ rl'qnl'rl'n \\errunllll o ~~Iomlllli, lIei
por bem Prorogar, por dOW; :Inno'. o praz« ti>:ado na clansll

1a

primeira do Decrdo n. 7íOK dI' 11 d'~ ~bill tllI :Inno i'as,ado,
concedendo-lhe l111toriz:u:;'lo p:lr" I~\i'lor:lr ouro IlO rio 1':11
1I11dla, na Província de Minas GI'l':JI's .

José AnlonÍII Saraiva, tio Mt'n i'.1I11,t'lh". "I,nador tio Imperio,
Presidente do Con,elho de ~linislr"', Mini,lr" l' Sl'crdario Ik
Estado dos Negocios da F:17.l'Tld:1 \' uueriu« d')s tia Ag-ricnllll

r a.

Commereio e UIn:1S Pnltlir:h, a,silll o lenha I'ntenllitlll I' I':H:a
execntnr. Pal3cio do nio 1]1' .I:IIll'iro e!ll :\ di' IkZt'llrllr ll til' ISSI,

tiO" da Indl'pendl'lll'ia \' do Inllll'rit\.

DECRETO N. 8:rn - i»: :\ 1'1: j)~:ZI':~lI\Hn m: 1881.

Dotermina quo a enl on in A.1l~olill:t Jlas,~o ao n~~il1Wll ("n!llllllllll :'l:'. flutra"l

pU\'I,a(~iíe", \10 l[lIl'l~lÍlJ.

Hei por bem Determinar '[ue a co]onia Angelina, na 1'1'0

vincia de Santa Catharina, seja eillancipada do regimon colo
nial, passando ao dominio da logislação commum as outras
poVOa<;ÕCB do Imporia e l~os":lI\1111 a :tlllllini~traçã() ospeeial a quC,
até li presento data, St, :ll'h:1 slIjeita.
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José .vutonio Saraiva. do :'Ire" Conselho, I'l'esi,i<'ulo do
Conselho .Io Mi nisu-os, Vli nisl r» o St'(~l'ol"]'io de 1·:sl.:"lo dos No
L;oeio~ da F'azerul:l e iu te ri uo dos da i\,::l'i(~,ldLul'a, C(lllllIWl'i'tO e
()lJl'<1S luhl icas, a.ssin: o ton h» elltoIldido o Cat:a O."~'·IIt"I'. l 'nla
cio do Rio rlo .Iaueir» oUI:l de !)ozrllli,]'o dr 1'-';"':1, lin" di, l n.le
po ndcncia e do Iuipcrio,

Al l.e r a a r;I:l:,-;ili~a(.<I,) da 'l'ari Ia d.r , Alr.lIldl~g;\". rl~1 p;ll'tl) rnlnli ça :'t rc s i na

di' Ilill hu.

Atteu.lcnd» .is re('I;Llll:l\"Õ(~S r(~it:l.s I"!" di\"(,l'sOS 1I(\.~·()('i;lnles
i niporta.loro« de gnnnros (\,:...;traJlg(~il·()S e !H·II)"; ]ll'o]l!'i.\l:ll'io.\.; de
faIJl'l(,a,S de saJdio rl<'P]'(';l ri:!. jJ1l'(jllv(~Ilieflf'i:L do .u-í.. i:~~) d:l Ta
rifa a(',tn;dllH~nte cin vi;~'()l', .11:1 JlaJ'L~~ J'I,l:ILi\":1 .'10 __ di['f'itus da
ros i n., de pinho, ü ÚS oJ,sel'\'a(;~-i(;,') e\[HJ'l:I"; a í\:"';:-;~' 1·~·"llf\ito
pela ~\ssoci:u:{T() CI)nllfWI,(·j:ll d(~sL:l (\Jrln c-u: oJlir,jl) d(~ ~!:t dl~

Novc rubr» pr-ox i m» p:\;-;:~:uJ() ; (~CoJ):,-:,jdl;l':lllr/IJ IIIH~ a l'I;I>:;-;jti~':II;{io

do referido :trti,:";'o (Li lll.r::Ll':t ft'(\i!lH;IlL~~,') (·(jllLí.'~I:II:(íj'>i liaS .\1
fandngas. ll'al:tll(Io-sC ~11i;tS dll Jd(-~!'I':1.I1<)l'i:l qtU~ ('I)II'3I.! 11ll~ a
run.ter in pr i ma .lo u m.i illdll-;II"[:J e,I:t1,ej,·('ida 110 l':Ji'/': Hei
por hcru , l~S:tllll() da a!tl()l'iz;u~fi(j l"'oJlf{~l'ld;l:lonn\,í)l'lln no .ut 'Zl.,

d:l, Lei n . :W[0 de :, de Nov(']IIIIl'o de [.'.:0 I • .\1:>,"1:11' '1"0 se
executo pruvisor i.uno n t» :1. e!:ts,iJi"Ht:fl" ('oll';(,,"l,' d:> t:tl,"'b.
~I,llo..a este acolllpaJlha, e ru l!lI:1Illn JliTo ff'Jl' Pl"I)lJllJlg:ld:L:t 1)1)\,;t

arifa das AIClllIlegas .
.Josó Antou io SaI':,i"a, do 1\[ell COIIsdho. S"n:J(l li' d" !1t1l''']'jo,

Presidente do Conselho Ile Mi n istros, Mi n ixtr» e Se"] e l.n rio de
Estado dos Negocias da Fazlmda, :JSSilll o lenha "nl"llIli>l" e f:t<:.a
exceutar. Pa!:lcio do Hio de Juno ir» ein ~I de ])('f.(;lIl i " ·,, d" Ií.:í.:l,
GOo da Indcpcu.lcnria e do hu pnri».

Corn a rubrica de Slla l\b.~·eslatle o Iinporudor,
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Hei pOI' hem l\"el'l'I:11' ((lli: os pl:lllOS de uuifnrmns do
Exercito se nhservcm com as :Jill'rnçlll's CIIII,la1ltI1S das in
SII'll('('UI's. que com I'ste hai xnm , ns signar1;r,; ""1' F,:lnklill
Anwl'il:o di: ~rl'nl'zPs J)Ol'i:I, dll ~I"II CIIII,elllo. ~rillistl'o e :-lI"

r-rotar!o di' Estado do" ""e~llI'iIlS da 1;lli'I'I'a I' int.-riuu dOi
Estr:<llgl'il'os. ql!l' axsi m o 1l'III1a 1'1I11'lldidn I: L"..'a I'XI!
(:11LII'. 1'"I,wio dn l\in di' .J:lnl'iJ'O 1:111 l7 li<' !),'ICllilJI'11 d" IH:i1.
1:0" d:1 Itulcpen.lcncia e 110 huperi«.

IIl ...tm'uc~,")C'" nH,cl,,,,...lo n", plano,. d(, unH'ol"uu,,,,,

.10 EXCI'cit.o, a '11"'!'lC l'crcl'c () ~)("cu'cl1l de"",
(Intn

A L:rnda se 1':'1 di: ninlhn de :'I'da P tio di' 1111"11.
,\:; luvas serão de p,'llica l.r.un-n,
A farda de Marechnl (lo !':xl'reilo lrr:" as portinll:']:'; Ih;

aba,s glwl'neeitlas por llll! hord.nlo i,~ 11:r1 ;111 tI,1 gllla.

I'EQCE:\O !':\lrOI\:I!I-:

Para as apl'6Siil11nçÕCS 1In l'nço llllpl'l'i:<l, [lal':< :IS O'Oli'1I111i
dndcs em I[IW cnrnp:<rl'l:lil' :-lUiI Magestade o lillill:l':ldol', I.

uutrus netos solelllni'S I'II! quo 11,10 sl'j:, preciso li gralldl' uni
forme, e par» as revistas (l pal'a,I;ls r-tu 1111C' as [1'1111'1.' ,,' apl'l'
oOlllel1l de pequeno u nifurtuc :

Fal'da.- A que se adia osl:i1Jld"('it1a. tendo, pnrem , e,1·
nhãn postiço, hor.Iado corno () tia Iarda de gr:! lide uni
forme.

(;ravata de seda batida, vestindo o Intcrvallo da
gola.

Calça de panno azul com g;t1i'ro de onro lavrndn di) fo
lha de carvalho.

Luvas de camurça ou pclIica hranca .



,\rr"i'III\I'lilll 11,' 1I\"III;'ri:<, -- ,\ :llalll:' I' :1 ('1'111'11:
111:1

dos
(',>\111"" >"1':'" :l' .u ""1,,1111 ,"I:'! \11,:1, 1'1111', '1

11
:1111 10

11
lIiH-

",::1 ,,'111', ai 11\ "I lil' """1:: "~I' 111,,,1' 1""",1;,,1,,' 11 1111;11' lad,r,

,IlI !\11\i \'l'\' di (1111\ til ill!:l: 1'1,
1"11:1 11 ,;,'r\i"1I ,k '1'1:111 I, f,"!:lI"/:I.', l:dll,,":I:;, :lI':III\P:'-

Illl'l\ to...;, Id:ll't'll :1<. !'l'll:l!"! 11'(1' "\(".:
1,':!rl1:1 _~IIII1'I'!'a:::I":1 li" p:I1II'" ;IZUI. "lIill a [(,da 1111iLlda

("'1\1" ali",; 1I11i<'i:\l" 110, '"1['" 1"'1' "'i:II''. (''111\ ,':\llI,;IO 1'0,-
li '11 1II'1'I111dll "lIlllli 11 11" 1"1<1:< li.' "1'111\11" II ni 1'II'llll' , " IIlil'JI"
a\,l'i;:lrilll1'iI", 1"I\tlli a ,\I' 1'.<111_"1111:;1'11 11,' I;ll,'na Illl\,1 "II!"';:I
illl\lI'ri:d 1I"rd;\ila :I nu r. 111'- lI!1dl":I', ('lil'l""IJlI1\(l'IJldo lillli'io
dll :'III"-',ral'(I. ('0111 :I:' dill"'!' 'li'" ;II'\II:dllll'lll" l'llI ll'O, ,1'111

;ltl~ldl)"'; (' \f\)l'l!'ldll<":".
í'.:lka li!' \lallll q :1í'.111 ou !k IJ\ i \,1':1\11'11.
\\lIlill::"; 1'(1111 1':'1" 1',11, d,' ,,11', '11 lilli;l' d,' IIIIIJI\:l1' "1111\

i"I;ilt';I~ dl)lll'{\ll~\-:.. ('111\1 t', ,I'!' j:1
j\,III'\ <le \,a1l11

0
1,/111. ;, I', ,\a;~~'I:II', ("'11\ ;1 (·il\l:1 hl\l'lbda a

1'111'11, ,"111\1\ 1"\.:'1 1'111 11'" I' 111'lIdo ",'r 11:'1111" ,'1\1Il ,'al':1 dll

i'l'im 1)1'al1l'O, 011 d,' "i<'a,L, '!'I:III>!" "\iOI"I',
1;l'lI\'lIla <1,' ",da <1,' ~,.::!'l::" 1",,'1:1. <"1\.10 :"ll\lillill:1 :1 dll

uso ~t_\I';II.\':';1
1
;11 1:: , "11111 1",il\lllI ,I" "11111'1', "11',rlli' 111';, \,I\('C:\'" (' \1"1\-

!l'ir;,'!111 :1\1·\;.1 d(l!li;l~lll I' I \\:ld:\.

'i':llill1 (' li;jlll\r.----f;~ qu.: I' ~I;ll_l ,'lil \\:':11

l);IIH];I.- \ qUI' '-I' ;1(']1:1 1\' lal), !t·I,;t!;I.
::,"!.';III\>!II li ""I'\'i:'" '\ !I" ,;",,',: 1'11,'1' 1,\1' <1"""11\1"'1\11111',:1

,"\'I"C:I"II":I ,,'\':1 11':,,1:1 ai",',,":1", 1,,\ 111\1111 a 1'lIlldll " ,I l:lIilll
1'''1' ri m:: . 1111 "1,,,,111,' '1111 !'II" 1I " o I:dilll ,,01,1'" o "111\1'1",
'1

111
' :'1' I' :', dI' 1'"li 11 li ;1/,,1 i!' I i 1I1 : I" i li'" ""! 1I I" 1\(\I" \1"'1

111
' 1\" ';

1\0 I\ll!f'i1I1' "1,111<1:, ,,'Ii\ "11\1'11" olli",'I' -: "!I\ 0\111'" ,('\"

\ 11,' 11"':' di' :Tp:ll'\ \:':)(1
LIII P"""I'i

o
1" IIk 1';1 ,,'r II li I" :1 ",,1'1""';;':11':', ""111 ('111\11111'

111'1'1:\,11', "\iIl\l,'1I 1',,<1,,"<1, ," 11 11' 111,1 C<I'II li 1':'1'" d,' lui iu 1111
dI' ":"11:\<1, ""li,': 11\ !II;;', ,',( ::/1111111 \'1':1111':1. ";':11111,\:1-

I• I ~ 1\ \' ; \ I I Il \1 {I 11 ~ I ; ; I •
,\I'i'"j;',::lI'lllll lk 1\11'111111'::', _I" 11I1"1\1\I;; "111 11"" :l\'ll\ltll\ll'II\"

1\" 111''1
11

' ' 11
11

III;il'<'rll\'" ,,"II'!I', "Ol,',m, 11 11\:11\1:1 l' 11 ,'al
' I,II:lI1:1

""' ('01<11'1'';'' 1111111\,,".111 ,[" ":111:11"0 <11' ",,'a "111 \"z Ik ('01\1'0

1'11 \ '1'11 i /" •.1,I,'

1:!.11I

"\\PI' \;\IFnH\IE

F:ll'ila,-:\ lI\e,D1i1 110 11I~i\1II'n() uniforllle,
(:Iwl'('o :1\'llI:I(!O, li\' 1,(:11,1, "OI !lO OS :Icluaes, sem pennacho.

Fal'l1i1.-A que está ,';;I:JiJClecil1a, SUl\do 35 pli!tin3s substi
tnida;; [\(\1' ]la"i!dorl~;; dI' pi!llnO azul igunl ao di! farda, de
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0,0:3 Ik l.uzu r». ciruulados IIL' 1I1ll IlIlrllall0 do ospiquilh« de
ouro dl~ 0.(1);; de /:ir,!.:II!':I, 1!'IHlo 110 1'l'lItro hllrdado o distin
divlI .111 COi'pO (1''''II'II''-I'U!.:I'IIIiI'i,''\s, ,"T:III:I:la-arlilli:lria,
,Ic.); 11, I,ol,,,,s tI;\ 1"'1'11' tlnl'il'n t,'r,II1 1,,',lall:\'; CIIIll Ires
IJIII\I'" (':"LI um., prl'lIJ', ""111 dllul'atllls.

C,\ \'.\LL\I\I\

C:JI~':J de P:IIIDII azn l ,elll listra.
Fiatlor,-Il 1111',I\lO do [11''111''1'" uuiiormc.

I.\F\.'iT\I\I\

Fil'a 'UPP"illlid" a ('''11:111.'1 "111 11,0 no, ('orpos Ik :i1,tilli:ll'ia
1lllIlIlatl:1 !' 110, til' 1:11':;/ l.uia.
,(" l,jjj"i:,," 1I1"III:lUII' ti", 1'I~rl'"S lI,' illLJII!arin 11'.'Ir~o. 11m

m:JIT!t:t:; I~ 1111tl'lI" "~I'I'IClh a ('al':tllu. UI: Iiul"s til' ('11111'0 da
BII~sii.l1 ('\HtlO !J;-; dtl (·;I\'~d!;II·j:l.

(lO' olliei:lI" do,' 1'''1'1''''; 1",pI:I'i:!I>, (' d",~ 11'1', nl'l11:ls trarão \lO
gr:llld,' li 11 I1'111'1111', "IIIII:\S tll''''~l!II''', ", tlil'i>".; illdil'''lil ", do
I",;;to.

1'"I:lI'io tllI Ilill lI<' .!alll'irll em L7 di, Ih'zclllhro de 1881.
"'1',1/11.'111/ .1 iJI.I'I'i'''o til' -1"111':3,'8 tu.ria,

llECLU<;TO N. S:l:lli - m; 17 m: IIEZIOlHltO nr. 1881.

E,)t;djOlo(~r na C(lr~o IlIHa lJiblintlicr:l do E\n]'c,ito.

Hei pO!' bem 'luC se estabelel)il. 111\ Corto uma bíblicthcca do
Exercito, a qual !>era regida pelo rcgulumento , que com este
ba ixa , il.sl'ign:\llo por Franklin Amcr-ico do Menezes Daria,
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(lo "\Ien (\)Ilsnlllf). ~Iitli<";\.I·j) I: ~":'(I"l'('l:l\'i{) d(~ j';-:-:I:llll) d()~ r\/''...:IWÍfl::;

da (lllCl'l'a c in tnr iuo dos l'~~I'·.1\10'L·il·(),-;, 'l'!" :1 s:-",i li 1 () te!!!l;!, nll

lell(li{10 c r!lí':\, nX(}('III:l.l'. l';ll:If'!() d:l Uill de ,l:)IH~il.·o ('111 l7 ,1ll
]Jc'zcIllbro .I,,' J8SJ, li!!'> .], Illd"I"'lId"il"j" " d" !11I1"H'i".

mt....~·Un:HtH ..lltn pa!l°a ;~ t,ihI1'otheea liln E:':'P'ol'C1·hH"'l a

IIlue :i<õo'l~ ~·("'taptl·<p ~ .... ~~P1·'P·'I~e1~ t~("!".a. tla.ta

A\'!. I.!! ~\ Ilildinl1JI"';l II,j l':\, il11 f' '!' 111:ld:\ ;1 11I'!lp,jl'-

{'íOll:l]' llu'jO;-: d(~ ill~ll'IW(' ;111-' (I ;il'i:I"~ I' \1]';: 110 ill{\~1l11)

EX(~i'('i!rl: S(~l·:i. 1\)ljr(\I;\II'il)~ "1':111'\11(1:11\:1 :\ i'J1Jq--.: q< I'l!ipi'(~~'a-
do:-( Ilu \liJlislt'I'jf) 11:1 (i\1~~l'l·;I. 1)\lll ('(Ijl\(l :lfJ \llli1lil'() l'lil "'Pi';ll.

,\1'1;. ,-!,II Ti~l','t:1 Il;llli· ~I!I! l J : I ,[ i IJI 11(;! ·:1!' i (). 1[,111 H\.(~

fll)llli,'''':llUl, (1\10 -.;(W"il':i (]1: 1'';''l'i:l[\I!';ll'ill, :Illtll(),~ ()ilil'i;l(''-' I[ual·-

qllel' i'ill'IH) (::-<11(\I'i:il. 1'11['III'Jll:\,II\"'; Il\1 h!111(l]':Il'Lll'" dI) Es:()t'I'ÍL.O,

l'llIl} ():...; \'nllf'ill1r'lItll,~ I{ltll 1111" i'(Jl'I'!Jl 11!;II'(';\I\!J:-:: um PIl)'j(lil'o,

(tlll) :~nl';i, lil';\(:;1 l'f~:'()~'liL'l{1:t III() \·:\,fil'l·il, I. 1''-':'1111Iil\;\ 11'01111'(\ :1"": ilo

1I101lHl!' f'OIIIPOI'!:lil l('111.1) fi I)I!'" 1"\111:1 ;1 ~ jll"·I'I,~:l.'...: lt:lllilit:lt:iín,--.:.

c.nu :\ gTaLili(·<lI.':lll dn I 'lU;, 1!11'l!- ',1\, ~ IUiI ,~'l\;!\'d;1 I~, u iu ';{\!'\-('lll('.

() p ruuorr» cfllll :1 .l i.rri.. dn .:« {\ 1\ :-:n'_~lllldl) (':IlJl :\. 11(', '1~:-)()O ~
po.Iouclo , :t1c'lit di,~:,--:(). :d,~'l]ill;I-~ \\I';ll::)'~ d\l~ (")]'po~ !,,'~L\I·i()Il;llll);-;

na. CÚI'Ln nu x il i.u-, tl1i;ll1r1l) ((.);, Illl<,<i\'l'l, os tl'al):dhu~ r!(\ lÍ1U.
pqza, :llTlllllal:;\/J o I'Qllf-.: 11j' '' -;1' >11I d:):--: li\l';):-:~ o~\.:llll,(\,-:. 111l1\'C'i:<

() /luaosqllnl' Olll,l'(l,~ Ol~iO!'III~ 1)(~I'I('III'fll\!:\< :i l~ihli{Jl\ll\I',"',
Art. :Lo C()IIlP(~L1~ ao lJLl d j l) l i l ( ' I ' ".jl):
í.» Dirisri r í()l1o I) ~(~l'vil' \ di ]li í>l I I )l.1t"I':l.
~!.o Cl)l'l'e<,p()lld(~l'-'"~(~1'1))11 I I '1)\'\ ~~ ])I'lll :\~...:illl ;'1\)1\ (~-~ 1);1."-

t i.-ul.u-c., :,obt'e (l;{ II\)~'II:':\I-: fI!) 'illll~!ll,rl.

:).If Vel.u- peh. ('Ull'-'(')'Y:)(::!fl d(· IIJlll);--; i li\TII~~. p:' (~ lll(\]]-

silios (la bihli()Lll(\(':I~ (~ Jl!'()P')i' ,'1:--: Jlledid:ts q:li~ P:I.I"I, (:~~(, í i ru
,llllg·a,· lIc(·(~:-':s:tri;)c.:.:. !ll';ll f'ill:ll) p:II":') I) 11 uu nu.l.iuu-n l« di) "1'1'\'i(:~1

n lll;l.iol' d(~~cll.','(\l\'iill('lllfl .1:1 'll(':~lll:l hiidi·ll.(ll'~';l,.

4.° (h',L.;':Lllizal' 11:-; 1':d:d;),~'(IS n (lit'l,~'i\' ;1 1""\(':'ill1.llr:lt,<ll\ 1\;1

bihliol!lcl'a '[ti') lOltl d" ~O\' I"il:t, \")1,, """I'il'llll':tl'i ...
S.l< API'OSl',ill:IJ' :IIlllllall\lOllll\ a" >\!illi"ll'" ,h (;1101'1':1,11" I\IOf,

do .ln n o i ro, uiu t'i~L1Il)I'i(j di) lilll\ 1101l\'(>J' (}('('I\ITl:lll 11:1 hihlio
tll1)('(\,; Caznlulo P:)[' n,«;l (II',':I:-<L!I) ;1:'; \'(~ll~i"nl'~t(:I-i("~ I[W' lho
pa1'C(~ot'OJll ('OIlVl'lll('llLn..::. :)"~ll :1.L..:,'-'11H n ()1'(:;llJl{illL~) l\;t~

(lu<tlllia:-; illllispOIl',-c;lvni...:, !:11l!1) p'U';1 :1, l'OllllJ1'a !\I)S Ol~io(·t\,~)
quo dOVI}1l1 ir COllLillll:lilll ' l l l.( l ;ll1,~·lll('\ll;l.lldl) I) poclllio lI:l

bihlioLluwa, ('onu) P:l1':l ;1.~~ d S 1111,1;\·11:) ....,: do 1~~I;d)01('willl(,,'\IIl.
Art . ,1. 0 ..\Il :l,jwb,nV" dI) Idilllh~~(';\l'in iIW!iJIl1}o:

1.0 li'ttzer :1. (;(l!Te':":'p()I:ll{~l\I~i;l r1:t l)ihlinth()(':,~ h~~llt ('nlltO :L

cSrril'l,lll':lr:io ,l"s l i vvo-. .I" "\i81),, .I,> ,>lli"iIl8, rlo "ll\'I'lt<1a do
lOll:l}; :H~ olH'a~ e pltlJ1i":\I>-í'h~ p~~i~l(~!tt{·~ na hihlioll1nl~;1, n de



f:ll:!

:ll'í'lil :! 1,ihlioL11I'(':1 d(\\'('l';{f)

1):'111 ('{)JlI{j '.2.'II;l:'d:II' t'lt\O

il ;11 f"'l:1 !)('!f'{'illlellll)

1111;1~';":,II[H·I· ()lill'll:-) (1!1(~ ['OI'l'll! Pi·/'i·t;-:II,,~. ;r \·Ü.;l;l ;];lS JiSPII:..:il;õUS
~ I(' ,...;L(, I' (; ,~:' t11;; J1111/I !,( j •

l 'I ('IIlJ:S('['\,ll' e LU1' ('iH di;l uiu ill\nnl.:ll'i() ('(jIJlpll~l() da 1)11>1io
1:11'1;;1. l.i u l.o !lO /flll,' !'(''';t:'il:, :l() (l('I)()~iL(J liLlf'I';lri.u. "(1111ll 110

ljlH: ~~: J'('.·(~I·(' ,t. Jll()l;ili;l~ jll.~l'i·('\-(~lld() llell(~ [w[o 'lll:l1iln ~I) rUl"
"dll'I!I';II:IIl,

.Lv :--:11!1,~Lilllil' () hil,li()!J!f\(':I['ju ('111 :-.:11:1--': 1';111:1:--: I' ;IIIIH1di-
IllL'111 (l,c.: •

.'\ rt, ~). 'I {) IH>t'll~il'() L('ill IH)]' (lev(:!' : .u-r.uij.u- (}:::c livr.». e I):llll;i;-.;

('UIIJU lltn (("I' (lI'di'llado. ;-:l'lldíl lle:·:,:-:-:~: t-:(~I'yi(:() nuxi l i.»l» IH'lo ;--:nt·-

\I'JI!(' Pi';l(::r,-S ({'li: (\,'~ji\'(~[~i~Jll :'ld!~llo~i(>-,() <1:1 ])iIJliIlLili'I'a;

;li)j'll' (' I' li l~dili('io . lH)!':'~: dí~I(\I'1tljll;1d;l-": (~ ('Ili:!:ll' d;l,
~'()!l~<el"l';l(::-\(1 (1'1:--; ltl(~ll~ilill':.

Ar:. ('I." :\i)I';'It<II'd,'1. 1',l,i!l\{ li' :1 !.,;jj::II' (l «'I'\il.'l) 10('i::ii\()

Il'illll':I. ('I)i~ln ;!di:litl.:~ ~r\ dl'i'LI!,,'I. (\ ;ill ~í'l',('!!!(\ r; Z(\I· lodo ()
:·;~~t'\i(':1 d(' 111 (' li.u d;1 11ild;IJllll" o ; l •

. \ 1'10 'j o'I ( ) i li,' 111;1ri. I I I 'I" 1'1'1',"'(' II ~ o':') (In ;11'1. i'i :-::{'l'<t
l'r J l l i ; IJ ! 1) ('i:1 II1I li\ 1'11 :'~IH'I'I:", 111;1' ir.. dl~ (';1.1"--:';1 ;10

j 1i 1,1 inl i I I'll I. lI!' I 11~ >;1' 1;1 II r I di 'jJl1J:': III!!II (I I! I1 () r ' I 111';1]·

I": ~! i:il\lj,lliwf·;I. hili' Illd' ';11 (JI1ITIJ ]!\I'O I) qll(' ~::"ljl'.

\1'[ ;"';." ',lli;llldl/ 1!1i:IL!ili'l" IJildil!Í11I~(':I!'l!11101i"'(~I' j!l) ('IlII'I'.~.!.':I!·
'I iliillill:;\(~I;1 (li! li:!!, ~,('Jti;) ;-',' !):li;ll!('(';ll'il,(l 0;-: li\t'll~ di) l'llir;ld;)

;1]IId;1 JJI'\II('il;I!:ldli~~ l)(i ;;t'lt,:';'(J :llllcl'cde:de.

,~I·L. q ,\ .\:..: ((Jlh:ls dllS l'i'I'~~l'id, Ji\'l'o~ ~(~!':Ü) tlividtd;I;':: eJlt II
1'ldlI111JJ:I"~. llo;lll'l~hs :[ll:lt\S</ (\<r'['I'\()l',11) o:SS(~l.~·!tilll ~!tl.(~rl\s:

1);)1:1, Cll) ()!lll':ld;l (;11 S:l!lidaJ, 11:1111(\1'1)/10 !'l':~i··;I.!'n. :1il:III', t i tu lo,
JO!~':lr (1:1, illijll'e«;!D, d:L!:t IL1, illiPl'I"..:.:-..::íl). 1"íll'III:II(I, ('111':111(\"11:)-

I' ;'; I I, ('! J--.:! I) (: () I)< ( ~ I' \': I :' ) i \

\ rl, li. (),<":; {1:li,j:l(\<~-"I'Jl("!':1 dfl 1':\1:)'('itll, (»' ('IJ('i'{'~~ d;I~~
dlll'l'!'('1I1 l'lj(,()(,S do \riJlj~-:I{~l'i() da 1}lll~J'l':l. (' I),~ IJlI~JH-
i~l'(I,~ da ('llJlIJlJ d!~ iu o l iLf)r';lill(lJlI()~ du lllatnr'i:d di' .!2'IlC\ITa.

!,~)!' jllill. 11~\!(l lI]';l:!.11 (h~ I;) di:I,~', :l~ uIH':l:-1

'i':' i' I. !" 11:: I() 11();: 11\ ' ('Ol!l ;1;'; ti ('1']: I r': I ('(H' ~

lii" l'~~-';I 1'111 .uu l iv r.: lill1 d/':<li!l:l.dll~ li (1111'

1"1]' ~" ~p:lll'o 1',1 11(~h,: ttt ' 1"'I'(,llI ']'(l)ll. (l l'I~I'I\l'id()

i'j';'/.'l ,(', 1,,~:ii'I,:'1 ,'':('i' '('\.;'('difl'l i:!It!(\ lH'd(~lll ~Ilp('l'i/)J·. 1j1ln

;'Jil i(;;!11 UII':I:C:() Iixnr.i (I ('II,!H) d'\llli'(1 du 1f1l:d d(",;~11l :-::('1' l:l(\~
1!1 H~:I ~ 1'( '>:1 i IlllI LI ~.

,\1'1, I J, \ I,il,/inli,,,,'" ":'1:1['; "1"'1'1,, du r.ru lo 1.1"j., o >\11110,

ti:v-: :1 JI(11';1~: </:1 111:1/111:1' ;'IS') I];) 1;11,,1('0 1I d:I::': (i :i~ ~l hOl';IS (1:1,
lll)ilt'~ ('\1' 'ld!1'1111)~: (I':': di;)' ~:I~lliijl"lf/;"" 11< 111' rf~:·,d:1. Il:ll'i(lll:ll,

n'~ d:!. ,--':1'111111.1 111:1. (I ll~ Ij'i(' d,"'llj'!'l'l]] di' I ;]. li di: ,];lll<'il'O

(~dl' :!,:", ;~ :~! di~ j)('J;I'JII!II'iI.'

.vrl. l~l. "\,~ P("-~~I);I~' qll.l'

;1 Ill'I)~( ~ II L:l )'-,<..:e di'!.'" j) L(\,ll{' 1111.'

P d<'I")!'lJ (~~iI~\JlI"i,) i u.l i-'.
di f Ili'd('lll L

\ l' 1. " :. i ~ -; J li ) i <) 1"1) < I' 11:liil d,1 iqldilll!I"I"1 l'l~I'(,IH\j',1I1

111 11'11'1 ir·!' ;Iq (11111',':' II!iU 11]1; IIU1IJI'j',lf1::, 1111' :ljlt"'«'II-

I'l' ,:11 '!(I :1.jrHI'I!11 'dll Iljl·lllillt"1 ;:1 H), I' 1:11 IJI klill! q(Jll !Jol' l'<ln

lill\~; [(o))' ~I;\ll(l illf ('l'u,,('!',;~IJ lllllllCl'(1 IL:, ~)r:Jlll:l. () lilull) d:l ()ln':1
que de:",eJal"f~lU ('Oll~~,-,II.') ['. r\ ;)Clt' ;1':~;ill :1 f~'-';I a;":~Ü~~'11~Ü!tl':l
IIIorada,
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\; 111' 11/'li,H1hl"l

/1III'//f,
1):ll:l('lO tlll \till (11\ .l:II,I'II'" l'lll

1I'r(lt~hli'H .. \lJlr'l·il·() ,/,' '/I'd('-·""';

Art . leL A' visu. do 1',;I"'I'idll l'II["lilll "n,jur\llIlln do hihlio
thoeario pl'o('urnni 1I0~ "1111' [O,,"II~ :' ,,1'1'" l'"did:l: si nsta "XiH
í.ir nn, C:

10".
inl<>'l'()I('I':i lIO IlIl';'"11I i",lnl un :tS ".lIn,lil;''''s l'l'n

cisns para 'lUe 11 g'llal'l!11 :I ,)II,'''IIIl'I': 1'. si 11'111 11,)111'1'1', [:ll'li
esta dee1arnt:ilo por eSI'}'ip!I', " I'lltl",g"tl'l'l, 110 Il'itol' :I BUft
sünhft 11Illlll'rllll:i. (1111) SI'I"'. 1"'sl i I11 il\:l ItIl pOl't"iJ'll 111' ol'l'ilsil1o

da 81111id".)\1'1. LS. (l g'IIIII',[,l. IlIg') '1"1' 1'"",,1"'1' o \llIldilll 1'0111 as
ill,lil'llI;';"S rd:li,iv:ls 110 [,,;;;<1' "111 '["1' SI' :\,'11:11' u. 0111':1 1""lid:l,
dÜI"I'I" "ltll"",:-:·:1I-11. IIoL"il"I', d,·,'I'"""I,[1I 110 ""'S"I" hoL,·tilll, '1

U
i)

assig'II:lI"", o nmucr» .l« 1"I'I""'s '1'1" 1\"1'; s"udo 'lU", 110 ,'liSO
do S" 111'11'""'111 d,'kl'i"I'",[''' 1","1 11I"lI"fio dessl\. "il'-
('UIII:.,II'Il"i:l, " "111 s,'c'lIid,' 111 11 l"d,)liIH:l1I :,,jllll:llltc

do 1Ii1lLillt1",":Irio .() lo i tor, plll'l' 1'''\1111'''' 11;1 Itil\-I" SU;I ,;('1I11Il, ,["I1'I':i rcs-
t.it.uir o III,'SIII" 11'111"'1''' 'I" \,,1'1""''', " \:I"S ,'lilll" "s hllll\'()I'

J'ol,phi(tll.)\1'1.. 11;. 1':111 lIlll ,,,,I",["Lilll li"" ~" 1"',[1'1"" r"'I'li~it:lI' d'I:lS
obrns, 1101ll jloderil" S"I' <1;,,1,,' li" [nil"" " 11111 1"1111''' 1ll:l.i~ do
trcs, salvo l'ieoJl<:1t OX\'I"'S,,;I <1" hildi,lI,ltn, .ir i«. lliltl'"sill' lIi'"
SOI"'L 1'orlllittido ['It,-Ol' l"~<li'[,, III"ill lt"I':1 :IItl"~ d" Oll",\I'I'a-

IIlrm to (l,,~ trahalhos,Ar l.. 11, Os Li\ToS r:ll''''' H" H"I'11" "IIIi1ill,[m: ;', )"itlll'll. "1\1
1I1IIa iucsn (l~1'eeial. 1'I'o~illl:l <1:1,[" \lil,[io\\""';ll"io 011 Bel} ",jll
(lll1ltl~, de ll\O,)O '['Ie poss:' :"'1']'01' '1IIIil'l"l'I' ,It-Hlm; W\ul·"i,[,\ lI.
lJ('('''SS:lI'ia i'I~]'(H'I;ilo, Os III"III1S"I'il'tos Ii esl:l'III"ls S"I';;II, S()III
nX".')I)(:,io, pl'"~II,,los 110 1":""" d"s I iHil:l'II"S, "'li I'I"I'HI'II'::I ,[,'
11

11
:1.1 (1

11
( 'r (I(l:; III (~11 c'jc11t: 1,1 (,;.:. ('111\ ~ 1'(' ,!...!," ;1

111
l;<.

Art, '18, N» lllC~:I <lo,; [ill'IIS I'III'OS S"I"'O lid:lH t:llllh"III IIS

ohl':l.s '['In (~oI1liY()I'''I'1 nsl:""['''S, 111,0 {,,"lnlldo I'S \)('6S
11I1S '1'J(~

:t:; eotlSIJ!111 I'Ctll B"nil"-~'\ dI' l:i,1I:I_ " SI'II,[II :I\"'llIIS ]'1'I'lIliltido

VllU;I.I" 1l0t:1~ rn t \':1/.('1° d\'S('lll\(l'~ ;1 l:IJii:-:.
Ar«. 1\), Nill;;'I[('111 1""["1';1 li",I" ""'I'il' do:" 1II"1I

11S"l"i]'1 0
6

ns:isl(,III()S 1I;l hihliol.ill""'- 11"1'1 i'''I'I'illlll-"H, SOIIl " "sl'l'ess:I
li,'()IIC;:I ,[n 1\1illis\"I'i" ,[:1 I i'I"I'!'''. "",<1;11111<' "II"di-i"';' '1

' 1"

1"01'('111 ;IjIU·.;!:ld:\s.
;\1'1, ','11, 11:<\,'11,[" ,,,;,"'''''''il'\''< "","1',11,["'" [",,[.c:',i" :".,'

1':I1"llt"S "o I"íllll' I"'" "',["'" ",!",(":,,,, I" \lilli"I",',[" li'I""";'.
C '1'11111110 :1 1:I"s """',' ,l'I li,,' <" "."""'i I' " 11""11

1

" I"'''' l ir. I"
e"'pi:l, SI' I,'I"'\. 1",[" 1:"[,, "I" 1'''''. 11 ' '' \ :1 I ,,,,' ,i,' '1";,['1

11":'

1l,,'dc1 1'1 J\1',AI'L. zt . 1':1[':1 i /,"1' ,-\11':" \11 ,[11": "","11~' l'i!l!li": «'11111,,"1:;
ou lil'''I' I'Úpi11 ,[,' 111"11"" [, ""!'''': ,.,,,,,,,,,1,'. h:l,:I"1"1 :I JII'I'ltli~~""
d .. hi blíolhe'-:I ri".



ACTOS 11;1 I'OJ)!:H 1:\1-:i:( 1'1\(1

DECHET() N. 8:;:l7 - ])1; 17 JlI<: DJ:ZI·;)fJmll ])1: 1~81.

~\lLelld(~Illl(j ti ('()ll\'elli(~Il('i;l, de lilPlho!',].i' () serv i('o d~' l',lilll'(,';\O

de inenJItlios ll,l, ('apiLtl di) lltlpe:·[o. 11(·[ por b('JII ,\I'I)!'(I\:II' ()

HC,~'lIhnl('Jltll r('()I~,~allizJllrln I) Cl):'po dl~ I:()itl!J(~iJ'()s. :1 f'tl.iO

C'(\,I'~'O S0 ;1(,11:1 o llll'~;';;l;() Si~I'\[I:() ~ () (lll~\,l ~'Olil (·sLn I);li'\:;l,

as<..;i;~'H;ld()por .loso Antonio ~:l.l':li\·:,l,. do~lnll Couselh«, ~"':I'll:H1IJt·
do II)lJl(~!'i(), Presidente do COllSl'llto d(· ~litlisll·nS. ~rlillisl.l'fI c
~1\('I'c'l:ll'io de' ESI.:lflo dos. :\(',!2,'(){'io...; d:!, F;l 'I.{~nrl;l, (' i 11i i'l,j Ilu df):~ (LI,
.\,~l'il'!IILllra. COIHlllen',io (, ()JJI',\S I'llldil';l,s, qll(~ ;l~.;...;illl I) lf'lllt:l,

o ntondido (' f;l('~l, execut.al'. 1>;lLlf'i) ~lf) I{in dI' .l.rn.vir» ('!!) 17 d(~
])ezclld)!'o d" Ui81, Gil" .1,1. llld"])()lId('ll"i" I' d" [1I11'(~l'io,

Requ.Iamerrto do Corpo de Bombeiros approvarlo

pelo Decreto n. 8337 desta data

('\I'[,ITI,() I

..\1'1,. 1.11 () COl'pO de' j;nlltllnil'()~~ d;i ('(')I'I(~ Le'~11 11111' fi!11 lll'ill
l'ip:d Il >:cn-jl:o d(~ ('xlill""I') di' illl'(llldi,,: 1l:II,td:id .r., 1:'1) d(~
,!,tttl'in. I' ,'~nll~ ~1I1)III'I)i();"':._

!);Il';lgl';lllllf) Iloif'I). Eltl (';ISO di' ,~·lle'I·I':\. POj'('IlJ. li r;I)\"I.'I'IIO

POd('I';i Il!llf)I'I'l";li-11 1'1))11) "OI'!!'1 de ~:li'.ldl\l·('·· (lll rl:IIII{I)I,'i~'II:-': ~
d:llldn-Illt'. J)(';-.-'I(' ('I>'·() li[' li ) .l.: !I:IIIIII I ,i,' /'IJ-

l'lIl\('1 r.r-:

. \ ,'I. ( 't)J 111 JI f)'- :('., 11'1 dI' :! i i I I' ~ l'I'!' )'·i 11: I: 111' : I) I;' I! 1:1'

:-:: C'I • f: ('. r ',--': 111I"I 1t l: 1:-':' "( I l I '111 II i'" I ~,' I <, f 'I r) I', .1 !" J j I ' I1';-:(, I1 ' I \ I I I I ' I1 1( I

'I'!" 1.\ \ ('I' :1 "ic!:l,j(',
~ LI' Fil";111 dt'~111' ,j;"l njz:~d:I;1 I , ) I l'.) :-::I'I"I:ill ' o, Ild(1

1I nt;!.:ldu-lll:ll()I' ilwlllidn 11:1 Ir :-:(~r' ';1').

~ '2." (::ld:l ~(:I'(::I() l(~I,:'1 lr'Il.-'; f)qi,'i·!(~~~: ~~'I\!lll 11111 l'IJII11tl:lll

d;llll(~. um ('();ldjltY;)llt(~ e 1!lll l'll/,r, de (l;-..:LlI,: ~rl: ('ill"ll ~:;Il" '!II,),<.

d(J~ /!ll;\US Illll ~'I'Ú ('llor(~ d(~ :~(:nir:() f' It'll dc' lurnr. (lil'l

I,;tll():-; d(~ (\~:lll;ldl';1 (~N'! Illltll 1H ' i ]'( I,< . i iilHIIJ :II'Lilil'('>:. I !,:,I,:I-

Ill;H!(lI'~'s. :IIII'nll/llZ{l~. 1'I)lHl'II·II)!'I~'...; I' (")I·tlf~L('il'lj:--:.
• \1'1. :Lq ~f'l';!(l l'IIII~~ill('i';ld;!~: :--I'('\'l)(l~ :1 11\ ili:II'~':-:. (' l'I!!lllJ 1:ln;~

:-::'IIiHlrdill:ld:I:<. 110 !II',_"')I' l' IJf'I';I:--:i:j;j dl' jtll·I~Jlrl'll. :I() dil'f~l'll)r
~'I\r;d do ('11)'1)11. ;1"; ,'«'I·I,:llI',<"\I: 11'111/':-; !\{I:~', ,\r;~(III:1 li., \I:ti'ill!l:t

f" de (;llen':l e~l~: '1IW II;l!;1 () Iqll1ro "C' l'rii:,II'UllJ ('111 1111:"11 111' 1'

('st:l1)('lr'l'illl('lIj(1 pnldien. 1):1. 1 :1 ('xt,illl'I:;'in (I{· i)ll'('ndit):-;
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C\YITCLO li

SI1.\ ""\1~'II':_\(: '\0. j)[BTllIHClq:\(:, A LUn'.\.:\I E:\'l"O.

F_\l~IL\:,IJ'::\ril C \"J::\CJ:\H::';l'()S

\111.'

l'(llll

\1'1, 1." () [11,,,,.:,,:11 <I" (;"\'\11' ""\lslal';' <lo '[1l:tl1\'1l :111110"0 ~;,,1>
<I leUI''' .v , u'[ud, <I": lrlilit"I','S :Ilti u"l'ueili("a<l<ls;

.li
rdl'i!lllill<l,,-,.:U

1"'la,: 1I','s ":I'r',:,'"'' rIIlU"U ,.:"i><li\'i(lil':lo em usta
I:'''''' u 1',,:,[,,:,;, "11111'11,",111, <Ir; l'I1Il\'ulliuIlI'i,,": ,lo sr'l'yi<;o, :I,jlliz

o

di) dil'(~c,lll\' Ç-l'l';ll 1',OHl :qqll'(I":\(::1.() do :\illlisll·O.1':I,":l~I':lplll1 IIlIir'II, Fi":II11 1'1'1'1\,1"" tl'l'" e,.:[al:ÕU":, (111t~ ,1eY"I':I"
('~l;J1)('l(,(.id:l:-4 Illll:l uo !l;ILl'l'O de S. Christnvi1o•

OllLl':J, no
,I" ('"II"lr'" " Ir'\'r'l'il''' lill<lIIIlI'III" n» ,~<lifil'io tia Alfal1(k"':1.

.\1'1, ;'l, , [<'''I'-,<o-h:jll, 1""' ,lr','I','I" illl[lI'I'i:'\. ,,:, lII1I1"'''':'''':' <111":

!dli(.i;l('~~. ()]I;-;l'I'\':llldl)-~'U 1) ~('!~·'llill!.(~:
'; I." ()llil'"d(lI' :~'I'I';tl U~;"'I ".l'I<I<llltU H'I':II,('",'olhill11:..;<I'UIlI"I~

,', ",iir'i:I1" <I",.: ('''1')1'',' <I" I'IIC,r'ldIUil'I1" 1111 ":'l:,<lIHII"i
o l·

<I"
I ' " I" I I"" li 1'1' 1"~1I1 , ",r 11 i I," I" "1,1 i<l 1111 I ,h,: ,:i I'" e I'I'"l L' 'r' rI:<.

;11111l i 11i ~:Lt·.w~L( t III i I i 1;11-.
\ 11I1II1U;":'''' <I" ":i"<lllll" <I"\<:I',i ~r:I' I"il<l Fi"i>I'U 1'1'''1"",1:1

'I!l dil'fll'L(Jl' ,~,t'l'~d, as:-.)illl l'()lll,) ;\. dll.:'; dnl\\llis ()llkj(l.jI~·
~ l," (I,.: r'Ullllllllwl:llIll'" rir: ":""r;'l.O. l'Ollrljll\llIÜC~, ,.\t,.fr'" 1Ir

""!.:II:[í'I, H'cr!'!." riu" li 111I"\:"'i f" ""rl<u \,l'ullluyiclu~ c\'''ll!.,"'' u,'

llllll'l'i~,~;ldl)~ do C0"l\(l,~ ::," () I" " -~" r'irlll','.'i:·I" >,"I'll,U ""I'u1hiI10,.: ,1"'11\1'" o,.: gTII-

<I'I"rlO:; 1'111 Ijll:.[I'II.'I' <I"" 1:"",,[rI,"I,'~ ri" 'I\,,<lil'ill" ri" ],1I\""'io

lll','I'cllll11i!O illllil';u::lII 11() (li ri'I'II))'.

\1'1. r,," ()..; illt"r'I'irJl'I":' I"" 1l0111l::"lo,; 1'1ll' lu',lo rio clirl,\l'"

""\'111. il\"~"I'<I(mrlr) [11·"["",1,, rl"" '-Oilllll:'llrlllll!.'::' .lo ""l'I)O.
:\1'1, 7." :'\11" \,I'UI""':""; 1-'111<1 <lI' Illlir'illC~ "(1111) 1[',' i n Ic-

j'lUl'i':-:. ;-':'t' :dL1~lldl~I'.·1 uu \1\l'lli(' ;I(j Ul(,l'e('tltJeIlt.O; () :le!'(l~"~().
I"'I"'!II, ::l'I'." .u» I ,':"1", \" cllhlle 11 \,0::10 di' 1'\11,1'" rl,'

l:i'lll1,,1 ;1\ :I!) I' ('iJ1\liI1:1i\lhllli' dI' ;~('('('~to.
\1'1, C'." I1 I" ,I" """1"' :"I',i !,1'1'1'!li'hir1 o \'''1' 111,'1" <I"

':!isl:lllJl'II\'n V()tlllli.! ri«, ~:111l ;I~: ~':~'~~'llilllC's l'owli('(H
1

;'; :

::; l." V,II,~II,i"IlI"llil) ["1" '[111111'11 :;11:10", .
S -l." ;-;,', H'I',lO ::rilllilliril''': o>, IIl"iorr''': Ik 1::1 "1l110~ \) IIlCI1lIr\)..;

,I,,\(l, '1
IW

, :rI,;1I1 rlr' ::,~'i\irl"rl('" 1',,1 li!"!."/. \ "I'il;I':1I\:I,.: pcl o
Illcrii,'"

di) rOI'pO, Pl'()":)/l'lll Illnr:,lid:ll!u.
::; :1." SI'I':<" l"'"I'''I'irl,,~, 1'111 iC,II"[lj"rI,' <Ir) l'II11rlil;C;r)':. (I": in.li-

vi.lu.». '[\I" "11111 "'1'I':r1 1"1' " ,',"'\,r,II'I'; li:' q1ll' I i\,,"'1'1I1 '1111 "[li"i,,
'1

11,,1'1\1"1'
"lll'"I'r)il;L\l'l l"r \,",;: ..1:1" 1''S.;~''''l\li",.: <lu ":"I'\i;:1I ,1"

i1l)llllH~il'() ~ ()s Il110 \t()llYül'('lll ~1~I'\'ido~ r-om \)();L ('Ollllll(,t:l, (-'01111
1

\'01\1111:
1

\ ' ; ' ' ' ' rI:r t"l l r ; " , 1>\'''':'''; ri" [':\I'ITi\ll, <1:1 Al'IlI:
ll

b " 1[0:,
""I'I"'~ 1'''] i r';:r "'< lilllrllll"\lI,'. " 'i\l 1>l'Il\"I't~l" tcr ~orvi<lll "llI

1! l :1 \' j \I \ 1:I li \ ( ~, I' 1. ; I II 1, l ' .
. \1'1. ~L'I ,\:.', l)\';! dllll1l!'\;] I) (11Je hOll\Ol'í'lll lli():~-

11':"1,, "I",irl:in 1"1''' li \<:l'llIill:r,lo ,,\.1'111\'" ,fe
t~ll,!l:I,j~11l1('llt(l. :~('I> """"'''',,'" pnl" nui': qU:lti"O ;lllllCS, peJ'I'I'
1"'lI'\". a lilldo ,!>->IIII 1<,:;" 11i:ll'i"", além l]:i"

\ :1111.:' ~"i' u . 1\1!i~ 11H'



l:!li

p:I,~,'lnL(~nll) d();~ inj'i)['(dl'i~'~ p pr{lI'~l~.;_

Lli,';Ull ck:.;Cl.lIll();.~ il,:l't ll.:11Ltr.-:- 11~1I1
;7

Arí; l O, O~ oílicines e pra';aR us:u',10 <lo un i forrue appl'Ovado
pelo Decreto n , ~:J04 de 2'1 de Outubro d(~ 10tH, com a~ in
~ignius e r]jvis"s corrospourlontoa 'lOS rospoct ivos postos,

Puragrapl,o unico. Aos olliei'l('s 'lue tiverem patentes I~li
l ita ros (eücctivos, reli)l'lu,,,los ou houor.u-io-). ~er,i pel'lIliLtldo
o uso de seus uu iforurcs e i us ig n ius .

Art. 11. Os vcucirucutos Ilo~ oflici:",s c 1'1"":,1." silo o~ c,"pcci
fi"ados na [abell:t H,

CAI'l'lTI,o iu

AI'I, l;'. Ao .liroctor ~'el';,[ do Co!'l'0 ('OlupeLe. "O!l1O ,'II"le c
I'"s!'orwavel pelo SUI'vi(,:o :

~ LI! l 'ruvi.h-uci.u-. dn ('()td'OI'lllid:HI(~ ('0111 ('~In I'P:~·t11:lll)r)llt() e
"S orde ns <lo (Io\'f)1'1l0, sohr« í ur!o '[llalllo 1"'1'['0111'1'1' :"0 11I"[l'ri:<I,
.is despnz:ls do COI'PU, :l().:-:(~I·V[(:(). clI~ill() n di"nr,\';\o do I'p:<~(),,1 :
.levon.l« dal- as ('{)ll\'elliel1Lc~ inslI'I1('('lícs (L F:('ll~ kll\)Ol'dill:ldos
para O cxa.cto ctuupri mc n ln dos r1c\'f:!"'s <l" (':lIh '11Il. J'c'llIi

si t.uido as iucd i.lns qnn jul;!..::;, J' Jlf)C'(\:::::S:ll'i;l~ (~ nilo l'Otl1)(:l'{'111 Clll

~llas attl'iblliçõos.
8 2.° l'l'opór ao .l\Iinistcl'io <l" .~!~,'i"1l1LIII"I, COIIIIIJ"I'l'io C

Ob!'as Publicas as nu-d idns, ']uo:J eXllcr'iCllr'i:r fin' ar'oIH'nlh"II<!O
!'nl':J O mnlhor-unon to do servi co ,

~ :l.') '1'1':1I1SIJlittil' no rnfor ido Mi n istcrio. FrIl11'!'l) 1'01l1 sru
paI'CI'ce. voe csvripto. os t'()qlleriIHcllto,S. l'('d;llll;l\~'(Je~ o 111Wix:1S
de S'~IlS subor.l iu.utos ,

8 4.') Au tnrizn r, nos Ii iu i tcs <I" J'lti>l'i"a I'('sp(~di\":l,,, "'"111"""
d()~: ob.ie('Los llce(~ss:ll"ios Ú lilllp;'t,;1. u ('()llS(~n';l(::lO do 11l:llr.'l'l:ll,

1lI; 111 COIUO os l'ep:ll'OS e ('()ll('(~I'los d(~ 'I'!" esl(~ (':II·(~(·e[·.
~ :>.u lJucidi,' íol.is ;18 /l11Psll-il.;S qll1~ se :-:ll:;('il:ll'('lll (\lJlt·(~ (j~

S"IlS suhol'd illn<lns, ('nI"'ll<lo-III<:" j""'ur"so 1"'1';1 0:\1 i 11 ist r.: I'

~(Y'r'clari() de 1':sl,;l(/o dl)s \('.~·()I'i(,.'; d:l .\,~:Ti('!11111!';I, ('l)lllll\('l·(·io

" ()]J1'as Pul,li(':ls"
~ (i.') Ue:-:::i,!..!.'ll:l]' ()~' Slll)~,tiLlll(j:--: (!III: de\,~11Jl prccuchor (J~;

(';lr,~'OS Il;~ ;\IISCI11,i:t t·lll]l()]"l!'i:1. dos :--:1~1'\!'lltll;ll'l()S efr(~c,ti\'OR~
dando ('()nt~l. dn seu :l('l.() ;I() .\lill!:-:tl'l·l() d;L .\,!.2Tlc'lillrlr;l. ~1\IJlllr(]
qUI) houvo r :llL(\!':H.."II) 110,-'; \"('IH'illj( L ll f o 8 .

Arí . f:L (I :ljlld:lnle 1(~l';i :t ~(\!! c':lr,~():

~ :L.!! ;":llhsl itu ir () dit'nl'lOI' i'I!! ~~(\11:--: llllpC·dillIPllll),-..: OI!
l':tllas,
~ :!,IO CU:ld,jllV:J!-U no c'lllJtllf'jllll'rilll d:l (d'r·i"·~tc',);,, IIH'I]I'II)

Jl:1J:l:~~ nu ~1" dd af'ti,eIJ IIl'lll'l.'d"Il(~_·.
§ ~{o Couferi r " li',eali'C]f' t,)tio,< o'; l':lP;;J .. di,ll iluu r I)

scrvir-o 'lilC dc\'elll prc,tar 'l'HlLitlinTwllIcnle os oJ!lcinc,' I;

1'1';1(~:IS do ('ol'IIIJ. eseL'l!I~Il' ;1:-; rJl'dc'll~ dn d i rcr tor r~'el'01 l~lfL
tudo qlwnLn llnr'IYJjI'(IJ' :to :--;(.ll'vit:n pul.Ii.:» f' p:ll'lil'1l1al'llll!lll(' ;tl)

d',1 C01'1")'
~ 4.° Ass isli r ;lt',

pcrmi tt.iud» '1'J() "I~
1"'1)].1, U;[,':III\II tR~:t
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seja distrahir!a, pa!">1, outro qualqnel' fim. quantia alguma que
se ache consigualla n« r()Bpl~<'liva folha de lwg·alllento.

g 5.0 Iuformar sohre:1 illollcillad'J c I'oullueta das pral)as
proposLaS pdos COUlluallrl"ules rI() se(~çfil) p:lra os postos i nfe
riorcs : e helll assim sohre LI)d"s os r<~I[II"I'imellLos ([ue forem

dil'ig'ido-.; .io dit'(~('I()r g(~l·:d.
g [",." () a.i1I1\:! nío s(~r,i o 11"1 u-rn issor das orllcns do <l iredor

geral (, I"'" S'U i"LlIi'IIII,rli" "h",,';>I',lO ,UI '·Illlhc\'i,nenl.o .lcst"
;>uLurirl:,,[<) [orl'IS :lS ,,1[,,,.:,,.,',,.',, l) o""III'I'I'Ill'i;>s h,)\'irl;>s n o
Corpo, heln COIIIIl as 1',,1 i,:,';'s, r'~ll'lisi,:,"'s 1111 r,·l'!:fln,,,;t"'S ri,'

seus snIJl)1'<lin:"los.g I." l'ar'l. 'l.l1xili;,1-o li" "III1Ij)1'lJII"nlo ,j" SU'I.S ohrig;";,ies,
I"r;', ,io"s :'11I:l1I11"IIS'·S. I""":;>" <\0 (~"rp'" uui ,llls 'I

ua es
per

1."1,,,1':\. :11"1\11 rI"s 1·1'1I,·j li"" I"" 'I"" 11", ,'''1111",1; !'l'III, ,I. !"'r:lli li-

",,,:fill meus;>l 1[<) ·~o,.;(HlIl.
Arl . 14. Ao sel'rel:lri ll il"'UIII!W :
§ 1." ,\ escrip[ur;>':,'1l <\" "",:rlllaria ,lo C"rpo o dlls livros de

rogisLI'O Ih corr(lspollllell,·i:, ri" rlirfldu", l)l"II c01
1l1l

dos "sscn
l.alllenLos c :dtnl.';Is:,I)Cf) d():--.~ ntlki:H:S c pl';u:as.

!:i :l," ExLr"hir c '"llilellli""I' ,,' "u;'liducs tl ol\LI'OS dOl'll-

l11cntos p,tSS~ldlJ:--; pt'i<t ~el·l·(~l.(\l'i;l.
§ :\." lelar tl tr"z,~I' ê""I\'('(1 l~11\ bm1. o!'llelll ° nl·(·hiv

o
,\;I.

secreLal'ia, a hibliot\i,·'·;> do ('Ol'l") o lo,los os dO,·ILlIICIlI.OS '1
11 tl

lhe forem ('onfiados.S 4." Lavr«r os ('oIlLI'"I", pai';>. os flll'nel'illl()I1Lo~ ;<0 Corpo
t~ ass i)2:llal-us ('l)1l1 o dil'I'('\Jll' g'nJ'(ll e ~l.j\l{l;lnlc.

§ ;,." Para o ,leSI'lIlI"'llitl) das ["lnCç'\I'S ,los pnl'(I.I"·I·;'[lllOS
aciLllll. tcr;', o se"I'('\:<l'i" d')\IS :1\1I"'IIICllses, Pl,,'Ç:1S do Corpo, 1\111
dos 'plnes, ,,],,111 d"s rl·,pedi1os velll'illlenLos. pel·I.('berl·'

g-1':ttifil.'~tç;ln (le '2()~ llL{·lI~:\l'~·
Art, 1;)- Ao ;,]II11,,,nril',' i 1\1'1\ 11 I!", :
g l ." Ter s"b 811;> ."·II:1l'd" "Ii"i\:lll";" " nl'l'()('ndac,'Il" dl'\'i-

11,,'IIlClILtl :<l'lJlllli"illll,"\"ê [,)<\:" "ê pUI'lell';"'; ,. sobrfls:,lclltcs do
JIlnl.uri"l. I';lr,III.III,'nl" " "1'111'"11'\1,1" d,) C<li"po. lolar c consCI'
v.u' 0111 1,,1:1. 01'd"1I1 'lê lil"'II" <\ IIhi"('\IIS 'tl\(' ['<\I'CIII 1'I'III<\vil[,'s d"
"I',~hil'o 1"'c r" 1 d" """"'["'ill .l» \ '"rI''' 011 do ,]as :-;lJ,·,:iltl

S
par" a

;IIT(~\';,(l:)":l()-~ :l." l'~"lr"hil' .I" li'. I'" ,I" 1:<\'''''' ,," 1",,Jidlls d,' 11,:I\I'I'i,<\ <'

o 1J.i t ll
' I,( IS de ItllC <':)I·I~I·l'r (I ('1l1'llll.

§ :\." 1{"'Illisil,,[' dll ,]ir',"[')\' '"1'1",], 1"'1' illl<'I'II,,),]io .I" ".i ' l


,]'lIdo I) ('Olll" dl"'i,J" "111"",.,1<:11\'[1,.111<1" 1[11:<111" 1;,]1;>1' 11" ;>1'1'1'-
1"\ll,u;:'(0l"lr" ,,:-; 1""",,,,,j,J,,·J,',, "r,lin'"'il''' do Clll'po.

,\rt. Ui. O ,,111I1':""l'il'<' pl'("lnl';', 11111" li;>Il':" .lo l:"IIIJS 110
Thcsouro 1\n,.iol\;>1, p"I':1. .,,·ar;>l\li,1. ,J" 1I1l1leri,,1 s"b 81\;1. gLl"rd".
EsU, tinnl':! surà r""\iz,,,1:1 p'll·,J"s,'onIOs 1lI01lS:<"S de 2[) -í; Io ito
em SOIlS' V()lI,'illl'~liln", ""S,;llll'\" In."·,, 'llll' li'l'IC ";\1llpl"L;>

"''1\1011:> I[lllllllia.
Arí.. 17. ('(lII1\H~l(' ;1.1) l'J I·il·ttl·;,-~·i:lll:
§ l .:' [>'[If,l'l' dia li" '1 11" 1" 1" \ :t!I'.'I·lIlldliIJlj'lll<.' com o :}o , ; l'llrg ta,)

§ :l." In'\""'l'i"""I' I,r:',:'" 1"'1'" ,,,Ill\i',f~fin 1)11 1,"1':1 1~:'I'II~1l
do f-cryi(n.
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~ :3.0 Dil'igit' todo o serviço medico da enfermaria c tra
tar os oilic incs c p!'a~'as ']LW a clln se recolherem.

§ 4." Tratar- nas rcspcct.ivas rc~idcl1"i"s os oíli.-iue s c
praç"s doentes. ou suas f.uu i lin.s, 'Iu.uul« para isso receber
ordem (lo di rector geral,

~ ;'." A"Oltlp'1I1hal' o Corpo 11<160CC"si,)es nf) incen.l io, para
prcslur «s SO("'OI'l'o6 p rnp rios do sua pr-ofissão 'IUC ,\S ci rcum
:-::.1,;llll'ins cs:i,~~il'elll. l[1l:111do osti vcr de rl iu .

~ 0. 0 Ter' sntlll)J'c ()III hO]11 nsL;It!o n ~(lh sua gu:tnla unia
",,,I>Ullllll'i,\ provid.. dos pri l\I'ip" ,)S Ilt"d l,'" mcntos e "I'P" re lhos
('III1Yeni(~lltes P;l!':\. scrciu ;I]Jldi(·~l(I()~. IH) 1_'~ISO de ncccssid,«lc ,
eru OC(';If;i;to de i nron.lio .

. \!'t. 18. Ao 2" ('il'II!'gi:lo "Ollll")\.() nu xil i.u: ') suhsti l.nir 01 0

o.u Lodos ()~ s(~r\"i(:os :l Reli (';I{'gl).

Art., I~L \(JS {'()IJ1111;11l11:tllt,f'~ d(' ~e('(_'nO i ncuuibc :

S Lo Zeln r e ('0118Cl'V;I1' (;IJl l.H);1 (1I'dl'I'Jl C ef:lado tl1do fllWlllo

li')], I'el'il:w'cnl<: :t SIl:L se",;I",
::i '1." 1'1'01")]" 1'01' i ntcrruclio do \Ia,iot' .ijn.luut», os l'hcl(~:;

de serviço, de tu rruu e de, Ill)lfllJ" l'"r:L as suus sccçõcs ,
~ ;--~.I) 'lrausu.iu.ir. dt~vid{lllll~lllj~ i nforuuuios. no .Iircctor g'í~l'a],

por i uterruo.l io do :ljltd:lIIk d" C''''I'''. ""; l'e'lflerÍm"llios das
prats'as de SIta sec(;D:,o.

§l." l nst.ruir, qua n.lo túl' »'II'a is-«. dllsignadlJ, os offi
('i:u..~~ e pr:l\~ls nos excrt'it'[os qUOl' p:Jl'l'i:](~s (ll[(~l' gOI'ae~, tanto
nu IIt:1IH"jU e IISU dos 'lJ'parelllfls" uuu-h i u.is :L cargo du Corpo,
('OIIlO nas lllHIl(1),';IS da l~~('OI:i de pnlolITo. I'bs o('c,lsiões de
i nce nrl io rl iri z i r.i () servi,» dr~ estiIH'(;i"io no pont» (In e lhe

lÚl' desi"n"do,
S 5." l'!,(I\'idell<'iar 1':1 ru '1f1e seus ,'ulIlIll:tnda,los n.Io falt.uu :tS

f01'111" IfI!''' S C eX()l'l'i"ios deLerltlill'III'IS ['"lo t1irci'lul' ;..:eml. dando
p.u-to d"8 dt'lin'lll"nks pat';( SI,I'<;11I pu n i-Ios .

~ (j,1O Ter (llll 1)(J;1, ()l'd(~lll () IIJ:I!.c'ri:d. ;11j).i;ll1l(~IlL(J das Ill':lI;:U-;,

:t :11'J'C(·,ad;.u;:"'io dos s(JhJ'e~:llt~llll~s (~ lrlllo !l1:1 is (til:' 11 lo pel'!l'Il('CI·

:t SIla secçfio"
~ 7.° Cousorvnr (~lll dia. t'Olll ~l~sei() Ü ('l:lrez<t, todos U~ livros

ti:l sc('(..ão, l"e~'istl'o dos llla.ppas, l':tI'g'a do 1IIalcl·i:d. rcl.nõos
dI) II'(~"t111enlo (1:Js "t"lças ,~ l ivros de' f:lI'r/""leHlo, •

~ S.U Det.:dh;!l' :l~ 111',I<;:I:-:-; de ~1l:1 ~e('(;;\o Jll'did:l::; !1:lI':t :-::.en It;"

1",1" ('''8'' d" Ot'd'~III,
\1'1. 21) " ():s t'lIlJ1lllalldaut(~s dt: ~e('\;ju jll'cHl:lriiu UIU:l fi:IIlC;:J

tll\ ;,()(J~ 110 T!H~SOttl'(I N:ll'illll:IL P:l)';1 ~'a.],;lntia do mnlcriul a ~fill
(',:lrgo. Esl,;1 fiall.:a ser:', ]'j,<dit.:ld:1 'li:! !"C'JI"lll;1 enLI1Jtdf~c'i(/:l no

.u-t . !fi.

AI'\" z l. ,-\us utllc iaes cO'ldjlli"lllICS "1I1111"'e :

Parag r.rpho unico. Sut.st ituir oS '~Olllllwntlanif's de secção
nos seus impeduucntos " «oadiuvo l-os em to.los \)" trnbs lhus
~I seu cargo.

Art , ?? Aos cheft's dc eslaç:lo i tll'U1IIIJe :
S 1." Zelo[' f.' tor na mel hor ordem ~ sua estacãu, onde

pcrurauecer.i din e noite. ~Ó Jlodendu d"ahi ~fi\~tnr-qe ('OUl

rCl'llliS8ào ela directoria do Co!'po
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(>,'~:I;'ç';io \iO ('Ulllpl'illlellLo dI:)
'l\:lll(~.jO d:l:-:) lll:ll.'llin:ls n :lp-

fll':l; :1:- ~'\I';I,O Hllhstillllrlns. tl'~lnS
,'-'I':}'llndo ~1l~IS h0LilitnC'õrs p

11\ /1: d(; díl'octfll'" gn,·;d. ~

§ 2-.0 R(~If{li"úL<lt· ,Ir) l'Oll1!1I:1WLllllj' d(~ Slla ~(;(~(l,O tlldo
(planto necessitar l)~ll'<l ;l. L'sl;I(::10.

§ :l.' Dar' iHlIll()di:lt:IIIl('{lL,' l'''I'j'l :\ dirodm';it do COl'PO, de
'll!'ll'lllol' i nccuclio '1"0 lirpj' 1ugru' 110 d isu-icto de sua juris
di",:lo. ItlOIH';Oll;llldo. ,,1':'11 d"" ,'in'lllllslallC i:u; espccific:td"s
no lIlodl'!o pal':1 l.all,~ rlo"\\lIloltLo,; lill'lll;"j,(o pela sccrctu ri.r , toda"
as (JIltl',r" 'llle jnl""l' (,oHr"llielltes,

>:i .1." J)il'ig'Í!' r;xl'!'lsi"""WItI" o 1.I',d",!lII) ri,' e"tiltc,'i\o ,lu
ill('!~Jldio j10 sell dif-'t"jl·lo. :l!,1' (l!l(~ Sl:~ :J.pl·cs(~llle li 111 otlki:d du
Corpo ltl:ti,'). ,~T;ldll:(ll() ;~, lj)lI~ll\ Jl;l~;--;;l.l·;i. .'- dil'(~('(:;10 dj) ~(~t'vi(:o
d(~l':'do logo~ t!,llldD 1'ultl:! dil '11)1', IUlIl\'I'!' oi'l~ol'J'id() e d(l~ pro
vi.lonci..s tOIll"d"",

§ ri," [Jlr;!.!'II;" ar; I'l'''<:'',~ 'Ie SIl:,
.,",1~1I,'-; d(~\-(~I'C~ I~ f':-":p('('i;;Llt('1I1/~ un
p;lr('lllO~ dl~ til\(' 11.'0;,'11",

~\[·t.·.!;L l) ('!lerl' d(~ ~I'n 11:0 l(~I':i :1 ,....:~'il j';II',~'();1 eSí'I'iplllr:I\::IO
P I) dcL:dhe do HI~J'vl(:f) d(~ ~1Ii1. Hel'(,;lll. SO!' ;! J'C~p(ltl:-;:l1úlid;](le
e liscnlis:l,:lO do 1",,,q;"<'liYII ('Olfllfl;"lIla!ltll.

Art. '!4, n,,, ,,111'1'.., ,]" 1111'111:1. O" ,]e I'Olldl;l e lfl"is Pl"":"s
de\"CIH pl'l~slut' todos os ~l'!'\'i':(:N 11111' lh(~:-:-: fOl"elll detO['!llill!"Il):-;

por NOtlN ~llPi'I'[(Jl'(';-': If',~';1 f'~. í~ nLI'tL'('r:)'-ll\1'R (:111 bulo (1'(:1 n l.o
ti\'(~r l'(d:t(~,,'1() ('()J1l ;1 "('(llt(l1lli:l, ()l'd(ljll, ltIlH':did:l(I(~ (~ .l isci pl iu«
do COl'pO, ",1'01":" 11,]"-,'1' "",]" fllIl 1"'1'" 'llll) !lO'O 11:I,;n 1'''[1'',
tHllis:-:::1o 011 ilU'II['i:f no 1'11111pl"illlnllLo do S\l:l~ Ohl'ig-;I(,'il(~~,

.'\"1. ~!;:" .\. pr't:<'(ldl'll(,T:l elltr'i~ 0;-'; oni('i;l{\~ d;l Hl(~Slll;l, gTa-
dlt:t<;no "I'.~·1\I;tf'-~{'-ll:l l\lIl:1 d:tl:l de :-:'11:1S 1l<Il11e:lí:iín:--:, c , qn:lw{o

ostos f(l!'(~lll i)~'Il:\(\s.. peb, :lllli,',;'uid:u{(' de pl':l(.'~\ ~ l'Ct'IJI'I'(~lHlo-~e
d''1)ois .i id,,<1,; 11 fin:dlIlCtlt" ;t 5"1'1:',

_\1'1.. ;;,f" :\l\Il hu li 1 ofli"i,d OI[ [lI'n<:" l'od(~i':\ di!'i~ ir fjllnJ-
'lllOI' r<:>lll'(\'VHlf:lfj':io ol1 l'oqllnt'iJllcn!:o. ;-':i'lll S(~I' rOl' illti'l'
Illl'di') do :,,\Clll'l)lllJll:llld:; 111,' d/I ~":"I'I::lrl ~ (j i':-':/(\'-': P01' iIlLi}!'uledio

,I" "jll''''!ll l',

.vrt. ,!7, .\II1Jl\1I1l1:t l'ndl,\';i, n~I'Il:--:al'-~í~ ;\(I

~nrVi{:iJ P:ll':\, i/iH) 1'1'\1' I ailld:l (J!I:l1l1lf) 1'11 l.cltd;l, '{lle

H;t(l 1111~ 1'{)11111(:(,f~: 1·:I'lI'-':\f~ ('111!'('I:~1l!1l fi direito du ,'ei'l:I!Il,'I,!',

!'Ill tnl'lllns {'OII\'elll(~lIl"~, dl'lloi:--:. d(~ 11'1-0 pl','~L1fI(l.
f)t'~'-;l. n~('l:lllt:ll::"Jn !I'\·:i. :-'(';(~III'i;1 (\ lS11pc>!·iol' t'Ollt.,';t ,(ílll~lIl

lÚI' dil'i,~·i.d;l. t' <.;(q':i ('l!'·:ll)liJlll;ul .. t pf~'/I~ tl\lltliLf\'-t !'~I:'!lC'I(~-
j·jl!nr:: Jl(j pl'í'~I'Jljt~ r",'-~ll!:!lllf'Jltll.

_\l'!,..!~. f) dírcl·tlJl' ,:~'(~l':II SPl';; :-,u!),litltir!o pl~tl) ~ell :1,iU
d,tu1<\ n t~sL' pc'lo ('()1I11}l:JJllh\lt\~ d(~ ~l~r'I:;I(). IjJ'cvi:lll}('l111~ du
.~i,!.tll:,do pl~}O di !'(~('L()r ~~el':l L

I) ('t)IIHll:llldullll,' .r., SI~I'{:;'l'n '''I'l':i, ~Illl~titll;dl) IlI'ln (·(l,'l.d.ill-

\·;l.ltlf.~ 1I1(li~ ;\I\I,i'.."1l I' (',-l!~ !ll'l() I·l!!'!."!' dn (',-.:I:H::111, !.:llllhl'lll IO:U';

a!lLi~·i).

O'~"",'nl",'i" ""I',i ~1I1,~lilllid" pcjo oíli"i:d 0'1 illl'''l'iol' '1"0 (I

1!il'('I'l"III' df',-.:i.L~J\;l:'. n 11 :lllLliL\;11'iú~ por lIJU inC"'I'iof' dl~ ~Jl:l !'OH

1I:111(:;t I' pot' (,]1/, j Jllli(';'I/I! j'l1'1'\·i.'lJJl P l 1 t.( I ,

(. ('illd'n d(\ (~sLI{':-(l) ,~I-'l'l ;-":III,I~li.tHjdo pu!' lun S;ll'J<Oldq dl~
,igll:ldn pc[;, dil'l'(,t;,l',

Os inff~!'i(H"'~ I' dfllil:1 j~
r,· l' irll)~ I I(' :--:, 'I'( ..{i(l:,~ I'
;1 ('Iltl \'(I!l Ít' li!' iil dll ! ~f! \ : r
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,\I'L, ~\J. () (:OVl'rIlO [lo,j,"',i do,ll it.tir 011 SIl~I'Ulllll'I' lellllJil
rn riruncu l.o os otllr in os '1110, [101' sou lll'oC'edilllenlo, [ll'n.illd i
t':ll'nlll a boa (JI'dnl!l. S\tll()l'din;lc:l() n disciplina do Corpo, ('nn

fOI'IlW" ~'I'"vid,"!,' d".~ 1',,11", '" :, vista d'l l'o[lrcs()llI,,,:;10 do
di ['oeLo1' 'gi~l';ll.

() oíllviu l slIspenso 1'111 vi rturl- d""I:t dispo,.,i,;f'io sú 1"'1"'1111<11"',

:1 /) l: I I)~ I .

.\l'l. :{() .. \:-:: Ctll:lr..; I1lüll(·ioll;lib~ 111) :l1'Lig'o lJl'{\('(~dolltn, :-:wIHlo
l'UllllllOI,1 i(l:t~ l!ldos i llfül'iol'{l:" ,I d illl'(ls (\ 111:1 i;-; pl':l(::l:';~ :-:;ül':10

punidas pelo dil'nclol' gl'l'id ('Olll ~l~ :-:ng'llilltns peu:ls. quo potle
1'ÜO snr :lpplieadas isolad:llll(1J1Lj' (lll l'flllll1illadns. ~oglllldu a
g-l,:<"id:,,11I d" f:dt:< :

~ 1." Dnsc'Ollli) d(~ ynll('llll'\)ll(\~. cl~· uru :1 l:-llli;l:;.
~ ":.1) S,nn'il'f) do (·(lsli~·(). df\ 1I11l;t 1:-) di:l:-:.
~ :~,IJ [110[8:1(') sol i lnrin 'Ol[ o.n (·(JllllltllilJ. dl\ 11[11;1 I~J di:l~~,
~,L'i Bnl\':l do JlI)~'tO. 11"l111[1()!';lj'::1 OI! t11·lillili':I.

~ :í." E:q)lIi,;;i.II.
Art. ::1. {JIL:llldo (J d,·li.l'lo l'<'Jl' d.' lI:l!lll'l:zn ~T;I\'I~_ r:OlllO /I

dí~:-::I'es}lei(o Ill:lllil'tl;--:1.0 ;lfJ;-'; lIJ1il'ia(':-:. ;1 ]'I'IJedi,'('o (J jug'". ns
di~JlIl!,a~ n r i x« ~1'j'\"illll(I-;-':(' dl~ :11'111;1:-): () l'ur!n. al~":lZ;II·I'''. \"11

Zl'l'i;l n ou l ro-, (1110 .'Úlll{ll'Ollll'!I:llll :1 ol't1nl/) í: :t disl'iplill:t: o
di rurtor g'cl';ll. ~i ell!('lldl~:' ('()jIH~lli(·IlI.('. 1'(~U}'('SeJlt:ll':i. ao

novel'no, p(~dilld() (';lsli~'() 111'tiOl' d() 'I'!" os ('~p(l('ifíi';ldo~ no

:II'll,C~:O pl'íl('ed(-~Ilt.:, () :\Iilli~tl'() jlodf'I';i. on tto Iil;IW];I]'I'C'llletln l"

o d(dill(lll(~llte P;II';I lll!};l (ot'[;t1('I.:I. olldl' :--:(~l'\·il':l. :'ll.il'ilo :l
disl'iplin:l. .il li l'~l{,1),~I,',·id", ['I)l' 1'''1'''':'' dI' :~I) " ~Iil d ius ,
]J()l'(',elwndo lle:'5sn pel'lo:\u O;"; \'('I]l'illl(~lLlo~ ]ll:lt'(':ldo;-; p:!.!':! ,I;:;

PI',U::tS do Iml:illt,10 dI! 1!1I.Q'!'1dl(1il'''~,
l)al'<I~Taplt() un i.:«. _'\~·,~.n·aralll n~ «ri mcs a ('il'('lllllSl:lIH'ia dn

1':Wl'(~1l1 '('Orl111lCLtidos nlll' .uto dl' ~el'\"i('(j Oll uo i utcri»r dos
íl":11' t c is , e,-.:t:t,\;{íc~ e (,()I'POS (l(~ gu:tl'(la. '

Art. :12, () l!il'tll'lul' gel';)! podl!l":l impór ~ POllêl de pl'i";"0
nto oiLo d ius , JIO 'jllal'Lnl, aus otlici"e,'. 1'01' fallas '1110 julgai' ,le
Iev« pu nicão. indepcndcnto dti as [0\":11' :'" ('ullhucllllI'nto do
(,,)V01'nu: não se .londo uost« "aSo jll'rt1" dti vencilllentos,

Ar}, :tL Sorriu ('onsirl(,J':ldas COliJO dnserlol'e:::; ;q:-, P]';\.(;as li'lP.

SOUI Iiccuçn , deix:Jrolll dI! "lIlllI);!I"""'I' nu 'IuarteL POI' espaçu d,~
:;('[(i di.is eon,.:e('llti\"os,

Art. :3-1. () ,lil'oclol' ger:<1 illqlOl',i ao d,,-:el'lur, l!ollJorllltl as
('il'('.llllJ,-;t;tnC'ia~; (ltlU :lggl'a\';ll'(~lll ;1 (l,'sul'l::lo, nl c o l1Ul)10 das
penas e:-;t(ll){~le\;id(lsnos 8~ -1 u , :2<1, :J'! c ,1') du :I.1'l, :~O. po(l(~wlo
t.unbciu ser-lhe :tpp!icada,.; :'" tio "d, :l [ ]lu I' ordl'lll du (:O\"I'I'IlU
~obré rejll'OSélltaç:lo do llleSlllO ,liredor geraL

Ar!. :l5, (Jualltlo os deliclos ('OllllllUttidos 1l:10 fOl'Clll tios lllen
ciolliulos nos :Jl,tkos precollentlls, ou ,te natlll'ez:t. selllelhante,
e ,levalll ser pnnil!tJs pela legiBlação COllllllnlll. sel':to os Ile
linqnentes pl)slos polo t1il'edol' ~'I'l',d t', diBposi':;10 ,h '"ltO-
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ri<!a(lc rOll'l'ct~n te, d('l"lis d" ('''l',d,''s do ('''!'ro...om uma
CXP()~iÇ:lO (·il'('.lltllf-'.t;111(·i: 1d :1 dj\ (':\('\0 I'l'illlillosn.

Ar t . :.)(). () fJllki~d (11w. (;1l1 (\('l'~l~i;l() dn llH'ntldio~ 11l'nsLal'
serviç'os f''\ tl';l()I'din:ll'i()~ ~('l·:i. l'OI! t'Ol'1I1P ;1 un pOl'tancia d(~llp~.
pl'Üllliadq ('OhL 11tH:\. oH lllai~ lLIS 1'(\Il\lln(~I';\çÕ(;S sog-1I1nt.er.;

~ Í ," lli~pell~:l do 8('l'\-i(~1l :)\1', (lill) dj:1~. ('(lIll l()d()~ pS YCll-

('illJ{~n lns .
§ ~!.O Etog-io e iu Ul'dl'lIl .lo II ;l do ('Ol'}lo.

§ :.to Elo,!.!'io plll 111)111(' ,]11 (;OY/'l'110 Jll1hli l :ldll (,llI ;\\-\1'\(j n

tI':lllscripto ('\11 nrdnlJI I\n (li:, (li} ('Ili'pn.

~ 4.0 A Jn('l{;dh:! !llllll:lllil,II'I:1 '1'4' I"]:, lH'\I\ DI'I']'I'll) di' 11 d(~
~Ltl'ÇO de P-:i".

:\rt. :1'7. Si elll \'!'z di' n!li"i;l! Ij illdi\idllll qllt' pl'(~kl;II' !.;\i\:-;

sf'l'\'il~()S 1'("1' \lf;H::I. 1,,[,;'1. ;lk1ll di' 1111:1\11111'1' d:l~ dislilll'(:I-)es
ll1cn('ioll:ll[;U'; UlI ;11'11,:"':-11 1!1!'\I"1'111'11\'\. 111'li:-; ;1 gT;ll!II:\(::llJ n\ll

UHI dm5 I)(\~,dll:-::: de inj'I:l'ill:',
\rt. :~8, P;\]';l ;]~ 1"PJIIII\l'''':II:(-li~~ di~ 1111(\ It';I1;\lll O~ ~8 :I:) n ·t'l

do n rí.. :~(i. q dil'I'('l(ll' ~!i\I';,I, dnjl')!'< do iJlI'i'IHlio, d:ll':L IlHa

parLd nspl'('i:t.! ;1(1 (;\1\,,(11'1111, Illilll,·il)ll;llldq n'-~ 1)1111111:-; d()~ (\)lll'l'n

g-:Hlos qUO. a ~1'II,illi!,Il. 111,li,~ '-:{' di~\i!1'---!:llil';1111· 111l:ln~ ():-; ~('I'\'i<.:(]:
prefürtdoR, sun ll:dnl'I\/,:\ !' ill1jHII'!;:III'i:l"

Pal'(l~,.n.apho u n i.:o. "\~ ()llll';I~ l'I'\illllH'I';](:I';es snl';lO j'onfl'l'i(l:is
pOl' ado do Oil·c"illr'"','r:d. lo"" d"I"li, d" it'rlllilt:ld" 11 ill,·t'lIdio.

~-\t't. :~U. () ofn~'i;111l11 Il":l\~~) (I'H'. r-ru 1'()llS{~qll('Il('i;Lde d(~S;l~LI'o
0111 sorvi co, adoPI'(" ~lll":'l I \:Idrl l":" ('Olt!;l do Fsl:ldo. ]1(11'''1\

1J(Hulo todos ():3 \'('lll'ilIIC'11111~ ('(jlll() :-:i e~li\'(-~:--'~(~ (~lll (111'1'('Livo
sorvico e ('olll;\l]iln-~(' 1),11':1 jl)t!nS fl;-i 1'11'('iIIIS () I 1'1 11 {ln d~l Illol,\st.ia .

.A1'I. 40. ()s {ltlll'l:ll'~ li ,1.;,(J':ll';lo dc' l()d;l~ ;IS i:--:(\LH~'ÕPS.
\"aIlVlf'-r(~IIS f\ J'of.tali;,:-~ ('111I,·('d :l(l C(l\'lll' mi l i lnr df~ l'ull(·ia.

Ar!.. 41. () otlki:d cI" I '"1'1''' d(~ 1;lIll1il('iros, dnl'"is ,[,,[O :H!]lOS
.le hons s(ll'viç()s, tnr;'L dil'nil'.l :Ú'; l\llllr:I'~ dll [)()~t(l 111lt' IIH' ('011\-

1)(\\'i,. pnlo :-:--:1'111 (',11':'2-0.
Ar!". 4"2. () t('llljlodn :-:"I,\jl'll no ("(ll'PO dn Hllllll)(lil'llS. pl't'sl:ulo

pelos oflic iaos nl'Li\'()~ dI) '111:1111'11 dll E'\I\I'('ll4 1
• S(~L';l ('()nLlr\o P:ll';l

torlos os l\tl'niLos 1'011111 ~,~i ,\:-)Ii\'ns:--:nlll nlll f'(1I111l1i~S;ln mi l i tov do
l\linistf)l'in da (lllnl'l';l, I":" Itlltin 11111s ~1'1';11l ;th()!l:ld()~ (J ~oldo o

nt:1pa, ('()I'I'(,sJl()lld(~11h"'; ;'1:--: :--;11;1~ p:lllIll!('S.
,\I'L. 4:t (\s (lllic'i:ll's fi jll':II>IS do ('O]'IH) dI' l:lI11J1)f·il'o:--: 14'11':10

lli['oito Ú \'1'[01'111;1 n(lssi'.~'llilll()s (':1-':11:--::
Í ." Quando ('Oll!.:ll'l'lll '.I~) ;lllllOS dn snl'vi\,o {'OlllPllt:ldos so

~tnll(lo a disposi(::10 dos ~~ 1'1 (\ ·1" (lo nrl, ~)~{ do 1{(lg'IJi:ltlU'l1Lu do
1\1 ,lo S',j,!.Olltl,,·O do 11'1"11. "1'1'\'0' :"lo 1',,111 [lO''I'Otll 11. 'll'di d"
1IlnSl

n a
.ln í.a : \,('ll('(\lld() 1!'l'I(' (';l~UI I~ p:,nldn l":" i ut oir» do II()~I()

qlle tiVAI'i\lt1,
2.0 Dopois (lo \11 allllll' d" SOl'l'i,:" si PO!' IlIlI[r'sl.i:, ji['al'OIlI

impossibilit:1,los <lo I'olllinll:'I' 1111 <':111']'0. Nnsto ":lSO YOIlI'(I['ilo

tantas vigosilllÚB qnilllas 1':"'1"" quantos fOl'OIll os annos do SOI'
viço qU() f'Ontal'(\IH ~('!!,'Il11"() n l'il:ll!n 1{n(!"llhlI101Iin dli nl do ~n-
t()llIhro <In 11'Ijll,

Art. 44. (;oz a I':'. <1:18 ,,,nl:,g'ons ,lo ~ 1" (\11 al'tigo I'l'o['(\(l['ntn,
R".i rr '1 11 :11 f"l' o snll t01111'" do SOl'vÍ<'o. 11 III11"ial 011 I'raça '1n(\ rOI'
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d(lSaSLI'''. 0111 01'(,1\8i:"(0 do i n-ondio. fi I';! I' in!ta l,i1il;"lll d'1 ('011

t i n uar no Corp«,
Art, T"í. Ao ol1ieial '1"o.ll"p"is 1[0 '!:í a u uos do J"'a,a no

Corp«, a ind a osl.i vo:' ou I ('OO<1if:(-j( 'S dn l,tlll1.illllnl' H sorvir, Sl)[';~
a]loll:u!<I,;L t it ulo (In g'I';,Liti(';\t:rl()~ luaii"');1 (lllill\:I !)arl.n do Bons

VOI\loillllJl1 L"S,
AI'L, 4(i. \'al"\ a eOIl"üssii:" das li""IlI;as aos "tlkiaes do

COI'PO d(~ l l.nubeiros, se ObSCI'\';\I'i:'t :\S dis}l(lsi(:,li(~s do IhH'.l'eto
li. t p-q d" 7 d" ;'1:< I":" d" I~7() '1'1<' ('(,·,\\1"11 ;, OSI"'('io ('011\ ('0
l;1(';t() :l!Jf) flllle(_~i(Jll~ll'i()s 11\\ \lillisl('j'jo d:t ~\!2.'i'i(·lIlLlll·:" dI) s(~-
~'\;illln Jll()<1o :
, 1.11 1';11'<1 tl'at:1l11elltn <in s[l1H1(~. :1 lie/lll(':l :lll' 111!! nunn sc r.i ,
l')('is 111(~Z(:;"; ('(JIU sol.l» n et:lp:l. I' (\ l'í~sL:lll!n' ('(llll (I ~()ld'J :-;illlplns."

~! ,0 1'()\' 011 Ll'()S IllOti\'oS l10'i('(lrll;II'-sl'-llil, :il(' d()llS II]('I,I'S J/:> do
soldo () OLlp:l : d(~ dO\ls :l, (lllatl'() Illl~l.l"~ II:~: df' iuuis dl~ (!I!:lll'O

11\('Zl~S :11,1" u ui nn no :!j:L llO]' ltl:li-; dl~ 11111 .r n n. a lic'('lH o' :! Si~I'~~
sotu \'1'IH',ill\l~ltLtl :11~'1I11\' II:I!';I (IS lllli('i:II',,:>, florl'lll, 111J(~ :-j(" II(:I'('.I~
IW1'OItl ~T:tl ifk~l{';l(),I'{)nsid('I';lr-sl~-It;l('()IJlO ('l'd('Jl;ulo (J:-; :!,/:~ desLl,
li fmhl'('~ l:d l):\s~~ Si' pl'atií'~t\'~'L I) I[\W :11',ill1:l /i1'{)ll I':)\;tl w l (l (' i d ll .

:;'0 As p"al;a"> ~Ü poder:lo ,d)lel' li('I'I](::I, :'(l}H n.lll<'illU'IlLos.
pot' mot iv.» d(~ lun!u-;Li(l, (~islo llJeNltl l ) .i l « :;0 di:IS 1'111 eada
Ox(~('(~i('i() ~ nos oull'ílS ",(lSIIS a,lic(~Il<::' S('I';'L ~.;eJll \/'!\f~illll~nllt
nlg"lllll, }lo(lelldo esta ser d.ul« \lO!' ;t('!O elu Ili1'(~dot' ,L:'el';II.

Al'L. 47. O ollkilll 'l"e su lis l.i lu i r li outro .lo urn io r e:lle,é:'ol'ill,
teI':t. nlr-iu dos rcspectinls vo nriruon lo-s. lll:li~ i\ gTatifil':u::l0 do
subat ituid» : "ollltanLo '1"1'. 1">Ill1i<1os. 11:'0 e\,·"d:llll :ll"I:l!i'!:II\"
d"s '1Ilü:l üsip (,olllpeLialll.

('\1'[,('1"1,0

1111 :\J(ll)() 1'1l!t t~TlJl; () P\,>';SII.\1, IHl j'(J!:T'(l IH: IHI\JHE!nnS 111';\'1'

1)1';:-:E\IPE~ll\n SEI>:' l\E\'F\~I:S :\(l.--': ('\~:IS llJ: !:'\f'V:'\!)j(1

,\I'L. .1K. () serviro d(~ t~s:l.il\(T:l() d\.~ iW'l'W!iIIS ~(\l';·l (-''\.l',lllsiyn
llWIÜ() Icito \Jtl]O (':)1'[11) .I" 1\",,;\)(' i1'",,; " dil'i.c:id" pd" dil'lll'I"I'
,L:'er:d do lltÜS[110 COl'pO, ou lJ01' 1[\WlIl suns \'UZ(\S tizUI'. i[llaesql{(~l'
(FJ(~ soj.uu as auturidades «ivis (ll[ /lliliLll'(IS lI!\(: se :l(~llal'eltl lJt'e

SI'llt('S. SIJ:Il('nlt) ülll l'il'('lllltsl<lw'ias l:sl)(\('i:ll~s S(' :Icllllittir:'t o
('U1l1'III'SO tlt' pcssn:ls t~Xl~';\llh;IS (1IH', Ill'stp l';t~(). S('!';ll) 1'l'lluisi.ta
dns pelo .l i ru.l.or do servi.:«. }\;I;':·;ll1dlJ-~..w-llll\.-; 11 ~;lhl'l(\ Ill]t) rúr

provi» lllUlÜ" Ilj ustrulo.
Para~T;L}lhl) u n i co ..AI(',ltl d:l--i :tlli()ridad,'s p,di(,t:;(·~ U out r.i s,

'l'!" i'(JlllP:l['(lf'(\I'nlll COlll Sll11S d ist iurt ivos , SI') ll'l';)() jll~r(\SH1) no
I~ord;lo das scntiuollus (ltj POSSO:IS qllO ;qH'(l~I'llLlr('l111 1I111 (';ll'l:lo

aNsignado ['010 d i rrvto r g(wal 11" Corpo du BOllli)l)iJ'os.
Art . 4D. ~i du ra n t» " i n.-ond io l'olo['al'(\('(lI'Olll for,l\s os

tl'angoil':ls. o di rector gOl'aI, ou '[lll'lll suas \'ozos Iizur, si dollas
pl'oeisal', as r(J(l'lisital';L dos l'osjlocLi \'OS COIlIllW 1\(!aIl Los. Só
monto nnsLo caso, as 1ll0S111aS fOl'ças podol':"io ()('eupar-sI' no Ll'a
balho do extinc,:fIo,s(\wlo dispollsndas logo 'luo ,'ussal' a 1ll'gonóa
<In slll'vieo. .-- - ----~-
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Art , :iO, () ]\I'imoiro I'lIit1:trio ,los ofli"ians (' (ll'nc:ns do Corp«
do BomlH1il'os. 0111 qlla,lqllnr iJl<"']ll\io, snrà salva]' as pessoas
quo ostiVOI'<'Ill oru l'()l'l,~O, ()n!]ll'o,~':lI\(lo ao H!OSlllO tempo os
meios precisos paI'a qllo () sOI'Yil:O do (\xtill('(~:l() se f:H:a ('()111 H
mn.ior l'npil1llz o o I1ll:Jlllr PI'Il.j Ilizo possi1'01.

Art. [lI, Si t1llr:lli11l () ill""llllio () l1il'Il"IOl' g'I'I'''1. ou o offlcinl
qllll,lil'igil' Il Slll'l'it: o, .i"k:'I' l1''''''SS:lI'i" " 1I1"~lO\i<::lo U(' fl1.C;Il111tl
1':11'0110 »u l111'SIIlO 11" 11111" ,.":,,, i nt o i r«, 1'0']01'" I1d"]'lllinlti-"
illllll(\di:dnIlU~lltn. .ln n.l» ;l() .\!illi:·..d,l'() d~l, ,\gTi('ltiIIIJ':I. COll11l\t~l'('ill
f) Ohl'''s 1'1lhli,'ns ]lIII'L" "i"'''l1l1SI;(\(''i:"I;( ilo I'ael,o, 'I(]II8 motivos
'1 111) Ih,) til"'I"'1I1 :ll'olls"I""I1" "'I""l", l'I'llvit1"II,'[a extl':lol'l1inl

ll'i'I,

1'\I'I'I'l'1.(1 \\

Al't, :i:'>, I) lIlat"I'i:i1 oi" ('IIq)" oi" 1:1111111,,[,,0:,' conslal':' 01:18

liuu,hin:ts, ilpparnLllll:-:-:. IIU'Il~lli(J~ Ü :lJlilllal's dl~ tiro 1I0('os~:ll'i();-:;
ao bom dOSOlllpOll11ll ,h IlIis:':11) ']11" 1110 ",lá eonfiall:t, dovou-lo o
( lover uo h:lbilitfl!'-SCI 1,'()lllllS l\i\('I\:-::~;ll'io~ l\lni()~ para Sll1JHl.iluil' ()
matorial illlprnsl:II'I'I\JI'1' ,,"11'" iu.i is tll"'!'!',,:i,,:,);uio, ~og'\l1lilo as
infol'11l8ÇÕOS 'I'!" <l l'f\~l)oil.{) 11!0 pl'I\:-)lu\' () dil'ot.'!l)\' p'()l'~\l. a íjllOlll

<'lll1l{ll'O OSLllil:ll' 1''"''0 1':lIIl" di' ,"'1°1 i,:" 1"lloIi('o o l'sllll' 1'111 dill
('Dlll os 11I'OgT('SS();--:' ql\n lll·llp ~I) 1'lll'OJll ]'I':ltlz;tHtlo.

§ L" Al oru ,1<;~,"1' II1,,1"I'i:.1 li":11l1 :i disl'0si,,::10 do COl'pO dI'
BOlllheil'os os l'eg-isl.l'()":' ;ls<I'1l1;II\o:-) lIU~ (~lH'.~lll(lJlll~lll()s pnblicos
o (l<lBtin:ltlos ao f(ll'l}(l(-iltll'll!n d';l:-;-ll~l 11:1< ()('(':l~iõ()~ do iucoud io :
podendo I) COl'\IO f:1z,'" 11''', 11:' I':dh, ,1:"1",,1[,), I'l,gi,lros, de
ou íros (tlt{~ tH' pl'(~:-:I;ll'(\lll ;11) tilil dl\«~.i;HI{l. Todos ost.cs l'OgiSt1'O~~
'iU:llldo oxigil'l:lll ""11"1'1'1 I" ,""I',io ,·"ul 111',1-:'" 11<' i:1 I'op:lr:ulos
PC!:l 111,POl'l(lloi,1 (;"1':11 .l.-. (11,1':1" \"II,li"<lS uu l'dll l'I'I"II'Li,;:," Il

qUOIH o UOVOl'110 Cllll'('!...::';Il' U :--:('I'\'i~:() da~ :1,!..:·II~IK,
~ 2.0 (l Curpn 1"",', 1:'111 1"'11 ' ,', Sll" di"\",,,i,;:'(I os <lPll:ll'olllll,""

l i u has l,(~ll'g-]';qdli(';ls ;\:-:~~í,lt\;!d(l~ P;II';\ u ~I'l'\"i(:() dos a\-i~ns dl

i ncoud io . As inlel'I'II\";'-"'s- Ikl'"i!lI'; 1111 d,,"rrl'l'all,jlls '[110 "o
del'em ]lOS 1110~1ll0S 'lPl"II'I'I1I11S e lilliJ:Js SI)r:l1I illllll(),lildamenl.

l
•

1'"p:Jl'a,llI" 1'"1:1 l{op"I'1 i,::~" I :"l':ti do ... '(',.[",QTnp1toR do Eslndll,

1'\I'l'ITI,O \11

AI'\.. ;->:L A nSI"I'Ltl\\lI';\I:;\{l (',OilSl:tI'Ú du~ ~ng'lIillln~ l ivros:

'I.
tt

J~i'{~I'() da 1}f)I't(l.--0.n,~I(~ livro :-:'(' {"al'.L :t nf-::l'l'ipLtll':ll~f(()
dial'i" 110 lod"" as OIlII';lda,; dll oh,iodos ,'oml'!'lll]o~, 1'01'l1el'ido,",
011 (,llll"III'l.nl1oR "dI) qll:II,",!'IIII' ou l ru s d(\... l'0z:\;; ofl'e<'\.ufldns, boru
('OUlO das saltid"" ,lo 1I1:11!'1'ial. 'l"Ulo p"l'a "0111,'0]"\.0, '[\let' Illll
COllsnlillOll('L:1 dll y(ill(h~ 011 l'(,:-~-:,tlt~S :'I\t()eiz:ul:1~ polo 00"01'1\0. (}fi

1".I1;aIIlI)III0" fi,,:II':IO a ,'a 1",,11" ,""I) " I'II"pollsabilidado do, olli
ciaes ,lo esl"do-lll:Jilll' 11" 1.'''['1''', sl'lIdo ('U1nl'let:Jdos, lla p"rlll
r"latil'l' :ls onll':III",' d,' II"oI"I·jal. ('1I11l o rocibo do l'eS!lIJIlSavo1



n (lnom [01'01'1 onll'og-IlOS O~ 01 Ij""lllc, () n!:Ijol' njll<l:tlll' 1'11

br-icaru OSSOS Ianç.uucutos.
2." Li»ro de canto»; -Esl'l'il'llll'ndo polo :t l iuoxn I'il','. :' 'I li' '1'1

com [l0til':'\ ox trnh ir Ill('llS:,JIlWlI to do II V 1'0 <I:, l'0l't: 1 :lS ('olll:t S do
torlas as rlespcz:ls nh i ('ollIOllll'l:td:ts, disll'ihllitldo-:ls Jll'l:t" l'll
hri.-as l'(\spectiv(\~. E~t:1S ('ollL:\s. d(\])()i~ do v\~l'ifi(':lIl:ls \lido
se('I'ot:ll'io, 501';io fl,pl"n~(\ll\;l(hs ~l()\I:l.i()J· :\,I"ti:llll,n lI: 1i':t ;\ ('01\
fl'1'('IlCi:l. fi ual ('Olll () 1iv ro d:l. POl'l:1 I) ('()lll:l~ du;.:. rO!'llí\('O:!O!'i\s.

:1.1) LI~PI'1J rle iJUljJjJ({.': di' r!('sli():'·((.- '\0:-: Pl'lllll'.il'U:-j di:'s do
t'ada lHOZ (1 dil'O('tOI' do Corpo ;lPI'('~(illLll':'L ;10 ~lillisll\l'i{) d;1

Ap,Tii'lrltUI':l. 11IH nLlppa~ o I',!...'.': I li iz:«!o \:1"0 ~I:l.jlll· (l.j~Hhl1In (\ lI:\.

I.l':t.ilido (10 livro do 1'll1llns. ('olllpl'n\tlllldnwlo lod;ls ns dll';jl"Z;iS
rdrr~('lll;ülas no 1110Z nn l.rrior, ('/lllt disrTilllill:I(::11) d:\s illlJj()I'

L:lll('iati dos I'(lspor·ti\'(ls dO('lllltnnlos n .lns }'111II'i(';IS :l r\111' SO
l'Ofel'iJ'olll. () J'(\~'isll'() di'slr's 111:111\1;1:-:; 1\;1 ~(\('I'(Il:\I'i;l di) ('nl'\HI

('ollBl:iLllil';1 ('sln livr».
4.1) !JI:CI'O,' .te '1I1(fj!}Uf< .t.. ('tl/'!/i! I' ::(hl::li)

g'1'1',d (~ (':1I1a u ruu .lns S'·(·í:tj(',....: If'I';-\O uu: I'» IÍ\T()S P:II';1 ;1

ai
l l ll

' ,.u.::l 0 do l1Hl.1S ;lS :lll()I':I(:(jr~:-i C[II(' Ill(III:;;llllIOllLr\ (i
l

' ! ' ll i ' i ' I ' ! ' (\ l ll

]10 lllalol'i<.d ;\ S(~II C:U'g'0. sl\lldo 1<1.1';-; :11 ;-;1'111 d()i'!l-

lHOlll:\(l(\S ellUl ;IS (JI'clnllS dn dia d~1 dil'(\I'l.oJ'ia C();'IHI. ~('(;l'(~-
tal,ia lla.Ynl';'t l:llll1Hl1ll l11l1 l ivr» 8('lil(\lh:11ILI'~ l'U1JlPl'ldlC'IH]i'lldo

to(la n I':u'g':\. do Corpo, () qll;t! S1':,;'\ IJlI'IlS;'!lljl'ld n ('()llrj~l'ido pnlo
j\[a,jol' ;1,jlld;11I11\ {'l)lll (I.'" Ill;IPP:I:-i 11:1:-; ~(I:'\"'-)f'~ I' da ;\1'I'(lI':lll:Ii::I(I

g:('l';d,
5.0 L/üj'u."i a.. !"u'r[olJl,'})(I),-?:\p<;:.,I.!\'!-.li\T();-i os ('{)IlJ111;11\l!:t1l1~''!-.

do so('<';'Õ(~S nOL;II';lll :lS di~tl'il;lli(:tin.", d,' Lll'r!:llllllllln '!'!" 1'11'1'
{'tU:ll'{'.lll :i...s 81lnS lJ]':\(~as, {'11l \'i~'l!1d(' d;l'!-. ill....:\,I·ll l ·(; I-í l . -;:, 1·-.:\;)1)111("-

.-i.lus n» I'npiLnl0 R" <insto l'n~'1l1tlllll\1lI(),
Ta,('s l;tl)(~;\lllf\lll.O:-' snl'i'"í() dn('.ull\(\lll:l(l()~ l'Ol\I:1 \l11]lli(';II::!() l'1'lLI,

f'IH lnltdll';lll(:a. Jl(da <iil'l'('!(JI'i:L d() C()]'l)/) 1l~1 1:lf\~lll;t d:lI'\ d:l;-': <li;-.:
u-i1111 i(:iín:--:. EUI (':111;1. :-,lll'(::ID '11:\\ (II,;'L {;1:llh(1111 11111 li\']'() r'~~III"I'i:11
pal'a I'ngisll'() do l':lt,d:\Jlll'IlLII :11'I'('I';ld:I,lll d,\ 1[111

\ \1':il;111J rJ< ;11'1:<,

(')0. tif o (i2 desto regllLtlt}(~llt(),
(i.') Lioro rl/~J)(u·tes s obr,: f~'I'/l((/lll)llt{) /. ff/t,.'t'I!('IJI''''; ,I" ('(/)','1'"

_ Sorvir.i ostn l ivro p:trrl os ~ngllilllJ\~ r"f-.:'i~tl'()s :
.A. 1)0 pa1'l,ns dos C'OIJltllallr\:lll!ns dI' so('c:(")rls dnr'hl';lllr!O

11:1V('-}'0I11 (lado finl t'Ulll]ll'ill101J!O:1 illdll i!II:lll!.O diS!)lir\ li t':lpi

tulo tio) d(lsle l'(~,!.tll1aIlI(I}Ün,
B, Df) 1001as n's alLel':lcc;es <lI; <':llg:> 011 1I"1l1Sf"J'OI1'"l"" d,' IU::

lrriul ti ll e UeC(H'l'erClll., 1\11\,:11111' r':ll\:l IlH~Z, e n lrc :IS ~1'r'(:lH'~ (~
a :11TC('a(lat.::lo gCl'n 1,

e, Dos pedi(lus .lo dcs(',u',.!.r:1 nlcll~[dlll{~l1 te :\pl'ni)l:lll'ljlll~ })('}o;:)
('OI11Ill>Ultl:lJllcs do Sf)('('ii:o o alJllt1x:ll'il'c.

D, Das pal'tes das' ,'olJlJllissc;os llt1J1lead:ls sCIlu'sII':I!IIII'IlLn
pela dirertoriu para (la.\' l)alan(~() lia (':tl',~':1. d(l~ ('(J1JlJll:1IH!:11111'S

de 8c]cç:l0 C allllox:u'if",.
Nos diversos rrn.6sLI'os deste l ivro b~se'u':'( a dil'cl'iol'i:l as

ordoJls do di:! c ll:llli)l':lllt::lS '1[10 de"ol':t j111b!ic:lI' Rl'[0l'l'l' 'IU() sc
cfrcl'lll:U' '1lwl'lllOI' disl'osi,;ão \'c"'ti\:! :< l':>['(iall[['lllo, ""1":>'8 C

deScarg,ls de J,I:1V'l'i"l,



'i." Li oro ,li' 'ilIJI/I/"I' ,I"~ i;>"I';lI/,''','.- TI'!';' 1'01' íhu ('"lo

livro !'og'istl'l\I' cin BlI,!'!'"'' :'/111'1"('''; tOllos OS illCOIll!ios a 'luO
,'"Jllpal'(~"Oi' O ('Il['PO dn 1'1111\)I,il'""; ,nl '1IIa\'I'I<'I' do SOUS postos,
1l1l\lU'i

llll:I.11 I
\ 0 - S C n081,'g 111" \ '1'" S ",: s'\,L:" 11 i tll"s Ci!'ClllIIstall

c i a s:

"Ioz. .l i«. hlll'" I' \I'Il"'''\''"I'ia, do a,isll : :, Illl'lllid:\l!e OIll\O sO
I i\I\I'IItll ,11"\11 Ilf! ill"l'udill"; : li 1IIlIIll\ dlls 11l'"l'l'i"t:tl'ios ,los p!'o
dio'" dllS l'I','-:')f'il'S, " I",tl' "8,illl das "lllfll'''"\lias 1l1l1\O se
:II,h:I\'I'1\1 sl\g'III'O'< : IlI'i:"'1\1 'lil .. ,,""" 1Il'I\c'1l1Iliv"j dllS ill,'Olldios :
:1I"'i,lclll,," d"";:lS!.I'IlSIlc' " "iI.II"; 1I1:II"l'i"l'''; l'IlSldlallks: d'l
!'a';;;ll .lo 1':lI'ltlho Illl ('IlI'I<I' 1\ '1,I;lIllid:"'" d'a,c'll" "llllS'II\,id:1.

N." Lt c .» JlI".d""- \,,11\ l ivr« ";1'1':1" ",,;"l'iplll!''''\IlS CS ,.;"

g'llilll"" "SSl\lllallll'lltlls dl\s lllli"i,,"" ') ]1"",:;1";: '\011108. 1l111l1l\1'0";
" ,.;igll;II'S illdi\'i,I""I"'. l'ilC:".i'I""tll'lS 1\ "1'1'11 g''',i " tlll'tl il\S, dl'lllis
",,[I\S 1\'1 I\\"[II

S'\I'"
dll ('1"'\'''' 1"'1111'" ,'''''OII,!,''IIS

II
' ' 1,,,i~,,s "O

!lllspiLI\. li('nll(;;\:--: li d'lc.;(ll';'IW,"'; .
.\d. ~>l. \\"111 ,\;I ","I'il,lo" 111 I' 1:1\"'\llI'id, 110 "di~o \,1'1'-

"0,\10111.'., s"r:IO 1.111111'''111 1",,,;;II"ld'lS "111 lill'l'" 1"IH'I'i:\I'" os ol1i
(lio" o:"\,I,di"o;; \,,,l:t "i,'I"'\I""", :1' 1'111111", 1\1\ ,"I\I'illl

l
," l

o,.;
d,lS

oilil'ilH\S o \,1':\1;118, n IIS o,dl'lI' "o .li». \,,,"I,I'III":"S n "I'l:tlltl
l8

"o

S(~I'\'i(~() 1l1dllil':lilos 1)('1;1 dil'('('\ 4 Ir i:t .

(',\1'[\1 \,lI \'111

u n 1:\l:I)_\\ll:~'\T(\

Os ol1i(lill
l'"

(] \,1':":'" OSIII'IIII dll f:ll'dllllll,lIll\ H1'I\1'I\\'III\(1 1'"1,,

\)'',('I'l)[I' 11. i<llk! ,lo "\1 d.' IllI!.II!)I'O lI\tilllO .
.\1'1. ~)~). F:I1'-SII-hi'LO IIlllIll:tllllllllll\ !.I'(" Ilisll'iiJlIi(""'s ,-:'''1'''0'

1\1, flll'd"lll(,I1tO ú" \I\':lI::1S di, CIl!'\,O 111\ 1\ollJ1I1
III'OS':

011' 1 d"
.II1I1

I
' i1'II, 1 <1" ~1:J i,. " I d" ~I'I""lllr'): 1""I1'r"lll'!llll

ll1do-s"
c ru

l'lt,\>t dislriiJlli,ll" 11, "illl'lI 111'1;,,0; {,11,i H dll['II
I;:I"

,', ti'GIIIII ('111
'(1I:tII'O 1I10Z

II"
tlll IIII,III\;, C" :IIII\I'~:l lêO PI'''S''It\'' l'I',Q'It!:llIlOll\.lI.

Arí.. [íl'l. ,\,.; OIIII'IIS 1\":111'(1 IH'I:I\S '\11 f"l'llllllllllllll, l\lOIlC;II
III\.hs li" lIl"SlIIII, \:"",,!III, >"'1',10 di,l1'il,lIi l\lts'I"Il"(lo ('sl.iVOI"'111

Y(~Il('id();-; ();; lI!';\Z()~ atli (k~i,~."tl:ld()s P:ll':t ('il,lla. umn ,
,\1'1, :\1. (I ill,\ilidllll 11"" s" 1'11,'-: ",i:II' rl1l'"I)('1':i UIII LII'Ii:t-

Ill1
1
1I \.1l l'OIIl\,ldo, ", dl,lI' 1II,,!,n,.; d" ôI'l" ;':" Illl ('"1'1'", "11-

11'III';'l III\S "islriiJlI gl'l"I"s 11'1'\ d'"ltl "111 "illlll11 SII li/I1\'l
l
II I .

:\l'l. :)N. ,\ 1'1'1\1:" 11111' illldilislll' al".:lllIlIl 11",.; \,0';:15 de sou
LU''''',\III'" \.11 oiu ill""lldin 011 "111 '1"" \'1"01' ,l\l'\i,;o 1·\\.I"IIII'(lillario,
['o('I)IlO!':'t. 11111."" SI'llInlhlllll", ,1'11' 1,,'o,jlliZll d" IluO lho "lIl1lp"lil'
na I'\'illl

n i l'"
,líS\.I'ihlli.;il l ~I,,':iI, 1'", ,""IIl<;:\lIdo ('11111"" uovo

1'rl'ZI\ '\0 \,1'lll'iIlIPlli", ,i " P"':" illllli\i"l\da fl'lI' lilg'!lllIll dl\s 110

;11'1. ~)(;.:\['1.. ;'\l. ,\ 1"'IIl:" 11"11 ,\-.;11,,,,,,"1' 1111 i\\ll!iliSl\r '(1I:d'(IIOl' 1'(\1;"
do soa fl\\'I\:tllllllJill, :111\"'; dll 1111'11111 do \'(\IJI'iJllonlo, l'II"II1>OI':l

Olll s1\],stil.'liç:io 011\.":1 si\IIII\IIi"llll\ ".'I,io \'alol' 1'11g-ar:i ilJ!.lIgr:d
[11111110. Eslo fOl'IJ'\('illJ(m!I\, pl.III ClI'lo ,\:I IndollllJizllI;i'(O, "111

W1da altll!':u';i o P"IlZ0 d'l "i\!l('illlOn!.O Ih po,;a 1'Ol',lid~.
Do IIlll uio.lo idon!i,'o sO 1'rl\'Odl\l'lí 11111 rdaç:io :1 pr:l(,:~ (pJ() 03:-

1I',wi:u' 0'1 i unli l i-.u' IlI"':lK do 1'~r<hlllOIlIO do HI\lIS COlll[':\-

nl\nil·()~.
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AI\. no. \ di"idl' d" i"'iI"<1'ilIlonlo <1" 1II1l;) 1'[""::<, oru '111:1 1
ti

ll ll "
(\p()('a.• r5nl~;i, li \,;l!ol' ('lll'!'(\:"jH)lldnllln :u, .\nlllJHI d(· ~(il·\'i(.'()

qlln faltat OH} 81l:JS lH\(.:~lS dn f:ll'd:llllf'llt() 11:\l',1 'I'!" !!![ltl.\JlI \'(\ll

"i<los OS pl'azos <1 .. dlll""::IOlll"['(':1I1"s na ,,,IJ .. llu C.
1'al"" pa."·:llllflIl!I' dosl" dll"id:\, " 1'[.",:" '1"0 1'<"1' o,,<'!1l1d'l do

COl'lIO olll.l'{\~·ar,·l ~i ;II·I·(W;l~Ia.\:I,() do su.: SI)('l';l!) as pnl':IB tlnO \,(\1\

('id;IB ou pa,~::u<L oS ]'(\SIH'f'Livos \';"loL'I';; :~i l;H\f-; PI\(::\H :--:/' ;1(·II~ll·nltl
illlÜniK 011 wl0 fO!'(\lll ;\11 1' 11:--: (' 111;111, 1:-> .

NI',:Ln :l.ill~LI\ d(l f'olll:l~ :-;1\ illdi\!lllli/:\I"I ~l pl'a(~:1 dl\ q~I:ll(lll(~I'
jll'o,illiz;n 'í'!" t(\llha s(J!l'J'idn f\lll l·PII:·..',I'IIIIPil,·ia d(1 di~Ll'illlli(:(-in:-;
dIIJIIO]'"t1as : (l() llln~~lll() !l11)IJ1) (1111\ '",1' 111(\ !':I1';'1 (>aJ',~':1. d'IS n~tT:\~'(J:-':,
por dl'leisl) 011 1)\ '10 lral o, '1111' 11"[11'1\1'11\111 () \;dol' d;\s IWl::IS :11'1'(1.-

,·",\;"l:\8 .
.Arr. (li. CUlll a [l1':11::t qllo Ijf'",n]'L:lI' jll'i)I'('do!'-0(·-1t:1 do lHn~IIlO

lUOt!O (lIH~ uo :ll'\'i~'ll Pl'(·,'pr]ntl 1\. :ll'~'j'I',ld;l,lld(l-s{~ :\:--i l'('\~a~
deix:1d:t~ u» ql1:11'1,(\1 p f;\ZII11'!()-:-:(' ·Il'~·:l. 11(1:' V('IH'illllillt(lS do dt~
:-:nI'lol'. rI:\ dilri'r(~lj(:;l enll'(' II \,;1101' di '",\:1:-; 11l'(::1~ f~'1 illllllll'I;IIII'i:1

lot,:ll d~t ;-;Il:l dl\id:1 dl~ 1'::1.,1;1111 1 ' 1110 "

J{,('.:':Tl'~;-;:\llllo (l (11'~j'I·I()I· I,tll ~':!'lll!() 1':llllll!';lllll, I'III",IH'I,,'I ()llll':l

\'(~;; IIIII f;II'dnlll('IlI,1) ('OI11pll~L()" JlI:I~ P:II":1 q1!i' pO:-:~:1 11)111:\t· pal'l,n

lla pt'illlnil'i1 disLl'illltil;flo .:,:'(;)';d '!'!" ;.;') St~':'lllt' :i ~Il:l ('(\-Htlll';\l!:.t

\lO Corpo, 8Ul',"t lili:-.:.lel' qllf l illlli'llllJjZI~ Plll .l i u hei r» fl 11111' llln
faltar orn I,~ltqlq dI' S('I'\'L<:O P:L1';t li'!' \'f"lll'id;l~ fI,~ pl.\I:;\~ do
f:l['(ialll<'ll!O Il:l ';[1'''''' ,h tli'll'il"li,;·'o.

,\l'L. ti:! ..\:--; pl\(~a,~ di' LII'I1:J11H'1l1.() :ll'r'I~(';lrl;[(b,':l ll(\l()~ ;\I'ls. ('ti)

t~ rd. ~('I';To dn pl'(~flq'lilll'i:\ (lsl'IJlhirl;l:--: p~ll'a flll'IIl'I'illll'llhlS:\ dn
f-'1~t'lOI'('S e ~!lll...:liltlj(:(~)(\S </1\ lll\\::ls l''\.ll';t'.i:llhs !lll illlllilis:ul:1S"
lovn u.lo-soou: ('11l1Ia: 1 d"JlI't.'ci;u,':1: 1 : t 11110 I'Sll\"nl'1'1l1 Sll,il\i\:l~,

.Yrl., 1;:1. Todo o f"I'<i'"ll'\Illo ti,· [11'11'::1 '["1\ l':dl""1I1' '"I'''
(,ollsidfll'<tílo vnlll'id(l. 1'(I('ldlt(\T1d[)-~f'" l'I)lllfl 1':-':1 1(" i». ;1'-' 1)(1":ls '!'!"
1'(l['C'lll (illf'II111I'ad:l~~ u o lill:l!'ll'l.

('\ I 'ITII" I I"

A,'L. til. .-\s ;llI!fll'id;ldl':-; IHJ1il·i:lf's~ qlH' 11f~'.I·11l :llll'(\:-;"ltl:tI'-S(~
110 I(),~><\l'df~ il\l'('lldl()()ltl:li~ Il]·(>\·(~ JlIl:-::-.:i\('L JlI'p~I:\I';-I() ;I() dil'n

f.,I/H' gnl'al. (H\ ;1. qllnul ~ll;l'~ \·nl.(\~ li/ lI [' , Lido (l :l.i[\ilill '!'!" ,!)'\I:I:-;
rippnlll\f1r, nsplil"i;llIllfllll l l :

S l ;:: 1'1'(1\"idnlH'i~ll' 11:1:':\ qlli\ 11):\\'1,11:\ dI) !"(>1l1 dp ('lll'PO

do 1)Olllllnil·I)<"; 1l:)O 8f\i:l ('\llll:il';l":ld:l. ()lll'i~,:tlld() a \fllll~ os \'n

hil'ldos '!'!" 0!l('11l1lTill"'OJII :-.:.nll lr;;jnl,jn ;! 1'(~Jt~l'n\l1-1111~ () (,;llllil1!to.

Na f:Jlt~t do ;lg'I)IlLn:-.:. p()li('i:I(\~ P;11';\ l'tllllP'lllil' oS OIJlis~()~ ol! 1'0

1';lll'ill'alllJ\S~ () dil'I'I'lor ,!2>(~l';d. Ilil Illli'IU Sll~\--'; \'fIZI':-: liztq'. li)Jll~lrú,
as lllndid:ls qlle d(~ nunuon to f) f'asO l'xig.-iJ', !lo s(llIl.ido 111\ ovi ln.r
qll:d1j1tnl' delllora ~ di' SOl! :lclll dal':l tl(~P(liB p;\!'l.n :l(l i\lilli~lJ'() f)

~o('I'f)IHl'i() do E~I:ldt) do~', ~(\~'()('ill~ da .\~"''l'i('1I11111':\. (1Ill11I11P\'I,jO

o 01n':18 1'ld,lil'·lls.
§ '2.° L(',~·:tliH:ll';1 ill\:\S'-li) dil d(lrni(,jlin~ 0'1 ]l1'()1'I'it'd:1Lh. pnlo

POSHUlll du CU"I'" d,' \{Ulll!JfllI'lIS '1I]'lndu Udir<'dul' """I'ld, u<l 'I"om
~lla8 \'CZ.(~S fiZfll" •. illlp:;ll' ('OllYt:tlitll1l..f' ;1, f\lll,I'ada p l'sl~l 1111\ rÓI'



ncgada polos [>I'opl'id:l I'ios. i 11' IlIi I i"os 011 dOllli('ili::oloo, ~n
allseu('i:t dn alllol'uLu\c p"iil'i::1. 011 1'''1'110:1 ,k Sl1a parte, o di
l"l1l'11l1' g't:I':tl, 011 '1I1'~1I1 "",:s ,"ZIlS fi'w", 001> l'l)spolt8:tbilid<l<1o
pI'o[>l'i:l, ol'l1Cll:tl':' Il :U"'IlIIlI>" 1III'Il 1" ,)"" 1'"1'I<ls P 1i pul},:tda dn
I"'ssoal ,lo Cnl'po ~ ,l"ndo "olli:l d" LII,)O :lO Ih'V'\l'lt

O,

~ :L" F:lz"" ,'"I i1""' I'S 1"',h''''SO:ZI'''llIh:,slto ('ol'po,l" 1I0!\!
beil'os" 11

' 0
) 11,,0 S" ""\"'1""11 Ollllll",,,:,,\-Is pl'1o .I i",,,·.l.or O" l)()I'

'1"OIlI oll:IS V,'WS 1i!,I'I', Il" ",,,1,,,111" .1:1 ""I,ill,'(Jio d" ill(','ndio,
::i 4," :\\:LlIlr," ;) O,.dl'lll I' drll' """",ltli,, "I l"'Ol'I'i('''IIIll\,
::i ;"" l'l'O"idlllll'i,"' 8,,1>1'" " ",'1"",:,·1,1(:"0 I' ,~Il'"'ll" '\Og ol>jol'lo"

H:tlyOS (lo ill('(lwliu.::i (i." \\:>n,I:II' 1""ns\,(I"ill" " """,'(ll'l'OI' os fl,,.idos,
~ 7," \):11' as ordl~lIs IIl',"'ssrll't:tS 1'",',( '1' 1<) os IIlOI',I<lol'('s ['1'0-

xillloo 1[0 pI'('''io illl""I<li",Jo 1"'1I10\'''1Il s""o IIwl>ili:ls, '11I"llIio o
di}'("'\o" g,\l'" I. '"1 '1""111 811"; \"/,"S li'/,"I', ,i 11L..:,1t I' ,'lIl1v('ni(\I\IO

C,-;;:i:1 1'1'IW:Ull::I().~ S," :'o\:>l\d",' 1'('(,11:11' ", 1."","'1111" l'" ,"'~ ,1,' 11I,l>i",,~ l,l,'ooli"IIS.

pI'OXill\:\::; do log"al' do i 1\lo('lldill.~ \1," Fawl' ():-;l"'IIi<lI'" "i"I""i";11I "" ~ ')11. Iilldol
l
). R"I"'~"

'!' d"o; plI"L1I1'11S d" U!,":1. (''''11'"':< ~\llllli,il',d " I'dil:,[ di! .!;
,li! \1:Iill di! 1~7(i, '1"" V';II ""111',11' lI i!S:I' I'P,~lIl:11111'1ILo,~ lll ..\l\~:ili",' 11 11'"1,,.[111' .111 1l1'sslI,,1 ",' (;01'1'0. IIIIIII,I:tlldll
1'III'II(!""'I'-IIIi! :',"'I}'I. \I,,,\):<II.,,,,IIII'I's, I 1'11 IIsl"Ii'\"S, i:tsll'III1"'I:!IlS
I' '1";l"S' [,\1'1' 1"','III':'"" '["" 1\:,' 1',"','111 1'''' I" ic,iII'''OS \",111 "il",I'\II"

:~(":'.[, 1111 )',"1' '1""111 s: 111", I' ,;, 'S li'l' -r,~ 11, 1on li 11' "!lIIlI",'II""II I11 .1", ,',IIIS:"'; "" ill""II,lill, ,dilll

",' Pl'll"",!<l1' 1111 1'1''''11111 ,h !<li ">illi"" !lS "IIIl':lIlos,
~ I'!, \111!l""1' int iur.n' 11 ""110 "" p"",jill illl'i!lIdi'l<!ll. 1111 '[11"111

SIIIIS V(!Z,'S fi'l"!', ",' :""',"1'>111 "I'\IlIlS :I,'~"II\(!" iiS('IH'S""' [lI 11111 , ('11
\I\al'a\!lllli"il"d, 1""'11 'i 11", 110 1'1'11'/.11 III,lI",,,d\, p..l!l dil'l'I'I!l"
g'(,l'a1. LU;:I ['r'H'(),kl' ao ,i"S('III'dII Od ,c' " illllS ,) ,l"1I1

111i'::'!l
d"s

p:\l't\(ks qlw nllle:l(:~\l'('lll ll('~;I\l:'l'.
,\1'1. (',;). A 1',,(',;;) plll<ii,'" '[lIfl ~" "l"'(·selll lll' 1111 111""" do

ill"'\l1di!l. ji,'al';' SII1> lIS 1I,'<1"IIS .I:> :11I111I'id,,"" ]'lIlil'i:'[ IIIIIis g'l':I
,11111,1:1 '[li" ,,11i S" ""li:>l', c:ti ;:'1':</"11"0 ",,1.11 llS ]'("I"isi,:'ios '1

11
"

Ih" [OI'CIII tlirigid"s 1"'\11 ,1""" \111' '''',,! 011 1"11 ' '\IlI'1l1 SII"S \",'Z"S

fiz('r,

Al'l. 1)0, () Sig'll:d d~' illdq\diu H'l',; illdi{,;llln:
~ '1." 1',,10 1.0'["" dll 111\1101' sino ,h igT",:" 11I1,is 1'}'OXilll

ll

,lo lO,"'"r do iIlI'Cll'lill. 1111 <1:I<I'!1I1k ""1 'llll~ I'l'tlll"il'O 11()1l\'l~I' 11'1-

ti ..,i" ,[nll" ,~ 2," Po\o to'i
Il O

do Sillll g'l'I,,"1" ,h i'~'l'l,j" 1l111l.l'iz ,ia ['1'('-

g'llczia em '1lte S(\ Illllni[',',II'" o tll('t'ndio,~ :\." Pelo lo'i"" .111 si IlI1 ,~I'r'ltl[n dn igTUj:t '\(' S, 1','1\ !l('is"o

,.1<: Palita,Art . li7, () f'i~It',[ >I" ill(',,"<1iu "01181[(\':'< .lo Illtlllt'I'!) do 11"n-
..:,,\"" s'wllill:lS. l'UI'I"'S!'"I1,klll'\ "" .In ":,,\:< ['",~g,,,,,,'(,i,,. ('011-



ACT()S IJ() pUDIm EXEC1;TlVU ,I::!::!\!

fonli'~ vai :lfli:lllLo ,J<,~jgn:lflo. r"\lI:l.in,jo-so «oru i utorvu llo do
1I111 ruiuut». huvon.l» i'01''''0 iun i t« "Ilid:trlo 0111 '100 ":l,b sorio
do \J:ul:lladas, indicat.iva d" fl'U,Q'llIlZi:l, SIl di,sL:lncio di], 001,1':1 ['OI'

UlIl ospaço .le Lllll11'0 sollkiclll.e 1':11':1 c'viL:II' coofus:lo,
,\1'1. C(1), \s fI'Ogll,'zi"s li":l1J1 JlIIIl:rll':l,j:lS 1'01:1 f"'l'lIla :iC-

g'oinLo :
S:I ('I·~llllOllL() ..•.....•.....•••.••...•..•.•.

~ • .f(IciÓ .•...••.....•....• ···.··········.. :!,
C:tlldolal'i:l, .. , .. , , "...... "
;-;:IIJI:t \(il.:1. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,I
S:IIII.',\noH. ' , , ' . . . . . . . .)
SanLo Antonio", , .. , , .. ".······ I.
Espil'iLo S:llll.o , , ,"',·,,·, 7
Eng'cnho Volho . " , ,·,·· S
S. Chl.islny:'o .. ,., ,., ,.,',., \1
<rlo!'i" . ' .. , . , , . , . , .. , , . 11)
Lag.'·':I .. , , " ".,.,....... J I
('~l VP;I....•...•...•.••......••......•.... ' I'!
1':11,:";'-('1111() \l)\"IJ.......... ..... ....•..... \::

~\I't. (;~l. ()s sig"llan:, .I.rs L01TPS d;l~ i,~'l'l)i:\~ fi(':II';lO:\ (';II'!..!-n

dn~ 8~\{'ri~L:"l'ns ; 1\(~dcIJHlo li C'ul'pn dl ', 1;(J1Jllloil'u's in.ur.lur 1'111 q'l~d
4111111' doll:ls faz(lI' n l"n~:qll,{,ti\'u Lrll!llf' 1!IILLlld l ) jlllgar t'OllYI'llifllllo

pal';l. ,'Olll 111:1is ilr(~7'll\z;1 ~ 101'1111 i 1" 1,11 1 li 1< (l:' ollil,' i:ln:-; I' I )l':I(:;IS do

ri l!P:;l o

~'\1'1. 7U. () l;II\'O['110 d:lI':i ;IS plollVidnlll'i:l:' n(\l'(\s~:ll'i:l~ P:I\':I
qHo () hH!WI d(l~', si u.» :--;(1 !l0S:',1 rdfl'l( li;II' :-)11(11 <!!I l1 :-::1~j:1 ll1'('('i~t)
nn í.ra r nus L()lT(~S dus i,!.!.T(~i;IS.

~-\:--: ('!J:IVflS dllS 1'(\~.2:isLi·()~. nlldl~ s('. l\ll('l\rI';tl'OII~ ;lS (~xtl'nltlid;ldc'H
,1a.:-) ('ílrd:l~ do~ ~illí;;-; !la p:ll'l.U nxLnl'i(ll' t\:l;-; LOJ'l'ns. ,~nr;l(l ,!2'lI;II'

d;l(ltls~ u uur Jlo }I():-;lo dI) ('!li'IHI do !;iflltlH~il'n:-; nu dI) Iloii"i;1 11'1'~
1"(')1' 1IL:l,i:-51lt'o:\.iJlll'. (;;1 (l1111':l C'jll llj;l() do S:Ii.'I'ísUlo J"(;~IH~I'li\'II,

,\1'1.. 71. (JII;d'/lWI' lj('sso;l, q11 1 ' prillll'iro S:lldH'l' (LI 1,\isL(~Jjr'i;l
de 11111 illcnlldlrl. OlL Sflj;1. lI;l ,';IS:\, d,~ SII;t l'(,:~jdCIll'i:l. (lll r-ru
t';lsa «xt r.urhu , «u ('lll :t1gU1Jl cdifif,jo 1'1J1J1i('o. dC\'I-'I',i, il:lrl.i('jP;11'

:i 1'5~'l'()O do pnslo de lt(lllllwi]'()s ltllP lll;lis }l(~l'Lo í'stj\'l~l'. 01[ l'(~-
,',(lITt!l';t (1Il:lllJIH'l' igl'l~.i:l. L('ll~,~\'I';lpllil'a~ ('Ol'pO dl~ gll;lrd;;

Jllais viziu h» lIll ;ll'eJl~ll'jil:;lo !',tlil'i;l. illdic;llU!n ;1 fi'l\.~'w~f,i:"
l'US~l Oil /·dilil'iq Clll q1j(~ f) jlH'\~lldill St ' t.i vrr IJl;luifcsL:ldll. ~\
'P(~SS():!. qlHl \Il'illll'iJ"(J dl)I':1. lIoli(·i:l. l'e('I~lwl';i. si li ('xi,:";'il', 1l111;1,

~'I';ltiJil';li::11) "()I·l·(~,sJl()nd('ltl.e ;'( !lllPlll'[;LW'i;1 do \'a~I).;1 .ulntrin

d" dil·",'I.III· '.:"~I·:" "l'nl,I'" IIS li:llil,',-; ,J" .!:-'." 11):-.:1)1111 .
. \ ri. I'! . .()~ l'OllI111:llId:tlll{\,-; d;l:--: !-:11:jrd;I~. r()lllla.~. c: p;ll,rJJ llw:-.;

ltll/ l l i vurrru ('ollltt~('jJIlCllt(J de 11111 ilj("C\lldio Sf'l';!O ulll'i~';lfIIJS ;1

;j.\,iS;ll' illlllll'di;l 1,;) llWllLc' ;'1 ('sl:)(::l'l (1(' !Hlllll)(~ir():-:: 1I1:li:-; pr·lIxil11:1.

d.i n.!» o sig'nnl dL' ::.1:11'111:1, 11:1 pl'J1Jwil':l c:li:-;';:;I tel",:~'J';'lJd!ií';1
qll(' (~ll('()nll';l1'e,Il, :liJld;1 J~lilSIII() IJIlC' ,'lIa n:lO (\st('ja ('()llll(~;](lr!'
lI;1 :'11,,';1, di' S(~ll di:-:ll'i('lIJ ()~t .jlli'i,-;di~'r ..rl,) p:\liei:d. Pod(llldo IH1t'(-'11l

:1,('!-lnLccel' qlH':t l i nhu , l'0I'IjILiI!jlli-'I' (·jl'l·llltl~l.:llH'i:l. ~(' :lí'lw iIl

lel'l'OJllpiri:1• ~I pt's~n;lo qlln P:1S,";;II' o :1\'ISIl Ilv1:l (',;lix:I. dl~'\u St'g'11it'
nlp:i (\~:;I:(I::iu do l~/ll'll() d(l l:ollllH'l,'():,;. t1;1I':l PI'I~\'pnil' (I mn l rc:'.;ul
!nlll(~ d:l jnltllTllI)(:~;i() <1:1. l inh:.. :--:i h/lll\-(~l'. f~ lll:li~ ;lind:1 p~ra
illcli";tl' ;111 l,"lIUdl/l_'.lnl' do (':i.l'rll d,i. ll't'ul.e do lrClll de bU<.,;COITü



o l'0nto do iJl<'ll1ldio, :";1, I':dl;< dl~ IIHUI I';li'{:l de »visos ele in
<,cllllio. SC]','L ;1. llutil'ialn\'HI\a :-'{;lll (lllllllll':t. ;'~ esLl<;:1u (le bOlllbciros
lII;1is [lI'OXiH';I ""lI:! I> pn'dio 1'111 I[IH' o 1'",,'0 "I> tiver lIIanifest.al\O,
lllt.'()lTcr:L C:U ~T,,\e Lll!:\' :1 ;111!llJ'id(llli~ nu ;l,~'eJlte desta ti"

e

dl'lllOl':U' taes:1 \'iSt1:-; .
l'ar;lgT:lpho llllil'll. () (;(I\,\\!'llll p(),jnr:'l P1\'1'1llittir, sobro lllfIH'-

IH;I,::tO 111' dil',)('iol' ,,'ol',d, I[HI\ '''',i;lIHli~''\llos"IS I>Slal;i)/IS do 1>1)"'
1,,'il'OS, ['OI' IHI'io do I"[I'I.\I"H" '''1 oHll'o ;11'1'''1',,1111' H"tis al'0rl'oi
,:o;ldo,:<s l'I'I':<"li,;'" 1"II>li,':", 1"'I:<I"'\''''illll'1l1.11S il,dllslri,,"s,
('(IIlllll(\l.(.i~ln~<. r : (\1Il1·()."': I r : 1111'1' ;\ 1[\\" .illl~ll(' j'(lll\'(\lli(llll(~
:\~:Silll LI('ilit:I[' ~l 1.1·;\IL~:11 1'\1);' :i\,1:-;)': dl\ illl'(lllllio,

,\1'1.. 'j:L () iudiyirlll() 11111\ d,' ', dl' 111:'\ rr'. Ld:-::\ llol.il'i:l (lo 1l!1I

il1"i\11l1io. ~O]":'l 1'11111d(f ('illll :1 p"II:I. ,In ~~;I ::() di;lS do pl'is:'lo 011
11:1 1111111;1 di' ·!(l...: :1 -}()(I~. !l11 :I~-: l'il'I'IIIII;':\;11I1'i:1S do (':1:-:;0.

\1'1. J L () 1'lll\l\'I"':ldl) d, ' \ '(dl' i:, Ij1l" :-:1\ :1{"\1:11' d~~ ;':(lt\'il:O 11:1

1"'~I",,'lil;l ""'I"'I.:ll'i' I, "1"" I' ",[""' " :1\ i,,, dI> ill"I'II,Ji".
l':d-()-\!;\, \L':lllSlllillir ('()11l:1 111:1]1)1' \,:·(\:...:I'~/.:1 ;11) '1\I:lrt.nl d(~ 1101ll

lH~ir\ls. nu 1'11(1[".' di' \'lf!il'i:1 I' ,"Il~ \)1,JIl~·:I'I()". :l(l ('orpo Illilll:lj'

dn l'olil'l;l. I', :11);,: 'l11:1:·\,'i~~-'--"I'II"\';ll'S d(l 1':\I':'I'ill) o \l:l]·iulta.

.vrt. j;;. (J11:Ill\:t/ I \ ' :III\()!'ili:I I \ ( ' \11 1 \ IJI'i.I:111il·',\ 1'1·,'nl.H~I· a IHlIi"i:L
df"l, \IIU ill(·(:lldio. IlI\\'III':'1 Il"lllSI1Illlil-:\ illlllll'di'I!;l.lil('llle. 0111

1"'illWil'll l(l~':'I' :11' '!":1d"! ,I" I ',>1'\'" .I" 1;"IIlIIl,il' 'S. n'" ~e,~'III1,J1l
Ú ~n('l'ota!'i:I (lo Plllil'i:I.:l 1111:11 ~~ 1 n'H':ll'I'I\'~:ll'l dI' tI:11' p:ll't

n
ús

l)llLI':l~; ;ll1ll)l"id:tdl's. 11i) lll:l']ll \'''lI' 1\:11' <I' ;11"h:l di"po;--;lll 1\11 :l\'\,i,~'()
:llll,j 'I'(~dl',ll [I' .

. \1'1. 7li. ~i 1l:1'I l\~!ii\'('!' \'I"'S"ll i l ' 11:\ ~1)I'I'I'\;lri:l dl\ Pqli('ia

11 ""I[II',\o.;';ldll ,lo '["11 1.1'::1:' o :lI'L. i I. .1"""1"'1 o I'sl:II'[OIl:ll'io
Ll/,III" \,'"' ,i '""S"I" :h "III1",I'"i"Jli l ' s "IIII1II1HIl[":I':I'I" lole
,~T:ttlllil';I:"; :10 1\11:1d,I'1 I' :11'll\n C I'I)~!'H I'nlll It l ll ' {lIH1

1'l'
I'Pllllll1l-

11i(':ll"-~(i •
.\1'\.77. () (~orp() iu i l i lnr rljl ~\,di('i:1 011 1\11:tl l !' 1(\1" ('oI'pn (lo pl'i-

lllnir:l- linh:] d:l. ~'u:ll'ni":I() d:1 t '(',\,\,1'. \l'1I 11n lloLi('i:1 do ;\lg'UIIl

ill("I\!\(lio. ollyi:ll':i SIQll dl'lll/)!':! lI11i:1 ,~'l\:l.l'I]:\ (·()tlliil;\l\(bt1;l, por

l1l11 otll('ial ou fwr~:'(\lll() P:ll':! ]i\:/ nlor II SI)I~(\,~':) (") nxnc,nt:ll' :\H

Ol'dOJlS '1
110

ll\!' rO]"('lll Ihd~l~: ;\I1I\lJ'id:l'le. P'lti(',i:l1 uuis ,l:'1':1-

.Iu.u!» [Ili' (':-:: I.i "I'.]' " 11'1 \11/';11 !lu iU"4'ndio.

(',\I'IIIl.i1 \1

,\l'l,. 'jK, () ('OI'JIO 111' 1~1)I\ti'I'II'd:~ ~(lI':\ ;1,qll:ll'Lld;\d
ll

• 11),~'(! '1llll

fI')!' p08si\'C'}, I\J1I pdlli(·j() lll")\ll'j(). 1'\))11 :\1'I'II]lllll(l(l;I(JJOS pal'a

ItiOl'arE:!' d(~ di\'(l~'l():' .~·nJ':ll. .. ;n11 ;1;jlld:UILn o m.iis ntih'i.ans, ,U'\'q

(';\d~l(;:l(j gOl':d do Ill:ltl\l"ial. ;1]llj:llllPlltU p:u':I. :IS PI':IÇ'HS: 8:das
1
1

;1 1'" a 80(']'<1\ uriu , (l,'L:"lo-llt:i í, ,I', (lnl'o,'m:lli:, I' 1':,111'1,0: 1,'1\<10

florn apP:ll'olhl)S [!.\CIIIl\;IH1 j,·u' I' I' 'I1vn!1i(\lIl,\nlPlllr~ nHp~ll\'()Sn p:lra
o::: nxel'l',icins \bs 11 ( 1111);1:--': I' .llli III llil\:!s: illlkilla:-:; Ili\or::;:I1'::'

n 1'(lehl\il·[I.
\d. ,\1. ,\ enf"l'l''''''i" "'I"I\!I' ";"1':', ""[:ll'l'\(lcid" uo 'jlwrl'd.

'I":lnol o o (;Oyel'llo ,jul,,:lr "1'1'''''1'"1" '1'1",,,,,nl\r), l)nUII. "pratici.t
de ~(\I'(I111 ~l ,11)('11111< lll'l\ 111, 1111 1; ',I:I\)I,ll"'illlCllllw p:lrli('u-

bl'P~



ACIOS DU l'UDEl\ EXECUTlVu 1:'l:JI

Parrurrapho unicn. Em quanlo U:LO fÓI' osla1Je!eei,\[l :1 cnf'cr
mnr ia, os dous ('il~llJ·g·iiJe~ V('I1('I'1',10 s.uucn to ,'..;oldo o nl;~p;l. e
clll,:-i~l () sen-iço do dia a ql1e so rofcro o ~ lo dI) a.rí., t7,
so l iui i l.a.r.i ,i oilrig'a<;iio de p.issur visi t« .li.u-i.r as csla<;')cs"
ncud i r ~IOS ('h:nll<Hlu~ oxtr:l()rdillarios. C:1SO cru qne f-:l~ d(~\lc COI1
sidol"l.l' o cümp'II'oCllllOlllo aos i nro nd io«.

AI'I.. t'1I. I'al'a 11I"lhol' l'I\,!'III:11'i,J:,d() lia eolio(,"'::lo das osl.:u:ü"s
II postos. Jl,'" "i,L,,]o do I{io ']0 .l.m oi ro dividida 0111 ,'in,'o
gTandns disll'j('tos: norí «. SIIi. (1;-:11\ ()(i:-iLo (\ ('01111';11: n cada
disLril'lo om t.mlns (\:.;t;1.(:~)(\S fili;\Ps n postos (jll:lll!ns " (iO\,(']'IlO
jllL:';11' ('()lln~llitillln. l(\~'d() nlll ;IUOIH;;IO ;1':'1 1J11i ' l ' ss i ILld (\s (\0

sl'r\:iç'() C o dnSOll\'ol\'ilij(\Il\,\l (lI' (·'.\lla 1)~lil'l'o.
() dislr-iC'to d(l lIol'l,p 1'(}III\I\'j'lt"lli!('I':Í, ;1 :11'1';1 .((lIO v.i i 11nsrio :t

pl';li: 1, FOl'lllosa. :--;;1('('(1 do .\lf(~rns, (~;tlllhú:l, :'awlo e j)ninlt:l,
;ILI' à pl'a(~:l. Vin to n ()ilJ' <111 :-:'nLI)lJl1J:'O: ;1, Sl/;I ('st:1t::l0 pl'ill l'ip;ll

SOl';" ll:l.(;:llllhl"a\ll·(,\.illl() :'t 1',..,L;I/::lll \L1I,jlilll:td:l Esll';u1:l ([n FI~iT()

n. 1'"dl'o Il.
O 110 ('~str) 1'llilliJl'n!t(\w[nl':t :1 :Ú'jl;l d(l~d(\ (J "\],,':il\ll:d dn "\Lu'inha,

1'11:1 do c'Oflsolllnil'O ;--';;11':1[\':1, Sl',~-llil)(!ji :tlc~:l dos ()lll'[\,II;-: o pOl'
00'[:1 :d.e OIl"OIlII':1I':l. d:1. \jlld:l, I'I':li<l ti" :-;"11[:1 1,II"i:l. ,\rs"Il:,[
do <1'11"'1':1. 1'1';\'::1. do :'11"1·,,:,,10 " .\11':11,,1(\~·:1. 01111" l"I':i" ';11:'

"sta,;iio pri nri p.t l.
() do o"sl(' "()lIlPI'oitolld"r.i " 'li'"'' :,[';111 da 1',1:1 do :'Ihaoso

n ViJ'l'IHlOS do lJlatadolll'(l, olldn L(\i';i:1 ~11;1 O~l;I\':10 priJll'ipnl, 11 11 0

sor:i [i~';\,l:l :\ I-:c;II':1l1:t ,li-. F"I'I'" l i. ['"dro Il o 'IS li uhns do
I'lu'ris ('illn :-:Ol'\'(\lil ou viororu :t sl\l'\i[' os MllbllJ'l)ú~:-:: d(l(JIlolln

ln.lo.
() ('olllJ',tl 1'lllll\I!'oholldnr';i. ;1 ;ll'C'(t dl~.sdo o lWll:lI!l-ll!]'O u I.: ;'l

IIl"ria,
,\ ('.>la(;:lo pi'ill"ip',[ .>"I':i 0'1'1111'1..[ :tdll:d do COI'I" , "" I,!'",:a

.1:1. i\,'el:uíl:u::lO.
O (lo sul snl';l eon~t.iLltidfl ]I('la ;ll'n:l f'l/I1Jli'(~h(\ndjd;l. d\~~dn ()

lae,.Q'4I dn:-:l L('(\(~S :llc fl (';'ll.'~ ri:!. (~l()I'i:l. ~ ;1 ~I!a (\,...;l:II:;lf) pl'itl('ip:d
S()l';t U:lS pI'os:illlid;lIlr\s df) 1:tl'gll do C;dlnln, Jjlln 01';1[,;'1. \'I))lllJ a
rir) oosto. li~-ada .is l i uh.i, dp (':lITis \1\\1 1 ~nl'\'OJIl lill \'11\['1',111 Jl

~(\I'vil' O~ suhurbios d('~-),~, lado <]:1, j,jd:lflo.
Todas a> '~"Ia,:ües fical':lo l;~:lll"s pOI' Dl'par'llhos Idc,~l'a

I,hico~ ao '111:11'(,,1 o nos I",slos '1110 lhes 1'01"'111 subor.l iu.ulo«. o
tf'l':10 na f:II'h:lda do o(lilil'in, OH ('lIl ol\IJ'Il Illp':l-r' 11(~11l \ i~i\(~l,
O diHtil'O qll(~ I~Oll1() tacs :lS ;q:;si,~'Il:tlo,

,\I'\. .'-:l. .\8 1'I':II;a8 SIlO ol"'i~':1d,,s a pc ruoi ta:: no '1""1'[,,1
:tillda IlJI'SlllO 1\~~I:llJll() de rol!.,t:t. wlI\'o fJ.Í (jhli\'{~rt'1l1 Ji(',(lll(';1 do
dirnet.Ol' ,L!1'L';11~ 'I'!" c:-:-:-I.(IJldc'I',i c~ll~ I.tvo r Sj)IIIl~llto ;l(tll(lJI:l~ 1{1l(;

() Jl1~rl't'OI'(\lIl.

.\os olli"l:Jns, POI'("lll. ~.:r') l[tt:tlldo (l~Li\'(\nIJl1 dl' ',I))'vil:/) ;-;0

oxigit,~t a pOI'!llanUllI'i:L uo ql1a,!'l01 á noite.
rll~ U OltLI'OS, on trtvla ní o , nio ll()d~\l';lO :111h~l:l],-sc p:ll'~l lfl~:tl'

nrn fllH' 11:'10 f:8,j:l ollyidn o lOi{llf: l do ~illil <1n igl'nj:i 1111 S. Vr';IIl
~'i:sco de Il:\tlla~ :-;nlll lic'\lll::1. o·-:p(\I'ial do dil'eclol' i2,·I~]':d.

AI'I. t':!, I) <I i I'OC!.O!' gol'''] Ó ,'olllpolOllio para ('OIl('OUO!' II:li"a
:í.S pl'a<;lls quo a I'O'IUOI'Ol'(\Ill, IIIIla voz '1110 lonhaw UIllll'lol.llllo o
!()I11PO 00 f,Oll :lJir't~mentn : (1 [,Píll Ilf:rilll 'III"BOO fór \111'ifl":,<ln
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polos 1l11\1)ie()s <lo C()]'l'() ,,,"1'1'01'1)111 d,' III()IOSLi" ill'~UI':IV(,I. OU so

('onlH)cl)i' (ln sua, ilUtpLLd:i"u pa!'a () :-':('l'\,L(:n de hOll1\)oil'os -,
~\.l'L, :..n, t } fol'lloeillll\llLII II() ]';\l1l'11O () diol:1. dns praças se

ra,l':i P()]' 1'()ltLraln e()!1I <'II i:< I'.. a[J[J]'()\':1I1o ]Jo\o ('OVOl'JlO;

II)]Jdo-so mu i!o 1.1ll :1iil'llI':l() :I 11":diJ:III/). 11111l1\ti<\llllo o IH'opa-

ra,,':)() (ll)s !~"{~II('l'(\S.
\ illll'"I'I:'lll'ill l'oSI""'li"'( dl\S"()IIL:lr--;o-1t:, <\" pl'llI;:I. 11" folh:t

d(~ mou í.». P:ll';1. ;-:,ni' 1"'III.I"'~':ll(l ;lflS r()I'IlO('o(lol'o~ IH)lo uhuo-
'\::1 d(~ :1('f'ÚI,do l"'111 '1:-': li\'l';IIlI:;IS (OlillCul'idas polo Mnjor
;1,jIH!;\IILn. () di!'i'l'I(}I' ,~'jll';11 (l,,;-.:;,rl,:!!]('!l;I]";i ;I(!llnll:ls Pl';H::IS fl'lo,
'<oltdn (':I::::ld:l:-; nu de lliu ('Olll!II('!;I. () sn!i('il:II'l'lll. ('01111:1 11to (1 110

d·;\lti ll:)l) l'n~lllt(· PI'(),Íllizo ;l(l ~I\l'\'ij:().
Art. :--:t. A's I"',,,:a;; :'I'Lili,"'s 'I'I/) , 11\"111 ,IOB so]'vi<:os

]"'''III'io-; 1\" (""'1'0, d""':ill""III:11'1'11I oul.rus OSPÜl'i'H)S. contO
;111ílILl.d;I:-'.;l :I\'hill'jl) di) dil'(lr"\ol' !...!oI';ll. ~'I';llifi('a('l)OS lllnllS:U~S
,,,,':1111,['" illll'ol'[:lII"i:l ,[""", :",,'~i(:o~" '1J"lJilil,,<:bos lll'iist.il'llS,

~\l'l, ~~. 11 :11'; 1 (''..;.''I'l1{>!.ll dll Ili:-:-pl1Slo llO :\rli,~'o pl'c(~()(l('llt(~
fi(';1Il1 ('I'(\:\d:\,", 1I11;111'U l':'L(I,r~'l)l"i:I-': I!l~ ~~I·aLillf':\('()(~s. HClldn: de :{U:--;
1"'1';1 oS "l"'I':"';'lô di' t" "\:'.""', dI' '~II'; I':tl':' o~ di, ôl'gllllda;
r1l~ 'I;)~ 11:1]';1. os .lo l(ll"f'(lil':1 (I dl~ lll~ P:1I';\. o:; do filiada.

E:..d,;IS lI:L'1 dl\\('l';l() (1\(·(~rl{~J'. l\lJ Lo[::l,;i qll:lnli:
t
,

111l'llS:11
.vrt . ~!'l, ;.\0 illl'el'io\' flll 1':11! ! ) 1'1l11l11\;1Ild:llll(~ dl~ posto d(~sl.;l-

(';](111 ~('l';L ;\I~(\ll:l(!:l Ill:llS 1\1:1:1 ,'..'r:11.iti(·;II::1() J1d' l nlior»: d(~ IU~
11\!'llS:U:K .

.\1'\. ~{;. (~):I:lllfl() llr:11 lllld,\[' ("()II!;!\, ('()Ill u tn :ll)11WLlld,(~ [0\°-

ll(,('lHH'Ili,() d·;l~/II:t. \1:11':1 ()~ \11 lldin~, ll:1;..2::11'-Sf'-h'l& lI:1 s(~('l'eU,ria.
do ('01')"), PUI' 1':]([;, I,il'" <\':1'11:' p:,rLil'IIi:lJ''1'IC 1'1-'1' IILilisIld:<,:t

(tll:111l.L:l do ~!:,(Hlil,
.vrt . NS. 1':111 (':\<ll~ 11'1-1;11':-; I) r1il'('l o LOi" g-nl'~d 1'('qIIISILII",i,

dil'nl.'I,:lllH'lllu 1\ Cill ll.Olltl\ ~lilli~l.l'l) ela, A.~-'"I'i('ldllll':l. dn:-:i ('0111-

lll;llld:llllf
l

:-: df~ ('()rp(l< f' ('111\r",~ dl\ ('~L;lhnl('('illlnllt()~ }lull!icos
('i\'i:-.: 011 lllilil.:lJof\,~, () ;\ll'~;ljl) dn 1\1)1: j\1\"ll:..:~il:ll'. (: (';·d(~ ll.« ;-:(~l':i
lll'(':-:.l;\dll r-om Ill',o.;flll10i:l.

A!'t. ~i_)o Fi(':l P~\.I)l'(\.'":i-';:llIl{lll1l" \'0d:lr!l) ;10S nlllp!O(\.~o;j(l(1s (10
('(ll'\ln dl\ H()lIdlf~il'():-;, 11;1~~ Ol"":lsi,-il's do iJl(TIH.lio. l'n('(~lJ('I'nllt
o!'dnllS. jlll:!idr1s on Llll'1l1:111.'tl1oj do ql\:dqllUl' 1l;l,Lltl'nZ:I.;1, ll;io

S('i' \lo\, illl,('1'jllndio (ln r1i:"',"in1' do S(~l'\·i(":() ti!) f\:\lil}('(:'tO,

v rl.. ~):). () (;()\'('1'il(l ;111,!.-"ill('!lLll,;ol& llrl:-; OIlI':lll:llllOlllos plllllL('OS,

o 1111I1Jl'!'O dn 1'1),~"i,'";\J'()S d",Lil\;ldos:1. fnl'l\l'('()]' :I,:~"ll:l" ;1(1 Cnt'\lo elo
j)()lltllnLI'{';';& dn ll\(ldu l(111\ I'lll 1':II1:L lUi) 11\(~tJ"(lS d(~ í'sl,('ll'-:i;~'n h;l;j:t

1111\ dn:':ilns ~qlll;ll'nlhlls.
I)al';l.r~"I':tpl1(l 11li i(,o. 1'1'0\" L(ll'II(' L:ll';i iglt:lllllOlllo P:\l';t ([110. hf-;lf1-

!lnlf'f'ido lllll SÓ typo dn l'll::,I';1 t~;lr':l li CllI'pU di' Ikl1l\h,~il'():~~. s(~i:t,
(.Jll~ ;lr'nil'.l }lnh l'{)p:ldi(:;lll l'Oilt]lc\Pll!n 'I'!" ti 1,'(11' d(\ ~tS~{~l1t~II' Or--_~
1'(~,I~:"i;-)tl'n,'-.i 1111:-; (\n('~lll;! nl(\llllc,. n; I ]',jnSltlO 1110do 1,roC'odcrft COfH

1'l'!:lf:;-lll ;lf'S l'(~.'--,:'isll'():-; (11',)1 ill:\dll~; ;!() ;;f'I,yj('n c1(' il'l'i~":tcilo d~l
('id;ldn q11/', IHll' SII;I \-(IZ. Sil!' 111.i1i~;1l1()s lll'ln '('(;l"l)O dI)
l~nH)ll(\il'nS 11;IS (WI':lSLI'WS i lj('J\lldil)~.

\]'1:. qlo Ex! illl'!O () i[]I'f lldill. o din~('lnl' f\'f'l':tI nniri~lr(i aI)

\lillis\C'l'i() d:\ -\~'"l'il'ld\111';1 d'llldll 1'41111:1 dI' t()d;~s ;lS (lr"('ll-rn~n('i:lS
11;1\"jd;l ,;l "(I1i:-"l:--) '"I!lid;, 411\ 111'(J:"111Ul\Cl' rIo in:,'(;lldio ~ rla
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soceorros recebidos e por quem prestados; as autoridades civis
01\ militares que, presentes no local do incendio, houverem
directa ou indirectamento auxiliado o serviço de extincção.

Art. 92. Os nomes dos individuas, que houverem praticado
actos extrnordinnrios com risco da própria vida, ou salvado a
de qualquer pessoa com perigo da sua, serão mencionados esp~
cialmento na parte do dircctor geral ao Ministro da Agr-i
cultura.

Art. 9;3. O Governo, qun udo as necessidades do serviço exi
girem, podora nugrnentur o pessoal do Corpo distr ihuiudo o
accrescimo pelas secções existentes, 01\ crcando outras secções
conforme fOI' muis convouicnto, ouvindo a respeito o .lircctor
goraI.

Art. 94, O director goraI tom compotoucia para, dnrnnto o
trabalho do cxtincção, fnzor r-ot.ir.u- ou mandar rotirar por uma
praçn 'I ual'l uor possou ostranha u" Corpo quo ingerir-se no
sorviço; roquisitnndo, si ca[',wol·. o .urxil io da uutoridado
policial pi-csonto, 'jUO não po,lol'[~ uO,')'al-o.

Art. \)5. O official '[UO, 1'01' sou ostado valotndinario, não
sntisüzor as condiçõos do robustez physicn , noeossarias para o
serviço do Corpo, será. por ordom do Govor no o sobro t-oproson
t:ll;ão do dirnctor goraI, inspocciom.do pola. Junta militar do
S:U1do do EXOI"'itO, O, conformo a opiniiio dosta, so procodorá do
nccórdo com a doutrina do art. 4,3 do prosonto rcgulnmonto,

Neste caso, si o officiul contar mais de :30 annos de serviço,
computados, de accôrdo com as disposições deste regulamento,
lho será dada n reforma' com soldo e etapa, conforme :1, sua
patente.

São extensivos aos actuacs oíficiaes e praças os favores e
onus concedidos neste rovulamonto, porloudo requerer, no
prazo do 15 dias, sua demissão do serviço todo uqucllo 'lUe
não se sujeitar as disposições ahi estabcloci.lns .

Ar-t. !)G. Os actuaes instructoros passarão :1, SOl' douomi
nados co.ul jicoantcs ; o "hofo aj udanto secretario o o cncar
regado da arrecadação goral almo:cari(e; o chefe de secção
chefe de serviço e os cocheiros o carroceiros coruiuct orcs •
. Art. D7, Os nctuacs commnndantes do estação continuarão

n usar dos distinctivos do posto de Tenente, 'lue lhes foi mar
eado paIo Aviso n,;3 de 17 de .In.neiro do '-'OITonte armo, e corno
tuos concorrcrüo com os coadjuvuntos, nas prouroçõc» aos
postos de Capitão comman.lanto de secção.

Alt. 98. A Illma. Camnra Municipal rogulará as construecõos
do modo quo 01Il todos os pr-odios haja faci l accosso aos telhados ;
'1"0 os marloiramontos fi'juolll isolados. ,lo UUl a outro prodio,
pOl' ruoin de parodos do fogo: n 'luO as taeaniç:ts ou omponos
fi q uom cobertos, para ovitnr os f,'o'luolllos ''l'SOS do ]JI'ol"lg:o;:lo
do incondio por osso ponto.

Providouoinrú i,guallllon Lo so!II'O " gll:trda o «onnuorci« das
substancins explosivas o ,lo facil COIllIJI1S[;10, marcando as
'1lwnl.idados '1'1<', do ca,!:t uma. po.lom ""l" cOl1sOl'vad"" nas
casaR COllllIlOL'ci:IAS, oXl'0st:lI~ á vonda ou mC/31J1O oru d0l'usito.

ronsu EtE!:u'r"o l~RI 78
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Exercera a maior fiscalisaçfío para ql10 os cáes, trapiches e
pontes deem fácil accesso as bomhas, de modo que, nas occasiões
de ineendio pelas vizinhanças, se possa estabeloeer com a
ma"im:\ urgencia o serviço das mesmas bombas o mais proximo

possivol do mar.
Art. \)\'. A marc1w, do troll\ (lo Corpo de Bomhoiros, quando

ellama,do para incendio, será pelo caminho mais curto e com a

maior colcridade poss ivel.Para dar signal de sua passrq,'cm, tral'f10 as viaturas fortes
campas, tocando seguidamonte em todo o tr:'jocto, maximé no
cru~,\l1lol11o das ruas. N:'(l so tratando por ólll deste ser'viço ur-:
gentc, serão observad,'s as j1lcdid:ls poli<'iaes o lllunicipaes a
rCBI'0ito elo transito .lo \'ohiculos pobs ru:<s ela cidado.

Art. 100. Nos casoS OIl1issos IICStO rcgnlamonto c eoucor
nentos Ü. (\('onomia. discipliu:t c instl"ll'Ç:io do Corpo. o ao modo
pratico ,le cnmprirom os elllp1'O'-:':1l1os os sous doveres, provi
deneiar:i. o Ministro c Sccretal'io do Est:lflo dos Nogocios da
Agl'icultura" Commorcio () Ohras publicai', com as instrucções

nocnss:ll'i:ls,
Art. 101. Ficam sujoitos ;'li, pnuas ele ,lcsobodioncia on as

que coubcr 11[1, legisla(io vi~'onto, os infl'flctoros dns dispo
sições do prosante rO,é!'111:Illlr'l\to quando pum o casO não

houver oxpro,.<sa algulll:!, outrn.

o prosente rog
l1h\lllollto

ser,;' submctticlo á upprovação do
Podar Logislativo, 0111 sua primoira rounião, pondo-se, porem,
dosde já, om vigor aô llloc\irlas ,b alça,ln do Poder Executivo.

Palacio do Rio de J:I!lciru em 17 do lJOZCIll1.n'O do 1881,

Jose Antonio 8amivI(.
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Quadro A do pessoaL do Oorpo do D01Ubciros a
que SO reforo O ar't. 40 <.10 rcgnlau'Lcnto <.lo.'31:a
data

Gru.luaçõcs

~
Tonen te-Corono l dircctor gorai .
Major njudnnto .

Estado-maior Cal'it:io 1" cirllrgiiio .
do COI·IH) jTononto 2° (lilo: .

rAlferes s,wrOlal'[o .
.Alfrn-os almoxnr ifo .

Capitâos conunandantcs do socç:io .
Torioutos coadj uvantos .

•Alferos chofos d,) (;sta(;ão ..•......................
1"'< sargentos chofos do serviço .
2°·; sargontos chofos do turtun .
Ca bos do osquadra c!rofos do bomba , ·

{Artifieos .
,Tmbalhadoros .

Bomboi ros •. 'lApI'oll!lizos ' .
,Conductoros .
\Cornotoiros .

1
1
1
1
1
1
3
3
:l
3

12
24
30

100
80
30

(j

Total .•.... ,. . . . . . . .. .. . . :lOO

Pnlucio do Rio do Juuoiro, 17 do lJohombro do 1"81. - Jose
..:In/onio Secraiva,



Tabcll.a D dos vonchllentos dos o m ofa es e praças <lo Corpo do DOJUbelros, a que se
reforc o art. 11 do regula:rncnto desta data

N>
W
<:r.l

YE:-iCI.\IE:liTOS

;1 !'0i1ento-Coroncl Direr tor gCi'~I .

Ll~I;~it~·o·:".'.~:", ~ ',::::::::::::: '~Jl~l~~llllrt~úil;":"".·.:', ..',::::::
li :nr~er'~~~::.'::::::::.: ::::: ~:'~'~~;ri~''''''':::::: :::::::::
I Alferes ~-\lIllOXal'ifL'" ., •••••••.•••••
i Ll.{Jitão.•..••.•....•••.... 0'0 l:ümmalldantc 110 secção •.•.
i Tenente Coudju vauto ..
i .vlrerus .•......•.•.••• u •• 0_' Chofo de est acão ,"
.1
1 I» sargento •. 0.0 •••••••• 0'0 •• Chefe de sorviço •....•. o ••••

_ 2,0 dito ..••• 0 ••••••••• 0.0 ••••• Chofe de turma.o .

'I Cabo <le eS'1uadr a Chef? de bomba .•
.\rtlllee; ..

I \ Trahalhadore.' •..•..••.•....li Bombeiros...... Aprendizes ..
. I Conducto res ..
11 Corneteiro; .

...
~
s
'?o
o
'":=
'"~
'"8
~

<o

8;400,~
G:OOO,'lOOO
3:000,)000
~:t60,)OOO
! :680,)000
1: 680,)000
3:000~OOO
~:t6uBOOO
1: HO,jOOO
1 :095EOOO

9 12,}500
766!!500
730;;000
730gooo
547S5QO
73U8000
730SOOO

TOTAL POR
ANi'íO

700,,000
500.'OOJ
~tt,'0ü0
;;0,,000
~O,)OOO
~\I,5000
90.'000
30booo

~IENSAL

;OLDO I ETAPA IGRATIFICAÇÃO

SUO
300

DURILJ

I I GRATI-
SOLDO E T,APA I FICAÇÃO

I I:::::::: :::::::: ::::::::1:::::::: .:':':;
........ IOO,SII\~1 m.)l'!})
.... . • .. 70.;()();} lilHI()()
........ GO.,OOO "0.;00')
. . • . • . •. liU.'.OOJ 60,)1)1'0
........ 11~J"Il()(J uON1UO
." :O,)OW 60.0:)1)

.. W;úOO Glt.)DOO
1,)1100 1,~\JOO 1;,000. • .. .. ..

800 lb{j(Jt) :00 • ..
600 ROO i 00 .. .
500 80U iUO .
500 800 ,00 ..

800 700 .
800 ,00 .
800 700 .

CARGOSGRAIJUAGüES

Observaçõcs

Ii'entrc as praças artíüco s serão oscolhi dns os telcgruphistas, machinistas, couduetoros de rnnchiuas, carpinteiros, pedreiros, soldadores,
corrcoiros, pintores, etc., uecessarios ás oítlcinus do Corpo; abonando-se aos escolhidos uma gratificação pro ~jborc proporcional á impor
t ancia dos serviços que prestarem, de accordo com a doutrina dos arts. 84 c 85 do di to regulamento.

Palací o do Rio de Janeiro em 17 de Dezembr o de t88t.-José AntonioSaraiva.
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To.bella O do fardalllen"to o. quo se refere o oapt..
"tulo VIII do rogulo.n1ont;o des"ta dat;a

PIÇAS DE FAnDAMENTO
TEMPO

DE DUHAÇÃO
pnEços DB UNIDADES

=-"======='i===~=~~~-~_-_._--

Blusa de hr im pardo•••••
~alç~ de hritu pardo .....
Canusn do 1ll0I'UII ••••••••
Gravata de seda ..
Bota. do bezerro ..
Capacete .
Blusa de pauno .
Calça de pallno ..
Jaquetão de pallllu .

4 mozes

t anuo
2 annos.
'~ :LllIIOS

A média dos preços pagos nos
fOl'llOcimentos do exercido
nuterior autorizados pelo
GOVCI'IJO.

. Palaeío do Rio de Janeiro em 17 do Dczerubrode tRRt.-José Alltonio8araiva.
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Postura.s da. Il.lrna. Oall"lara. a que se refere o
§ 9° ~lo art. G:~ ct o presente regulanl.ento

§ 20. As pessoas que voudom agna em pipa ou em barril,
conduzida em carroças ()\1 cruros, snri,o obl'ig-adas a conserva
rem de noite cheios (l'agua, afim do ucud ir-om com promptidão
a I]ualqnor incondio .

A Il lma, Camara Municipo.l desl.n muito Ioal e horoica ci
dade de S. Sebastião do Rio do Jnnoiro :

Faz saber qno. em subst i l.uicâo (lo ~ 20 do titulo lO, soe
ção 2~ do respectivo codigo o da de IH de Março do 1R51, foi
npprovada por portar ia do Miu ist orio do Imporio do 19 de
Abr il ul l.imo, a soguinlc posturu :

Art. 1. o A obrigação iurposta 110 § 20, tit. 10 da socção 2"
do codig» de posturas aos carroceiros ll'ap;Uit do conservarem
cheios os cnrros on cal'rOÇas .lurnuto a noite, fica Limitada tis
carroças ou cn.rros a (PU) tocar esse sorviço por escala OUl
cada noite. Para esse fim snri'io <'enolados pelo fiscal da fro
guozi«, sede da Illrnn.. Caiuarn Muu ioipnl, no prazo de 15 dias,
lodos os carros o ctlrroça~, pelos SOllS n umoros, donos e cou
ductoros e mensalmcnte pelo mesmo fiscal serú escalado o
serviço do cadn noito na raz:1fl do um docimo do numero do
carros ou carroças arroladus ,

Art. 2.° 08 donos ou eondnr-Ioro-, dos refcri.los carros e carro
ças que não as flzor-em nrro lar no prazo mnrcndo, o bem
assim aquellus que forem cn"lllür:tdas vasin s nas noites quc
lhes couber esse onus pOl' escala, i ncorrcrüo na multa de 208,
dobrada na reincidoncin, sendo-lhe cassada a Iicenca .

Art. 3,0 08 donos ou conductores das carroças, a qua
couber o serviço, ser110 ohriira.los a comparecer inuuediata
mente no log'ar do iuc endio e rceeberão por emh uma 5~ dos
cofres da Illma , Camara Xlunic.ipal , incorrendo na multa de
20$ os qne se apresentarem com demora n:10 justificada; e na
mesma multa e na per-la ,la, lioon','n (I~ 'luo não se npresen
turcm,

Art. 4." Fica dorog'ada a pnsuu-n c.mstanto do edital do 4 de
Abril de 1851. Paço da Illma. Cnmnrn Municipal do Rio de
Janeiro em 31 de Janeiro do 187ü,-Eu, Luiz Joaquim de Gou
vêa, secrela~o, o subscrovi,

E, pam que choguo [l nní iciu a todos, mandou publicnr o
presente edital.

Paço da Illma, Camara Muu icipal do Rio de Janeiro em 17
do Maio de 1876.
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DECRETO N. 8338- DE liDE DEZE~!BRO DE :1.881.

1239

Manda observar o Itogularuento para exncução da Lei n, 876 do 10 do Setem
bro de 1836.

Usando da attribuição que Me confere o art. :1.02, ~ 12, da
Constituição do Imporia, e para execução da Lei n. 870 de lO
de Setembro de 185li, que autorizou o Governo Imperial a
incorporar companhias para pesca, salga e sécca de peixe no
litoral e rios do Imporia, Hei 1'01' bem Ordenar que se
observe o Ilegulnmento que com este baixa asslgnndo por
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocies da Fnzeuda e interino dos da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Pnlacio do Rio de Janeiro em 17 de
Dezembro de 18tH, 600 da Independencla e do Imporlo ,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Ios« Antonio Scraioa,

Regulamento para a execução do Decreto Legis
lativo n. 8'76 de 10 de Setembro de 1856, a que
se refere o Decreto n, 8338 desta data

Art. 1.0 O litoral da costa do Brazil fica dividido, para os
fins do Decreto n, 8ili de 'lO de Setembro de 18ã6, e deste
regulamento, em tres dlstrictos, que denominar-se-hão - do
norte, do centro e do sul.

O primeiro abrange as aguns da costa braztleírn, desde os
limites do Imperio, com a Guyal1a Iranceza até o cabo de
S. Roque.

O segundo li limitado pelus cabos de S. Baque e de
S.'l'homé.

O terceiro cornprehondo a costa entre este ultimo cabo e o
Chuy, na Provincia de S. Pedro do Rio (}rande do Sul.

Art , 2.0 Em cada um destes dlstrictos estão Incluídos os
rios que dosaguam na respectiva posta.

Art , 3.0 A uma das companhias existentes, ou que so
incorporarem, parti pesca, salga e sécea de peixe no litoral
e nos rios de cada uni destes districtos, o Governo concederá
todos ou alguns dos seguintes favares:

§ Lo Garuntla de juro até r> %, e por tempo que não ex
ceda a cinco annos, aos capitaes eífectivarnento empregados
na acquísição das embarcações e aprestos necessarios para a
pescaria, e no estabelecimento de feitorias para serviço da
salga e sécca e abrigo do pessoal e material da companhia.
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§ 2.° Concessão de marinhas (I terrenos puhlícos nas ilhas
e costas de terra firmo para íuudaçãn tias ditas feitorias.

§ 3.° Isenção por lO atl\ 20 annos: [0, de direitos lIe im
portação e dos materlacs indisnensaveí« ao serviço das com
panhias; 2-, dos direitos do exportação e dos de consumo
do peixe salgado ou sêcco, quo rol' pescado o preparado pelas
companhias ; 3°, do recrutamento para o Exercito e doserviço
da guarda nacional a todus Ih individues utilmente empre
gados no trafego lias comp,'i nhias ; IfO, di) recrutamento para
a Marinha em tempo de paz aos ditos individues, e, ainda
em tempo de guerra, aos 11;llriJl~s das embarcações, aos moços
ou aprendizes menores do IH anuos e aos mestres ou dircc
toros dos trabalhos nas Ioitorias o

Art. 'L o Para a concessão desses favores íerãn preferencia:
i O, as eompauhins j:i incorpor.ulas, que estiverem Iunccio
nsndo, provando quo PO'8111'1I1 :I.S r:lCuldalllls nccessarias para
abastecerem os respectivos uu-rrndos, o entre estas compnnhlns
a que Iór mais antiga c mothor tiver sorvido o publico ; 2°, as
companhias que pruuciro se incorporarem depois deste rcgu
lamento.

Art. D.° A concessão de todos ou de alguns destes Iavores
será feita por contrato, \lIJ qual a companhia conccssiouariu
obrigar-se-ha:

~ 1.° A submetter á npprovaçâo do Governo a tabella dos
preços do peixe fresco, SC'ITO ou salgado, segundo suas
categorias ou qualidades, a qual depois de approvada não
poderá ser alterada sem pI'l'Il1is<iIJ do mesmo Gcverno, mas
Jlcará sujeita ti revisão truueusal, ou quautlo a companhia
demonstrar a ncocssídndo I[n revisão.

§ 2.° A não admitlir escravos em qualquer de seus serviços,
nem estrangeiros em llUITlI'I'O superior ;01 quinta parte da
trlpolação e dos pescadores ompregndos em suas emhar
cações.

§ a.o A receber e sustentar gr:1tuitalllente, durante o pri
meiro anuo, os orphãos pobres, filhos de pescadores, ou
quaesqucr outros qUI\ lhe ror.-m rernettidos pelos Juizes di)

Orphiios. O uumorn ill'stl's 11I('lIiIIOS sorá Ilxado no cnntrnto ,
e hem assim :1 illallll qUI' dl'vem trr para sua ;1I11lIiss:io.

§ /1.° A prestar ;11',..;11', tuuu i nns ('llueaçiio religiosa e in
strucção elementar; Il ahouar-Ihcs do scgundn anue em
diante o salário lixado no cnntrato de que fulla o pnragrnpho
anterior. Deste salario scra detluzitla a somma precisa para
a alimentacão e vostunrío dos meninos, sondo recolhido o
resto á Caixa Economica que o respectivo Juiz de Orphãos
designar, da qual nenhuma souima será levantada sem
ordem do mesmo Jniz .

§ D.o A fazer admittir os orphãos em alguma das ordens
terceiras que mantêm hospítnes para seus irmãos necessitados,
devendo a quantia necessaria para isto SOl' descontada no
salario que os orphãos tiverem de receber.

§ 6.° A communícar annualmente ao respectivo Juiz de
Orphãos, não só o adiautnrucuto dos meninos nas matorias da
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ínstrucção elementar, mns também a conta do seu pcculio
recolhido á Caixa Ecouomica.

~ 7.° A remetterao Ministnrío da Agricultura, Commercio
e Obras Publioas, com o relator-in e balanços de que falia o De
creto n. 2679 de 3 de Novembro de 18tj(), noticia circum
stnnciada do progresso dos mesmos orphãos.

A inohservancia ou transgressão destas clausulas darú lagar
á imposição de multa de 200/$ ,1 I:0001~' conforme as cireum
staneías que attenuarem ou ag-gravarem a falta. Si, porém, a
companhia coneessíonarin não quizcr eumprir o disposto no
§ :3°, ou interromper sua execuçào, ser-lhe-huo cassados todos
os favores, e ella será obrigada a restituir as sornmas rece
bidas a titulo de garantia de juro, flcando para isto hypothe
cados ao Estado o material Iluctunute I' as demais prupriedadcs
que possuir.

Art. (i.o No contrato que a companhiu celehrar.flxar-se ha
o máximo do capital quo puder.i gozar tia gar'lI1tia de juro
de ti %, mas a companhia 11:10 ter:'( direito a esta garantia
senão sobre os capitaes que etlectívamcnto estiverem empro
gados, conforme demonstrarem os exumes e as avaliações que
o Governo mandar proceder, de accõrdo com este regula
mento.

Art. 7.° Si a gnrantla de juros Iôr concedida, PUI'U flxar-se
o maximo do capital garantido, o Ministro da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas nomeará urna commíssão de
perítos ullrn de avaliar os bens em quo tiver sido empregado
o fundo social.

Si a companhia não estiver ainda íuncciouando, o exume
recahír.i sobro as contas dos olJjectos adquiridos pela empreza
para o trafego, os quaos serão tarnhein avaliados,

No capital da companhia que tiver dI' gozar de gaI'.1l1tia 11110
serão ineJuidas as sornmas despend idas com a acquisição de
qualquer privilegio ou concossão tio Governo.

Para facilitar o trabalho desta commissão, n companhia
Iranqueani aos respectivos membros o exume do sua cscri
pturação ,

Art. 8." Designados pela companhia os pontos de mntinhas
e terrenos puhlicos, nas ilhas ou lUIS costas de terra /irme
pnra a íun dação das suas Icitnrlns. o Governo os mandará
medir e rlernnrcar por ('mprpgados SPIIS, mas por conIn da
coucessionn ria.

Art. 9. ° Para o eflectivo gozo da isenção dI'. direitos 110.
consumo aos objectos importados o indi-uensavels ao seu tra
fego, as companhias concossionnrins npresentarão annual
mente ao Tribunal rioThesouro a relação desses ohjeetos, espe
cíflcando sua qualidade e a quantldade que teruo de importar
no anno seguinte.

O Tribunal poderá alterar esta relação, excluindo alguns
artigos, diminuindo a quantidade, ou substituindo a qua
lidade delles, sem quo tia decisão caiba ás eoncessiouarias
nenhum recurso.

Art. 10. Verificando-se que qualquer das companhias con
cessionarias vendou objectos importados com isenção de
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direitos, a companhia incorre!':'! na multa de 1. :0001$. impos
ta pelo Ministerin da Agricultura, Commercío e Obras Puhli
cas, e na reincidencin ser-lhe-hão (:assndos os favores conce
didos, e a administração e ~erencia da companhia incorrerão
na pena de um a seis uiezos de prisão.

Art. í L A isenção do recrutamento para o Exercito e para
a Marinha, e a isenção do serv iço da guarda uncional, serão
reguladas pela Lei n. 2;j;j(j de ::!(j de Setemhro de 1.874 e Regu
larnentô upprovado pelo Of:l:reto n. ;;88[ do 27 d') Fevereiro
de 1.87;]. e pelns sel"'lliuks cl.rusn lns :

La As companhias couccssíonurlns requererão esta isenção
pelo Miuisterin da Agricultu ra, Commercio e Obras Publicas,
juntando relação nomiual dos 11tH) devem gozar della,

Nesta relação, além do nome, especillcar-sc-hâo a idade,
naturalidade, Illinçào, esUIc10 civ il, protíssão, estatura, cõr e
todos os signaes distiucuvus dos ísenrondos.

O numero destes podnrú 5l'r dirnin nido a prudente arbítrio
do Mínísterio da Agriculturu, Conunercío e Obras Publicas.

2. a Esta isenção cessa desde fine os isentados deixarem o
serviço das companhias, as 1J1laeS ohripar-se-hão por termo
assignado na Secretnna do Miuisterio tia Agricultura, Com
mcrcio e Obras l'uhlicas :i «ouununicar doutro de oito dias ás
autoridades competentes os nomes e mais clrcumstaucias
declaradas na clausula anterior dos individuos isentos que
não continuarem ao SI'U sr-rvir-«.

Art , 12. A companhia IILH\ f,'>r diminuta nas especiflcações
da clausula la do artig-o 111I!l\cudollto, com o propósito de
illudir a lei e obter por esq f,"rma maior numero de isenta
dos, íucorrerú na multa r11~ ,iDO;) 1i 1:000~ e sua administra
c50 ou gereneia na pena de prisào de um a seis mezes .
. Na mesma multa incorrer:'! a companhia. e sua administra
ção na pena acima mencionada, pela transgressão dll clausula
2" do citado artigo.

No caso de relncidencie, :t1('II) da multa, :t companhia per
deriÍ o direito nos tnvorc- que lhe tiverem sido concedidos.

Art , 13. Nas baldas, 1:11,:I'ada,; ou ainda nos mares da costa,
comprehendidos nos seus dlstricíns, IIS companhias concessio
narins nuo prej udicn rüo de 11('1\ h111113 Iürma, nem impedírã o
o exercício da poscn :I qualquer p:\rticulilr, antes prestar-lhes
Ido todos os auxílios I' 1111115 o'Jicill.'; iÍl.' que carcçum ; uutrosim
respeitarão n:IS IIICSlIJaS Itnhias () enseadas os cercados, chi

"Ilueiros ou depositas partil'llla!'I's para 11 [dH, que legalmente
tiverem sido construidos.

A Infracçâo deste arlil"o obriga a compan hia a reparar o
dnrnnn causado, indemruzar o:; lucros cessantes dos proprío
tarios desses cercados ou depositas, e fal-a incorrer na multa
de :lOO;~ a tiOO!~ imposta pelo mcucioundo Miuistet'io ,

Art. 14. A pesca fluvial tic:! sujeita ás seguintes regras,
que serão observadas quer [Hd ~IS eOI1l pauhias concessionarias,
quer por quaesquer outros pcscnrlorcs:

La E' prohibido collocar nus rios navegaveis ou canncs pu
blicos cercas, tapamcntos ou quaesquer apparelhos que imo
peçam inteiramente a passagem do peixe. Os contrnventores
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ou ínfractores incorrerão na multa de 1108 a 9006, e indern
nizarão os prejuízos, sendo os npparelhos retfrados :í custa
delles e destruidos por ordem da autoridade.

2.· E' prohihido lançar nas aguas drogas ou substancias ve
nenosas ou. ainda destinadas somente a embriagar o peixe,
sob multa de 50,~ li 200t~, e soh pena de prisão de um li tres
mezes,

3.' E' prohihido pescar fúra das épocas, estações e horas
que forem dctermíuudas em instrucrão do Governo, e hem
assim empregar processos de pesca, quo jl\ldl''1'cm prejudicar
li reuovonção dos rios.

O Governo nas instrucções que expedir designará os [11'0
cesses prohihldos, os instrumentos e appnrclhos que, lmpo
diudo a repovoação (los rios, 1l~0 devam SI)I' usados ; o lama
nho dos peixes de especies designadas, que lI:h poderão
ser apanhados 0\1 que deverão ser lançados lia rio, quando
pescados; finalmente as especics de suhslancias venenosas ou
narcotlcas que não poderão, ou ser Iaucadas :"15 aguus ou em
pregadas em anzoes ou qualquer outro appurclho destinado :í
pesca.

O que infrinpir estas regras e 11S que forem cstahclccidas
nas instrucções do Governo será punido com a multa de 50,~
a ~OOf,L Esta multa ser:'! elevada a ;iil0t5 ,;i o emprego das suh
stancías venenosas ou nnrcoticas tiver legar na época do
desovamento.

<l.a E' prohibido o uso das rede, de arrastão, dos covos ou
sangas de CÓYOS c outros appnrclbos identicos que a cxpe
riencia mostrar serem pro] udiciaes por impedirem II repo
voação dos rios, quer sejam especificados nas instrucções que
o Governo expedir, quer posteriormento a ellas ndditados. Os
contraventores incorrerão na multa de 501) a 200,5, e per
derão os objcetos prohihidos, os qunes serão inutilisados,

5.' As malhas das redes ('IIJ[lrr:gaIJas na pescaria não terüo ,
depois de mergulhadas n'agua por espaço conveniente, aber
turas menores de 30 millimetros, As redes que não estiverem
nestas condições serão appreheudidas I' destruídas n seus
donos incorrerão na multa de OO~ a 10015000.

Palncio do Rio de Janeiro em i 7 (li: Dezembro de IR81.
José Antonio Saraiva.

DECHETO N. 8:139 - DE 17 DE DEZE.\lllnO IlE 1881.

Revoga o privileg!o conccdl.lo a Agostinho Vi lhcua do Lago parn falll'ica~ãoo
.- "onda do ~~~)ão phe nice c. hydro liuo.

Hei por bem, de conformidade com o § 2· do art. fO da
Lei de 28 de Agosto de t8i10, Itovogar o privilegio concedido
11 Agostinho Vilhena do Lago pelo Decreto n. 807\J, de 7
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de Maio do corrente armo, para ° fabrico r, venda de sabão
phenico e hydrêline, visto a Sociedndo Auxilindora da Indus
tria Nacional, pelo exame feito nos documentos que serviram
de base á patente e foram depositados no Archivo Publico, ter
reconhecido serem as formulas do processo, de que se disse
inventor o agracíndo, COlIllllUIIS e universalmente conhe
cidas.

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Impe
rio, Presidente po Conselho de Ministros, Ministro e Sccre
tario de Estado dos NC:';III'ios tia Fnzcntla e interino dos da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Pal.rcio do nio de Janeiro em 17
de Dezembro de 1881, (i00 da Indcpendencia e do Imperlo ,

,]OS/: Antonio Snraio«,

o Decreto n. 821:\, de 13 de Ago,to ultimo, no art. 238, de
conformidade com o art. :1'1 tia Ui n. ;3029 de 9 de Janeiro
do mesmo anno, impõe ús Camaras Municipaes a obrigação de
fornecerem os livros e mais objectos ncccssarios para os tra
balhos do alistamento e da eleição, e de proceder ás res
pectivas publicações, dispondo quo a despcza será paga pelo
(;overno, quando ;IS Camaras, por falta de meios, não possam
satisfazel-a.

E porque diversas Caruaras Mnnlclpaes representaram
sobre aquella falta de meios, tem o Governo mandado satis
fazer despezas da indicada natureza, na sornmn de Hi: 3~4WI89,
restando ainda por pagar lTJ,;l181l;~(jl0.

Segundo se vê (la demonstração jun In. pertencem 15: 20015360
ao excroicio do 1880-1881, e 1~:fjifI.6lh(j ao de 1881-1882.

Não tendo sido consiguotlos na lei de orçamento fundos
para este serviço, torna-se noccssario abrir-se um credito ex
traordínarío de '10:000~~ aílm 110 cobrir as dcspezas pagas e
fazer face ás que estão ['OI' Jlagnr o outras que possam appa
recer.

Nestes termos. tenho a honra do submettcr ú approvação
e nssignatura de Vossa lIIa:-feSlade Imperial o decreto
junto, abrindo, na fórma do ~ :J<' do art. ~o da Lei n. ti89, (Il'
9 de Setembro de 18ijO, um credito extraordiuarlo de 40:()OOB,
para as referidas despezes nos exerclcíos de i880 - 1881 e
1881 - 1882.

Sou, Senhor, com o mais profundo acatamento, de Vossa
Magestade Imperial, reverente e fiel subdito.- Manoel Pinto
de Souza Dantas.
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DECRETO N. 834:0 - DE 17 DE DEZEMBRO DE i881.

Abro ao Mínisterio dos Negncios do Imperio um credito oxtnwrdinario de
40:0008 para oceorrer, nos exercidos de tH81J - {88{ e 1.881 - t882. a des
pczas elcitorues na Côrle o provincius tio Imperio,

Attendendo ao que expoz o Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do Imperio, Hei por hem, Tendo ouvido o Meu
Conselho de Ministros, Autorizar, nos termos do § 3u do
art. 1,0da Lei n , 58!!, de !l de Setembro de 18:i0, um credito
extruordinario da quantia de riO. 000;). não só para cobrir des
pozas já realizadas, nos exereicios de 1880-18K1 (~1881-1882,
mas tamhem para occorrer ás que ('st:IO por pagar e outras
que possam appnrccer, provr-nir-ntcs do fornecimento de
livros e mais objectos pura os trnhalhos do alistnmentn c da
eleição, e das publicações n-specti V:IS, ua conformidndc dos
arts. 3~ da Lei n. 30'2!) , de \I de Jnru-iro , e 238 do Decreto
u. 8213, de 13 de Agosto do corrente anno,

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperío, Ministro e Secretario de Estado dos Nc
gados da Justiça e í ntnriumucnte dos do Império, assim o
tenha entendido e faça nxncutnr , Palacio do Rio de Janeiro
em 17 de Dezembro de 1881., no" da jndepoudcncia e do
Império.

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

Manoel Pinto de Souza Dantas.

DECRETO N. 8:~41-DE 17 DE DEZE~IJlIlO DE 1881.

Anucxa :í Secrotaria do Estado (los '\"ügocios du Imporio os sorviços da
c xt iucta Ili retnriu tlt-ra l do E~talhtic,a.

Usando da autorização concedida no art. 2°, paragrapho
unico, da Loi n. 2940 do :H ,lo Outubro de i87\), Hoi por bom
Decretar o sog LI in to :

At'L 1.0 Os sorviços '1"0. em vil'l,ndo do :II'L :lo da Loi a ,
i8:!\) do \) de Sotenibt'o do 1870 o do Dono to n. ·lli71; ,lo 14
do .Innoiro do 'W71, osl"wam a f'al'go ,la l riroctoria (loral do
Eslatistil'a sorão nxocutado« na SOf'l·el.aria ,to Estado dos Ne
gocias do Imporia, por uma Secção a nnoxa 11~" Directoria da
dita Socrotaria do Estado, ficando assim altorada a disposição
do ~ T» do art. 20 do Decreto n . 5G59, dn Ô do Junho do 1874.
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Art. 2.° A Secção do EôLatistiea constar.l do duas Sub
socçõos com o pessoal sogl1inLo :

1 Di.rcctor, quo será o Diroctor da 3" Diroctoric da Socretaria
do Estado, o a (1110m, no caso do impodimonto, substituirü o
empregado (IUO SlWS vozas flzor na mosmu Diroctoria.

2 Chofos ,
2. Oíflciaos ,
2 AllIanuonsos.
1 Con tin uo.
Art. 3." Cadu Sub-sorç1ío so cOlllpor:i do um Cliofo, um

Officiul e 11m AmanI1011SI).
Art. 4." A' ia SuIJ-sOC(;ÜO inc.uubom todos os trabalhos quo

estuvam a cargo da i" 80eçiio da oxt.iuc ln Uiroctot-in Ger-al do
Estat iaticn , o:i '2" SIl1>-so('(;flO os 'l1l0 porton ciuui :i 2" Soc<;iio
d'L IIlOHllla llil'ocLlll'i",

AI·t. :"." U \lil'(WI.OI', ('I\I~i'cs'~ lll"is cIIIII1'ng':l<los rcgu lnr
se-hão, no dOSClllI'Cll!JO do .~("IS .lcvorus, pcl.is dispusi<;,)cs .los
arts. 14, 13, i() c W ,lo Un('!'oIO n , 467Gdc 14 doJaneiro de 187i,
i-elo.ti""8 ,\I) Dircctor (;CI':>I. Churo~ do Sec(lo o llwi,s oinprc
gados ,L, oxl.inct.a iJi:'e"iol'i'l (;01,,,1 <lo Estatistica.

§ 1.0 A aLLri1>lliçfío d() 'l:1I~ 1.1,,,1:t o R :l" do pitado nr t, 14
será exercida pelo Uil'C<'LOI', <lo :1<'('('1':10 com o § 4" do art. 13
do Decreto n , 5Il;)\) ele li de ,J'I,tllO,]n Hl74.

§ 2," O porteiro cxecu t.u'á o serviço <10 continuo.
Art. 0.° Os nctu acs oll1l'r'~g',ull)s (1:1. exti nct« Dircctoriu Gernl

do Estatistica Iormam a :-;ct'('fw de EsL:d,istiC'a.
As IJOIllC:tÇÕOs posl.eri()ros~le Chefes scrào feitas l ivromeuto ;

ns <In Oflicines, pOl' acce~sll dos ,\IiIl1nllenses. regulado pelo
zelo, intcll incnci« n "ssi<llli(bd(~ '(lI!) tivm-oui moatrudo 110 dos
empenho dos sons dC\'er(~s, e, nUI idcn tid.vlo <1c cirruunstancias,
pela untigukladc : e "S dl~ J\m:J1111CIlSns, prcco.lcudo concurso,
no qual , além das 11l'1lY:!S exigi,!"s 110 art. 22 <10 Decreto 11.
467(; de 14 do Jo.nciro de IN71. i'''t''L o provimento dos Jogaros
de I'rutica ntcs, os C;lllIli,1:dIlS cxh ibir.io "s de IIO<;ÕCS de geo
gl'aphin o historin .lo Br" zi1.

AI't. 7.° Os ompre!S;I(\oD <1;1 :-;ecl;fio d" EsL'J1isLic" perceberão
os vencimentos IIl:lTC'!II!OS 1!;1. t" hcll» a nncx.i, igll!\oS !IOS ,b que
al'ompllllhou o Decreto li, .jli7G ,I" I I de Jnnciro de IH71.

Art. H." As doiu issõos, (Y'>:III"'il'io i uí.-r-iuo , doscontos paI'
Ioltns , l ir-ou çns , "1"'SOl'L'''\(lI';''S, tompo li mo.lo dn serviço,
ponns d iscip liu.u-cs li l.u.!o (J nui.is 'I'l<' osl,i dispnsto » rospoito
dos Olllpl'og"'los (la ~OC!'lJt"I'i;l ,I" l'~sl:tdo (los NOg(wies do l mpm-io
no Docrot:) n. G();)\l de li <I" .luulio do 1874 c mnis loginl:tçlío
om visror são nppl i covnis (lOS CIl'lJI'og:ulos ,la SOC~':ío <lo 1\St:l
tist icu n:l" prll't0 Olll 'l'!" Il:io rdl'OIU ('ollLj',l1'ios:l O~JLu df\(,l'(lI.U.

Art , U.O As l·nlll(\C:.';·I.~ i!')'-: 1,,":ll):lIIIIJ~;, l!()('111l101l[,US n (I:tdo~
('''l.al.isLicos. '[110, 111"; ["1'11'''.', .I,,; )11'1':, 111,11 " I'! d" IJ()(,l'l'to
11. 4G7G do 14 de' ,J'"leil'" d,' U:j l , S,l ('";:i,, ,i ,\xtillda. /li
roctoria (}Bml <lo Esl:ü;sli('(I, do';o SOl' foita :i ;P Ui roctoria <la
Soel'olal,i" <lo l\,itlldo <los NOé:'OClOS <lo Imporio .

.:\J'L 10. (' •. )~ltillll:l}H IJnI ,i'~or :\~~ disposiç.úcs rio J)(I('roln u .
4['7G do 14 do ,h Il,.i1'0 i<- 1:~71 ',Iil 1I1d,) 'I'!" lIã'J ti ait"I':ldn
T'010 jJl'f'Snn te.



ACTOS DO PODEH EXECUTIVO

Art, H. Ficam revogndas as disposições om contrario.

Manoel Pinto de Souzn Dantas, Conselheiro do Estado, So
nadar do Imporia, Min istro (\ 8eerctario de Estado dos Nogo
cios da J ust iç« o intorino dos do Imporia, assim o tenha on
tendido e faça execntru-. Palacio do Rio de Janeiro om 17 de
Dezembro do 1:::;81, 00" da Indopeudoncia o do Imporio .

Com a rubrica do SIta, Magostadc o Imperador.

llIlI,nocl Pinto tlc SOH~a Dantas.

r:I~al>olla (los YCnCio10n.tos (lo~ cll'-llregatlos da.
Socçüo <le IfJstatlsttea", anllOXU Ú :....eeretaria.
de .l·; -stu<lu (lo~ Nep:ocio...; (lo IIHI>crio, a que se
refero o u r-u. 70 <lo T>ec.rc!;u l"l. S'311. dO-..;(;a <lata.

~''-~__ '_'''_r........~,,..,......,...u~~. .~_

--~.---~--_. __ ._ .•--------_ ..._~------ ..

-~-~I===

TOTAl,

G:oO(J;3

·1:(JO(J;:;

SUOS

8:000$

200:';

1:000~

800S

SUOS

GIl.\TIFI'

CAÇÕJ~S

3:0008

2:200:::;
"

1:SOO-:;'

GOU(·I
'~I

I
OlW~~NAIJOSE:'o!l'llEGOS11,,; I

j:'';I __ = c. __ cc..

12 ChoCos .

I '.! Oüiciaos . , ...........•.

I '2 An:anllonsos .... , .... ' .. :

i ·1 C . II outinuo '1
L..=;c",.-=.,~~,c_ .._,._ ..~c..,~ _. _...

Obseryuçüo

o porteiro ,j;, oxtinrt» Dit'o<'lfll'ia Gorn l do Est.:ltislica, Il:L

couforruidudo do ~ 2° do art. 5" do ('itado .locrnto, Júd O sl)l'\'i,:o
do conrinn», com o voucimon tn, a quo tom direito, do 1:'2UUS
anl111aOS, divididos OUl S()1)8 do ordonado o 40ü$ do gratificação:

Palacio do Rio do .!alloiro (\]11 17 [lo Dozotuln-o ,1(1 11'81.
J1[((11,oel Pin tr. de ""l'ou _~(f j)(I~,lt((-"

--.._-~,
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DECRETO N. 8:1'~2 - DE 17 DE DEZEMnnO DE 1881.
" li...

Approva provisoriamouto as iustrucç.Ios regulamentares e t~Jif.a3 para. o
transporto de passageiros o ",erradoria, poln estrada do forro do Natal á
~ova Cruz, Proviucia <10 Hiu Gr.mdo do Norte.

Hei por bem Approvar provisoriamente as instrucções re
gulamentares e tarifas 1);11'11 o transporto de passageíros e
mercador ias pela estrada l1u Ior ro do Natal :'t Nova Cruz, Pro
vincia 110 Hio GrlllHle do i\'oI'll' , IJlW com este hnixnrn. assiguu
dos por José Antonio ~a,.:Ji':J. 1111 Meu (~olls(JIIIO, ~;eIl:ldllr do
Imperio, l'resid-uu: do CilllSel1JIJ Ik ~Iinistrils, Ministro c Se
cretario de Estado 1100' Ne.!~lll'ios d:1 Fazenda e Interino dos da
Agricultura, Cnnunercio e OIJl'~s luhlioas, quo assim O tenha
entendido e 1':I('a executnr , 1';:1:II'io do l\io di) Janeiroem 17 de
Dezembro do IH8I, (iO' d" 1IIIII'!II"H]lmei" I.: do Impcrio ,

Com a rubrica de SIJ:J M:lgl:st~do o Imperador .

.los,; Antonio Saraiva •

• nst.l·ueç...."" .·(·~ .. lanlent.;:lI·c..

Pnsstujei I'OS

Art. 1," Os passngriros dI' li 02' classe ptlg:lr;':o 3S taxas
da taholln I,

Art. 2." As eriancns menores de rros annos o conduzidas
:10 collo terão passagem grtllllita; :IS menores de oito aunos
que se nccornmodaroui duns /'111 e,II1:I log~r ptlgariío meia IJ:ls
sagem, devendoser aeomp:lllh:lllas.

Art. ::l," Os viajantes só Il'r:lo entrada nos rnrrus quando
estiverem munidos de 11m liillll'le un passe de circulação em
tõrrna, fornecido por UIll Iuncciouariu d~ ndnunistração para
isso autorizado.

Art. ~.o ,\ distribuição dos I)illl('l,'s aoava cinco minutos
antes da hora ílxada para a p~rLirl:l <los trens.

Art. 5," O, bilhetes devem ser ('OIlSI'rvado, para serem en
tregues ou aprosontados nos I'lllpreg:ldos dos trens sempre que
por estes forem ('xig'iillls,

Ar!. G," Os billwles SI'I d,11J din'ilo :í p:JS.S:I.(~·I)!lI no trem do
(li~, classe e ~tl'::" I'St~I':I0 1I1'I/I's ;1"lil::llla,

Art , 7." Os passes ('IIIII'('dirlIlS 1'/11 ''I'!'Viços do Gnvnruo IIIl
perinl ou Provinclal 011 da comp:lllllia S:lO iuuansferlvcis, e
seus portadores não podem viajar ein carros de ,Ç/asse su
perior á designada uellcs sem p:I,!.:tlr a r1ill"'I'I'Uf.':i êorrcspon
doute ,
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AI'!. 8." A ;1()lIliJlistl'll(::iO 'em o direito rle 10lll,II' '1 1!'1I '1 IIl 'l'
dos passes de que trata 1i Ilrli,~'11 allleL:I',it'lIli', '11111'1(10 :IPi'C
sentados por Ou!n, 1'1',,,,,:1.' '1111' UI-lO soj.uu IIS 1111111', illdil'ad:ls,
cohrando o duplo dn pasS:Il~C,;I: 111):; C:i<O' dli 1'I'illlrld"lIcill os
passos serão (,IJIISidITJdos di' JlI'llltlllll \:1/111'.

AI'!. !I," Os p:lss:lgl'inh s-m lJillll'lr', porla,J"r,'s dn Ililhl'!e,
não carilltlwrlos IIU Ipll' li!!lli:1111 l:ariJllIIII' rll' outro dia uu trrm,
pagarãn o prel:,O de SIW Yiag'!111 ('llIllada do pOllto di! )1:ll'lida
do trem, si pelo seu eonlll"'llllllllto lk IJ:lg:lgl'J]] 11111) I',tircr
pro vnrln a ('staeiio de sua 1ll'ill'lIdl'nl'ia.

Art . !O. Os 1-I'lssag('iros ''1IlI~ I'XI:I',L'['I'III 11'1 Illljl'I'lo:1 qlJe
tiverem dil'eitll pagariio ria,~elll addicilllllJi.

Art. JI. Os Villj:llltl'S 1'111 I'/;'-SI' illllll,'di:ll:II11CIlti' ,sllperior
:i indicada 11111 SI'il Ililllell\ fI:lg:lliío 11!1I:1 v';'gl'/I! ;1'ldicilllllJi de
:::" classe; si pon~11l 11111 "ill.j:III!f' rll':';' I'/,'s'" Vi:lj:II' 1'111 la,
j)ng:Jní 1111111 \i:I,~:elll :IIJrlil';'III:d di! I" I'I"SI', ';I'lld" ",I:IS 1'1111'1:
I)S 11I1'S/1I0, POIIII)S illdlr'lId,,; li" 1'11/1;'111 '1';" :1/li'l'sent:II'.

Art , 1:2. () P:I'S;,gllll'O IJlI" rI!'i"Pll!il'" :11' 111 1'''1111':" "1!tI'J'ior
Ü (hl~jg'Il:ldil (')lI .~l·ll Il;IIi/'fl' I/i'\-I' );10<1'1' (·iI1!','!.!','1 (k."!f\ l,iJltl'fc
ao f'ilCtn dn "SIIl('II". 11:"0 tl'lId" di"'illl :; illd"III"i1"1:,~" Idgllllla,
(' st'J p"der:i U1.11 I ti 11 1l:I(' :1 l'i:,j:l/ 1111111111,1, "1' d!' 1L11\1I Ilillll'le.

Art , 1:1. 0, dO'I;!e, IJIlO Yiaj:p"'1II d"it::d", I' lI' 1I111'1I:lIlos
devem 51'1' 1Il'IIIllI':IIJiJ:I(!II,'i ""I" IJI',','OIl.': lil'l: Oi \j'i"III, I' 11'1'1/0
de pag','I1' qu.ur» p:I,','n~I'II:' d" I' l'h"'I',

Art , 11. E' c\p/es,nJIlI'II!e flm/li/lIl!11 " IllI,I1IJIII'1' dllj:IIIII':
] ," Yinjar em l'alTO do ('L"'I' S/IP":';III':i IJIIII d,',<j':II:J1' o

sou IJiI!WIl', sulvo si jll'L'liallll'lI!" 11111111']' ]'":.'011 dill"'j'I'III'1I da
]J:ls,ngelll ;

:::, /I l':ISSIII' de UlIl carro pnl':1 011110 1'<I,IJIlJO o 11'1'111 cru
Illovimcn to ;

:l./I Vi,lj:11' lias varundus ti'13 ":II'i'O" ou Ikl'[II(::I/"I' pllrafúrn :

li," Vinjar lIOS (';)I'I'IIS dr!" 1'/;,,"". 1"'[;llldo dl'.'(':dl'/" :
~;." Entrar e ::l1li1' d", (':ll'l'lh I'>! !lIdo" 11"1'111 1'111 /11,,\'jmenro,
Art. 1:). A elltrad:l do, II'I'IIS ,; \'('dada: 1", :i, p('s<ons

cmiJriagad:ls ou illt!"I'l'Jllemellle Yi'stidas: 2", ao" p"I'!:lIlo
reg de armas 1'111'1'I'g:J()ns, llIale/i,l.' illl1:IIIIII1IIVli;S ou OIJjl'(',II)':
cuj« odor pOSS:I illeOlllIlJod:II' os Viilj:llIll's.

AI'[. 10. i\'ingUi'1Ií púde Ir:JlIsfloll:lr ('II/Ji,'ig'o 1I0S 11'1'113
tnnls de uma IIrlll:1 dn fUQo, :J qlutf d"\'l~ ser npl't'sl'Jlladn
(10 I'IH'fll dn e":Jç:11I p:Jr:1 vI']'ilil':Jr si ,'I' IleiJn de"I'.1I'['('g:IIJa.

Esla di"po'il.':Ju não :;(1 :1"plil'lI IlU'; ".~I'IJlI'S da fllrl:a pu
hlica 1J1Il' viajare/li e rn selTil.'o (lu (:11\ (11'1I11,

Art , fi. O pass:JgliÍl'IJ que infringir :IS prI'SlIlItf''; illstnlc
çoes r, depois di' IIdverlido pelos l'lIIprf'g:lt!Os da eompallllia,
]H'rsistir lia infral'\'iio. se('li /ill:;(O Irira IJ:t I SI:II:[III, I't':,!ituill
do-se·/Jw o vulor do iJilllUl,' IJllll )/1111"1'1' COllljll'lllJo, si
lIão tiver COIllnÇ:I(!O:l \'iagelll.

Si a infrac('iio f,',r eOIlIIlII'I!idll ,jllr:llIll~ :1 "i:lgf'III. 11 fI:lS
ssgeiro iucorrer.i lia IIIU/ ta de :::0/, a ,';().~ f', 110 ('IISU do 1'1'1:/1
S:H··Sf' a p:lgal-:l, 1111 si, depl)ir; l/Io"l" "ali~kil:l, Jllíu I'orri{~ir'"",

I'OlJu, i.x i.r.r T1i" t~~l 7:1
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o chefe do trem o entreaar-i ali :Ig'ento da estaç&o principal
mais próxima, para remettel-o :1 .uuortrlade policial, que
procedeI'ú como fl'lr de direito.

Art. iH. Os p;lssngeirm; illldl'l1I truusportar. livro de frete
e sob sua uuicn re,pllns:l!lilida(k, IlIlI volume CIIIIl roupa,
artigos de toiiett« IIU «h] do" (,,~ \lSII dura nte o trajl'cto, cujo
peso nào I'XCI'da d,~ l,i kil"gT;illlllla, e plI"a ser collocndo
por baixo de seu logar. '1'111 i 111' .11111'11<1:11' os demais viojnu tes.
E,ta conl'l'ssàu 11:10 SI~ esll'nd" a",; ol,jl'l'tlh pl'l'ciO'os.

Os 111l'IlOl'eS qllll pagal'l'll1 IlIl'ia p;lssagelll niiu t("11I di
n~ito:to í r.m-por!e gr;.l.llito di' l'a'~:II~I'ns,

Art. 1\1 'I'od:l:l h;I~:lgl'lIl '1111' 11:111 ;,;,, .uhnr lias .: ·lIdicllPS
do artigo pl'ecn""II!t' 0'1'1';' d"'I';II'II;ill:l I' I'lilldlIlilla 1'111 ,':il"!'1I
sljlHlrallo. P:""IO lJlllI ,,,1:1 l'lltll'gll" II:lS :I~l:;lI'ia,::W ruinutu
antes da partida "11 11'1'111 '1"1' til 1'1' di: I: nulu z.il-», Il pagar;l,
no aclo 110 despachu, as la '(;IS da 1:<111'11;1 '2,a .\ bagagelll pl~lus
trens mixtos Ilagar;1 pl'!;I tallella ::.!'

Art . 20. O miuinuuti di' 11111 l[IosI':II'hl l de h:lgagl.m é ri11

qOO réis.
Art. 21. Aos vulurnes dI' 1J<1,llagl;1I1 cujo peso eX(:(~III'r lli:

100 kilugranuuas pód« ,I'[' rl'l'llSado tr.mspnrte pelo trem de
pa~sag'{~i I'OS.

Art. 2~. A II:lgngl'IlI sullllll'llid" :1 despacho t1,lVI' ,1'1' reti-
rud.i no dia de sua clll'g;ida :i l'st:lI,'iio de,tilltlt:il'ia ; n que
não Iôr reclamada naqu-Ile dia lil';lr:i 1" 11' ,'"nta e risco de
quem prrll'lIcer, pag-:lllllo d,~ :l1'I1I:lzl'Il:lgelll 100 réis plll' dia
e por 10 kilogr:lmlllas 011 1'1:1"",-,0 de lO kilugT;lllImDs.

A IJDgagem qUI':1 lJi'didll 1111 1'"1' III'gligl'lIl'i:l do I":q)l'did,)r
deixar de ser n'gi,tl':lda nn dj;1 de sua "nll'l'gl nu estação,
ílca suiejt» :'IS 1I1i',"'lI:1S condi';lll's de aI'llltlzen:lg'em .

Art. ;:l:l. Os volumes :qll'I'Sl'llt;l\lll" di' tarde poderão 51'1'

despnchadus nu-rlinnl e 11 I':lgalllelltl' da l"xtI arldiriou«! 111'
100 réis pllr cada um.

Art , 2'1-. Os volumes di' Lu:il dl'tl'rior:lI'iio t1lISp:ll'hados ou
nào, que não forem 1'1'1:lalllad ll" no IIIgar prllpriO, 1IlIlIIII':jO
ser vendidos, e deduzido d:l illlpil";lIli'i;l d:J ve nrla ° que
for devido á rump.ru bia, Slll'<1 11 1'\/'ed"lIli' l'I:culhidll :10 cofre
:'1 disposição da parte eOllllli'lt'llt ,',

Art. 25. O transporto de animaes far-sc- lia pelo trem de
cargas e mixtos, pagando Irvte pd:1 tarifa respectiva.

Art. 26. O despacho ter:i lugnr antes da partida dos trens
que os r-nn.Iuztrem.

Art. 27. Os animnes devem ser retirados ú chegada dos
trens; caso não sejam, serão remettidos para uma cocheira



1'01' conta do consignatariu sem responsabilidade da cornpn.uh ia .

Art. 28. As cilpoeirils de gilllinlws e os pequenos animaes
ou aves, em ~;iÍoIIl ou cili"iio engradados, estão sU.Htos ás
me-mas eondil:ões do dc'padw e rl'eehimerlio de Ilnrlrl:ws.

Art. 29. A adminis!rilç:lO devl'r;j ser préviamente avisada
pelo expedidor I]LIe tiver de transportar gr:JIIl1e nurneru de
animaes aílm de ser eifeetLwdlJ o transporte.

:llcl't:adol'ias

Art. :W. O de,pacho di' mure',ldoria' /'rint,ipiar,i ;is 7 horas
da IlIanh:t e linali.'ar:'1 :is 'Í- horas da tardl', i~ a l'ntl'l'ga COIllI]
cará ás 6 hor;l' d:1 manh:í e lermill:lr:i;i., ;"j da [;,rdl' .
• Art. :H. OS I'O/ullles ;If,n'sí'ut:ldri' a desp:II'/}() IjLW u.io 1',_
tiveran: em til):" cOlldirü,·.s de :11'Ol](li(~i"Tl:III:Pllto pnrll'lIl ser
re(~u';ldos 011 :Iei';toS. ;.;nll r'~s/,lIn':"Jilid:Jdo do /'I~III<'lII'lIle,
dpelar:ldo 11 ti lIutil di' p"/,"dil:;íu I~ ;slu quunuo 1';tO ri,sl!lte
daUJIlO :is Olltrils Illere."Jori'IS.

Art. ;32. DI'/IIJis de elf,'clllado o de'pill'llo das mercadoria;.;,
será fornecido;i palte lllll n'I'i/m,:í I'bt'l do qual ser.In ;t,;
IllI'STII;I:'; retirad;ls fI:IS estaç(ie.s do de'tillll.

Art , ;1;3. Quand,) eUI I/Ual~sl/l1f)r VOllllllí:S forelll l'Ul'Ofltra
das junto ;l uutros ohj,'(~lu.s III;I(''I'i:ls iul1alllllLlveis "UI' nuo
tcul »m sido rnauife.o.;t;ld:), s,'r;IO e.-.;tils inlltilisaàa" pagando o
experJidl)r 50·' de multa, ... pnr;1 garantia dpstn s .. 'r.tu nppre
henrJidos os outros objectos e vl'lIdid"" 1~lItl'eg;II11JI)-sl) o pro
dueto ü parte, dl'pois dl1 dl'i1 uz idn iI mil Itil.

.í rt. J~. (Jualldl) 110 ado d,~ ('ouf"rl)n"ia fllr' elll'ontrilrJo
ern al!!UIII VOIUUII' gell"l'O d" uiltllr('za div('r.sa da illdll'adil IlO

despacho, com o fim ri" SI)I' co/irada " iaxa inferior :i devida,
se cohlariÍ pelo pl~S'J de lodo I) volu.n.. o duplo d:1 t;d,,,lla re
1:ltiva ao gl,ncro de ta,,:l lIJ:iÍs elevada llu" ° rnllSlllu \'olunlecl1ntiver.

Art. 35. QU:lllflo um volume eontiver gelleros sujeitos a
di/Tereotes til,,:lS eubrar-se-ha ° fr('te de ludu u volume "ela
taXiI mais elevada.

Art , Jô. As 1lI;i,;sao.; indevisao.; (j 11 I' tivernm mais de ~OOI\i
logr;lmmas pilgar:l0 a taxa ilildieiullill di' 500 réiS pur cada
too kilogralnlllas de ,'Xel'o.;su at,', Ullli/ tOTwladi/.

[~xl'eptuaul-sI' da tilXit :ddieiou:.l us geul'ruo.; da, taIJCII;t,;11 e 12.

Art. 37. Nenhum despaeho de UIlI ou de mais volumes
pagara menos de ~(JO I'l'is, 1/1[1) (~eonsiderildo minunum da
inserípçãn para um qualquer transporte.

Despachos I'spl'cil/I's

Art. ::18. A, pedras e metass pI'(]I:io,os em bruto e em ollra
e o dinheiro serão despachlldos pela taxa f]Ile fôr <onvencio .
nada, não excedendo 1/2 c., rui vatorcm.



Art. :1\J. l\Iadnira em túros redililleos, falqul'jaJa ou ser
rad« 1'111 prnuchócs ou ('.11\ talH);IS ,unarradas, despacha-se
calculando o peso de cada lll'ça pelo JIlI)(}O seguinte:

Mede-se o:maior diametro horizontal Oll largura em centí
metros, o maior diaruetro vertical ou altura em centimetros,
o eomprimento total em metros; mulnplicam-se estas tres
dlmensõcs, divide-se o pl'Ullurtl\ por 1110 e a unidade da tarifa.

No despacho da mndciru nlrservar- se -ha o seguinte:
L" QU:Ilqllel' uorção de mndeir«, tendo esta de comprimento

até 2111,tiO, será despacli,~da, pelo peso que se voriflcar,
conforme o calculo aciura.

2." Si n nuulelru tiver mais lI<: ;2'11':;0 ate' ,i metrns sú, Hão
poderú ser dcspachndu 1'(11' IH'so i nfur ior a li toneladas.

3.0 A madeira flue excedl'c :1 ()1Il,OO e tiver até 101ll,OO 111'
comprimento não poder'" :;1'1' lll'spachalla por peso inferior n
iO tnueladas.

~.o A madeira quo exeed,'r :1 10 metros só podorú ser
de,pachad:1 mediante njll,te prévio rutn a administração.
A carga e descarga ,erão feitas pelos I'XPI',lidores 011 con
signatêlrios, ou pela estrada :\ razüo de 11~ por tonelada pnru
carga e 200 rs. por tonl'l:lda pnra de-cnr gn, devendo esta
ser l'lfectuada dentro de 2'l horas, li partida e l'heg:Hl,1 do trem.

Art. !JeO. As madeiras Iksig'lIad:l' nos ~~ 2') e 3", qU:11ll]O
não tivr-rcm o P(~So de t; tOlll'I:lda:< no primeiro caso o 10 nlJ
segundo, poderão ser dosp:whalla, pagando a taxa corrospon
lkntl: ao peso quo se Vi'riliear 11I'la medição no caso de
sujeitar-se o n.rncttcntc li llellllll':l que possa haver até que
se apresente carga da mesma qualidade para complemento
da lotaçuo dos carros.

Art. !Jel. !\ladeiras curvas:
Despacham-se nas mesmas conllil;ul'S (lo artigo antecedentE',

mas as dimensões para o c:>lcn!o 51'1';10 tomadas no espaço
rectangul:lr que occnpar a carg:l nos W:IgOllS.

Art . /J2. Caíbros, vnrns, ripns, moirões, tahons soltas e
peças do pequena sel'c:ão 111' madciru curva ou reetilinea,
uespaeham.se nas mesrnn- l'Olllli\'iil'S do artigo antecedente.

Art. ~.:j. ~lolJilia paga 'flulndo l'lIcaixolada on cngrudadn,
as taxas lia tahella C 6. A innhil ia não engradada paga pela
tebe 1I n ti.

O peso rla mohilin serú calc ulrulo nunca menos de 200
kilogralll1n:Js para UIII Inl'lro «uhirn 011 I ',i de tonelada; o
mesmo 1':>11'\\10 da trlalleira dividido por ;;. A rnohilin cnver
niznda nu cOlllelldo vidro, ou vidr:lças se1':'1 despachada pela
tanfa 8.

(lu:lIldo 1150 venha l'ngT:Hlada ou encaixotada, a administra-
ção não assume, por avaria que (Iossa haver, rcsponsaJJilidade
:Jlgullln.

Art, VI. Caixas, bahús, pipas e barricas vazias, banheiros
e obras de folha de Fluntlres engr:ldadas, calcular·se·ha o
peso 110 mesmo modo quo se ealcula o da madeira, dividido
por rj.
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Art. q;L Lenha, caleulnr-se-ha o poso do mesmo modo flue
o da madeira, tomando-se as dimensões do volume occupado
no carro.

Art. M)' Tijolos, telhas, paralleliplpedos e semelhantes se
rão despachados calculnndo-se o peso de to dos de maiores
dimensões da remessa.

Art. !t7. Carreta e vehicnlos para estradas de rerro despa
eharn-se, desrnontndos, peln tahelh 11: carros para estradas
de ferro rebocados despacham-se convencionalmente.

Art. ~8. Lornniotivns dosmuntnrlns (Jc,.;pacl18lll-sc conven
clonalmunto.

Art. -ia. Os eadaverrs serão trnnsportados nos wagons do
cargas cohertos, pagando pc!os trens d(~ cargas ou iuixtus
cinco pass1q.;ens de 2" CI1ISSf:.

Art. tiO. Os anirnaes ferozes ou brnvios só poderão ser
transportados pelos trens rle cargas por taxa convencional o
unicamente quando estiverem acondicíonndos cnm toda
segurança.

Arnuizcnaocn:

Art. til. As mercadorias poderào ser conservadns livres de
armazenagem -iR horas nas estações do interior, depois das
chegad,ls dos trens que as coud uzircrn.

Ar]. ti2. As mercadorias que não tiverem sido reclamnrlas
no prazo marcado pagarão de armazenagem de cada 10 kilo
grammas e dia de demora, nos 10 primeiros dias, 20 réis, nos
20 seguintes, tiO réis, e nos si'guintes, até completar !lO,
100 réis.

Art. ti3. Pela armazenagem paga se darri recibo de Vilão
impresso.

Art. ti~. Passados !lI) dias de armazenagem, serão as mor
cadorlas vendidas em leilão ;Juhlico pe/;) administrnção da
«strndn, e o producto, depois di) feita a deducção do que fúr
devido, entrará pnra a caixa, onde flcará Ú disposição do
consig-Iw tr, rio.

Art. titio Excentuam-se da disposição anterior as merca
dorias de facil deterioração, (13 quaes, não sendo do prorn pto
reclamadas, serão vendidas antes de se damuiflcarem, proce
dendo a adrulnistração da estrada, depois de deduzir a impor
tancia que lhe fôr devida, como no final da mesma dispo
sição.

Art. tiü. A administração não se responsahílisa pelas aVI!
rias que occorrerem nos generos das tnrifus 12 e Ia, ]101' fica·
rem elles expostos ao tempo.

Art. tj7. Si taes generos não forem retirados dentro de um
mez, serão vendidos, e, deduzida a importancia devida rí os
tradu, procsder-se-ha para o restante como no final do
art. 2!i.
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Ar1. [j8. A estrada não se resnonsabllisn por esgoto de li
quido ou diminuição tio peso do." olijcctos couduzidus a frete,
sal 1'0 provando-se rualversaçno .

Turubem IIÚO se respcnsatulisa pelos estragos produzi dos por
força m;JÍor, COIllO sejam: ill('I'I,uio". rehclliões, desmoronn
ruentos. elc .• I'tl~.

Igu;dlllelltl~ nào rospon do pel:1 aV:lli:1 do." gelll'ros encaixo
lados 011 ellfanl:l(lo" snlv» lI,ostl';I'llh-s(~ 11:1 l'ai,:IOU i nvul urro
signaes cvteriorus de estr;l~ns d"lidn, a 1'lIlpa 011 nl'gligen('ia
do, ellll,rt'g:lIlns ; nrrn t:IO IHJIII'" Sr' n~"pnll",i1Jilisn 1'1'10 est:rdu
em que ciJeg:rrelll a S('U d,'slilln o, rI<- f:l/'il dr-tcriorarúo ,

Art. tiB. Em caso (le pertl:t 1111 darunn dI' 11111 ou mais vo
lU1l1l'S de b;l).'agI'IH, n pas,;;lgl'irn tl'll' dil'l'IIO de reclarnnr da
adlllilli,tl'ac iio :1 SOIll"!;1 ('nrl 1'''p''lldr'lIll' IIn 1'1',0 <lo" uhjcctos
penlidos Oll dalllllilil'lIdu, li:' LI/:íll dI' ;;.' por 10 kilogr:ttllIll:ts
IJl[ 1r:II'Çilodi' 10 killlgr:IIIIIIl:I'.

Si 11 illdeIlllliz:I~':io tiver It,g;ll' por d.unun ou :Ivari:t e na
r:lziio da somma fix:ld;l no 1'1'1""1111' :rrligll, :1 iJ:l.g·lIgi'1ll fil':lr:',
pertencendo :" compaulua.

1\1'1. 60, No ('liSO de extrn vi«. f:11 1:1 011 daruu» de qualquer
volume di' tnorcadcrjns Jlllr l'Ulp" prll\'lId:l do pessual 011 do
serviço da estr ada, Icr:', o 1'lIn"igll,,[-rrio direito 11 ser inrlemui
zado dll prt-j uiz« '1'11' sofll"'r 11:< illl(i"rl:<lIeía quc just iür-ar,
por documentos.

Qu.uuío n:/o pude r dl'lIlOII,;lrlll' ,',lI' valor dI' modo satisfu
ctorio. Otl quando 11 merC:ldOI'i:l f,',r dI' vaior inl'<'rlo, essa in
demnizuçà« 1I111]('a (illdl'r:i ser ôll(l"liol' :, .\5 por 10 k ilouraur
mas, s.rl vn a dis[losi,iill do .ut. (i2.

Art. lil, A eOIIl[lllllili:1 Sllllll'nl,' ",. rr"pons3IJilj;;~ (leIo"
d:Ill1110S IIU perdas no, tl':IIlSpOrll'." di) :<Ili tll:rI'S, (lIOV'lIdo'SI'
que [101' culplI de S<'IIS l'tIl(lrl'~"dl'" rllrlilll tdl<-.'i extrnviados ou
Illr/tl':It;ldus duraute 11 \i:I~"II' 1111 I'XCI'lIillll" lol:w:ío lIos res-
pccrívos carros,' .

Nesse t:J,;O não sl'r:i, (l1I1,"rn, IIlrli~lIda :1 illtll'lllllizlIl.'iio supe
rinr :i s('/-illinl,':

P:11'1l unimaes d.. mnntar!n "., .
Bois, varellS, eu: , .. ' " .
Bezt-rros, (':II'nl~"'()~, (';:iI'S l' IIIIITO,..; •.............

I\\','s e 1"'qllf'1l0" allitllal"... . .
salvo ,ÚtlWllII~ 11 dispo.,;i,.:iio 1111 :,,'1. (i:!,

Art. 62. A estra.la rr'S[lllmabilis:1 se nns condições dos
arts. (i() e (il pr-lus valores tllI, :1111111:1I'S I' hem assim p..los
valores rlel'i~radlls ()qU:H"lfllel' IIlljPI:IO." dn tralls[lort!'."olllpre
qUI', aj,'~1I1 do, rl'l'tl's, tiver ~idll (1:1':" :, 1:lx:< Ilddi(:iolllll de
seguro dI' 2 Oi" IId rulorrm. () uuninunn d,'ste segtll'o I': de 1.~
por eX(ll'd il;iio.

Art. 63, Das faltas (' avarias r-ncon trudas no actn ctn entrega
,<j,w volu m.." :10 l'iJl\si:';IJ:ltal'illo :1:~"1l11' dll 1":t:W:/O far:í der-la-
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ra<,iío circumstanciada em a nota de expedição que tem de
enll'egar.

Art , 6!f. As reclamnçõf's em caso de excesso de frete, ex
truvio. f:I/l:1 011 avaria de volumes serão foit!!s pelo consig-na
tnrio ou remettcntes, em moJo!o impre,sso que lhes será 1'01'
n-cído pela agencia, por cujo intertned!n iriio conveniente
mente informados ao escriptorio cuntral, onde aguardnrão
despacho.

A nota da expediçiio acom pnn Ira r:'1 a reclflmal:i'ío.

Art. 6ti. Pela tr,lnsmis:-iío do lel<'gr:llnmas particulflres de
uui» para qllnlqllf~r da- outras 1':<t:H'(j,~S "oJJI'ar-,p, ha « taxa de
ir> (lI) J OI' :tI, paL,V!':IS, addil:ion:llldo ,:r' :íOO n;js por cada JO
p:d:'VI'as IlIais.

§ L" As taxas serão png-n,s :10 ng,'ntr da e,<I:II':Io da procc
dr-ncia, na ol"i"asi:ío ern IJIII' o r"IIII'III~nll~ apresentar o tele
grnrnrua ,

§ 2,° Tórn prcfereneí» nos tr'!eg-rnnllnns pnrlirulares. os que
forem r('/all\'O< :10 ,,'rvi('o dn e:-:tr:llla. os do (;overllo (;eral e
os do(;ovl'I'Do I'rnvincia].

AIt, (6. Os lel,'gT:lmm:l.s ,<I'T":tO rrl:I'IJidos em todns as esta
('ÕI!<, tan to nos dins utf'is ('OIIJO nos snntilicndo,s ou de fpsla
n:lI'ionnl duranle " lellJpo I'nl IllJe 1"til'l'rl'nl :Jilerlas as esta
I'õe" f' ,er:iu tI :1I1,Slllilli<los ,'1'111 rJt'I11I1r:1.
. § I." Ucvern cout.-r os nUIIII', d:ls e,tações de deslino, o:das
jI"S'oas a queru são dirigido'. log.1r de re~idenria dn destina
UI ri 11, I'UIlI illdil':Ir;:1l1 ria rua I' IIUIlIf'rll da 1':I'il.

~ :t." /)1'\'('111 SI'I' e,·":riplcls de IIwdo que possam ser lidll~
r:lCilllielllt~ I' rlirigidlls rum 1'/:II'eza.

§ :1." (J, 1.1'II'grillllm:" t'm Jlngu:1 nrlcionaí ou estrangeira
d"vl,rll ")1' e,cripln, dl~ mudo qlll' fllI,"':1 enleuder-se disl.inl'la
nwul,' Jl'tlra por Ii'ttr:l.

~ '!O N:l1I de\'l'ul conter OIJSI'I'I':IIJíl". rasuras. palav rns
eUleud:lchs ou iuutilisadas por !llt'iu de risco».

§ ;"). o E' prohihido ° 11'0 dt' t'ifras Sl'l'I'ol.:".
Arl. li7. (ls I, In'.' r.un 1I1:IS d,~ III:ti, de I~('m !'alavr:ls podem

ser reel1sados 1I11 rt'!:,rrJados par:1 se trausllliltir outro, mais
hn'vf's, I'!ll/Iora f"tTiplos posll'riol'ulI'nll'.

Art. (íK. illllilo, lell'graulu"l~ t'llt'el':<sivos do mesmo remot
tente J!:lrn o I11l'snlO ou djfr,~rl~IIII" dl,:,till:tlilI'lOS sri puderiio ser
acertos qUillHlo U:IO houver 111I1.1'0' II 'II'gT"111 mas a tnlnsmitl.ir.

Art. li\!. E' prolJihida a IriluSmi',àu dl~ qu:,JIjI1I'f lefegram
ma cOlltrario:rs lei" prejudici:,J :"t segu rauç» publica nu offen
sivn á /lloral e hons costumes

Art , 70. Tudo U que ° comrnunicantl' escrever em sua
minuta para ser transnliltidu entra na contilgem das palavras.

§ f." Cont:l-se corno uma qunlquer pal:lvril que não tenha
maisde sele syll:,JJas: :I quo eunt/ver uHlior numero ser.i COI1I:Hl:] ('omo duas ,
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~ 2." '1'011:1 p.iluvr« ('Olllposl.<I, ""'I'ipl:1 ,]" modo que forme
uma S,'I, !',lJllIO t:li ;;1'1':" 1'0111:,11:1, di' "Ollrl)l'llIidarle com o dis
posto 110 pal'i1;~rilJlIIO .uucriur. :..;i, PlJl'l"llI, as partes do que
elJa se cornnuxer fomm e,'nipl:), SI'p:lrilrl,iIlwnte ou mesmo
reunidas 1110/" 11':11:0 de lU11I1 ,'1'1':11' "II:!I:llla,; "OIJlO outras tantas
pala vras .

~ :1." '1'0110 ° (~aracll:1' :"pli:rlJ"'il~o ou numero isolndo, toda
a pal.rvra nu p:II':il'lll:i SI',~llirla d,! a)II"II'lIplll' s:'r;i contada como
nma palavra.

~ 'I,," us 1l1l1l)I'I'OS ,'sniptlh 1'11) :d~arislIl(IS contam-se por'
t:IIII;IS p:l1avl'a' '1llalll:l'; rl)!'1'111 :'0' S' ri«. ,il' ('illl:lJ :dgari,rnos
(r'" ClIllliv,)r I' Illai;; 111111'1'1" "X(' 'ril'::tl',

~ ;i." Sllrú !'lJlIl:lllo ('{1I1111 uma S" pai:lvr:1 o 1I!11ll8rO qlle
tiver 1I1l'nlJS do rinco :d,!.;:\rio'1I11IS,

§ li." As vireulus. plJlltO:; e tracos di' div isâo serão con
tal10s comu outros tnntos :dg:'l'i"Il·'o,.

~ 'i." Os alg-:'l'isIIlOS I'snipllJ:' pll" W"I'IIo'O Si\l'UU contados
111'10 111l1I1I'ro d" p:II:II'I'as n'11I'rl!~:"liI' p:iI'a as I'xprilllil',

~ H." 1::llla p:,Jan:1 o'lIidill l",'la '1'1':'1 1'IIIlI:llla corno (lIWS
palnvrns .

~ !l," I)S Si:.!II:II'S do :lel:"lIll1,'II';'1I1 111'111 "'l';"O contados.
AI't. íl, Entram 11:1 1'''III;lgI'11I d:!., l':ilal'f':ls:
A ,lil','cI::io, n !I"sig'nntlll'!I,:I' illrli,':",""'s rclntivas ;10 modo

di' I'ellle,'sa do tell'g'I':lIl1l1l1l, " 1'1'I'llIiI'III'illll,1I11l da nssignntur«,
os Iwdid", de rlllll'lil,::',O p:ll'a 1,"liI'l'I'i1l1"ia , do avisos de re
cepção (' as I':II:II'I'!I';, 1'",p",;[;1 I'II'~:I P:l1'1I p,rI:ll'r:ls; os nomes
pro[lri"s do 111'."011', (li:I:,d"" 1'1':11'11,', ruus, "Ie" 1'1<:" 0,-; titu
los, solJl't' 11 'JIIH" pnrticu lnr« e 1IIIIIIilk:ll."H'o'.

Art. ':l. N:jlJ serJo l:lxadas ,/11:1("'111,'1' pala vrns ou signnes
acrescentados 110 illlen'>s() do ,,'nil:o do il'logl'!lpho.

IgualllwlI11' lI:in S,'1':lo tllxal/.'" li :llIl!l, :1 hora da apresen
tnç:io do ll'o/('gT;1111 lIJ:', !I"illl 1''''111) ') logal' e procedencin,
senão (jll:1l1110 o (',Olllllllllli"'IIIII' :,, 1"1'1',,\','1' na miuuta e
c"ig'ir a (r:lll,miosJ",

Art. í:~, ~[pdi:lllll' a la\a :1r1r1il'jlill:rI (j,) ;jllíl reis, que será
pnga com a do, lel"é:r:IIIIJIIII', li :1:!IIJiIlÍ<lral,>1" da estrada se
elle:IITI'gar:'t de fa7."I-o ('/II'C':II' ('0111 " 1"1o',,;il(" brevidade :10
log'a1' a quo SI! d,~,tin:ll'. ('''1I1Ialll" 1[111' "sttl não diste mais
do um qu.uto dr i,'gllll dlls 1!,I:Wlíl'S, F,')ra de,;srs 1'011 tos e
para 01111'0' qunosquor ser:', 1'1'llIl'tlirlo o ll'il'gr:lmma pelo
COITI'in, Sell} P:I":II'If,lill) d:l I!I \11 :111:1 il' iOIl:I!, til,:llIdo n des
peza dn s,:llo "OIlIPI','I",'llrlirlll na I:IXII ri" Il!legTallllll:l.

Art. í't" () ((,/,'gl':lllIllla 1",dl'I':" fil'lI!' lia 1',l:l~':IO ']0 destino
~t,; que o deqill:JIII!'io venlia Jlrol~III':i1'(J.

Art . í;;. 1'111':1 n "\I'llIlÇlio d:1S di'\losi<'ÕIl' precedentemente
indien,l:Jo rlever.i o "0111 1Il 1111 ir.m III r:m'!' as respectivas decla
raç,íes na minuta do lell'gl'allllllll tio .'"g-uillte modo: Pela
estrutla - I'elo Corroio - lI:l 1l,t:ll'lio.

Art , íli, Ao ()l1Ipn:p-:Irlo dn e,I[':ld:l inrumhido da conduc
çiio do telogrnmma no dotn ioiiiu do destinarnrí« não é per.
miuido rnearrrg:II'-s(\ dns r('spo'I:,,, oI! do outro tclegramma
n trausmiui:'.
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Art. 77. Na ausennln do destinatatlo, os telegrammas se
riio entregues as pessoas de sua fnlllilia, a seus empregados,
criados ou hospedes, sulvn xi o couununicnnto designar na
minuta UIJ1 d,!Jegado f'special. A pc'.<ua f)IW receber o tele.
grnunn» em nome do d,'slinalario rlCVl'I'á assign:lI' o recibo,
indicando esta eirclllJ1stancia.

Art , 78. Os telc!granunas 'l II e devem SOl' nrocurados na
estaf:iio do destino. s,', serão r!ntrcgllos ao proprio destinat arIn
ou ú pessoa por 1'110 r'ollllll'I"lltrHIlOlltc autortzndn.

Art. 79. () cnnununíe.mt« pódl~ pagar de antemão ares
posta do telegrallllll:lijllO «proscutar, ílxnnrlo o numero de
palavras. NI'StC I::ISO :1 minuta do telngTalJ1l1ra deve ter a decla
raçiio -1Ie.-posta jlng'a pnra - P:davras - :Inll!:; da assig ua
tura do conuuuuicanto.

Art. 80. Si a rospusta tiv,'r menor numero de palavras do
que o indicado nu tdiJgralllln;" nãn Si' farú a restitulção da
taxa. Si o nurucr» de p:r/:rvr:,s Iór ruaiur, o excesso ser'; pago
pela pessoa que :rpm;;pnt:Il' a resposta.

Art. 8i. li resposta para ser tl'an.-;nrittiila d,:ve ser apre
senta.ín dentro de ~H /101':". que se segnirem (I da eutrega
do telcgraunua prirnitivn do destinatano. A resposta apre
sentada depois de findo este prazo ílca sujeitn ao pagamento
da taxa.

Art. 1\2. O cornlllllnir,anlc p(lIln nxigil' d<l estação do des
tino 1\ repetição intl'gr:r/ di' sr u 1,'/cgr:IJIIIIlD, pelo qne psgnrá
a mesma taxa de,:tl!; si l/lIiZC'r simpll'" aviso de recepção
pnga rá 10 0/" ria tn\a .

Art. 83. () tell'gTalnll1a, :Intes de começar a transmissão,
pride ser retirado, re uituíudu-so :10 eOll1rnunic:mte, sem que
elle lenha direito :i restituil.':lo dn taxa paga.

Art. 8~. O pedido para qlH' o te/l'grall1l1l:1 expedido não seja
enviado :11) destill;iI:lrío devI' ser feito por novo telegramma,
que será sujeito:í tnx.r, a qual ser:í l"ilstituida si o pedido
11;10 chognr a tempo di' ser ;;;Jtisfeito.

Art. Ha. O eornlllunieante tem dirl'ito:i restituir-ão da
taxa lias segui ntl!S terll1os; .

(a) Quando o tl'legramma não chegar a seu destino por
qualquer causa devida ao servu-o do klegrapho.

(I)) Quanúo o tl,lrg-r:nllllla envi:rdo ao destirJ:ltario estivr-r
:l!tÍJr:l(lo a ponto de llii'J ;;ntisfalllr o fim <I quo li destinado.

(c) Quando o teleg-r:wlIlla, pelo qual se tiver cobrado a taxa
addicionnl, cheg-ar (, casa do destinntarío com demora maior
de uma hora depois da recepc:iio na estnçiio do destino.

Art , 86. Nos C:lSOS ordillarios n transmis,ão dos telegrarn
mas far-se-hn segundo a ordem de sua apresentação naestação.

Art , 87. Os te!egrnJnm3s rio (;ovel'llo e das autoridades,
emhorn apresentados posteriormente aos dos particulares,
serão semprs expedidos em primeiro Jogar.

Art. 88. Os empregados da estrada S:lO obrigados aguar.
dar o mais rigoroso sng redo sohro o.s tl'lr'gTnlllmas.
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São- lhes applicaveis pelo extravio ou abertura dos des
paehos telegraphicos e~pela divu Ignçiio dos segredos, as leis
que garantem os segredos das cartas confiadas ao Correio.

Disposiçries qrraes

Art. 89. No calculo dos fretes as frncções de kílometros
e de 15 kilogramm.rs pagariio por kílometro e 15 kilogrum
mas; as de tonelada IIIPtrit::1 (1.000 kllogrammas), si eXCll
derem do meia, serão contadas por u uidad.-«, e por meia
unidade, si forem infertorvs áq nella .

Na importancia total do frete de um despacho as fraco
ções menores de 20 réis Sl'r;IO contadas COIIIO 20 réis, e
qualquer distancia menor dr- seis kilomelros serú contada
corno seis k ilornetrns, P :IS ml1l'l~;lIlori:ls 'l UI' não puderem ser
misturadas COIII outras, srrn quo :IS damuitlquem, só -erno
trunsporta das pelo frete de UIII wagou (6.000 kilognilnIIl:Js).

Art. 90. Desde que um expedidor uccl'ssitar de um wngon
para a carga completa de merendoríus deve requisital-o corn
amec-dencia de :Z'~ horas, e '18 horas si o pedido Iõr de dous
ou mais wagons.

O expc.Iidor ílca sújeito :í multa de 'li) por wagon si as mer
cadorias IHIO fOI em nmcuidas nu csln\':lo 110 dia cnnvenrio
nado. A irnportancla d.'st:1 IIIUII,1 I': d,'j,osil;,da no acto da le·
quisição : sera 1'01'1'111 rr-stitu i.ln si as morcadurias fOJ'l'1II en
tregues no teuipn estipularlo . A adrn ini-trnçâo. no dia imrne
diato ao tixudo pala :1 ,'\pediçflo, pod"rú dispor dos wauous.
U chere da estação deve prevenir COIII antecedencia ao expe
didor o dia e hora em que os W:lgOUS ostarao ;'1 sua disposição.
N..s estaçõ,~s interrnudiari ..s os wazuns SI'[';IO carregados pelos
trabalhadores do expedidor Iknlru do prazo que lhe fUI' tlxado.

A nduuuistr..çào P'IUI'I':í razer ° srrviço de carga .> descargn
no (;<lSO de n!'gligeucl3 por p;'rt.> dos eXpl'didur.,s OI! cunsi
gnatarios ou por convento. eobralldo ;t!';m do frt'le a taxa de
'ii! por carga de w.rgun e 2<5 pur d,'sl·arga.

Art , 91, Nenhum expedidor de UIII 011 mais wuuous di:
mercadorias póde exceder, Sld! I(ualll"l'r pret-xto, a lotação
lias mesmos wagons ,

u expedidor é respousovel por qualquer avnria causada nos
vehiculus da estrada de ferro jlelos seus :Igenles na cargn ou
descarga das merradortas .

Art. 9:2. Nas parudus sÓ serão recebidas mercadorias nos
trens que ahi pnr.u'eiu, sendo despachadas n:IS c"t:lções a que
se destinarem, ou nasrnaís proximas, si forem desiu narías a
outras paradas. Quer elll um quer 1'111 outro C:ISO, deverào ser
acon.panhadus dos interessados, nu a esles entregues nas res
pectivas paradas. Na ("Ita de quem as receba, serão condu
zidas á estação mais proxima, d'onde S(I scg uirúo seu destino,
mediante novo despacho naquelles termos. Os rli.rs e horas
das passagens dos trens sao »fflxadns nus ditas l'sL31;ões.

Art. 93. A administração nào se obriga a trnusportar
objectos rIe um pr'so supl'I'ior a '\ .000 k iloprnmmas ou
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que exijam a conservação de um ou mais wagons sohre
a linha principal nas f]st!lções onde não houver linha de
desvio.

Art. 94. O transporte de objectos que reclamarem o .em
prego de um rnaterinl especial não é obrigatorio.

Art. 95. O transporte de rnateriaes inflummuveis, taes como
phosphoros, líquidos lIkooIICO';, agua-raz, vitriolo, essencias e
outras substancius perigosa" corno rogos artificiaes, etc., ou
de volume, cujo envoluero possa or-cnsinnar incendio, não
pode ter l(lg~r pelos trens dt' pas.':.g/!iros. Evtes onjectos de
vem s-r :'condicionadlls em ba rris 011 caixões de rnaduira com
peteuternente Iechados, c são expedi.los pelos 'rens de mel"
carlorias, sem que a companhia se responsatnlise por qualquer
avaria, salvo malversaçâo prllv:,da 1'01' parte do pessoal da com
panhia. Este rezutnmcnto não ter:'! força emquauto só houver
trens rnixtos «m trafego.

Art. 9ti. A pol vora e outras sub-tnnrias ,Ie grande perigo
só podem ser transportadas acoudlcionadas em duplos en vo
lucros de ruadeira 011 cai\ns de cobre devidamente fechadas.·

Art. 97. Em rel:H,':lo ao volume a «arga do, wagou. abertos
não póde exceder ás devidas dimpns(les.

Art. 98. Os saccos vazíos, usados e de ... tínados ao trans
por/e pela estrnda de ferro de gellero,; produzidos no p:dz, °
que I'IIl caso dl~ duvida sl'rú »ttcstado (11'10 ch-Ie da t'sl;'ç;lo,
são conduzidos grutultamcnt« S')III rosp',n;;!lbilidadl' da ndrni
nlstraçao . Estes aruuos ficam sujeitos :i arrnazeungem por
occasíão da demora.

Art. 99. No C!lSO de pi'rda do conhecimento de despacho
de mercadorias, bag:lgl'ul. etc .. o n'celli'dcr, depois de justi
ticar sua identidade, porlvrá recebor seus objcctos, medi.rute
um recibo pelo IIle"nu Ilrmado .

Art. 100. A administraçà.r nào re ... pondo pelos ohjcrtos de
positados em seus :lrIlI:lZeIIS antes di' serem elles submeuidus
a despacho.

Art. 101. A adnunistrnção tem o direito de abrir os vn
lumes todas i1S vezes li UI' suspeitar que SI' [al:a uma Ialsa de
claração de seu eon teúdo.

Art. 102. Nas eSla\'õe;; do interior podarão ser fornecidos
saccos vastos para trunspnrte de' assucar, medinnte a taxa UI'
20 réis por cada fO kilugraulIllns.

Art. lO;!. As mercauorlus sujeitas :1 detorrorarem-se, pa
garão u seu frete, qualquer que seja a tarifa por (jUC~ furem
transportadas, sempre no neto da iuscrtpçao ,

Art. 104. Os uhjectos que não se acharem sufflcieuternente
acondicionados e que mio tiverem endereço ou marca intelli
~ivel podem ;;1'1' rt:cusados, ou tr.msporiados sem respuus atii
IIdade da cornpanhín, l:lzl'ndu·"e esta d,'cl:tração nos respe
crivos eonhl'cimentos.

Art. fOG. A responsahilidndp dn clJlnpanlli[, s,; cessa com
a entrega dos objectos ilOS cllnsignatarios ou srus ' ,
salvo os casos especitieados lias ur ese ntes inste ll~f pprn--.....
os quaes esta J'('sponsahilid!ldl' está detinid Ç/ (l \ \ ti hLr, i . , ......-.

, ~\\) - 01"1
/ '\) \..··'T/~(

\\....~
\'-, °Or:
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Al't. 106. Em caso de perua ou damno da mercadoria,
salvo os casos dn que trata este regulamento, a administração
é responsável unicamente por valor real e immediato dos
volumes extraviados, e não pelos lucros que de suas entregas
serão esperados.

Art. 107. As malas do Correio e seus conductores serão
transportados gratuitamente, e hem assim os dinheiros do
Thesouro Nacional ou Provincial por conta c risco do Governo.

Dinheiros assim enviados devem ser em volumes devida
mente lacrados.

Art. 108. As concessões de trens especiaes para passag-eiros,
cargas e anirnaes, etc., etc., poderão ser feitas peja adminis
tração e por preços e condições convencionados.

Art. lO9. A importancia dos fretes dos trens e carros es
peciaes é paga no acto da requisição.

A administração não resti tue a i III portanc i:1 destes trans
portes quando não se effcctunrern !l0r vonu.de ali ueg ligencia
dos que os tiverem requisitado .
. Art. 110. Os empregados da estrada de ferro devem mi
nistrar aos expedidores todas as informações necessarias para
a intelligencia e cumprimento das presentes ínstrucções.
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PASSAGENS E ME/lCAOO/lI.\S MEi"CIONADAS NESTE REGULAMENTO

As l'rlssaucn s

Serão divididas om primeira () s('g'unda classe, a ia classe, por
t3 kilolUotros, 600 róis, rlirninuindo até 480 réis, segundo a dis
tancia do transporto. A 2" classe por 6 kilometros :300 réis,
diminuindo do mesmo modo até 240 réis, não incluindo o im
posto geral.

Bagagens e cncommel1das

Cada 15 kilogrammas por ü kilollletros 4') réis.

Tucs como café, assucar, algodão, fumo, couros, etc., carla
15 kilograIllma.s por ü kilometros 25 réis, com a reducção de
lO -t, rIo S. José, inclusivo as estações de S. José até Estivas,
15 "/0 d,) E.~tinis até Penha e 20 "/0 da Penha até Nova Cruz.

4

l','otluctos alimcnticios

'raes como feijão, milho, arroz, farinha, queijos, toucinho,
carne, etc" eada 15 kilogranllnas, por 6 kiloIllotros, 10 réis.

G

Productos de importaçr7o

Não mencionados nas tarifas precedentes, cada 15 kilo
grammas, por 6 kilometros, 30 réis.
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íi

Obj ectos de graude volume () peljueno peso importados ou
exportados, como sejam caixas di! chapéo, mobilia, otc., da
maneira seguinte: 200 kilogrammas por cada metro cubico,

200 kilogrammas por 6 kilomutros, 600 réis.

7

A. Ovos, verdura,
aves, leite, frutas ,

B. Pequenos an i
maes, etc. em ca
poe.ras.

} PI)[o to kilo~"'"mlllas .

Carla ti kilolllctros .

I) rs.

;m 1'<5.

Mercad?rias IJue yrecisam Cll.~l:".lo especial e in:
llammavels,como 1'0 vora. Cada j" kllogrtlllllllaS, por b
kilometros .

Cavallos, mulas, jumentos. bois, v acca s e bezcl'-
ros . Por cada cabeça, em () kilollldms .

jl)

Carneiros, cães açaimados e :tllilllaos pequenos,
porcos. G:tda animal, por fi j, i IOIllI'IJ'OS ......•....•

11

HOrs.

Cí50 rs.

50 rs.

Vehieulos de duas ou quatro rodas, estrume, feno
e outras materias agricolas semelhantes. Por cada
vehiculo e carro cheio respectivamente, por 6 kilo-
metros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j$200

j2

Cal, asphalto, cimento, niater-ial de constrllcção.
madeiras, por metro cubieo, ou LOOO kilogrammas,
e dormentes, cada duzia, por ti kilollletros .

1;~

Mach.inas agrico,las, carviio de pedra e tijolos, cada
LODO kl1ogrammas, por ti kilometros ... " " .... '"

450rs.

2401's.

Barris
6

50
100

vazios
»
»
»

(pipas vaziaa)
50 kilometros .

iDO »
150 »

1$000
2$000
2$500
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LISTA ALPHABETICA DE GENEROS

GOrJOI'O.-... N. da tarifa

Abanes de pcu n.rs 011 vontaralas... ti
Ditos de palha.. . . . . . . . . . . . .. ti
Abelhas, pelo trem rle passave iros ' '. . . 2
,\ boborns .; . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .\
A,;tfato.s n somelhantes................. 6
A,:lfrüo.......................................... 6
Achas do lenha.................................. li
Ac idos mi neracs " " .•.. . 8
A,o .......................................•.... 5
Aduellas .. , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
.A g-ua para beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dita de Colonia e flór- de Iaranja . ., ...•............ 5
Ditas medie inaes o o o " o •••••• o ••• o o •••• ' o.. 8
'\gua-raz. o ••• o o o ••• o o ••••• o o •• " o •••• o ••••••• o o 8
Aguurdento .. o' o ••••••••• o o" o.' o ••• • o •• • o·...... 5
Agulhas o •••• o. o ••••••••• •••• ••••• o' o o' 5
Alabastro em bruto o •• o • '" o" • " ••• o .' 8
Dito em obra o o ••••••• o.' o' • '" •• o o ••••• ' •• ' 8
Alcool .... o •••••••••••••• , •••••• o ••••••• o ••••••• 5
Alambiques e pertenças. o •• o • o o ••••• o •••••••• o • • • • 13
Alcatifas o" ••••••••• o ••• o •••• , • o • 8
Alcatrão o • •• • • • • • •• • ••• o •••• o ••• o • • • • • • • • • • • 12
Aletria , o •• o • o ••••••• , •••••••••• , ••• '" o • •• 5
Alfazema o. o •••••••••• o o" o ••• o.' o......... 5
Alfinetes o ••••••••• o' •••• o •• o 5
AIgo-lão em rama o • o •••• o o • o o • o •••••• o o ••••• o 3
Alhos .. , . o ••• o' •••• o •• o •••••••• '" •••••• " •••• o 7 A

AI mofadas .. o • o • o • o •• o ••• o •• o •• o ••••• o ••••• o. • • • • 6
Almofarizes o ••• ' ., ••••• o' ••••• o •••• '" ••• 5
Alpiste o ••••• o ••••••••• o..... 3
Alvaiade. o •••• o. o •••• o ••••••••••••• o........... 5
Amendoas....................................... 5
Amendoim o •••••• , o' •• o' ••• ' ., o o • o • • 5
Ancoras e ancoretas vazias o •• o •••• o • o • • • • • 14
Angico (resina) o ••••• o • o ••• o ••••••••• o • • • • • 5
Anil o............ 5
Aniagom o........... 5
Animaes empalhados ou embalsamados ~_~
An!maes p~quenos ou passaras em. gaiola "'~:I) \..\ar fif rc J ------, -,
•Ynimaes ferozes (taxa convencione.l }. / <:)\..~\'J . "i o, C "

1\ 11/.

\<,0
0 0

.~
~ v

~<::~.
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..... , , .

Aniuiaos de sol lu , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•...
Anzôos .
Aparadores .
Arados .
Arame .
Araras .
Araruta .
Archoto» .
Arcos do forro ou uuulo ir.r .
Arções par:t so ll ius .
Ardoz ia.. areia, argiILJ .
Argolas do 1I11)t:d .•••..•.........••....•.••.•.••.

..A ruw, de fugo .
Armações Iml'a cha!,I:()~ dli ~"l .

g) ~~.~~ l:~~::~~ il~r~"~ '.': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
;\ rrun m onto ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . " .
1\l'nwrios ' .
Ditos ordi n.u-ios 151;111 vi.Ir» .
Ancinhlls '" ' .' ' .
Arroz .
Artigos 00 folha d,' FI:\IIdl·'·~. 11:'" d:l~"i{i,·:"I", .
Ditos uiu pacotilhas. li"'" d:l"ifi,·:Id".-; .
Ditos do luxo. lIiT" c!:l."',;ilic:ld".-; .
Arbustos '" .
Ditos pelo tl'DIU d,; I",~",.!.;·,'i """' .
Asphalto . . . . . . . .. . .
Assllcal· .
Assllcaroiro do lIl(lbl. .
Ditos de folh., dD Fi:llld r()s , .
Avos ongaiolar1as ............................•.•.
Azeite .loco ....................................•.
Dito de mauionu, pei x«, ,; 01\11'''.' •.....•••..••••••••

Azulejo ,
Azarcão '" '" .

Bac:\lh:\'l •.•........................•....•..•...•
Bacias de lIwt:d.............. . .
Ditas de folha dI, F!:llldl",.", ou du l':II'1'IJ d" l':Iiz .
Baêta .
Bagag:eln pnlo troru do Jlas;~:;lg(·il'o~ .........•......•
I)ita. pelo trem elo cal'gm; ...•......................
Bahús vazios .
Balaios " .
Balanças. . . . .. . .
Balas de chumbo ou forro .
Baldes .•.........................................
Babrims .

n
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~
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5
7 B

<1
;)

":-)
L~
;,
;)
;)
~

~

8
~

G
;)
4
()

:í
0
G
')

12
:l
5
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5
5
5
5
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I :aU;,,:, ',' . '" ............•...
];" llti,ilU'lh ...................................•..
lllllttl>,·,S .................................•.......
ILtlt:t.n:1S '" '" ..•...
ILI JleclS na \~(\rlliz:\.do:::0"0 •••••••••••••••••••••••••••

lJll'o,') d(~ Corl'o 011 Ilutdnil';l o['dill;\.I'ta ....•..•.......•
B:lllr!flll';t d(1 (ls!nl':t.. .
I)il" di' i'1J1"L:IS '.' .•.........•.•......•••.
H:I,lld(',j,ts d1.' pr.u», 112'1/,) t!(! ;'(1/1))"('111.

Illtlls d i vcrx.is ................................•..
H']]]t:\. ]'''1';], ";]1>1'/10 ..................•..........••
])itll di) )lOI·"" •..••..•.........•.......•..••..•..•
J'LI.lI ,L;ll{i;:-: ••••••••••••••••••••.•••••••••.••.••.••••

1~;tllllnil·os ...............................•.......
l;r'aJ);lllLn '" " o ••••••••••••

l li!o ,I" 1>;1 li}:! .
H'IITi":ls "I>:II'/'is \';IZIIIS , .
1);1·1"'0 •.••.•.••••.••••••......••..•..•.•.••.•.•••

J;"l"J'ol"s '" .
J;',IIlI",~ ' .
j j;\.i()Jlül.;IB ••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••• ,

HI·I,id:ls a]"o()lic;]s 11:10 CLt,'iSiJie:ld:<s .
Hej"ls .....................................••...•.

i;::;:.J~::;,:;'~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
n'~I":OS .. " ...........................• " .
]-;l.~st;lS .••.........................•..•....•....•.
Hí's~as de O~!iJll:l(;:li) ..••..............•..•..•.•...
ll"ze1'l'Os .•••••..•..•..•....••...••.•.•.•...•.•.••
lli;!.tOl'}lilS •••••••••••..•...•.....•...••...•.•.•..•.

Bilh:ll'('S OI! lJ[I,!.:·[ltdLs , ..............•...
Il ill·os ....................•........•.....•.......
Jiis(',ol!tos .............................••........•
l;itltmo .............................•..•...•....
IIoiões \"azior, ........................•..•.......
Boi" .•..........................................
.I )ol:teh:\.:1. . . . . . . . . . . . . .. . ................•......
HIlL;;l-~ dl

1 \'i:\..!..t(~IJL Y:J.l.i:I.:-j •.•.•.•......••.••..••••.

"Id,,,, .I" /tilll:ll' (111 1':L!.:':ILI)il:t ...........•......• :.
J~nlll:(·Os ...•.•••.•••.• o. . .
HOIllIJ:ls ...........................•.••....••.••.
BOllol'o•........................................
l>ol'l':u'ha ...........................••..•..•....
J)allllillw. . .. . ..............................•...
J~ol'l'a do vin ho, nzeitn ou \"ill~l~~Tn ......•.......•..
! :olijas vazias " . ~- .
l>?tCiI'S .<lo 0111'0 OI! do l'l'<êl:l, 1i'!, "j" rui I·r'/'uj'('}'"

OItos dI \'01'"0,, .
I ~1'Oll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1~1'Í"as••.••••••••••••••.•.••••.••.•••••• " •••••••
BI'ÍtlfpwdoG ....•.......•.................• ' ..•••.
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N. da Ladra

Hl'ocll<1~ p~l"l. pi utnr 011 (':li:),::,.J.................... :)
BI'OIIZ() (;11I oi'j"('Lo d" :1.1'1". '. . ...•. .. . •..•..•..•••• ;.)

l)i LI) (\1 n I) l'll L(). • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . f)
J)rIII~S fie Jll(}L~\I.................................. ~)
J~a.l·l'aS (lu fu~·l'()................................... R
1:11slns o ••••••••••••• ' H

CahU(~:-l.rl:l,'i •.••..... , ................•.....•••••..
C;II)(~(.:õ(~S par'a, alliljl~\'('S.............•.....••..•...

CallrdlllC'.......•.....................•..........
C:lllidu;-.; o u vo rn iz.idos .
Ilitos ('lr~ (on'o 011 m.ulo i r.i.. ................•......
Oi til') df~ al';l.IHO. • . • . • . . . . • • . •. . ...•.•.••.•..•.•.•

( ~: I (,'; l.. • • • • • • • • . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . • . • . . . • • . . • • • .

C:\(·!lilld"I,S ...•.• , .•.••......... '" ....•.•.....•••

( ~; t ( •~l11 . • • • • • • • • • • , • • •• .....•......•...•.•.•..•.•

C"IU·lLos " .
Cari:lI'(~J";H (r·OIII'''lI':'o).
t~:ul(~~ul(j:S .
Caduil':ls ' .
DÍL:t~ orrlinll,)'i:lô .

~;~;:(~ (~\I,~\(~I;~~~:;.a.d.o:, : : : : : : : : : : : : :

. DiLo ino irl» .
(:;lil,l'OS •...•........... _ , ' ••

C;I;X.;lS dn t'Hl)(~ "(~Ulil") 011 \1!';II;I. I .: /" (li! ((f(Oi'('iil.,

ililas ol·dillar·i:ls...............................•..
1)11:18 du p·lwITa .
l)il:18 vaz i.rs, ri" nuulci r...........................•
JJiLt8 de fol/I'I Oll l':lpoI:íu ..............•..........
Caix:lO do defuntn, vuz io .
Dito com ddlllltO (couvcuciouni).
lJilo vaz io...................................• "
Caixilho com vidros .......................•....•.
lJito sem.vidl'Os ....................•..•........• ,
Cal ....•................................... , .....
Cal,:1do ...........................•..............
C,ddoú';lS C SOIIS pel'lcllC'es '. ".
C;llnas cn VCI'H izadal':;......•.................••....
Ililas or.linn.rin s usadas...................• , ....•.
I'Íla8 do 1'01·1'0 .

1JiI:1S rio Ioua. ..........................•........
(;alll['Ilol·a ..........................•..........•.•
Cawpainha .
Uuunn da lllllia ........•....................... , .
Dita do assuea.r- ...........................•... " .
Candcoi 1'08 ••••••••••• , ••••••••..•.••.•••..•••.•••

C:1nivetes................. . .
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r;eJJ('ros

\t:T()S J)II l'llIH:H EXECl'Tl\'U

C:lllclh -Ó> » •••••••••••

C;lltnLIS fIe (Jltro ou /Jl\t!;\. 'ti! (/I! 1.('lrJi'(;j)l.

llil:ts d,~ 'll:ul"cjJ';]'ol" 011 IIlal'lilll. , ...••...•.
Call,'-:'''11I<\0 , ,., .
Cau'J;ls " .. , , .
C:lJl()~ de ('O/)l'ü. cllllllJ1)(), r(~!'I'1) ()Il ;;;ilil'() , •. , ••••••••

Ililos d" II:tr'l·tI .

i:,::i:,::,','i:::,:' ·\·a·l.·i;,~: ::::.: ::::::::::::.: .' ::::::: .

:::~:,:::;;,; i~;" i: .::.:•:::.•...: •.•.•
Cal'Jli' BC!',':r tI'l ,sd'-:ail:I , , .. , .. , .. '"
{)il: fl'<'8r

' : I, •••••••••••• ,......... • .• , ••••••• , ••••

C"""iullos d,; Iu:'!r J , .
C;lj'J'(),'). 1' ; IJT ()(,' :IS , 1';l.rT1will!r:1S dn llliil) (I e:l!TOS de

(111;l,tr'() l'(lI/:I.S. , ......••.•.....•...•............•

C:lI.IICi,.tlB., , .....•.......•....
CaiTirtllOs dn ITi:IB1.':L ..•.•.•....•.••..•.•.•

(":tr'r".'os d c :,)p-0d IlJ , .. , .
C:tr'I'OS jJal'<\ ('SII',I,d:\ d,; fCI'],o. dr'.Sllloul,rdos .
{)j[ os I ':!loc:1I10S ("tlu v Cllr,:iío).

(;"I"""::lS riC'IIWJlI.:lI!:lS .. , , , .....•
(.:11'1,,:, 1':11'" J()~'"'""""""""""""""""
(:II'/OI'·"S, ................................•.....•.
( ,':i.r \' ;l' ~ I. . . • • • • • • . . • • . . . . • • • • . . • . . . • • . • • . • • • . • • • . •

C:lor':lS do :ll'\tll'" 1':11':1 liu!ll]''', .. , ....• , ..•... , ..•.
(';l~':;l r'ol:ls •....••...••.•...•. " ...•..•...........•
('''si" 1111:1,S, , ........•.
(';lslil.':u's de Ol!"o ou j1l',IL;I" l,·: U,u (/(! J"rI!U/"'i/l.

{)iltls dn uict.il. III:ld'"[I'" Oll \ idl'tI .,., ,. , .... ,',
C" \",)]Os••••••••...•...• , •••••••..•. , •.....• , ••.•

C(\J,tlhs 011 !'nIIlJlilli,,\S , , , .
('(lll!t:io .••••.•••..•••••.••• , •....••.•..•.• , .•••..

C''I':I CIII IH'nlo .
Ihl" em ol!l,i!....•••..•..••••........• , • . • . . . • . • • •
(',:(1i·\·'Cj:l .•• '" •.•. : •.•..••••••••.•.........•.••..•

lliLi/ 1I:rr'ion,tl , •..... , .
('()\·:II/:t. .••..••..•••••••••••••••.•...•..••...••••.

CI";, ; ,, .
Clli/les , , .. , , .
CI"tlni,·l/s , ' ", , ".
CII:IIIJjI":"'IlI' , , , , , .. , .
Cllap;IS do (e!'ro, ~ilJ('u p:ll'a ('o!JI'ir 1':lr...:.:I~•••....••
]Jili/ ,: p:II'" (rI'~':lrl , .•.. , , .
CII:111I:OS " .
I lil rls rle sol .. . . . . . . . . . . • • . . . '" ,
('I"r jJ,d bl';:] (:r 1'[ i ,'-:'0.' IIUO (" "ssifir'i/('Irr,,) , . ',' . , .
(''':I.I''llos ', .
ClI i 1'1'" «m ''''11 lu ......•..............•.•. , •.•. , ...
lJi IrI em ol;r,t ....•.•.. , , . ,
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I; I']joro~ x.
Cho('o!:llc , , ..........•. "
Chour-iços , , .
Uh uinho cm bruto , , .
I~,ilo do Jl11111içilo OlL CIII 0111'" 11;'0 ('L,ssific:l.d" .
Ctg;l.rros '.' " " .
Dilo" 1I:l.('ioll:le" ,., ,., ............•......
Cilh:l ,., , , ...•........
Cilhões , , ......•
Ciiuon tn ......................................•.•
COHtyS.............•.... ,." ..............•......
Cobertores , ....................•
Cobre volho em bruto Oll cru I,:lh:l ........•.......•
Dito mu ohr.is IIftO d:lssi[i<':ld,,~ , .
CÚ('{)s .•.•••••..••... , ...•........••.••.•••••..•••
Ditos pHm tirar agll:l .................•...•.•••...
COl'hollilll:1 , , , ....•...
(~()eI!lf):'..•.•..•••••...• I' ••••••••••••••••••••••••

Cofl'(' do forro OIL JIl"dl'ir;I,., .
(~()P·I1:l(l ••.•••••......•••.......•.•..•.•....••••••

(joke '., .
COl.-h:I~ ........................• " .
C"ll']wt<~" , , .. , .
CoI('!lõ()1') o perteneontes..................•.......•
'::;O!clI·CS _ , ........•......•.•..•
ColhcJ'(~s do 0111'0 c de }lJ';il.a. f;".!; -': (fll I"010j'('iJ?

Ditas ,lo niotn.l . , ................•..•
Dil:ls ,I,) llJ:ldeil':I. , , .. , ..•....
Coll:L ,. , . , . , .................•...
Cnlllin]u]8 .............................•.•...•....
Gnn (','iLo,~ , , , .. , ..•...•..•...•
Conservas CIll lat:lS, ll:1I'iOIl:LI. , , ..•.....•.•
lJit:l" !)1l1 latas ""O la","'ili":Ld","' ,, ..•..
Cousolos ,., , , .
Copos de vidro , . , . " ..•.........•.
Ditos ,I<: [,,11m 011 mudcir« ................•.....•.•
Cordas de ins1.rlllllentos .. ,., ... , ... " ...........•..
IJit:L8 dI) «inbir., e nll tl':lS <lo p:L iz ............•••.•.
Cnrrcn lllü paTa, LT·(I]'a. ~ '......•••.••••... , ••••
Corl'elltes ,j" ("'ITO Oll de 11I!)lal , ....•..•...
Cor1.i:;:l , ' •.•...••..
Cumiciras o outras sclllelhanlf's .......••••••..••..•
COlliOS SCCCOS •••••• '.' •••••••••••••••••••••• " ••• '

Ditos salgados .........••........... ' ... " ...••.••
1);t08 ll·:liJ:dh:l.d,,~.......•...........•...••.• ' ..•••
Couve- .
Cox ins .....................................•.....

g~:).'~~'~'. ::::::.: ::::::::::'..,.... ":::::::::::::::::
Crina , , .• , ........••......•...••.
Crinoliuu _ .
CU1)o<, pinos c 1'I1Í0~ pata ·rod':u; ......•.•... " .• " '.
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Cubos par:], diHl.ill<l<;ão. ooo. " oo. o. " . " .• ••••• .••• 14
Cr}'si.:do., o.. , ··0 0'0 ..0................. 8
Cu i.is .... o... o oo, o o o, .. o•.••. ,.......... li
Crllilaria (ul.igos não classifira,!os). o...•. , • . . . . . •• • G
Cy!indt,os de feno Oll IIlC'Ltl. .••. o.. " . . • • . . . . . • . • • r.
Cravo da Indiao., .. , o ooo.. '. , ' •. . . 5

IJados .. , o oo o..•..•.•.••..••.
Dedaes de 01\1'0 ou pl'al.:I,!.'"" 0/" a.I "rtlOI','m,

1Jil.()s ordinru-in, o ,. o.....•......••.•
Donrinó., , o. , ..........•..•.. o o..
1Jianl:tIll.es e outr.i., pe.lr.rs prc('ioB<ls, 1/? 0f" lUZ ra.

l orcni,

Dinheiro, !.2 0/" cu! ral or.nn .
Dobl'adiç:ts '., o..........•.. , .•. , '
Doces estrangciros "..............•.. "....•. o
llilos do pai7- o.......•............
Dorllll'ntes de madeil'a, .. o.. , ... , .........••.. , •. o
Jlil.os de ferro o.............•.....•....•• , ..
I)l·:l,~Oll:.1S••••••••.••.•....•..•.•..••.•••.••.•••••

DI·ogas oo .

!)

8

5
5
')
.0

i:!
12
5
;)

I,~ixos 00............ S
Elas I.i('()~ , o. "o o.•. , . . . . . . . • . . . :,
ElltiJir"I o o' " . o. o "..•.. o.• • li
Encerados o o.................... :,
]·:IICOltllllCll(la,<::; " '" o. '" • • • • •• • ':!
Ellxadas o.................................... 5
Enxerg'ües o o. o........ G
Enxofre o o............... ;:;
E'l'lip<llllCnlo nril itn- n:lO dassilicado ..... : o........ "
EI'\·iJhaH cru lala,s ".......................... ;)
Ditas do pai7- o. . . . . . . . . . . • . . . . . 4
I~scad:\ de mão .. o o. li
Escaleres o o. . • . . . • . . • li
EsellrradeiI':Ls .. , : . • . . . ;:;
l~:s('ovas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • r>
Espa,bs , o........•.••. o...... 8
Espanadores.........•......... , ... , • o. . . . . . • . . . . li
I·:sl);Ll'tilJlos ... o', • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;)

EBJ>eciarias não dassitieadas ........•........... '. H.
Espelhos , , . . . • •. . . . •. . . . . . • 8
l~~sl)erlllacete '. . . . . . . . . . . . . . !)

I~Hpeto de feno !líU'a coziuha •........ " .. " . , . . . . . ;:;
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Gl'llCI'f)S
'},T. da larira

Esping-"T',!as.. . . . . . . . . . . . . . . ..........•....•.•
ESllil'ilns 11:10 (~l:tssifi(~:\I[(j-' illJp:II'!:idflS ...••......••.•

r~;;:':I\'~7~~··.··.··.··.··.··.··"·"·:·.··.··:::::::::::::::~: :::::::::::
E~I)()J';lS de {)IU'(j Oll 111\ ]f!';ll;l, I/"} (Irl i'rr!iJj'I'}fI..

I lit:ls dn 1I1"t"I .
j'>":('llll1;\/lni r·;\.,~. •. ...........•....... '" •.....•.

E;.;,"'I'Il('.ia~~ Il:lU ('LI~.;--.:ilil·;III;l ..••..•..

Esl:lca.s .
EsLI,lllp"S '"
EsI.llllIlO ""1 Ill'uto....... . .
] )i l () (~111 () I)I'; t.. . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . ••.

!':"t"lltuS.................. . .
Est:ltllas " ,
Esl.nims ,h Iu.li.: .
]lit,,·, d" p:liz.......... . o

E::-::tnj(),-.: (~ lJlsil"illlJ{'III(),-.: f'il':lr,:"-';:'Il~ e Ill;dllnlll;J!;(',()~ ..

I':st"pa . ; ... o o •••• o ••••••••••••••••••• o • o o •••••••

j";SI.I't!JrlS do 01/1'0 (lH pl';!!;I, I' li ,Iul j'(fl'JJ'I'iil.

/Iitos de IIlnl:d .... o ••• o ••••••••••••••••••• o ••••••

Estt·llllW.. . . . . . . . . . . . . .. . .
ExIYa(~tl)s nüo f'1;tc..:,...:i(lI':lIjfl<..... . •.•.•••

l·-'a.(~:\:-.; ..............••...

;::;~~ f'::;~;:::.: .: .:: .: .: .: .: .: ::.: .: .::::::::::::::::::::::::
Jo':q·dlo 0.0 •••• o ••• o ••••••••••••••

Fa!'inha dI) tl'i~·u. ruil l.» 1)11 Jil:!!I'lj,II.:L .••.•.•..••••••

11
-'; l \' ~L ~~. • • • • • • • • • • • • • . • • . . . _ . • • • • . • • • •

F:\Z(l!llbs Il:tU ('LL~:~jlil':lIl:,,,,,,;.... . ......•.•...

F(·,·II"Jlll·:I.~ o. o •••••••••••••••••••••••

1'\'I·toJhl).~.............................•.........
I'''' i,i:lo o ., ••••••••••••••••

Filll·O ......................................•...
lj·(l]'I·O ......•.•....• '.•.........•....

l)iln Ill'ul,l) P:I1';\ !'ltlldil,·;I(). . ..............•.......

[li Io UI" 1""'I·a. II:lti% , .
Di!.o volho ..... o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••

Fpl'l·;l.~·CJ I;:; «r.I i n.u-i.i-. ll;!() (' 1;!.'-' ~ i lil':ll Li>'" •••••

Ij'I'I'i':uI II J';IS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..•.

Ft'!'!'() ll;~(j c1:lNsifi(,.:tdfl.............. . .
Fl'I'l':tlll(~11La de 1l1:J,I'('{~n('iJ';)..........••.....•.••.•.
FC'ITO de (~np'otnJ tla 1°••••••• " ..

l~'i ':"OS R(\('{:os......................... . .
])i l.os fl'I',<.;etl,c.;. . . • . • . . • . . ....• ' ..

Fios , , .
Fitas , .
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N. rl:t t.rrifnCcnern~

FII'll'r)~ ul·Lili(·ial''' .... , o, ...........••.••. ' .. oo' •. o
l)iL:r.~ n.rl.u rar-s ......•........ , o' .......• o..
!'YlI

O

do. ran n.r ou (1I1l1':IS pa1':L "llehilttelltO .•. o. o.••
l'I),!.!..';trelro,-,: ..•.......•................•••••.••..

Fo.~·os al'tiliciaes , . . . .. . ...•. o. o••....
11'(),~'l'illS <In fCI'I'O ••.....•.......•..•...•.•..••..••.

Folh:ls Ill/lllil·.ill:lUS ................•..•....•••••••

()il.:LsI!n t~.UJ)I·(~, (~1Jltlllh() OH ('~I:IJlll(), I'le·, ......••••..•

F"lliJs. ' , o oo, •...... , . o , . , .•... o
Forjas p01'tal"i,s. o., , o, .. , o o ..

~::;::::::~~\rl:~r:'.:"~~':l(~:.t~o::::::::::o, ::::::::::::::::::
F"!'l1:tlh:w o f01'llOS dr) f')l·l·O .•.. o.•.•.•.....•.• o"
Ui{as do nn,!.!..·(~Jlho ....................•......•....
j~'()11 COS. • • . • .. . •••••.••..••.••••••..•.••.•••••••

I·'j':lll,!.r()s .•.••.••••.•••.••.••..•.•...•.. ' ••••.••••

1"1':1"('0,:5 . o..... oo. O" o., ... o.........•.. o. ooo' .••
l~'l'n in."; . . . • . . . . • •. . " .......•....•....•••...••
Fri'~'id,'i/'a S. , . , . oo oo o . , o.•...•...• o•
FruLas I)llfeiL,,/;,s. o' o o oo. oo
Iri t.rs snccas .... ,. o, o. o ooo" o,., ••. o ..•. oo. oo
iJibs fl'nsc:ls o, o.. oo.. o, o.. oo. ooo.. oo.•• o... oo.. '
F'"chago. o. oo o. o, o oo..•. o.. o.....•
F'lIllr, do p.iiz o o.. o oo ..•....•.. o. o•
j)ilf) nf::Ll'<1ll gni,,() .. _ ..••....•....•....•....••.• • ,

FÚl"lllas diversas o , o..•.••. o. o'. oo.
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fi

',aiolas vazias .... oooooo . oo . ooo . oo. o.• o.... " .•.•
(::llIl"U)il'os ....• o•. o . , .. o.... , .. o.. o'. o.. o..• oooo
(;,,11 i Illlas , .•..... o.. o.. o , o.....
("ri los .. o.. o o , .. oo.. o . o oo.• o•.. " o• o
(;;111<.;0:-5 •••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••

(:'"11,.JiaS .. , o•. o. o , o . o , .. ,. o.. o oo...••.
(::IIT;lI'a8 d~ (,1")"sl:ti r)11 \'idl'O !iIIO., o, oooo.,
I )il;l~ o!"IIill:ll'i;I,'-).•.•....••...•.•.....•.•..••.•..•

(;aiohs COlll p:ls,~:r1'ill"OSo o. ooo••. o. O' ooo. oo
(::I1"l':lf:IS vazias, o.. o.. o, .. ,. oo ,. oO' oo. o
(irdóas .••... , oooo. o..•. oo•. o. o, .. o, oooo' o .
(;;\ I'r()~ d/\ IllnL:JI ..••..........•......•.......•.•.
j)i!08 <In 0111'0 OI( pru tu , -I(! ':'; (U( rot orc,»,
(::t!o (;milll:d) •... o,. o.. oo. o o o' o.... 10
(~(~ to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !)
(i(l I J (\ ]JJ·;t. . • . • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • . • • • . . • • . • • . • • • . . !)

(ir' 1I/']'os dr~ i in pOI'I:I/;ÜO não e las.-Úfi cad()1'5 . . . . . . . . • • !)
IJilrls a!iIU"lltic:io" do 1" l1ocessidad(J oo.. o. oo' ... o. 4
: :(',s.,,(~ oo. ooooooo. o. oo•. oooo , .• ooo•. o• o.• ooo.• o' •• _" ..f~_
,eL!LlJlao. o. o.. o• ooo• ooo• ooo.. ooo. oo•• oo•• o~\~'.\O\ nri! r -, I"

/:\ ~\\ /li/ ~\.

((
\\
\

/,

/



""

,..)

U
.)

N

11

x. da Lu iLl

S

.' -' .
...............

( i l \ 11 ~2: Li)"•i ~. • • • • • • • • • • • • • •• ..........,............

(~i,~'d~~ \·;lzir)-) .•••• , •.... ·····,····,··· •.•.•.••••

(;iz ...................................•...•.....
(~hl~():..; di' \'Ldl'O 0\1 t,)\l'::l.... . ••••••••.•.••.••••

iJl"'" ',;............ .
(:tJ1:L1 r u l :l ' .
(;:)ill:ll;\-~\"1';11ú(';!, n (}:!\'l',l~ u.» ('1:1 !i'~;liLL.J ...••. e

l}iLt d~ ULUlilil"',\, I~ n!tll'<l~~ íLl P \[1. •.• . • • • • • • • • • • • •

(,I':lr[:", 1"1"" :t 1:"')·:1·' ······················
(il':lll;t'\;\:::: .•••.•. ··············•······••··••··•·· •
(11·;III:u1,:·i ]';1"'; • • • • • . • • • • • • • • • • •••••••••••• , •••

(~L':\ '\::L P;\l':L 1';1 L::td\) ..................•............
1)i \:1 : 1.11i 11I : ~ 1.. . . . . . .. '"
( ; 1'1 -[ 11;\ ~'. ti!' ['" l'i·l). , , .. , . . . . •.. ' ..•

(;ll;lllO.....•.•• ··•·•·····•··· ....•...•... , ••

( 111:\ i', I,l <-ro li} ):1, ••••••.•.•••.•. " .••.••.••.•••••••••

( ~ 11i 11:1;\ :'C: l.i'.S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

( ~ \1 ~ '" I' .,\,il ,-\. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .

(,,; li i.n.rr: 1 ~~ , ••••••••••••• .' •••••

í;(.'llnJ'()':~ do (1\:111)1'\ :l:-iq:'

Ihl'[l\1: ··························•·• •
Il(I]';:;t-'ln f ' (\ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11"I..,':Hillll." ······ .
1[111'1::L.~ Jlu·i1i(' i IU-'" I' Il'l t r.: Il:lll ('1:1'«ifil':t'h;-: .....•..

1101'lall<.';l, «:u C,()ll~)(\~·'.'a•.•••.•.•• ••··••••·•••••••••

llil:ls fl'''S'"lI:, 1'111 tr.v.n d,' \"'''' .t'. .. 11''':: .•. · •. ••··•·•··

l)iLl~; dil.;ls (',111 I.l'(l;l! Ill~ 1';11".';1 •.••••• ••• •• •••••••••

I'

"~
;)

7 ,I

:::..'

7 .1

1Ill:I:_·,'(1!1·~. • • • • • • • . • • • . • • . .. .••••••••••••••••••••• ~
1:I 11' l'l ~ , I ;--',. • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • .' ; )

li H' (, \l ~~() . . • . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . • • . . • • • . • . • • • • • ~.)
11111:1111/\ (~ ()111,1';I~' 1".1 ir,l' ~(l ,1\'\ 111:1 lllt',<. •.•••••••••••••

I 1:~tl'(l1\lfl :llos (t(~ I' 1)'11 !',~!,'i :1. li 11,'_'-('ll haTia, opti(';l, ~ lIlW-::.lI·;1

e outros s(~l1lnlh:_Llll(\s. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~
n~l.o:, u\()is Ú !:tYO:U·,I. ..... , .•. , •.••.••• ·.·······, J1
Dilos i,lem •............................. ' .. , .. . ..r;

.T:w:i~ns \':JZlOS ..••••••••••••• , •••••••••••••••••• ' • (.j

.1 :lll'" ,dos , .. ' .....••••• ' • • . . . . . . . \1
.l()i:l~" -l(!' °(0 ((1/ (u!O/·,·jH.



1:2i3

N. da l ari Ia.

.l:tl'dincir~~ , , , ' •.... , .. , .. '.' .. , 8

.1;>.],I':l8 e j:tlTOS do porcobJl:t. 0,1 ltlll\:l fiua , •• , •• , • , • 8
llit:ts or.Ii n.u-ins , , . , . :3
.ioC('os do d.uuas , .lmui Ilú:;, xndl";z o ol!LI'08 •• , •• , • , 8
.IiIIlCOS d'l IlIdi:l , , . , li
Ditos do p:llZ l':tl':l ,'st(,il','s ···.···,,· li
.1,,1>01:\6 ..•........•...• ' ..•...••....•.. , . • . . . • • . • ~,

K:lé'·;tI\O •...•. , .•.•••• ·········,·····,····· .•.•.••
K:lkidosco[llo ............................•......
!\(lJ'O'l.('ll(· ..••...•..•......•........ . • . . . . • . . • . . . •

l\ i l'c' h , , .

1 ..

Lil ('111 )n':110 •.....••.• ·.•·•·•··•·•·•••········••·
]liLI cln ohr.is 11"0 d:lSSiflcl1d,\s ..•...•.......... ··,
1.:1.(,"(\, ...••.....••.•...•....• , .....•.....••...•

I,:\g·(~s 0111 hru to ....•.... ················•····· •.•.
j) it.:1 8 pr()p:lr:\d:\~ •......... ·········,·············
1úIIJl],'lZCS .•.••.•.••.••••••.••••••• , , .••.. ' ••••••

1.:11I1[11\rl1l:1s , .......• , . , ..•... ' ..
J,~l, Illlll\Õ(~S ••••• .' ••••••••••••••••••••••••••••••••••

L:tlfl() 1'111 o!n'<1. nfio ('bssllica.d:l .
llilo 1'111 1>1'1110 011 vrlho , .
L"I·,ltorio · .. ·················,·,· .
Ln,~'llllleS Dtn ('UllrH~l'V~t. .•••••.• , ••• ' •....••.•••••.

Ditos Ü'CS('OS ()11l trem d" JHIssa;.;eiros ...........•...
Ditos ('rescos elll n-em <J" c:trg:t ..... ·· ··········
L('I)['(,s .........................•.. , .
L(~ito ('111 rOIUOW1"y;I...•.•.•.. ··••·••••··•••••••••··

]) i to Ire soo , . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,
]",ilJíC's .................................•.•.•....

1.('llha ····,·······················, .
] .('Ill.ilh:ts ...........................•.•.•...•...•

L("IIl"S ·························, .
] ~iI'.OI'(\s .•.••.••..•.•••..••••.•.•• J> •••••••••••••••

Liuia lhn d,) ferro .. , ...................• , ...•... ,
Limas de [l\() •••••••••••• , •••••••••.•••• , •.••••••

Lillgllrt8 sercas on salg'adas " .

i~t~:~lf~~:~[~~:::::: .:':': :::::::::::::::::::::::
Liuhus parll. costura ···········,·····,·,··
Linhaca , ,.·······,·,·············,· .
Leiteiras '" o ••••• , •• ' ••••

Livros. , , , .......•......
L:lY:tlorios (lo ('''1'1'0 O!\ <k Illadciril orJinari:\., .

I II

i',.
"
~l

Li
(\
;)
1~
1~

"ri
;}
;)
;)

H
7 .\

~!

7 A

7 II
:-)
7 A

lil
J I
4
k
;)

;)

5
G
G
ri
:,
;)
fi
;)

li



127'1

'<o ,h tuiIa

Lixa. o o. o ••• , o. o o o •••••• o ••• • ••• ••• o o o •••• o o' o·.·

LUIll!H) (l(~ pln'4~O ~:d,~·:\du , _ .
I ,o11:L•••••• o ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o o •

I ,!JI'OS o • o • o •••••• '" •••••• o •••••••••• " •• o

1.011":1 d,' ln xo .••.......•.........•. o •• o ••••• o •• o •

I li I:' COIIJlIlIlIIJ. o o

] li 1,:1. tio p:I.iz. " .
Pit:, PI·"I",['a,):c. ' ..
l"I<'()llloLi v ;IS (f'OH \.(~ IH'ioll:ll) .
])il:ls tleslllon[;ld:lf; (i,)''III).

i\Lu':u'o d(~ fl'rro............. . .
Ili o n n iurn l .... o •••••••••• •• •• •• '" o ••• •••••

J\LH'a l'l'i'\,() P Oll tl';[S 1I1a:~s:t.c.;. . ..••••.••••.••.•••••

1\hl'il:ullls .... o •••••••••••• ••••••••• •• • ••••••••

,\I;tC"ill:IS ti" copi:ll' '·"rl"s o ••• o

llil:ls tle cosl,"':c. ....................•. o ••• o ••• o ••

llil.:ls tio p"Ol.o.!.;']':q,"i:l .. o •••••••••••••••• o •••• o •• o •

niL:ls dn de,',w:II'()(:al' alg\liL-1o .
llilas dn C:lZI'I' f.ui nh:». o •••• o •••••• o

llil:ls ti,) !':t!,l'!" l.ij,J/l)S .. o o ••••••••••• o ••• o o •••• o ••• o

Pilas não I'!assili'·:"!:ls .. o •••••••••••••• o ••••• o •••• o

J\l:vloira lavr:«!a. s('I']'a,)" 011 1'1'111:1. o ••••••• o ••••••• o

l)il:~ P:U";I tiutur.u-in o ••• o ••• o •••• o ••••• '. o. o •• o

J\LJi:rs do vi.urcur. \'a!.ias o o ••• o • o o. o • o •

l\Ialhos pa[';, fcrrci r» o o o. o ••••• o ••• o

J\lall\ona. o o o o. o o •••••••• o •••••••••• o. o •• o' o' o •• o o

J\IaIl!.;·as tio v i.lro . o o •••••••••••• o •• o o' o o ••• o •• o o'

J\Ianrlil)('~ o •••••••••••••• ". o ••• o ••••• o ••• o •• o o

J\!:ln o. o •• o ••••••••••••• o ••••••• o •••

]\blll r.is dr~ 11ll'Lll. 11)lil':1 ()II vi.Ir» .
i\Llpp:IS ()Il 11l;\1I11S(·,·iplr)~L ..............•..•.• _0 ••••

l\!:ld,·"J",,·oh o ••••••••••••••

;\Ia i"Iim .. o o o ••••••••••••••••••••••••••••••• o o •• o •

I\l:ll'lll()\"\ (~ln l rru l u , .
l/i I" ('IH I[':,I,III[!) o o ••••

:\""'1"'(':18. o •••• o •••••••••••• ••••• ••• o o •••••••••

J\1:1 [']'()I I'lilll o ••••••• o •••• o •••••••••••••

l'I!:lI'lnl1oso •••• o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••

1\! aSI'arlts .. o o • o •••••• o • • • • • ••• o ••• o •• o o o •••• o •

\ll'dlcanll'nlos Il:ÚI ('l:t~s~fil':ldll:-;.......•.............
l\lc-did:ts di\·nl·oas o •••• o •• o ••

J\Id dn ltiJdh:t 0 ••

I)il" <lo pai!. o o o o o. o

J\!nslts ,l(~ Cel'l'o o •• o •••• o •••••••• o o •• o •••••• o • o

I l[las eu v orn i zudus o ., ••••••••• o ••• o •••••••

Ilil.:\s ordiuui:is o ••••••••••••••••••• o o ••••••••••••

Milho o o •• o ••••• o ••• o

.,

.)

""

.)

l:
~



AI:TOS IlI) nonsn EXECUTIVO I:2i5

N. da Ltrif:l

Mochos rn vel·niza,Jos. . . . . . . .. ... . . .. . ...........•
])itos or.li n.u'ios ·.········.···········
Mohil ia .
l ii t.rs onli narias ou 1'11\ uuio l'sl:"lo ............•. "
\[OI!"]OS , ...•....•..... ' .
\lolr!l's , , ..
::\Iornr!as par:\, "11"·1~1I1\() ...............••.•.
l\[oillllo p"m (':Ir,": ...•..................•..•.•...•.

1litlls P" L'" la VI)l1 I';! .
;\rl)i.L\-j()S O" ..........•................•. ,
]\[oIas .
l\IIlIr!III'a8 , , , , .. , , ..
\[oilões, . , , , , . , . " ' ....•.....
1\IOl'ill,~':t:s dl~ !J:U'l'O ..•• , ....•.•... ······•·•···••·•·

~I<is•............................................
ilIIJ"il';!s , , .

Nn valhns , , . , , ' " .. '
N()z(~s .................................••........
1'{oil'<lS.•.............. ·············••······••··· .
Naphta., , ··,· .. · ······· .
Nitratos .. , , .. , .

o

R
:--:
S
(',

S
c
"

....

nlJj(Jrl.os prcr iosos do art«, 1r2 'I!,) (ff! ral or.n.: ..
])it.o' do n rl . dn l u xo 011 lil(:I:d , ,·.· S
])illl," de !-!T:llldn l'usplllls:lIJiIíl!:III"................... S
1)illls ])1'111111':\1' l.ur.ulos ])'''' ,.jassifi,·adlls. . . . . . . . . . . . :í
I ri tos d(\ t'-:ll'pint('il'i) dCSlIH)III:l!llJS................... ;)

()[,,·ulas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . ;,
O]I'ad"s , , . . . . . . I

01('()8 (in (':).b(·II(~it·f'il·o ..................•..•.... ·.• N
l ritos do 'l'l:dll'Hl!' (lll;did;\(I(~ 11:11) ('l:I~~i(i(':ld():--: .. ,.... G
OI':llol'ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • S
{)l'~:;-l()S ••••••.•.•••••••••••••••••••• " .• . • • • • • • • • H
Or ua uic n tos para, i,~~'l'c.ia.. . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . N
()l"\''- . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
()sll':l.-': ('111 t'()!lSl'j'Y;lS ..•................. • .... ··••. 5
l)il,ts fl'(~,~1·as · •. ··.··.··. f)
()\ll·illt)US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ;)

0\1\'0.1/2 lulv(f/o}·('iil.

()":LS fl.'(\Sf~:lS•..••.•....•••....•.•• • ... ••.•••·•••• ;)

PiLlS sce c.cs ou s<II,!..ratLls.......................... ;)
Ovos. ..........................••.•. , .....•..... G



12íli

.-
l; t'I'.üI'OS N. da tnriIa

Padiola•..................................•.•....
Paios , o ••• , , ••••

":dlt:, do OOlllloiros (, pnhuoir.u-. o o•....•...• o..
ilit" doChi[" o.. o ········.·•·••.··•···
1':IJld[",~.o o' o......•......... · ..... o•... o••. ·.0 ..
I ~n('r1,,'3 •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

I):dlas par'" l.onr-ts .. o o o...• , .•...•...
I )'lLtllII 11üS " ..........•

I'iúl. o •••••••••••••••••••••••••••••••

l':dh:1 de uizo, (':lllm, o outr.is .
P:ditoil'fls do ouro Oll pI·:d., Ir! ", "ri ral orcm,
Ditos di versos . o ••••••••••• •••••••• ••• o •••• ••• •••

1'"li tos o. o o.....................•..•.
1':111:\('118 o o ' .•. o....• o
I ~illl(Jnil'()s .•••.•.•••..••..••........•.....•••.••••

1'"llllas do '1IU11'lU('.[' '[lmlidl"lo o..............•. o..•
['"palito. o...•.... o · o. o o.•. ··
1)::·1 rufusos......................................•.
I':",s ooo. o o o o...•••.••
] '''SS''8 .....•........ o •••••••••• o ••••••••••••• " •

l 'assn.ros empalha,los .................•......•...•
Pnstns dr1 p:1pnl 011 l':lj"oJito. o o. oo.....•.. o
Pn.t runas o o. o........•• ' ..
] 'a vios . o.. o o.. o , •.... " , •. oo
I )~l \rÕns. , .............................•....•.....
Patos o o o o• o•.......•
l'nlmlm o ••••• o ••••••••••••••••••••

Pl',!I';IS ele nfiur Oll :Ll nolu I' o.... o.. o....•.•...•...•
Vitas (·:dcarea.s ele eallt"ria. o olltl'aR p:Ll'a. cal<:alllento ..
Diu1S litogr:lphic:\so oo o .
Ditas de flluur . o•......................•...•...•
])pixo fr'ps('o ;, .
] li lo salgado (jlI SOI'('O .•.•.•.......••••. o . ooo. o .
l'dlo elU bruto .. o..•. oo ooo.......•........ oo..
]li las prop:w:L</:Ls o.. o. ooo o. o o. o
1)(I,neil';ls d(~ aI'~llll(l, o ••• o ••••••••••••••••••••••• o ••

l iitns elo c:L!wllo ou se"".. oo o o....••
PPJl:IlIla~ p:l.ra 'ojllogio o.' oo o ••• o ••

l'nllnir"s de p:dh:L do pu.iz o..•.....•....•..•..
Po n n:LS p:trfl escrever........ . o' •••••••••

Dit:LS pal':L enchimento o o...• o.•....
l'eutes •.•...• , ....•....•............ o •••• , o •••••

I'e rfunun-ins o ••• o ••••••••••••••

Porolas, 1/2 o rul r al orc m ,
Perus , o' ••••••••

Pesos par'l balança o o. . . • .. . .•...••..•
Petrechos de eaç:l o ••••••••••••••••••••••••••••

Di tos br-llicos o ••••••••••••••••••••••

li
')
.)

i".)
li
;)
'I 11

ti
li
4

11

ri
;)

ti
H
r)
;)
:i
:i
:i
8
:i
H
5
'I 11

'I B
;'"')

1"2
1"2
H
H
.).,
,I
.).,
:1
:)
;,
H
')

":i
:i
:>
H

'I .~

;,
8
R



I·(~Lr(llf_\{) (I)r-uto)..................... 8
1'0" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'!
I'ho~phoi·OS .. , , . , , , . . . . . 8
Pianos , .. , , , , , , . , , . . . . . .. 8
l'i;lSSa\·:t. ,., .. , , .11
I )ieiLI·(~t(1S • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . • . • • • • . • • • ;)

Ililllt.~ 11 L;l. '" . . . . . . . . . • . • . . . . . S
Pipas yvzi:\,s , , 1t
Pistolas ~ , . . . . . . . . . 8
Platina, li:! "lo r,r[ ral orcnt,

I'Iuums , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li
I'olt,'o]]:\, .•... , , .•. li
I 'ol vor n . , . '" '. o • • • • • • • 8
I'oI vorinho ............................•.• o • • • • • • • "

I 'orcul.mn. o • o ••••••••••• ,' ••• o •••••••••••••• ' • , • • • 8
l'ol'eos .. o o • o o •••••• o •••••• o • o • o •••••••••• , • • • • • • 111
1>i ll(':(~is. . • • . . • • • . . • . • . . . . . . • • . . . . . . • • . . . • . . • . . . • ;l

POllladas I'Hl';\' cnbo llo. o •••••••••••• , • • ?i
1)01111)(1.s......................................... i l~
Porias, portõos, portadus tinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'';
I Jitns ordillal'ias o •••• o • • • • • • • • • • • • • • • j:?
l'ol'teil'as do llladoira Oll dn ior/'!) o • • • • • • • • • • • L!
l'oLI,~S<L •... , ...•................. " o • • • • • • • • l)

Potes do b:lt"l'o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • li
l'rallGh()(,s , '. '........... I:?
I 'r:1la , li'! "/" ar[ l'rdV/'CII/.

Prateleiras ollvel'niz,l.das.......................... ti
IJitas oi·dilwri:ls ..... , o •••• " •••••• o ••••••• o o • • • • • .l

l)rl-~go,.::.. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . • . . . . • :-->

l'rens:l.s para. algodão c outras não chssifieadas.. . . . . 1:l
Pratos de folha OH C1Hll11ho.......... ri
J"·OSIIIlt,oS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
L'rclos ........••••...... '.' . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . ;i
I' rorllleto,s chilllicos e pl'epa r;ll:úes I'harlllaeC'lIliC:l,s . . . ,)

(JII:lfll
l

f ) .:;": •• • • • • • • • • • '" ••••••••••••••••• I • • • • • • • • •• ,~
IJIII,ijos , o............... .(
(Jllin'l"ilh:t1°ias.•.. , '" , '.. . • • . . . . . Ü
QllillwB de jogo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . ;,

ilabL'cas , •...•......•.••.....•.•• , . . . . . • 8
Ra ios pinos e cubos para rodas " . . .. . . . 5
Raizes alimcntiaias...•....•..•••.. " ..•. ; ; ... ;. . . .1
IbP:l'!IIl'ar;; ........•.....•....•.•....•. ;........ 4



i2íH \1 r~, \ll) !'(lIlEH E,\ECT"ilrO

R
~)
r
,)

;)
(i
i')

1~
.)

ti
~)

C)

x. Ih l'trira

G
8
J
;)
;)
i')

G
i')

1{.nLo()il'i\S ,., ".... . .
l{c:l!njos , .........................•...
1{:'IH; .....•.•..•••...................••.......•..

1{:",p:lS dll ]lrnJt:ls do vo.r.lo ............•....••......
I{,f ~ < Ies , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l{,(I(ll Ilil.IS (l(~ Vi.lr». . . . . . . . . .. . .
I{,l ~ ,i..;' (); \.f; • • • • • • • • • • • • • • . • • •. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • •

1{,('l(),!...!..'i()s ••••••••••••.•••••••.•••••••••.•.••••••••

I>itns dn Ul1I'O ou pl',ILI, t/-! li/f I"ldO,'r'iil.

UClld:ls , .
1{llsin:ls Ido d:l8Sili<',"!:'''' .
!{t'!ol'l:\s , ...........................•.
1Jil.;\s P~\,t':t g';l/, .••.•.....•.....•.•..•......•..•.

1~ld f'(d,(\s ...........................•......•.••••

1("II':llos .
I(.il"'s .
l~()d;\,fl 1"';\1';1. C;\,iTO OH (',ITr'iH::) ......•..•..•.•......•.

UOlh:ls , ··························· .
l{(I(l(~l.üs .•••••.•..•••.•.• ' ...............••..•..•

I{Ollp:t , , .

~:lJ"íl) ············'····'············ .
Dito ll:lC'ioll,d .
~:l.L)nllf.'(,(~ ••••••••.•.•.•.........•...••....••..•.•

~Cl('<':t-I'"Il[;ls •.•...•............. , •.•......•..•.

~;l.Ce;l:-) (l(~ ~d,!...!..·O(U() u UllLl';i~ dn ' .
~~l ,!.2.'l'l ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

~,dClllll'S.••.•.••.•... ···········•··············· .

~:d tlrdill~l,rio ·············'·········'
DiL" l'nlin:ld,J., ··················,·········
~:lliLl'(' ··············"·········' .
~;lJl,!...!..'llef:::II~';JS ••••••••••••••••••••••.••••••.••••••

~:\Jl:LI.(}S.•••••••..••.•.•••.....•..••••..•..•.•.•.

IliLos illlpOl·I.Cl,!OS ·.·············•·······
~Cll'r', · .. ··················· .
:--.; I ~ I )(} 11:I,(•i I ) 11:\ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ViLo l'Slr'(llgeim., ··············•········
~(.'rl:\·S••••••••• , ••••• ••·· .. , ......•....•••.••..••

~(\l,i IlS n J-:-:uas lJ(~l't('lH,::lS ........•.•• •··•··•·•••·•·

~(\lll(~lltos .
~(ll·penl.iIl;t.8 d(' vid r.i, ('l'YS!;\1. hl'oI\Z('. ('\,1', •••••••••

lliL:\N I'Cl":( Clhl'r!ri,I'I'lS ··············
~ill()S .•••••••••.•••.•..••...•.•........• , •..•••.

~iJló , ·······················•·· .
SOd:l ··························· .
SO{'ÚS " ..
~ovelaf; (~ i nsu-tune nu.s dI' R:lp;ll.l'iJ'II .••••••••...••.•

5
"..
;)
;).,
.>

:;
4
l

.,..



ACTas Da paUI:I: EXECUTIVO [27()

:-;o"do1'n;; 1"11':1, ,',dJ in;; ' . . . . • . . • . . . . ;;
S!I~P(\IlS()l'l()S .•••.••••••......•..••.•...••.••..•• ;)

~</.)J:IS •••••••••••••• , ••••••.•••.•••••••••••••.•• ;-)

Ta,IJ:l.Co l~stl·allg(~ir·(). .................•............
Ih!" n"rÚOIl,d ..........................•........
T:il)();ldu oru l"~(lw;llaS llllalltid:·do'\.~ .
[)iLu (;]It ,L;T:llldc's 1(,IJllidadf,s .
T;l.!)l)l(~lJ'()s ('H\'('['lJ l'()11l \ ldl':u',t. ........•.•...

[Iil, I:' ol'd i Il:,,·ills : .
T"i)(,I"I:I~ .
T:I.!J(>:!s dI', ,'...'.',1111:LI) ••••.•••.••••.••.•••••••••

T:I('I",~ .
:I':"'IIS 1"11':1 I,i111:,,' II!I 1':1.""1' ,11" .
I ;llil,lll(',(),S •••••••••.••••••••.••••••••.•.••••.•••.

T;llIiI)\l['l'l~'s d(~ Ill1Isiea .
Iliio:-5 para (·ll~·I\lJ!I().••...•.. 0 •• ' ••••••••••••••••••

'Lll!li Jol'('I,(I d(~ luxo ......•........ , .......•. ,., .
liil.o or.Ii n:> I'io .
'1""11""8 1',,,.:> "Il~·I'IIIJ1) •.•.•....•..•.•... ' ....••..

:L:::~:;:','~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: '
:I~;ll'!:lell<~:l (\11L 1)1I[';ls nã« <'!:lssifi(·;1r/:1S , .
I (lI' ;(ll).~ •.. , .••.•...•.•••. , , ....•...•.....••••.•.

'1'"11>:,, d,' 1':11'1") ....•.••••.•.•....••.....•. , •....•
Ilil;(~ d,) vidr. .
Oil:>s 1Il,'l:dlil':IS ......•.................••...
Ti.i,'[o." .
Ihl.os du 1"11'1'0 ..

IJi los do [oll,:n .
IJilo~ IUI';1 Iirup.i r 1"1(':18 .•••••••.••• '" .•..•..• , .•.

Tin!:t d" '1Il,t!ll"t'l' ,jll:did,tde , .

:(:I"li(~~,\~'I~'3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TOI'IlI'i1':<s ..........•....................... , .•..
'I'()lle:l,Jlll·PR •. , ••••.••••••.••.•...••••....••. ' ••.•

:\olll·,.'d"s P"I':< 11 IIIJI', I. ' ..•...

lo lI(,lIlIJO .•......•...........................••..
:1'1';1 nsp"I'()Il!')S 1':11''', .i.i uc llus , .•..
fr';l v{~~snll'()s.................................•.•.

'1'1"'111 d" ()OZllll"" .
Ilil" d" dil.,l. 11:''',]0 •.•.•.•.•.......•..•.•..•....•.•
'l'IIIlIlIlos ...................................•....

:;:~~:;~~::'::' :' :' :' :' :' :' :'::' :' :'::':::'::::'::::::::::::::::::
'l'I'i1l108 1':<1'11, (,~lr,vla ,Ip. ferro (lIj usto). , ...•.•. '" ., .

.,

.,
"

J
. ,.,
H

",)
t:l
N
li

n
I
o
H
;,

J!



1'280

rr

l;!I.~·lw!ltos o •••• o ••••• o. o, ••••• , ••• ··,·"'·

(:nh'IS di' u.nimucs ,., , ,.·,.··.···
!J1'11(' Ú • . . •• • •....•..•.•••... ,., ..•.•.• , ....•..•
{i!"11;\8 •.••....•..••...•............•••..•.•••..••

l ltousi lios or.linm-ios 1':1[':1 r:"s I ri" t.uu i l i« .
Uvas seec:\.s .
I )it:ls fn's<'.:ls, •.•••• , , . , • , •. , ' , ...• , ••. , ••••.•••••

\':I('<'.:lS •••••••• o , •• , •• , , •• , , , , • , • , , • , • , ••• ' , •••••

\':11':18 ••••.••..••• o ••••••• , , •••• , ••• , ••••• , ••••••

\"'I"lWIaS di, f"I'l'O •••••.• "., •.•.•....••.•..•.•.• ·

\' :I SSOI 11';1 S ••••••••••.. , , .......•..• , • o ••••••••••••

'"c!", , .. , , ,., , .
lli ín.s n.u-ionnos , , .. , ., .............•..•.
\'Cllllllo ,., , .
\~(. 11(IZi:tll:J.:';::. • ••.••..............••.•.•..•.••.•..

Verniz , , ' '" o o •• ' , • , ••

\'nrdnl'as , .
lriras em trem de ('ltl'g-:l .•.• o •• o, •••• ,. o ••••• ,. o.'·

Vidros ordi narios , o ••••• ' •••

Ditos do g'l':1l1dl' rr-spous.rhi li.l.«!o. " .......•

~::~~~,;.;,'.',','.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Viu ho o , •••••••••••••••••• , ••

!lilo wleioll:d ..........................•. , ..•....
Vi tolns o •••• , ••• , ••• , ••• , , • , •••• , , •••• , , •••••

Viuiolo. , , .. ,., .,", , , ...•..

~ltl·OI'(1S•• o •••• :' •• , •• ,., ••• ,." ••• " •••• o'·.·'.
X('l'gnB pnl';l ntu moes .......................•...•.

;;
.,
.)

1
8
;)
:~

7 .1

~)

Jl

"
;)

?)
.,
.)

8
G
(\
7 .1

S
8

1'2
;)

:l.,..
\I
:3

Zahum bns, .. , . , , , , , , , .. , .. , . . . . 8
Zineo em bruto ou O/li fi)111:1 , , ' . . . • 1::
Dit,) em 01)1'8. •••• " •••.•• o, o •• , ••••••• , •••• ,.,... ;j



ESTR.\.DA DE fERRO DIPEílL\.L DRAZILEln..\. DE K\.TAL A ~OVA-CRCZ.,
g

;;
~...
00

:Z=====~C"""==':""'=="'T"======================~==":,,,,=========

'"'"~

I
l:
c ~

~ ~
J; t;
'3 ...

]]
'- ~.--..;;, co
S; t-..

:::;~

.~~

% ~- ~,.,. ~

~o
'o,,; ~

!Xl~ ~
-~.~

..:o --
~

TADELLA DE DISTA~CIAS KILOMETRICAS

~'6.700

liJ .4Ô.'OI'73.300
68.400
60.20°1

56.700\3'J.9SO
33.600

28.200

"3
"C>"

~
~

"
~

'"
~
'"~
;:;

'"'"
~

'"'"'"

:>

"~
õ
C
t:l
~

'"H
;.<

~c::
::!
;

W00-
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As passagens de 1a classe de ida e volta tem um abatimento de 50 "!«, v igorundo eutre Nntal e S - José, por 24 horas;
NMal e Penha, por -18 horas : Natal c :\'ov~,-Crnz, por 72 horas .

Para as outras estações será observado o mesmo horar io, proporciollalm'.'nte à distancia kilometrica ,
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As paesag-ens de ida e volt" têm o abatimento da tibelia anterior c "ãu e'i'1il"alcntc'i ~\ um, e inoi., pJ.,'isag-em.
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FERRo-nA DE NATAL A :'OVA-Cm.:Z

llOR.\P,IQ DUS TRI:;-;S M 1 - VIGORAl'iDO DE :29 DE SETE)lIlRO DE 1881
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Partida -8 hor as ................. 1 O K. COH trai 41 K. \Chegalb - ~) horas e 45 minutos

8 horas e 30 minutos.. · .. 1 12 »", Parada f'itimbll 29 }) IPartida - i) horas e 20 minutos

~ S horas.................. 2:1 » 1> Cajllpir~n';" 18 " ')' 4 horas e CiO minutos

J> 9 horas e 35 minutos..... 38 » l> S ..José 3 }) I· " 4 horas e 15 minutos

Chegada -9 horas e 45 minutos.... 41 '" E. S. José O » :I> 4 horas

I
Palácio do Rio de Janeiro, 17 de Dezombro do 1881.- Jose A.ntania Surai ca ,
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DEcnETü N. 8:3'1:1 - DE 17 DE nEZE~lBnO DE 1881.

Concedo ;í. RiiJ Gnmde do Sul RaUICI!!! (]OilIPI.HY, Umitcd. privilegio para a.
construcr.ão, lUW o gozo do 1111la t'~I.I':l\Ia do forro quo , partiudo da o.sta
e.fio do CaeüII"Y, tormiue lLt riilal\i ' do [Tl'lIKllayalla, Proviucia tio Hin
(:rallllo do SIlI, o g:lralllia do ju rus ile /, 11/1' ;-;n!Jrc o ,",apit.a! (1110 [(Ir d(~ri

n i ti v.nno nle litado par:l a ("()ll"ll'll;Ç;~') d:~ 11l1~~11I~l l'~lrada.

Atton dendo Ú pl'opo,ta :11'l'1':,ellt:llla r-rn concurrcnnia PU
hlica pela Rio Grtuid» d'l SI/I /l1/111I'11!/ C()IIIJ!111!lj, limited, III~i
por 1H'!lI C'lneeU"l';" IIIC~IlI:1 1"'1111':IIJili:l, 1'!lI virtude da LI,: i
11. ;3297 de 10 di: Sl'lcmlll'o di' ISi:; I' 11'" krlllll, dus Decretos
IIS. 7\1;j\) e 7\ltiO de 2\) di' 1JI'/.I:IlIIIl'o di' I,HO t' n . li\):I;; di:
10 111' Ag'o:;to do lS7~" priviit'gil) 1':11':1 a "'Jl1stI'UI>(:~O, 11';0 o
gozlJ de u run I'stl'ada di: 1'1'1'1'1) qu«, p:ll'tillltO ua e,;l:lI::Ü} de
Caccquy, u.rmin« 11:1 I~itladl' d,' 1'l'Ilg11ayall:l, I'ruvincia do Hio
t:rande do Sul; e In-tu :1:'Silll :1 ;';:11':11111:1 rll) jlU'II'; d,' li0/" ao
:1Il1l0 sobro o capital ql!e 1,'11' Iklillirilalllcllto fixado para a
eonstrucçã« da rd'lrida "Stl:ld:I, soll :1'; Ci:IllS11I:I'; fjUI) COIII
este h.uxnm, :lssiglladas por .I0'i': ,\lllilUi'J Snraivn, do l\Illll
COIl'I:IIJO. Sell:ldill' tio 111l1"'I'iil, I'rr',idl'lltl' do C'II1,ell1o de
Ministros, Ministro e SI·cr..[alill d,' j'>\;ldo do, ..'\eglll'jos da
Fnzcrida e intcr iuo dos d:1 A:~ril'nltllra, C'Jllll\li'fi:iu n Uhr:l';
Puhlicas.que assim o ti'Illla 1'lltl'lIdil!>J o faça executar. Pa
lacio do ltio de Jnneiro em 17 de Iiczctnhrc de lH13I, lia" da
Indcpcudencia n do Impcri«.

Com a rubrica di, Slla :\Lt,g,'stadi: o Imperador .

.loS{! illllollio Sarail'a.

Clau~nlas a elllc "':0 ra'<~I'e O ))c{"reto

n. ~:~1i:~ .L«'!"lla clala

E' concedida ú Iuo GI'IlI/III! doSlIlll'úllVai/ COlllpalllj, liniitcd,
privilegio por \1U an nos para a eOllslrul'\'üo, uso I~ gozo di'
uma estrada de ferro na Pruv inciu rio Jlio Grande do Sul,
partindo da murgcm di) ri I) Uruaunv, ll!' eidade de Um
gU:tyana, e toruunand« cru "IIIl'IJI}(':llnI'Iltl} rum :IS linhas de
Porto Alegro i' luo (~rllillk do Sul.

Além do privilegio o Goverllo concedo os seguintes favores:
i." Cessão gratuita .te \I)[TI'1II1'; IhVOltll1'3 e uacionacs i'
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bem assim dos comprehenelidos nas sesmarias e posses, ex
cepto as inelemnizações quo forem de direito, para o leito da
estrada, estações, armazcns Il outras ohrns especiücadas no
respectivo contrato.

2, o Direito de desapropriar, na Iórma elo Decreto n. 8lü
de 10 ele Julho de 185:>, os terrenos de dominio particular,
prcdios e hcmfeitorias que forem precisos para as obras de
que trata o pnrng rnphn :llltl'f'edl:lItl',

:1." Uso das madeiras e outros mnteriacs existentes nos
terrenos devolutos e nal'io!laes, intl ispuusnvcis para a con
strucr-ào da estrada.

ff,'" Isençào de direitos do im porl:II:~o sobre os trilhos,
mnchinns. instrumentos e mais Oli.jl'<'lIIS destinados:i C(JIl

strucçãn, hetn como solm: () c:II'v50 de pedr:\ indispcusavet
para as ufllcinns e custeio da eSlrada,

E:'ta iSI'nl,':io núo se I'al'ú l'lreclil'a cmquanto a companhia
não apresentar no TIII':'OllI'O i'\:II'itln:,J Ull n:1 Thcsouraria de
Fazl'nda da prnv inrin a rclacão dos sohn-ditos uhjectus, esPi'
r í llcandn a respectiva quantidade e quali.lade ljlll' aquellas
reparliçlies Jixal':io anuuahucntc, cuuformo as instrurçõos
do Minislcrio d:1 Fazenda.

CI''';'';:II':'I o Iavor, Jkllldo a companhia sujeira á rcstituiçãn
dos (lirei to,.; que teri:t de p:lga!' e á multa do dobro desSl~s
dire-itos imposta pelo JIIilli,tc'rio da Agricultura, Conuucrcio c
Olnas Publicas ou pelo da Fazenda, si se provar que clla
aliouou por qualquer t ilu ln olJ.il~clos importados, sem quo
precedesse liccnra daqucllcs Ministcrios ou da l'n):,irll~lIl:i:l da
provinda.

;i." Prcferencia em i~ualdade de circumstancins, para lavra
de minas lia zona privilegiada, sendo expresso em contrato
especial o nuun-ro de datas quo o Gov.-rno julgue cunvcntcnte
conceder. IJI:m eomo as eOlulil;(ICS a que devo lirnr slljoit:l a

,') III pl'I'Z:I ,
" ti ." Preferencia para acquisiçâo de terrenos devolutas exis
tentes :í marzoin da cstradn ; cflcctuandu-se a venda em lotes
alternados, de maneira que. sendo o urímuiro Ila couumnhin,
o svgundu tinirá pcrteuccndo nn Estado e assim 1101' diante,
e pelo preço minuno da Lei de 18 de Sf'!nmliro do 1SiiO, si a
eompnnhl» os disll'illllil' 1'111' innuigrnutn. 011 colonos fJUI) im
portar e estnhelecer, lI~O podendo. I"JI'(jm, vendei-os a ('SII'S,
devidamente medidos e demarcado- po!' preço excedente ao
quo ftil' marcado pelo (;0 vcrn o , ESSD prt-Icrcncia ";1', ter.i
Jog-ar durante a coustrurção da esnadn .

Si, decorridos elnco annos depois de cnnr.luidn a estrada,
não tivernrn os terrenos sido rlistrihuidos :1 immig runtes, a
companhia os ndquirirti ú r:lz5o do preço maximo da lei; in
dcmnizando o Estado da díffcrença que estiver por pagar.

7. 0 l'referencia, em igualdndo de circurnstancias, para os
estudos () construcçâo rios ramnos ela mesma linha, que o
Governo j ulgnr conveniente ('011 trutnr .

1-\." Trnusportc gTal.nill, na estrudn de ferro de Porto Alf'gre,
do pessoal e material uccossarios <'t construcção, isso ató que
toda a eslrad:1 esteja Irnnqucada ao publico.
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II

A companhia, org-aniznd~1 di' couformidnd« com as leis da
limited Ioint Stocl: Conquinir«, (IT:í ,I sua :,r;d,' e,m. Londres, e
dentro de seis !lU'Zr'S eOlll:lrI",c; rI:1 r'lI(I'I',~:1 ri:,,; comas a quo :'r:
rt'f('l'e a c1al(c;llla li' rlr'V('I':í 1""IIII'l'r'l' :llllOI'i,:;lr:ií" pura Iunc
.iuunr 1111 IllIflnio. Ollrl,' ("LI ':111 1"'fll'I''<'Ill:I'llr: COIII todos os
pod''f'r':' 1l1','e,s:II'ios fia 1':1 II':!!::I' ,'11111 11 (;OV('I'1l0 Im perlnl das
qllt,,';!tl('S ('OIl('(~I'IIl~nl(\s ;"1 ('\(\I"~I';'I) d!! ('olllr:d(), :IS (Jlli.H'S serão

rlr'Lididas di' accúrdo ('11111 a I," i 1;,,::10 !rr:lzilcira.

111

(lo; (r:dl:IIIII); d,l ":,11':1 r1:1 r""H'" I, ;'(11 "" jll':rzo de sni.c; IIl"ZOS,
COll[;rdo, ria dala rI;r :11':'11'\ ;lr: 'I rln : 1'.;llldll I' orç:IIlIi'llto a
'11(1' 'ri rctcro :1 "I:IIl:'IlI;; 7". I' IH·II.;"gl(ir;lo Sr'lII iu tcrrupção.
devendo tlcar [lidos coucluid« 11'1 pr~\ZI; de quatro annos.

1\

Os trnbnlhos 11,\ ('OnS'I'III'r';'11I 11:10 Jllllkr:io ser encetados
sem I'rr:via allto!'iz:lçiío dll 1;;i' 1'1"111: 1"1/';1 ;'SII o, projeLtos
rI,' IlIdos "s.'e,; II':iI,:rIlIOS'I' "I',:llIiz:rrl", r'llI dlllrJir:nl.:1 "
Snllll/l'llirlo';;'1 ;1J 'PI" ,V:lr; ;;II r! i 1111:';111111;"\1'1'1111. l i m dos 1'\r'lll
pl;lI'I:s sl:r:í r"'\'ol\ irlo:1 C"IIIJ';lIllli:1 (:1)111 o ..-i:;10 do ClJere d:1
Ilil'l'etorin 1]11:' Ulrrus 1',:lrli":ls rio ~lilli<leJ'ill da Agricultu ru
e o outro liI':rr:'r archiv.ulu li:' IIIi!SIlIl! Millisterio.

Si deutm ri" SI'i, lIlI'!.I':; ril'I"';' ,L: :llfI.OI'iz"d:r n Iuuoclnn.u:
110 Jlllpel'ill :1 r:lllllp""lli,, :11'1" oI'lll:rl' IIS 1"!lIdo,s rll:lilliti,'o, "
01".::11111:111.11 rk '"":1 :'<'1"':'111" ,il:I"liul' :r:;1) k Hruuntrus, plllkr:í
o (;ovl'nlll nullll'iz:II' di'''''' l,i'.:II:1 ('OIl,tl'lli'(':JO rI ,'SS,: trl)elJII
tI"ll(lis de nppr:l\':lrlo 11 l'I":"'di\ 11 ur";IIIIl:lIiO, cujos prel:os
"I"IIH)J)t:rI'l" s,:!'\'il';IO 111'",' ";I'" riu Ir:r';l' p,lra 11 ol'l:allll:IlI0
(J:L; SI\gtljllll~S ~(~('('IHL" ruj.i . ~,<tl]dll."; delillilivo.-'; dl~vnl'~o :-'1'1'

concluldos 110 1'l';IW 11I:1!,i':lrllI Ir:r r'I:III""I:, 7" li todos os tral.n
11J0.s term inadns dr'lIlrll d" '11"1/1'0 :lfUfOS "Ollt:H]US ,lo tOIl\(.:~:U
das obras tio prinu-ir« 1.1'1'1'1111,

A presento concessão u.m pllr liasc rh estudos já approva
dos pelo Governo para a l'sl.ratl:1 de quo ,() trata executados
por Furquim Ottnui '" 1'1'1111:', o'; IJII:I"S (lcarn untrctnutn
';lIj"ilos :', I'r:vis:lll.
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Antes de comecorem as obras, °Governo será indernnizndo
da itnportancia que liv,'r dlspl'ndir/o com os referidos estudos
e com as cúpias que fornecer á companhia.

VII

Dentro do I::? IlWZC5, contados 1];1 data d:] nlllorizn,::io para
fUl1rcl/lllar 11" Irllpl'/'io, :1 ,'OIlIl':llilli;1 :'111'1"('111:11'1', '1.' p,llI"o~
dplill;l(vo,< d . p<trild" o o nrrau '1110 pal'lI lix;II,';'" d" ""i,iL:t/
g(Jnl()~ido, IJS quacs CIII1:--tar':lo dos ."eg" I in te."; dl/(~llfllefltus:

10 A pl~lIl" geral da lillha ('IJIlel'did:l I' um ill'lliI lonzuu
dinnl cou, indil'lwii" dos ponto- olirigarlo, de pas,agerll.

() Il'açal!" SI'I';j inl!ÍI':ldo pur 11111:1 linlia Hl'lIJlllln e connnun
sobre 1i 1,llll1ta gf'r:d, 'Ia I"(:a/a de 1 /,1'1' 1,,1100, ('0111 illdil'a
~,;,o d.» 1';>iO' e curvatura I' a l'o'lli~III':I(':íll di' I, l'Iell", I'I'pl":
:;"I1I;)()", por IIIl'io UI' ,'UI'I'''s di' IIh,,'1 f'ljlllrii,'I;IIlk- dl' 11'I'S
melros; I' I)('UI ;I,'silll, l'1JI rrllJa ZOIl:1 rip NII 1111'11'11', IH'III 1III""'S,
Ji:lrn c"d;1 lar/o, I'S ('<lIlJPO', 111;'lll,S, kl'/'I'llo< Ilpdr"go-o', t',

seillfJle 'Iuo róI' IHI,Ssrvel, 11, divi'I'< d:" ]Jl'oprier/adl's ]J:ll'lil'll
lares, :IS t')l'Il1S d vlllulas e 1I1i11;h.

i'les:<:, pl.uua -erão illdil'llr/:I" ," di"tlllll.'ill' ki!IIIIlI'lric"s
cnmadns do ponlll dl"p"rlida 1);1 n,slr:rr/:r dn r,'nU, a .'\II~II~:'I"
dll,< alillh;'illl'lIll1s reetus. e IJI'I1l a<silll a IIr"i!0'". 1i evtn-rui
d:II!!', o de,s''1II'Ir/vinwlllo, 11 rllill I' o SI'lllid" dll,; rurvns ,

(} l'erJiI longitlldlll;i1 Sl'l':í r.'1I1I na .'«':da de 1 pnr 100
par;] as :tIllll'as e de i por !Í-.OOO par:. as dist:llll:ias huti
zunrnes, n1flslrnndoresrJPeli\':rIlIl'nte por linhas pretas e ver
meth.is o Il'lTe~o natural e :IS plnl:d/lrrlllls dlls (''''rles (' atr-rros.
Iudirnrá , pOI' IllI'IO de Ires Jinlins lillrizollta.'s tr:lradas :l1i;liso
do plan« d« COmpal'll1'~o:

1. As dist,llIl'ill' kilumell'ie:ls Cllllt"d",< a partir da urigl'llI
da l'slr:"I;I de f,'l'I'o ;

Il. A extensão o indical,:üo das rampas e contra-rampas
e a ex tensâo dos P:lt:lIll:rn's;

111. A ('XII'ns~u dos illinlIallJcntos n'( til'; e li descnvulvi
nnn to e 1';';0 d"s cu rvas ,

Nu perlillungillldill:d E' 1I:1 planta SPI ~ indicada a po,dçiio
das esra~'Õ,·s. palllda" obras de arte c vias de cotu muuica-âo
transver,S:II's, ,

O per nl longitudiual será aeomrmnbado por um certo nu
mero de p"l'fis tr.msversans, illCIIlSivl: u lJi'rlil-lypll d:, estra
da do ferro. Estes perfis seràn feitos IJ:i escaln de 1 PUI'
100.

O lrnçado e o perfll Iunzitudinal pOIIl'r,',o ser apresenta
dos por s-eções. comtanto IJlli' eslas se eslplld:lrJ] dp 11111 ponto
de 1'~;;s:Jgetll ob,i~ótlo :, UllI 01111'0 c quo nu prazu marcado
tenham sidn llJll'eSetll:Jda~ tnd..s as SPI'tÕCS.

2, o Projectos CIIIll p/elos e espcci Iicudos rle torlas as ohras
neerssarlas pala ° estnbelectmr-nto d:l e-trnd.r, suas e~Iaçue~
e dependenclas, Irem como llS pl:Jlll:ls de todas as nropr!o
d"des quo fúr nccessarío adquirir por rneio de dO":Jpl'o
prlação ,
MnnU"D~I~ ~
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Os proiectos das obras d'artc compor-se-hão de proj-eções
horlzontaes e veru-ae- p, d» cúrte. transversnes e Iongitudi
naes na escala de 1 por 1011.

Os nrojt-cros das estações mais importantes e rI:IS pontes
poderão, mediante pn"vin conccssào do Gllverno, ser apresou
tados u Illedid3 que tivereu: dI' SI~r tlXI'CUL"dtls.

:I." A rr-laçro das pllllll'S, vi"d'll:lIlS, J!tlIllilhõl'SI' bueiros
COII\ as prirll'ip:lü, diflll'II"JI"'. posi~':It1 lia linha, systerun de
constru-ção e qIIanlid"I"~ di' «bras ;

A tabella da quantidade ti" l'x,'av:lI'ul'S necessarias para
executar-se o projecto, c.un indica(:úo da rlassitlcuçàu apro
ximada dos mntería-s e das di-tancias IlIédias de tr.msporte ;

1\ tabella dos : JiniJ:IIIlI'Il!(l,", r:IIUS dI' curvas, cotas de
declividades B suas ('xll'n'ÕI";

As 1':lderlll'l;ts :Iutill'nlll'atl", d"s ll'Ilas das IIpl'ra~'õ{'s Lo
1111g-r:,phic1ls, g-elldl'sie"s I' ",ll'lllllllllil'a' f"ltas n« ter reno ,

Os desenhos dos Irilhus tl :lI'etlssllrios em gruruleza de exe
cuçâo ;

Series e tnhellas d,~ /I]'I'ÇU, dI' unidades simples I' com
pOSt3S.

!j,.o Os dados e infll]'1I11\('Õ('S quo tiver colligido sobre 11
população, iudustr!a, commercio, riqueza e courposiçâu mi
neralogíca da ZOBa percorrula pela estrada.

VIII

Antes de resolver ~OIIl'I' os projor-tos submettidos {, sua
approvação porll'rá o t;lIVPI'IlU mandar proceder, 3 expensas
da companhia, ás IIJ)('I':II:ÕI'S gr.1pliieas m-oessarins ao exame
dos proje-tos e pUdHá mutlifiellr c-sés projectos cOUJO jul
gar COII venieute ,

O Governo poderá r1,'sig'nar os pontos em que devem
ser estab-leridas IiS I'St:H.'ÕS e par.rdas.

A enmpanhiu 11:\0 !Jodpr;í, sern autorizarãn expressa do
Governo, modificar o' pltJjlwlos :lpl'ro'lidos.

Tudnvin, o U:lO uiJ'I:1/111' a :lpl'rllv:II,':IO do pnrfil longi
tudinul, a 1'01llpanlii:1 pudf'l';i r"zur a, lllodili,açõ,'s neces
surtas :10 estahel-cuuout« d:ls ullra, (1';,,'L'1 pass~gells do uivel
e par..dns indicndas 1111 pl'lIj(,I'lo apprnv.rdo .

A approv. t,:àu dos pl'ujl'rtus :qll'psl'nladus pi-la companhia
não poderá ser invuca.Iu para justiticnr a revogação de
nenhuma destas coudrções .

IX

Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possível, O
raio minimo será de 1:!3 metros.

As curvas dirigidas em sentidns rnntrarins deverão ser
separadas por UIIW t:1I1~1'IIW Ilu 10 metros pelo menos.

A declivtdade muxi.ua St~r:í de :l .•Ui "/0.
A estrada será dividida CIIl secções 111' serviço de loco

motivas, procurando-se, l'lll uma destas, uuíformísar as
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condições technicas de modo a effectuar o melhor apro
veltament« de 101\'11 dos m.uoros ,

As rnmpas, COlltl'i1-r:lll1p:lS r patnmarvs serão Iigados 'por
curvas verticaes de rai.» e desenvolvimento cnu ven iuntes ,

To.la a r.unpa seguiria dr urun contra-r.unna ser:', srpn
rnda dl~sta 1'01' um p:llanl:ll' dI' ;\0 llIptros pelo nunns ;
nos tuuncís I' II<IS ('IlI'V:IS di' PI'IIII,'nos rtlios ,n evit.uá °
mais po,sivl'llI cnlpl'l'g" d flll'ln, dl'l'llvt's.

SIII"',, :.lS gl'lIl1des pllnles I' \ i:l,II\I'III.S 11II'I;dlil'OS, 1)('111 r-omo
:'i 1'lIln"l:I III\sS:IS obra" SI' prlll'll1':1 !':'I 11:'111 1\!llprlc\~'ar curvas de
peqllello r.iiu «u as Iorte- dl"'!IVi ;"d,''', alhu rln evitnr a pro
du,'~ãll de vlbril\'Ues uociva- :'" JUIlI:J' ,~ :lrliculw;iks das di
versus pl'Çil',

As p.ua.lus c cstal:uf's slTilo 0111 pr-Ierenela situadus sohrc
porção da linha CUI recta e dl~ n ivol .

\

A estrada será de via sinw'la. 1I111S lerú os dcsvlos 1\ linhas
auxillar.:s que Iorein nece-sarios pura o muv íurento dos trens.

A distnnvi» entre as tar-s iuurn.rs dlls trj lhos s 'J':í dr'IIll,OO.
As dillll'n"ues do pcrti l transvcr-ul 'cr:!o sujeitas ú appro

va~I:") do GOVr'['llO.
As v;III,'I"s 10ngiIUilin:II'" tr'rilll :I" dill1l'nsur'" c declives ne

cessarios para dar promplo (,,(Ii':lInl~lIl() .... s ag-na,;.
A i ucliuaçào dos tulud-s do,; ('(1"t('S e aterros será fixada em

v:',~a da altura destes e da natureza do terreno •

.\1

A r-ompauhia p\e('lltar:1 IUI1,1" a" olir;J" d'arto e fllr;í todos os
trnbnlhos 1l1'I'e,sal'ius pa!"l '1111\ :1 l'slrad" não ITl'll nb-t.u.u lo
aluum ao eSCllamento das agl!:'s e para que a dirl'I'I;:"o das
ou rrn-. Vi:'5 di' ('OIllIUllllil';wilo l'xisll'IIII''; lliio rl'e,'lw sr.não ;1S
1lI0dilil:;I\'õe, illd"pl'll""\'l'i~ ri pr'lw,'did:IS dI' "PP['ov"l':i .. 110 Go
verno. Us ('I'Uzalll"IIII!" ("!l1I "s ,'11;1' ou r.uuinho- pllb1ie(l.'i pu
de rào ser superrorvs, inll~I'IOI'l", IHI. '1ualldo ;rbsollllallll'lIte
se n:io P""":I fazer por OuII'Il IIll1do, de uÍl'I'I, COII,;ll'lIindo,
porém, a 1'lImpill1lii:l, a I'xpt'n"as ,11"", a, ohr.rs quI' O" III1'S
IIIOS l'I'uz:lllll'nlo,; 1111'11:11'1'111 JIl""'';,;II'ias, li":lIlrio [:1111111'111 " sou
carg'o :IS dl'~p,'zas COIII 0" sigll:lI', e guard:l' quo rurcm pro
cisos par:, "s eallcellas duruut.. (I di" I' noite. 1"'1':' Ilf\'SI! caso
a comuanhiu o direit.. dr~ :lIteral' a dir"Cl::io das rU;1~ nu cn
m i n hos puhlk-os, ('11m 11 íiru d,' 11]1'11101';11' os cruzamentos ou
de diminuir o seu numero, pro'cedelldo cous-nrlm-nt» do Go
verllo.I', qunndo 1',)1' de d ircito, da C·,m"ra Muu ici ai, sem
qUi: p."ssa.p.~re()iJer qualquer taxn pela pa:;s:rg'l'lll !lOS pon tos
dI' m terseoçuo ,

EXPI'.ular;i ;1" obras neC(\S:illri:ls :i pas:i:lgem das aguas uti-
lisadas para alla"teeilul'lItr) 011 para o,; íins ;udu;j.~~:-1ttt-c-_._
:lgrkol:is e 1,,'rllliltir:1 que, com Identicos IIlIs, t~o\h~.""rnrn rr; ..--->....
ell'ectuül.1I em qualquer teuipo, desde que dellas ).NI-,~\rI~\;-I.Mfl '- 1:1 r,~ n
damno iI propfl~ e;;trllda. ~ ... ,'t>' '-'1-

'\ /)
I.')

Dr.rJ/I I .\ no~'
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A estrada de f'erro não I'olli:rú irnp di r :t navega(:~o dos rios
ou ean,tes " lIesse intuito a' pontes 011 vi:tdlu'tl'S SI ,hre os rios
e c.maes tel'30 a capacillilde llL'cl's"ilri:1 p;l1a que a ll:tveg"~~lU
não :;eja elllbn\'açntla,

Em todos os cruznmentos superiores ou ínreriores com as
vias d" cOllllllunil',lçao ord iu.uias o (i,lvl'rllo terá o direito
de nu.rrar a alturn dos V,IIIS dos v i.ul uctu-, n largurn de:;tl's,
e a que ti, verá haver ,'lIll" os \':tr:l I'Pi 11'" cru Il'ln"3,' ÚS
IWI'l's:;idadl's dil Cilcul;lçflo da via 1'1I1t1il:a qllii ücnr inferil'!'.

1'\0' cru :llllentl's dI, n i vrl ',S tri l hu- ,e,30 clllloc:,dus Sl:lll
s:di"III'ia 11I'W del'll"';'O ."'\11'1' 11 lIivl'l tia \ i" ti,' ':lIll1l1llllli"al.'~o
quo cortar a 1',11':01" ti" 1"rIO, til' lllotlll :1 n;11) emIJal':II,::'!' a

clrt:1I1aeuo de carro- 011 C;l1'10':ilS.
O I'ix'o da ",II,ltla d'i ""110 11;',11 d,'serú I':tZN ,'0111 o da via

rh: 1'lllllmllllil';II'~O oltlill:lri:l 11111 illl'~1I111 1111'1101 ,\t- '1:;".
(ls 1III1I.illlI,,"'lo:; ,\t- ui , 1,1 L"I:lO l'allc"II;" 1111 1I'III"'il:l:; 1,;I\'a

v('llall'llI, durante iI P":;';::.2I'[1I <111> tll'[(:;.:I t'ilt'lIia l' ;"<I d:l via
dI' (:1)111 num 1I':lt';IIJ liltlill:ili:l, ,i 1'.>1:1 1111' 11:;:; pl'o\illlid:lde, tia:;
POVOllI:Ul'S IIlI t30 Il'l'qIII'1I1:1":I '1"1' :;l' IIII'IIC lIeCI",;lrla (',[;1
pl'l'eall~'ào. a juizo tio (;"VI'rllll. [""Ililldo 1::;le lixigir, :dl'1I1
üi-t«, urn. casa de gU;'l'd:"

XII

1\0" tunno!s. cnmo nos vi-d urto- inf"l'i"J'l's. deverá haver
um illli'lV:dlu l i vrc IIUIII'a 1111'1'''1' til' I"',JU Lll' cada Lido dos

tr ií h..s ,
AIfo 111 di-t«, hIIVl'I':'i UI' dl"':llIl'ia ('Ill di,tall"ia, 110 interior

dos tun nvi- 1I1l:lw:; d,' :t\ll'igli.
As aLII' rt II 1':" dos !,'H'O:; ti" "OIl,tlUI'I,':',O " Yl'nlil~I:~o tios

IUIlIII'i:; H'I';IO gUlIllll'l'ilI;,:; dI' 11111 pal';'i,eito de :Ilvell:lria dD
dous metros Ih: nliura. e 11;11 1"HI,'r:lo ser Ieitus nas vias tle

CI)[llIlIUIIIC:lçfIO existelltl'S.

XlI!

A COllJl'lllIlJia ell'I'reg:II"" 11l:t1"l'i:II" de Ij(la 1\11,diu'll.1" !la
execll~':lO de todlls :,:; (lhr,':; I' :;,'~: li 11 :'i H'llII're :" IJl'I'S('l'lp~lJe,
da :<I'W, de modo que oiJII'lliJ;1 I'o!"trueçucs pl'.!'flliLlI[l\UIlLI'

solidus .
U :;v'tema e dim('mul'ó' ,b, IUlItI:1I ('li'.' tllló' «hrns rl':lrle sel'uo

li\;ltI:~:; I'IH' "",';" 1;111 ti., e\I'I'''r;'", 1"'lld" , m :,IWIII'üi':I ll:il.lI
r,Z:I tllJ [('1'1'1'1111 e :1' I,rl'.'>()(" '"1'I 'lllli,d;,:;, ,\<'. ''''CI'll'dll «nuo
a y.mp;<IJ1lin (' o (;O\erIlO, A ("lllpalliJi:1 s"rú ltlll'ignd., a
rnuustrur os IlJlI)::1'<1 iJIIS e pl',,"al IlI'I'I':';:';:ll'io, ás suudaguus e
f1nl'll[l\e11lo lll: estarns de ensai«, etr.

1\~:; :;upeI'Slrlletuln:; tI"s I'''lIt,', IIS viglls de madeira só
porll'rãlJ ser cruprcusdas prllvi>ol'i'IUl<Illle. ucvrudn H'I' substi
tuidas por viuns rní'l:t\lil':':;, IlIgo 'lu" ,I ()lIv ..ruo o ex ijn .
U empreao do 1"1'10 Iuudidllllll IIIII:,I'I'U'" 11:10 ,"1':'1 toter.«lo.

1\"tI'S de eutrenues fi 1'II'('.ul:II':"O, tud..s a:; 0111 as tl';lrte
serão cxpenmeutadas, I'azeuuo:ôe passar e repassar sobre
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e1J3S. com diversa velocidade e depois de estacionar algumas
1101':15, um trem eomposto de locomotivas ou, em falta destas,
de carros de mercadorias quanto possível carregados,

As despesas destas experieucias rnrre rào por conta da
companh ia.

XIV

A l'o!llp~T1iJi~ construir:", t"rl"s Os ('difirios e dnpendnncius
Ilel'CSsarills (Jara que o tral'l'gll SI' elluctue reg ul.rruu-ute o
sem perigo p~ra a sl'gllrnllçn uubtica .

As I'stacõi's cOllter:'o sala,; ti' ("I"'ra, hilht-tert», nccotnrnn
da\'ã,l' p:lr:, o agelltl~, :,rlllnl'll' p:1I'a 1l1l:rc:ll!orias, caixas
d':lgII:I, latri nn , mtetorl..s, r:llllpaS de l'nITI'g:IIIII)llto e emhar
que de animars, L:daIJ<'as, rl'l,gias, 1:1I11lll'('I'S, desvios, cru
zarn.-utus, eh.rves, sigfl(li'~ e (~t'·r(·;l".

As l'sLa' ões i' p:lradas 1,'1"") IIIlItlilia :Iflropria'la.
Os edr/i<': ~ das l'sl:II'III'S i' p'lra I:IS Wr:l0 r\" /'Ilil Ib linha

nmn 1'1:11:11'1'"'111,, !'lItH'rt:' pal':1 l'rl"':lr,\lIe e rlr'sl'lll I",r'l I!!' dos
pa~":lgl'i rus ,

As c,;I:II'(,I's e pal'a.]:ls Ii'r'~o dímcnsõ-s de arl',llrdo com
a sua ilupol't:IIII'ia. () GOYi'rIIO IJlld,;r:í I'xigir qlll' a ColII
p:lllhi:1 f:II;:1 Il:IS est:lç'If',S e p:ll':td'" os all~rnl'lllos reclama
llils 1,,'L,,; nel'I',-sidacl,'s lia luvnu rn, eomuu-rcin e indu-tnn .

xv

o Governo reserva o direito di: Iazer executar pela comna
nhi« 011 por conta dellu, d ur..nt. 11 urnzo da conce-são, ulte
raçõ-s. novas ohl'a, cuja nee,'s·idad" :t expl'l'il'nl'ia haja indi
c.rdo ()III rI'L,(::111 :í sl'gllrnllça puhlirn, policia da estrada Oll
no tr:lfegll,

XVI

Otrrm rorlnnt- compor sl'·h:t IJe locomotivas, allmentarln
res ( I,'n ler ), d,\ I\III'1'OS di' 1" I' 2' cl:t"e parll p:t's:lg,·iros, de
carril:' esp eilll'S par" o servi-o di) C'll'I'l'io, w,:.:OI1:i dI' m-rca
dnri.r«, inrlu-i ve os (11) !2':ldo, I:lstro. freil), r Ilnal mr-nte de
carros !,,,ra conducçao 11e f,'r, o, 11I:II!eira, etc. inclil'"dos no
orcaruento d-tluitivo .

'1'111111 11 ulall'I'I:>! ,O!',i eOllstl'lIilJII com os nu-lhurtuno ntos I)

COd"lIl1didad":i '1111' 11 !'I'II!IT,',-SO i n í ro.luz ir 110 ser,iço de
unn !,1I1'\.I'S plll' estl':ld"s di! feno, e segcl ndo o tvp» que fuI'
adllpl:tdo dn "1:I'urllll 1'011111 GuvI'rllo, d,' 11101111 .1 !,ucll'r cirtu
1:11' ill'li~tilll:tnlllen\.1) II:IS tres linhas quo ,I) entroncam em
Cacequy ,

(J (;()\'e']]o poderá prohihir o ernpregn de material que não
precneha I'sta:i ellndlliõns.

A c'lIIpaniJi:t deverá fnrnecer o trem rodante proporr ronnl
menti: ;í eXLI\lIs:IO I\ll cada um» .lns ';I'I'ÇÕ'\:i em qu« se dividir
a estrada, (1 que a juizo du Governo deva ser aberta ao tran-
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sito pul.Ilrn. P, si nesta spr\~I' o Ir:,fl'f;o exigir, a ]nIZO <10
fj,c.:>I 1'01' p"rle rio Gllverllo, III"iol' 11111111'1''' ri" 10"i'lIlotivas,
C:'ITUS d,' p:",;,g"illJs n \V;'~'OIl' q'll' plllp"n'i"II"IIIII'IIII~ a
ull..s r-al.intn , a ('Olll[);II1IJia 0"'1 Ú oIJl'i:':lrl:l. dl:lltl'o de snis
nrezr-s dl'p"i, <1e rel'ollh"I'id:1 :111'1"lla IIwl~'sid:III,' PUI' parte do
GOV''I'1l1l e d,'lla scieut«, a :J1'~nl!'III:11' 11 numero dn l..eomo-
ti vns. 1':lITI\~ de pnsS:l!!eírd~. W:lg-i 11;-; l' Ill;ds Itl:lteri:d nxi~d-
dos pelo fisl',,1 por pal'll' dll 1;,llnI'1I0, 1'''lIlla1lto qu: tnl nu
gn"'nto (lque rlr ntr» dlls luuit-. ,',!"III'lcl'ldos 110 prim-f ro
periodo df'sla cluusu!n .

A I'olll 1':111 h i I inrorrerti n:1 1'11111" di' rI'lllS a l'ilH'IO ('ontns de
réis pllr IIII'Z d.. <1l'lIIl1l'a, :>1' 111 d'IS ",i· IlIeZI'S ql)1' Ih,' S:IO
COIIl,,'rlidIlS p:lra o ;llIgllI,'nlll ri" 111'111 nr(Lin'" ,,('ima l'l'l .. rido.

E, si p:ls'nrlos "'is tII"ZI'" 111:1 i-, :rlt'llI do ü xa.ln 1';" a o
a 11 l!'1I11' II to. ('ste não ti vrr ,jd" 1"'1111, 11 CIOII'rll" flll'lI"'crá
I) ditll auumcuto de m:l1l'l'i,rI 1"11' ("'lIl.a ria companhia.

x'li

Todas as in<1etllniz:'çõt's t' dr'''I','z:rs motivadas p{'ln con
struc-ão, conservaçâo , tl':lfi'Ç'11 p n~pnnH'fiH da p...tr;lda rle
ferro correrão exciusiv.un-tu« " "'1Il l'xcl'pçiiu por contn
da co mpanhia .

Xvm
A companhia ser:í obrigada :1 cumprir ;" rlisposiçõr~, do

HI'gul:illH'ptn ri" ~(j dI' Abl il Iir' tSi,7. I' IWIIl .issiu: quar-s
quer ouu as d» mesma n.uur-z« íJIII' ror»m (\",'rd:ld:rs para
segurança e polic.« das 1',11';"1:1,, d" ícr r«, uma vez q uc as
novas dispOSições não eontrnr.cm a, dau'lli:rs deste contrato.

:\1\

A eompanhia serfl obrig:l(I~ ;1 ennsen':II' com cuidado du
rante todo o tempo da "onee·,iill I' a mautcr em estado
que possam perfeibllll'nte I'l'I"'n 111'1' o SI'H dl'stinu,lanto
;1 estr;,~" de feno e SU:I" (1<'I'('nd,'nci:1", 1'''111'' o material
rodante. soh pena de uiu ltn, "II'"CII."'O ria con('I'ss:ío ou
de ser a conserv;lçDo Ieitn 1'1,10 1;"I'()rno:'l custa ria cOln
pnuhla . No 1':1"0 de inll'rlul'('~o ri" Ir;lfl'go, "X"r'dl'tlllo de
;JO dias cons-cutivos, por 11I'1I1\ 11 n:II' jlIstil;c:ldo. 11 Go
verno ierú o di rr.itu d,' iIII 1'''1' 11!!;:1 ruultu por dia de
interrupção ignal Ú ren d» Ilqllida do dia nnu-rior :J «l!n,
e restnlJelecerú o trafego. corr"llllo:rs de-pczus por conta
da compallhin.

o Governo poderá realizar ern tI)lla :1 extensão da estrada
as eoustrucrõe« n"I,,'ssaria- ;JI) ('sI ·III'II'('jm,'n!o dI' urna linha
telegraphica' de sua jlllJpri,'dnrll', 1l"IlIr1o un nào, como 1111'-
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Ihor lho p71 rl'l'e I', dos mesmos postes das linhas tefo$!ra
p"le,s 'In" 11 ,'o"I/I"II"i:l é ollri.!-ulilll :1 ('on,LI'lJir 1'111 toda
11 r- xt. IIsã" d:1 I'sL 7Id:l, l'l'sl,oll.s:liJi/i"'lndl> SP;) mesma com
palllll;) pela gU:lrd" dos fios, postes e aj.pnrelhos elecLricos
que perten-ereru ao GOI'('rw),

Emq uam» ist» não se r,':dizar. a companhia é obrigada
:. ':xppdir t,'I,'g";tlllma" do Governo 1'01ll tiO 0/.. de abutl
meuto d;t LlIl'if:l e"tablllecid:l 11'11''' us t,~jegrallllll<l5 particulares.

XXI

Durante I) temno da ('lInI'Os5:'O o Govi'rno não ('oncl1,Jerá
nutras «strndns de f"no ,J,'nLrn de 11111" ZOJl" de!O kilo
metros para eadn lndn do eí x« dn esLrnrl",

() GOVi'I'JlO rc-erv.i-se o direito do conceder outras rs
trnd.rs que, tend« o m ""110 ponto de p.utida e direcções
divcr-e.s, P0';S11111 ;tpprl>Xim:lI"SlI (' 1't,; cruzar 71 linh« cou
cedid:t, el>Jlltanlo qu-. d"lItI'O d:l referida zuna, nao receha
gllneros ou pns,;ngeiros .

XXII

A flscalisaçâo d:l estrnda c do serviço será incumbida :I
11m enuenh-tro fiscal e SOIIS ajudnnres, nomeados pelo
Governo e por ell« p.urus, :lOS 1j11:10S compete H/ar pelo
fiel cumuriment» das prt-sentes con.Iicões. U exame, bem
corno o ~jüste de contos de receita e despesa para () pa
g1JIIJento dos juros gllr:llllidos, a lima CIIIIJ[nIS'~O composta
do engenlleiro tisc:J/ (1 por elle pre';lIlida IIU pOI' qu-m
suas vezes fizer, de 11m agenlp da cI>mp"nhra e de mais
um elJlpri'f!:ldo, designado (Ido Governo ou pela I'residen
eia da província.

E' livre ao Governo em todo tempo mandar engenhei
ros de sua ('onfiar)(:a aeo rupauhnr os estudos e os trabalhos
da construcção, afim de examinar si são executados com
proüciencia, methodo e :J precisa actívldade.

XXIII

Si, durante :1 execução ou ainda depois da terminação
dos trabalhos, se veruic.rr qne qualquer obra não foi exe
cutada conforme as reg'!':ls d'arte, o Governo poderá exigir da
comp,,"hi:, a sua drmó'i~'ilo e reconstll1eçào lotai ou par
cial 011 Iazel-a por adtllini,traçào :'Í CUSIa da mesma
companhia.

XXIV

Um armo depois dn terminação dos trabalhos a companhia
entrer..r.i ao Governo u.na plauta cndnsrrnl de toda a estrada.
b-rn corno lima relação das e-rações e obras d'arte e 11m
quadro dernonstrntivo do custo da mesrnn estrada.
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De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será
lambem enviada planta ao Governo.

xxv
OS 11I'(H'OS do transportes serân ílxndos em tarifas appro

vnrlus pelo Governo, uão I'udelldo exceder os dos meios
ordinarios de conducção no tl'II11'O da orgnnização das mos
mas tariFas.

As Iarifas serão revistas, peln menos, todos os cinco an nos.

Pelos preços fixados nessas tariF'I;; fi companhia será obri
g;ld:l a tr.msportar eOIl,t:IIII.I'IIII'1I Il', CIlIII cuidado, exnctidúo
o pr-su-za. a, uu-rcadortns dI' !fllallfU"1' nnturuzn, os passa
geiros e suas bagagens, o,; an imues domésticos e outros e os
valores que lhe Iorern conli:ldo,.

A companhia podl'rá filZel' tnrlns os truusportes por preços
inreriol"i's ;10, da;; t:lril'a;; "I'PI'OV:IIl:i;; pl'lo GIIVl'rnO, mas de
UIII modo gp,nil e ;;1'111 e"'l'I"';III, q uur 1'111 I"'('juizo, que: p,m
tuvor de quem quer 'jllC SI'i". /0:'1,,' iJ:,jxao; di' I'rlll'o -e ['Irfío
ell'eetiv;l' com o eOnSf'IIL imeuto dll Governo, srudo o publico
avisado por meio de nnnuucios utllxados nas estações e in
serro- nus joruaes. Si a COlllpalllli:1 fizer transportes por pre
ços inFeriorl's aos das tnrifns, s.-m aqnelle prévio consenti
mente, o Gov ruo poderá ;,ppli('[lr a mesma reducçâo a todos
os transportes de ig ual caLegoria, istn r, pr rtenccnt-s á
mesma classe de txrifu, e os prel,'os a-sim n-dnztdos não
tornarão a SI'!' alevadns, ('01110 no caso de prév i« consenti
monto do GOVPl'llO, ~1'1Il auto rizaràn IJ\pl'i'ssa deste, av isan
do-se o plllili('o com 11111 IIIi'Z 1"'10 ml'l1ll~ dI' anteccdencin.

A;; rlldllc('ões eonc"d,d;l;; a illdi~elltl's não poderào dar
lo~ar IÍ applícação deste nrti:,o.

XXVIII

A coIIIpa!lh ia nhri ga -se a 11':111 Splll't:lr com a!lati ruen to de ;jO ':,:
1.° ,b ['lltoritladl's, p""lIllas I'olil'ia,'s (~ r-speotíva bag-a

gem, quando rurelu elll diligel1,'ia.
20 !\1ullil,'iio de gunlTa c qll,I1'1llill' 111!Illf'rO de soldados 110

Exercito e da GII:II'(Ia Nar-iuunl ou d:ll'oliei;1 com seus olIif'iacs
e respectiva bagagem. quando mandados a svrviç» do Go
vemo, a qualquer parte d:, linh«, dada n nrd.un para tnl
íiru pelo mesnro Governo, pI'lo I'rp,identl' da província ou
outras autorid.rdes que par» isso Iurum autorizndas .

;Lo Aos culcnos e irruuigrantes. suas bagagens, ferramen
tas, utensilios e instrumentos ara torios ,
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fJ,." As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou
pelas Pn-sidenctas das províncias, para serem gratuitamente
distriüuidas aos lavradores.

5.° Todos os generos de qualquer natureza que sejam pelo
Governo ou pelos Presidentes das provindas enviados para
attender aos soccorros puulicns exig-Hlo,.; pela sêcca, inun
darão, peste, guerra ou outra calamidade punlica ,

Todos os mais passageiros e cargas do Governo, Geral ou
Provincial, nao cspecirlcados acimn, serão tr.msportados com
abatimento de 15 o/n,

Teriio tambetn nbatimento de fi) n 'o os transportes de ma
teriaes que se destinurem :í ~IInstrucç50 e custeio dos ra
ma-s e prolougamento da prourin estrada e os destinados ás
obras municipass lIOS municipios servidos pela estrada. ,

Sempre que o Govurno o exurir, em circumstancías extraor
dinartas, a companhia por:'l ás sua.' ordens todos os meios
de transporte dI' que dispuzer ,

Neste caso o Govern«, si o prefcr!r, pagará :í companhia
o que Iór COIIV 1'I1 l'lon"do, pl'/o uso d:J I'slr"da e tlldo o SI'U
m-terlnt, não exre.ícnrlo o valor da renda média dI' pí'rioc!o
identic» nos ultimos tres an nos.

As malas do Correio e seus conductores, os funcciouar los
enc"rregados por parte do GOI'í'rnn do servieo da linha lell'
gr.iphic«, hem corno qunesquer SOIOlllns de diuheiru perten
ceures ao Thesour» Nar-ional ou l'rnvineial, SI'1':10 conduzi
dos gratuuamente, em curro especial adaptado pnra f'Ssll
fim.

XXIX

Logo que os dividendos excederem de t2 %, o Go
verno terá u direito df' exigir a reducç..o da' tarif;ls dos tran
sportes,

Estas reducçõfls se etTpelu:1r~o principalmente em tarifas
differenciaes p;;ra os grnndos P,'I'('UrSOs (' nas tarifas dos gfl
neros destinados á lavoura e :i exportação,

XXX

o Coverno poderá f:lzer, depois de ouvida a companhia,
conl,,'ssãu de l';Il1JU"S para uso partícular, partindo das es
tal'õps ou de qu:i1'1llcr pOlltO da Iiu h.. ('lIn'~I'did", sem qu« a
companhia tl'nh:1 du elto a qualquer intlCll1nlzal::lo. salvo si
houvrr augruento I'VI'lltu:1I de rlesp-za d" cuns-rv.u-ão .

Todas as obras de/iniliv:os ou pro . isorl;lS tu-ces-arins para
obter, neste caso, a seuurança do tnlfl'go, serão fertas sem
onus para a companhia.

XXXI

Na época fixada para terminação rIa concessão, a estrada de
ferro e suas dependencias deverão achar-se em bOIlJ estudo
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de conservação. Si no ultimo quiuquen nio da concessão a
con-ervução da estrada rõ d""I·wada. o Gllvel no t,'rá o direito
de coufíscar a receita e 1·'mp"lgal-a naquelle serviço.

XXXII

o (;overno t-rá o direitn de rosg.tar a estrada depois de
decorridos ,lO ali IIIIS IIi's!:1 data.

O 1'1"'1,'0 do l'esgatB será I'égulado, 11IU Cidla de nccôrlo. pelo
termo mediu do rendirucn ro li'llli"" cio ultimo quiuquen n!o e
t-n.Io-se em considl'ra":III 11 hupnrtaucin das 'obras, mate
rial e dependeucias, no «stado elll que estrverern «ntão, não
sendo este pi"e{o inf'erlor ao capital guruutido si O resgate se
effecruar anu-s de e' pirur o privilegio.

Si o rt'sgate se t'lt'ectllar dl'Jlllis de «xuíralo o prnzo do pri
v ih-z io do 90 ali 110", o GOVt'1'I10 s,', p:lgal"á :í cllmpallhin o
valor das obras I' m:ll~rial 110 t';;lado IJIlI qUI' se achar, comtan
to qUI' a sonuua quo tiver de Ikspl'ndl"r 11:10 exceda ao que
se tiver elfecti vamente elllpl'l'gadu 1111 coristrucçao da mesma
estrada.

A imuortancin rio résg nte p"ill'r:í ser paga «m títulos de
divida publica in ti)I'lla di' (jo,; de juro annual .

Fica enll",dido que a pre-eure rlausula -ti é npplicavel aos
casos or diunrios e que nào abrog:1 o direito de desapropriação
por utilidade puhlica qUf~ t,)11I o E,tauo.

XXXIII

A companhia não porlr-rá nlicnar a estrada ou parte desta
sem prévia autortzuç..o do Gov,'rllo.

Pudera. rnedi-nte cuuscutimeuto dn Governo, arrendar a
estrada e o muterlal fixo a outra companhia ou ernprez« á
qual passará a proprredale do mntvrinl rodante e os direitos
e obrigações deste contra to referente" 110 custeio da estrada.

XXXIV

A companhia obriga-se a não possuir escravos e a não em
pregar nos di versos serviços da r-str.rdn senão pessoas lívres .

XXXV

No caso de desaecõrdo entre o Governo e a companhia
sobr- a illlelli!.~l)nl·i~ tia, pr-seutes clausulas, I'sta será deci
drd» por arbitres nomeados, duus pelu Governo e duns pela
companhia.

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

XXXVI

E' concedida á comnanhía, 1'11\ virtude do Decreto Legisla
tivo n. 3:29] de 10 de Scternbro do IH7J, a g-aranlia du Esta-
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do elos juros do 6 °I" ao ann o sohre o capital que fôr fixado
e l'1'l!onlle"ido p,'lo Goveruo (;'''110 !lece,sal';" e -utllciento á
ennstruc-.m de todas as ohr"s d,' p'll':rd:] d,' ferr'o, elJjll l'['Ivi
legio lili, é dado p<ll'<1 i"!'1l1isi~'ito d,. IlIal"l'i:1/ lixo e rudn n te e
outros; 11ll1l:1 t'legl'1lpllÍc:l, I'ollrpi'a de t-rrenos, Iudem n i
zal;:IO dn Ilcmlcihl'i<ls I' i]lIacsqller dl'spl'z:rs Ir'it:ls antes o de.
pois de começado, os tr!l/;:II"os d« e(lllslrul'f,!ão da mesma
estrada atli su.i cOllcllls:ro li ilcl'ilal'ito dcflnitiva e SOl' dia
aherta ao tl:lfego puhhe«. .

§ I." O c:lpital lixo meucionadn nesta clausula é d-trr
minado á vista do orçarn-ntn Iun dudo nlls pl.ruos e mais dese~
n hos de caracter gorai. rjoellllli'lIlos I' l'I'qlw;jlos lli'C"S8arios á
evtcuç.ro d,' rodos "" tnlll:<Il1os, quer digam 1',.sppilO :,0 lr-ito
d:l f'sll'ada, qu-r :'r" Sllas o"ra" (r:llt" e ,dr/ir;"s o,' q ualq u-r
natureza ou se refiram 30 m',leri:" Ih:o c I'ooante d,'sta e á
sua linha t,.),'gl':I"hicil, de :'I'Cllr,]o COIlI a CI:'II'liI:r í ,"

Os plonos e mais oe'I'lIlros d,' dl'l:" 111' Ileel'ssarío, á «oustruc
çâo das onras d'arte, tal', 1'01/10; poruos vi:<dul'los,l'ontilllul's,
boeiros, tunn-is ou os de qu:tlqll' r f'dili<'io d:1 I'slrild;, de feira,
bern COlIJO os I]('cl'ssarif's ao 'I/:dl'l'i:i1 lixo I) rudaute, serã« Sll
jeitos á "pprovação do /isc:i1 por parti' o" liov,'t'Ilo um mcz
antes do dar-se coo,cço:i 0111'3. I' si, tiudo «ste prazo, uâo
tiver a l'fJmp:lIlhia solu,'; o do Iisrul. quer apP/'{1I31/do, qu-r
exig in do 1IJ0UllicilÇU,'S, serão elil's cOlIsidnados eOIHO :IP!'I'O
vados ,

No caso de serem exigidas lllodilil'ações pelo PS al do Go
VI'rllil,l1 compl1nIJia ser:i ohri~ada:l 131.I'I-as, e si o não lizer
será rleduzid., do l':lpit:iI g:rral/lldo 1r SOln11l11 g11sla lia obra
executada s-m 3 llIoddil'adll ('\;~ida.

~ 2." Si alg-lllll[' altel'a~'ii" fúr fejta 1)1/1 11m 011 maior numero
dos dllllS plu nos, desenlios, d""Ullrf'l1tos ~ /'{'Ijubi:o,s j:i ap
provados pejo Guverno, sem COlIselltlm,'rrto d,,;te, a COIII
pannia perdel':i o dirl'ito {r gal,:",t'a ou á Ii~nça dos juros
sobre o capit:1I que se tiver df's,lcndldo na obra executada,
segundo os planos, desenhos, documentos c mais reqursitos
assim altorados

XXX \'II

O capital g-3rantido é provisori,HlJente dc fQ,OOO:Oooa, e
o seu maxíruo st-ra dl'linitiv:lll1f1n!.f' lixado depois da revisão
dos estudos de I1 UI' trutn :r clalls ula í, a

XXXVIII

Todas 3S ecouomlns que por qualquer motivo se fizerem na
exel'uç:l0 da estrada de ferro revertt~r:l0 em bonl'fleio do
Estado, dando lagar !I uma red ucção correspondsn te no
capital garnnudo .

Fica expresso c entendido que em caso algum o Est:1IJo se
ohl'igará a pazar juros sohre quautias que não t('rrham sido
de'pelldid1lS COIII obr as c mnre: ial da ('strilda ou ern serviços
que, a juizo do Governo, a est:r iuleressarem directallleute.
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XXXIX

Si, construída a estrada, S8 rceonhccer , por exnmo a que
o (;ovt'!'no m.mdnrá pl'll('edl'r, que o maximo du cnpital ga
rantido roi excedido poJ' ('ausas iJlI(Ir<'vistas on por clul'J'ego
j ust.Ilcntlo du JlIl'SflIO eapilal, 0(;,,\'1'1'110 ('On"I'd,'rá a gaJ'alltia
d(~ juros ao I'xel'dellte"j I'al'a i;tu I'stivl'r nutnrizad« pela
Lei 11. ::!'l;jO de '1.[1 de SellJIIIIJI'o dl~ 187,1 ou pur outr» que a
timb:1 substituido ou am .liad» ; nu r:IS" contrario recurumcn
dani a concessão da nova g:lrantia :111 Purler Leghl:llivo.

XL

A garantin de juros f:lr-s(1·1Ia I'lfl'eliv:l, lívr-s 11n quaesquor
impostos, eru semestres veltl"du,s, JlO, dia, ;lO de .I1111llll e ;11
de DI~ZI'l1Jbro di' ('ada :IllI10 I' P:Il;IlS dl'lllro do Ir,rel'iro nnz
dPlllJis de Iiud ' o SI~IIII'Stf'(', .ln r.rut.: o pr'lzo do ;lO :1lI110S,
pl'la spguillle fúrrnn :

~ I." EIJlqllalll" du rar a 1'''llstrlll'I,':IO das nhras o,; [u rns dl~
sl'is por e- nro (li "/"i S '1"10 P:I':'" soilre :1S qu.ru tins qlll' tive
1'1'111 sido 11111"rizad;ls 111'10 I; VI'rIlO C rl'l'olbidas a 11111 I'S'
tal)l'lel'imelllo hancario, para svrcm l'flIpf'l'g:ldas á me.lida
que forem lIel'I'SS:lrias.

As chamadas limita-se-hão ás quantias ox igíd.rs pd:l r ou
stru-cã» das ohrns em ca.la i111110, 1':lra (,i'se fim a eo.upauh in
aprpseIllnra ;11) Ministerio ila\gril' til II1 r». 1:, .m merc!n p Ohrus
Puhlica-, 110 Hio d,~ J:illnilo, dOlls 111, ZI'S "1I1,'s do l'orIll'I'O
d:ls mesmas «hrns, I, seu l'l'spn"lilo O['(;:IUHJlIlo, qUiI slJlá
fun-íadu sol.re as mesruu- b:18p, em que SI' tun.lou (I orra
n.emo goraI qne r,gllllJlI :1 g:ll';lIl lia d",jul'o.; sobro n e:qdt:d
Ihalo,

Decorrido que srj:1 um nn uo de "lIlprla dI' cndn «hnmnda
rCSS:I!"'ill osju ro- sol.n' :1 jlill'[" d:1 111 '111:1 cli:1IILllla de "i1pit:,j
que n..o tiv e r sid« empl'l'g do rm ',111 i18 da p.;lrilda di nuo
de SI' anuu : logo lJUI' o s.j:l. p"I(·III. i:"ulillllal':" o P:Ig:IIllI'IIIO
dosjuros .

~ z.o Os ju rus jlngl)s !iel" esl:i1lnll'l~illll'1I1o 1t:11I(':lrio sohre
as quantias dOI,osit<Jda,' sel'lIO ('j'1~dli:ldos Ú g;lr:mlill do Go
VI'I n», C bem assim 1/1I:'I'SI/III'1' l'pllda s evolIllI:'CS e,<llI';l(las
pela com pnuhia, como sl'j:lm 1,1\;" di' trnn sfcrcucias d(\
acl'ÕCS, ele.

§ 3." Nos capitaes lev:IIII:1I1us dur.mt« a coustruc-ão 1l~0
S0)'Ú iucluido o custo do milll'I'I:<I r01hll[(', nr-in (I dn rnadJinas
e appnrelhos dl~ qualquer 11.'l!III'I~za Ill'e, ssarios :10 seu rt'paro
e conservação, o qual S(I será I .u"i1d" "m'Olllil paril g:ll'alllla
dos juros seis m-zes 3I1t"8 dI' SI\rl,m o dito mnterial , machi
uns e apparelhos acima referidos I'mpl'e:_Uldus nu trafego da
estrada.
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'~ 4.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico,
as 'jurl's corru-pond-ntes :"1 r",pI'I:livo c:I/)llal serão pagos em
prl'Sell' a dos Iw auçus e liquill;ç:\o dn n~I'I'ita e dC'pf~za do
custeio da estrada, ex híhid..s IlI'la c.unpanhía C dcvidauu-nte
cxuuunndos III"OS ;Igentes do Governo.

§ ;L U Além ela quantia Ill'cf's,aria ;í cnnstrucção das obras
eru C;1flil anno, n que se refere a parti' 2" d» ~ 1° dusta clnu
su!a, fi cnmpan hia 11IIdl'rú fazer depois de :JlIt"riz:rda ;1 Iu nc
eionur urna ehuundn de 10 % rio t:~jlil;J1 garantido para at
tender ús dcspezus prulituinares ,

XLI

A eonstruccão das ourns nso SCI':í interrompida, e, si o
fi'''' por mais de trcs mez.«, (':ldlle:lr;11I o privilegio. a garantia
e m:u- Llv"rl's ;)elllla nH'III'ioll:ldo,;, salvo "n,o ele lor~'a III:iÍor,
jlllgad;1 l:d pvlo G vemo, e 'lJllll IIt,' 1'''1' 1'111'.

Si li" pr..z» Ii x.«l» lia 1'1:,u,,'la :1" !I:11i esrivcrem couclu idos

tl'rillS os Ir:Jl"dlJ"s tle eOn'lrlll'I,';I0 d;1 1',11';111:1. I' l'sl:1 ;lh,'rl;1 :11)

trafl'~'1 puldli'o. :I cOlllpalllri:I p:l~:II:'1 11111:1 ItlUII;. rI,' I :I :l"
por mez rI,' delllllra SI,J)lf' ;IS '/llallli;IS rle"/J,'n.Jid:", W'lo (~011'/'l1O
com :1 ~"r;lIl'ia :III~ 'S'(I dai;!.

E, si p"ss:ldos l:! meZI:S, ;;JI;tll do prazo :lI'illl:t íixndu, não
tíc:lrl'lIl "o'll'lllIdos lodus o' 11; !>;IIIIOS :II'illl:' rl'II'l'ido, P 11;10
"Slllel':' l'sll'nd:r al,erl" ao 11':lf,'go pul.l i-», ti,'al:-'" taollH'111
cadllclIs o Jll'lvilllgio, fi g:lr,loli:1 "lIIais lal")I"'S j:i 1Il1'lIcio
11',tlos,,,,dvo e;ISLJ di' fur~'a maior, "'"I 1'1010 Governo CUIllO tal reco
nhecido.

XLII

A, dl'sp"z:ls de cust-ín d:lllslr"d:1 COIIIPl'ldll'llIJem a, qu« s,.
Ilzer-m 1:0111 o trafego de ":I.""~I:II'OS, tle IllerTntlori:ls, com
rrp:II'I'S e cnnservaçã« do 1ll:111'l'i:J! rod.un«, ulllciuas. esta
f,'llI'S e tOr!:IS ns dl'I"'Jl(IIIIICias da vía-rerrea, raes CIlIiIO (11'111:1
zens, nfflcinns, depositos dp fJll;dqlll'r nnturezn : do leito da
estrndu 11 todas as obras d':lrte :1 ella perteuceutes.

XLIII

l°, A companhla o/'I'i"a-se "illll.1 a cxhlhir, SI'IlIpre que
1111' lorl'lll e\i~irill;;, IIS livros dl' rl'I'I'II" e tI(',pl'za d» cust-ro
di; estr.«la P SI'U III"viIOPllill I' plestar Il1riO' IIS I'SI'lal'el'imell
los e illlol'IlIaçÕe" que lhe íurttu n'ri:IIll:1l10s pelo Governo em
I'I'I;Il";Il) : o Ir:r/rogl; da IIIP,rna 1"ll'ada cu pl'11I Presitlellte dn
p rn v i uein. pel,,, n;;ral', f'or !,,,rll' rio 111""1110 Governo 011 por
fJ IHll'SfJ 111'1' ngl'lltl's tI"sle (Olllpl'll'lIll'lIlI'llk nutoriz.uíns. e hl'lII
a';SIIII;1 elltregal' 'PIIII'str"lml'lIle aos 'llpr:lIlil"S lisr':I"s ou no
ITl'sitlellte da pt'OI I!l"ia, 11111 I'platol'io ('ill:lllllst:IIII'iado do
estad« dos tl':",:rlllos "111 l:oll,lrlll.'I'iio f' tia ,:Slatl,lie:l ti" trafe-
go, :dJr:rllgelldo as de-pezas de' custeio conve t-menre:--~- .."
especulcudas e o Ileso, volume, natureza c quar~ ~~f)qi+f.f (;,1 r -...." .

. 'Q~ ) . ,)1 (;17'/""
( 'v " .•"/;,,

\ :-;9o ~~',

/),-
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c~dorias que transpor tnr , rllll\ 1II'I'1ar:1I"':IO d:H <listanria~ mé
dias pllr 011:,,' 1"'fI'OrJ'ld:ls, d:1 n'el'il" d,~ 1':11\:1 lima da.; e~t:'l
çlll'S e d" eslal',lic:I d.' P:I,s:I"I'il'''';, sl'ntll) I"tl'" d"virlalllfllllC
cl"ssilic:llio.;, porlnlll\11 li (;III'I'I'1l1I IJllando o nnll'ntll:r cnn
vellil",k indil,,,r 11111111'111, pai:, a" inFIII'III:H'õr" IJIW a cnmpu
n hia 11'111 rll' 1"'I',l:lr-lh,' 1'I":lli:II'III I' 1I 1"

i." Ael'ital' 1:111110 d,'lilli1ila " ,;<'111 I'I'C111,0 a Ilel'i.;~o rio
(;II,erll ll ,;lIhr" a, 1J'I,';II"" '1111: "I' ·11"'iL"', III Il'laliv:IIIl,'llle:1O
US" I'ol'ipl'oc') das 1'';II'<lda.; d,' I I r" '1"1' 1111' 1'1'1'1(: 11:1'1'''111 ',ll a
OUII':l Plllpl'l'l.a, Ji/:,Inlo 1'llt"II"idll '1"1' '1"al'I'WI' al't:"fllo que
c.:khrar uno PI'I'jlidil':lr;1 o dll"'it,) dll 1;11.1'1'1111 ali 1"(:III1I~ d:ls
e.;liplllaÇIIl', quI' dI"CIIIIII'" I" 111"dllil'III""' dl',slas, si entender
qllt' S:-H) nlleusi v-» (ll'~ illlpl'I',,-I'.-': ,In I<:",iadn.

J," A llllllld11~1' Ú :II'P"1I1 :11.."111 dll (;"1'1'1'1111, anus di) CII
1

11 e
li l) dlllf';lf,'go, 11 qll:1l11'i1 d.: s,'II'; "llIpn:g-:III"s I' :I I:Ii,,:lla dos

n"pedivos VI'Il, i uu-n t.is, dl'p,'n,kllll l igl::dllléllte Ijll:dlllwr
alll'r:ll:âl) posterror de alllul'iz:II,::i l l "apPl'uv::t;ão do IIlI'SIIlO

GoVl'ruo.
\L1V

1,0,,11 qUI) O~ rlil'irh'ndn.; 1""'"dl'l'elll a oito por eeutn (8 °/0) o
eX('I'I"'"le ,,'r:l rep:lrtid" i~'II:d 1I1'1ill' .'llII'O U (;'llf'I'II0 o a com
I'~nhi:l, I"'s.;alltlfl ,'s.;a rlivi-ào III~II qll(~ furt'll\ ellllJllI,ados ao
Estado os j uros por e,ll' pa:,:o',

\LV

Si os c:'1li1:If's dn COIII!,llIlhia fori'IU Il'v:ll1laoos em paizes
eslr:ll1g'(\irlls, I'i'glllar;, o C:llllili" ti" viute e .;cll) di nhuirus (:!7
d .) por J~ p:ll'a todas as '11'" "1' r:l.:lio~,

x1,\1

'·!:lllsUia.; pod,:r:úl ser
j,dg-:IIJ:h 1,\1''; polu Gu-

Os prflzo~ Inan~nil(l'" 11:1:-; t!I'!I-.;prlli'",;

prllrll~'atllls por 1':IL1';:I, ti" F"II:" 111:1111['
\'I'rno p ,órnl'lll.' !"II' 1,111',

!\t'lllilllll;' P pJ'(Ig:W:lll, pl ll'l"II1. '-11';'1 ('1lilCl'did:l ft'll'a
pn'(~l'd('IIII' ~t'lll 1'1'('('1'111'1' II 11'~~·;llll(I.llll) d/~ u iu ('tlnll)

(l,OOil,~) III~ 1I1l111a 1"1['111"/, .l: 1'1 11"";;:d::-II I l'I'qlll'rida,

tio ('aso
IliI !'I"i,

xLV11

Pela lnobs-rvo nr!« di' 1)1I:"qlll'I' tI:I' pl'l':'>'III.I" clnusulus (\
)lar:1 a qu»l nào ,e 11'lIlw ('Olllllliu:ltlo [lI'II:1 \'slll'c;al. !,otl,'I'Ú o
Govel'Du unpor multas de :!o:)) :Ih: ;;:OIJO;), 00 douro na reiu-

ridcuciu ,

x1.\ III

r'Para ~arantia da PXI:CIli'{1(1 du ('IIlIll':l11l qUI' celebrar o e,on
cessionario completará l\1I1h:lf'g,ll~ia do Thesoul'o em Londres



ACTOS DO 1'0IJElI EXECUTIVO 1311

o deposito de 5.000 libras, dentro de 40 dias depois da assi
guatura do contrato, sob peun de caducar este.

XLIX.

Si, decorridos os prazo- ílxndos, não quizer o I.overno pro
rogal.os, e declarar caduI'o 1I cnutratn, ~ rouipn nhia perderá
em beueücio do 1':sl;l(lu a c:iU~:i" pnõ,;t,rda.

I<.sla será completada á medidu que della forem deduzidas
as multas.

L

A concessão rn,lur:lrá 'i o contr:rto uào fllr assig nado dentro
de um rncz , contado desta data.

Palncio ~) Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 1881.-
José AntonIO Saraiva. .

DECHETü N. 834/í, - DE 1711E DEZEMBRO DEI~8t

Concede permissão a. Carll)~ Mun! oiro o Souza para assentar l inhas

tnlophoniras na Prnvi n-ia do Par.i ,

Attendr-ndo ao que Me requereu Carlos Monteir« e Souza,
Hei por h.m Conceder-Ih.' pl'rllliss:io para assentar linhas
telpphonicas na capit:d I' demais povoa,·õe s da Prov inria 110
Pará, sujeitanrln-se a toda, as dispusições r('gulamcntarcs
IJUI' fOrf'lIl dpter·minad"s pelo l.ov0rnn.

Fi l:a s uhen tend ido fi IH: a presen te eoncessão n50 i 111 porta
privilegio ao conm-ssion: rio .

.105(' Antnno Saraiva, dn Mel! Conselho, Senador 110 Im
perio, 1'1'r''' illl' 11 te do /:oll"plho dI' l\linistros, l\lillislro P S"ITr·
tarío di' Esta lo dos N"~lwio,; d,) Fnz llll:i e intcriuo do, da
AgrÍl'ullllra, Comrnercl» e Ol/r;ls 1'IIIJIir'a'. nssirn o tenha
entendido e f:1(':I evecu tar , Palacin do Hin de Janeiro I'm 17 de
Dezembro de 1~8t, 60° da Indcpen dencia e do Itnperiu.

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador.

José ti/ltonio Saraina ,
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DEcnETO N. 83í5 - nu 24 nn DEzg~lUnO DE 1881

Ahro ao Millblorio da Fuzeu.la um cro.li!o Sl1pplolllonlar .le 4,:;:10:"02S0~O
llara liquirlaçâo das verbas ~:\J ~h,I:21, t3 a, t";;I, i6:\ o iSa, do art. 8° da.
Lei 11,2%0 do 31 .lo Ontu!>ro do IS7\1, ,I" «xorcici o do lH80-1881.

Tun do ouvido O Conspllio dI' Ministros. na fúrtna do § 2"
do ;111. 40 da Lei n. :iHY d,~ \J ti" ,~el"III!JJ'() de I1'i;;o, e Us"ndo
d:1 at'ri!JIIJ'.'''o eOIJ('f'dida :") (';'11"1'11" l'I~lo 1rL 17 da Lei
11. 2\1'10 de :11 dI' Outuur» d,' 1i';;!I, Ilt'i ""I' !JI'III ,\111'11':10
l\linistITi" da F:lZellda 1I11J tT,'dlttJ ,'II""lellll!lIt,,1' (j;, qu.rutin
de 11.5:30 :30t!5i1\)O, aíirn d,' ,el' :'PI,llI'ad" li 111I1Iid:Jç"0 das
verb"s do :II'!. 8" da rdlllida L"i 11, :!\l'tO do exerclcio de
1880-181'i1, I'Onlelllpl:III;ls 11' Iod),-II:I Iflll''' f'sll: ;,cuml,ar,!Ita
a'si~lt:llj;, pOI ./"s,', Anlollio ~:Jr"I\''', ti" ~II)II C"n,,'III", ~"lIadllr
do 111 [lI'nO, l'n'sid,ult: ti" CIIII,,'IIILl de ~III!ISII". ~Iiuistr" f'

SCI'I'el;,rlil til) E't:lllu dus ;'\"gIlI'II" tia F:Jwud;1 f' i n u-rinn
m-ure dus da Ag'l'iCIlltlll'a, ';"llllIllJlI:i" I' "/)I':IS l'uIJlIC:LS, f'
1'1'f'"idl'llk dll Tri!J"n:d du TI'('SIIIII''' i\':'CiUII:d, q,lf' assim o
te-nha {'nlrndidll e I';IItl ('XI'I'III:1I'. l':d"cio do Hi" d: Jallciro
CIII :!I~ ele IJez"llIIJI'O " tle 18RI, !;O" d" Illdl'p,mlklleia e elll 1111
perio,

Com a rubrica ele ~II" :'Ilag'l'stade o jrnperador.

•/0.11: AI//ol/io Saraica,

tu-u« das V"I/IIIS dI) art . 8 0 dll Ui 11 2Y40 di' 31 di' Uitubro
dI' 1879 cujos creilüos [oraui 'I' an.lucui IS illsu/fic entes f sào
SUl p,.,dus pelo DI'C/', /0 11, 8:U;') desta data para lt /c:lal
liqllldarlio do excrcicio de /880-/88!

2." Juros e alllol'liztl\.'~o ela divida interna
I'llnd;,dll.,., " .. ,', .... , .. ,.,., .. , ...

\l." E,lal'()"S de arrl'c;ld;II,·~O,." .... ,., ..•
12." Tvpogtaph ia Nncional e Diario O/I/cilll.
i3. a Aju.l s de custo., •..•.... ,', ··
15." [kspeztl" evcntuaes. inclusive diffcrcn-

çtlS de cambio ..•. " •...•.. , .
1(j • JIII'IIS diversos. inrlusi vc os dos ItÍlhl'les

do 'l'hesourn, cumnussõ.:s .' C"ITela~"ns ..
iR.' Ditos dos dep..s.tos dasC:lÍxa,; EI~onllllli-

C:IS c Montes de SOI:COlTo. , , ..

1.:2'l5:gli;;,592;;
l:!í :;\;;7,)0:;5
131i : lHjO~708
20:00(1)OUO

2.206:9646229

760:000~OOO

'I. 5,;0 3112~0\l0

lIio de Janeiro, 2'~ de Dr-zetnbro d., 1881.- José Antonio
Saraiva.



}.CTI1"'; Df! P{)J)I~H EX.ECUTI v«

lJECHETO :\. BJ1G - DE 2't DE m;7.E~lllf\O DE lt>Hl.

1:1 tI

CnllccJL\;'iCumpa,ljlli'l fmpéliJl_' dnChJlili,(ll':Fcr de Z(il/ (];'I/iU{'! di! Su! pri
vilegi» para a construcr ão , lISO c gozo do lima estrada do f(~I'I'O ,11110, ll:[!'

í iu.lo ILt r,itlatln 110 Bagl:, termino lia, c__ Ltç;10 de "Ca~Oiltly, da cslr.tda do

furru 110 l'lll'l.J All'gt'Da, Uruvu.ivana , ua Provinda du Hio Grand(~ do Sul;
e v.uaut i.r dojurn- de li 1\ 'u sn!JTll n (',l]litd '!'!" 1"1:1t' dctini ti v.nucutc li··

\:~,h para a 1"llllSlll)I'I:io ILi ]Ile.-;III;I '';;{LLlla.

AUI:lldl:ndll :i jll'll[Jo.'la :qlrl"I'lll:ld:1 ('111 concnrroncia [m
blica pl'la I.'OIllI)(((lIl.Ú· 11/'1' -rial.: dI( 1,'I"lIllll li,' 1<'1'1' di' lIi"
(;I'IIW/" do SIII, IIl'i por ])1'111 l>lIl1'el\l'l' ;1 1III',ItI:\ COIIl[ialJlJi:l,
1'111 virtude da 1,.. i 11. :12~17 d,' lO di' SI'lI'IlIItI'O de lH7:l I' nos
u-nnos (lo, ))"1'1'1'10, I1S. 7\l;i\l I' 7%0 di' :!!) de Dezelllbro do
lHHO e n. (i!)!);; d« lO di: Ago,lo do IX78, privilegio pnra a
('111\sll'lIl'rãl!, U,1l I' g,)ZI) de UIII:I I'c·lr:llla di' frrro que. par
í in.Io da cidade til' Bagli, 11'J"lnilw na 1',1 ri1;:11 I ile Cac,'quI', da
t:slrnlla de ferro di: ['"rIo ,\II'grn a FrllglLIV:Il1:\, IIn 1'1'11
Villlli:1 tio l\ill (;1':11111" tio Sul : e 111'111 rl"illl :I g:lr:iJ\lia di' juros
di: ",:i, plll e"lIl" :l') .umo :,,,111'1' 11 Il:lpit:rJ que fúr dcünitiva
m-ure tíxndu 1':11':1 :1 ('llllstl'lIl'I:,jll 11:1 rl'f,'rida ,',11':111:1, s,,1i :IS
l'Iatlsul:ls qu« l'lllll oste 1>aix:IIII :1'sig·II:III:t.S por .10,1': Antuuio
Sarail'n, di) MI'Il Cllll"cl1>", SI)II;lI!IIl' rlo lmpcr!o, I'residentl' tio
Conselho tle Ministr"" Millistro (' S,'er('{ario di: ~:slado do, Ne
gOtlios da Fazend« I' interino dos da Agrir u ltttrn , Connuercio
(~()lJras Puhlicas, IJlI', a-sim « 1"lIha cutendidn n fal;a cxeclllar.
I a lacin do Hio di' Janch:o "1Il ::l', de llezl'lIliJro de lS81, liO°
da Iudcpeudeucia c do hupcrio .

Com a rubrica Ik Sua l\bg·('sladc o Imperador.

Clausulas li 'Iue ,",c l'cfcl'c o IlcCI'cto ri , S:t~6
tlc...lu <Iuln

E' COII('I,tlitlo :1 I:olll/Wfll'ú' l mp-riul: tlu Clu'nut: de Fcr
de ltio (;,.(!/ul,' (/0 SI/I prililegill por IIIJ\'('1I1;! aUIIIJS p:lra
:1 coustrucçào, 11511 (' i~OZO de 11111:1 I',II':lda de ft'.ITO, li;! l'ro
viucia do S. Pedro Ilo lliu (;r:lnde do Sul, partind» du [Junto
terminal da estrurla de ferro du lIio l:rande;1 !lag(', e termi
naudo em entrouearucnto CIIIll ;IS linhas 11(\ I'orto Alegre a
Uruguaynna.

Além tio privilcg io, 11 (;0\1'1'1111 1'11111"'11,' 11, Sl'g·Uillll'.' fa

vares:
1.0 Cessão gratuita de terrenos dl:vu!ullls 'J naciouues, ()

hem nssim dos cornprchcndidos nas sesmarias 1\ posses,
rODER E'E"U 'li o 1,~81 ~n



t:WI:

excepto as im)eUlllizações lJ\\(' rorcm de direito, paro o leito
da estrada, estações. aflllaZI'ns c uutrns ohrus espneilicadas no

respecti vo contrato,
2." Direito de desapropri:lr, na fl',rma do Decreto n . 81li de

tO de Julho 110 lR[j[i, os terrenos tio dominio particular. pro
dios I' Iiomkitori<ls, que l'orr:1I1 pn"'isos para as obras di) que
trata o parugraphv an teeedl'nle.

3,0 Uso das madeiras o outros materiaes «xistentes nos
terrenos devolutos e nacionucs, indisp,'nsaveis para a eon-
strncç1ío da I'slratla.

'1:,0 Iselll;1ío de direitos 111' inlp"rtaçiío sobre os trilhos,
lI\aehina5, instrumentos 1', mnis obj l'CtOS dcsti nados a cou
strucção, bl'm como soliJ'l' o rarvào de pedra. indispensa VI'I
para as ol1i,~in:ls n ellslldo 11:1 1':,lr:llla.

\<:st<l isenç,;'o n;lo ,;,' [;11':'1 t'lkelil':1 l'lI\l\lwnll l a (·nmp:1nhia
não 31)['I~Sl'llt<lr, no Thl:';OllI'O N:lI'ional. 1111 11<1 Thesllllr:I\'i<l .lo
Fazenda da provineia, <I re\a,;ãu dos slllJretlitos objt'clo

s,

especilicando a respel~tiva lJUalllid:lclc e qllalidade, que aquel
las repartiçõe:, lixarão annuIllllIl'lltt', eOIlI'II1'1IlC as instruc1;õcs
do Ministcrio dl\ Fazcn dn.

Cessarú o favor. lil'allllo a I'olllpallhia sujeita ;\ reslituiçiío
dos direitos que leria do p:lg:il' I' :'l multa do (11\111'0 desses
direitos imposta pelo Mini:,tl'rio da AgTi('llllnr~l, CommeI'l:io e
Obrns i'IlIJlil'a:" ou pelo da FaZI)(ll1:<, si se provar que e1la
;dienOll. por qualquer uiulo. ohjeelos illlportados, sem que
pl'l'eede:'Sl~ Iic',l'.nl,:a tlaqlll'lll's Millistt'l'ios, 1111 da Pn'sidencia
da provincia, e p:lgallll'llto do,; respllt'livo~; dlr.-ltcs. •

;;.0 Preferencia, em iglwldllC!1J (le I~ircllmstl\ncias, para l.wra
de minas na zona prid"'giada, sl'ndo expresso em contrato
cspecial o numero do datlls (1'11' o GoVl'rno julg'ue convenil'llle
oonccdcr, hem C0ll10 as l'OlllliIJII':' II qUI: deve ílcnr sujeit« a

empreza.
li.

O
l'refereneia parn al'.qui:,il.::'lo di] terrenos devolutas cxis-

tentes ú margem da estrad:l: e1Ieetualll]o-se a venda em
lotes a!tI'l'Il:1I1os, de mnncira qlll', senuo Il primeiro da COIl1
pauhiu , o segullllo ticar:'l pl'I'll'lIl'l'ndo :10 ES[:luo c I\ssim por
diante, e pelo preço llIiniIIlIl d'l Lei de IH ue Setembro do ll'liiU,
si a companhia os distribuir IH1r iUllnigl'allles ou colonos que
importar e cstabcli'ecr, não podcndo, pnrétn, vendei-os a
estes, devidamenle ll\l'tlillos c tll'marl':ldo:" por preço ex
cedente ao (IUC f(lr marcado pl:IIJ (;overno.

ES:'I\ prefen'ncia sú tl:rú lo.~ar tluranle a construl'çií
lJ da

estrada. Si, decorridos eillCO .mnos depois de eonoluid« a
estrada, não tiverem os terreno:' sido distribuidos 1\ ímmi
grantes, a comp:lllhia os :ldquirir{1 {I rnzàn (lo preço maxirno
da h-i, illdemniz:llldll o \<:,[:,dll da dilJ'en'llI:a que esíivvr por

pagnr.
7. o Prcfercl1cia, em igu:"lladl~ rle t'in~uIIlslaneias, para os

estudos c eonstrucl,,';1O 110:' rallwes IIUI' I) Governo resolver
contratar nas estradas do lIio l;rande a Bagé e de Bagu a Ca-
cequy.
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A companhia, organizadn de accôrdo com as leis e regula
mentes em vig-or, terá, acürca da execução do contrato (IUIl

celebrar com u Governo, reprcsentunte ou domicilio legal nu
hnperio ,

As duvidas e questões quo se suscitarem serão resolvidas de
accôrdo com a legislação bruziieira .

1II

Os trabalhos lia estrada começarão no prazo do seis mezcs,
contados da data da approvação dos estudos e orçamento a
quo se refere a clausula 7", o proseguirãu sem interrupção,
devendo ílcar todos concluídos no prazo de tres annos e
meio.

IV

Os trabalhos de constrncçàn não porlerào ser encetados sem
prúvia autoriz.«..';\O do (;ovel'llo; para isso os projectos de
todos esses trabalhos st'rão ortraniz.ulos 1~1I\ dupllontn c suhmot
tidos ;j approvnção do mesmo GlJverno. UIII tios exemplares
scrú devolvido ú cumpnnhia com o visto do Chefe da Directorin
das Obras Publicas do Ministerlo da Agricultura, e outro flcará
archivado no mesmo Ministerio ,

v
A presente concessão tem por base os estudos já approvados

pelo Governo para n estrada dI' que se trata, executados por
Hvgino Corrêa Durão, os qunes ílcarn entretanto, sujeitos ú
revisão.

Antes de cornecarem as obras o (;overno será indemnizado
da importnncia que tiver despundidn com os referidos estudos
" COIl1 as cópias que fornecer á companhia.

VI

A revisão dos estudos mencionados na clausula precodcnto
será feita pela cnrupanhia e ;1 sua custa, sob a immcdiata ius
pccção de um Eutrenheiro do Governo, e só depois do con
cluido e lixado dellnltivumeuto o capital garantido se eonsi
dernrú feito e acabado o presente contrato.

Si, porém, a cumpanh ia não eltc'g'nr a nm accõrdo com o
Governo, as despozas dessa rcvisãn sl~rãll pagas pela ornprczu
que tiver de celebrar o novo eontrato, com a responsahili
dado do mesmo Governo, a quem caberá indernniznr as reto
rídas despesas si a estrada contratadu tiver de ser construída
directamente pelo Estado,
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YII

Doze mezos depois da assignaturn do contrato a compa
nhia apresentará os estudos definitivos da estrada e o orça
mento para a üxação do c:lpit:11 garantido, os quaes constarão
dos seguintes documentos ;

L0 A planta geral da linha concedida c 11m perfll lougitu
dinal com indicação dos pontos olmgndos de passagem.

O traçarlo será iutlicado por uma linha vermelha e con
tinua sobre a planta geral, na escala do 1 [lar 'i. 000, enm in
dicação dos raios de curvntura, c a co nüguração do terreno
representada por meio de curvas de nivel equtdistantcs de
tres metros; e bem assim, em uma zona de 80 metros, pelo
menos, para cada lado, os cam[los,matos, terrenos pedregosos,
e, sempre que fôr possível, :IS divisas d:1S propriedades par
ticulares, as terras devolutas () minas.

Nessa planta serão indicadas ns distnncias kilornetricas con
tadas do ponto de partida da estrada do ferro, a extensão (los
alinhamentos reetos, c bem assim a origem, a extremidade, o
desenvolvimento, o raio c sentido das curvas.

O perfil longitudinal será feito na escala de 1 por ft.00 para
as alturas, e de i por ft..000 par:I ns distancias hor iznntaes,
mostrando ruspectlvnment. por linhas pretas e vermelhas o
terreno natural e as plntatóru.as dos cru-tese aterros. Indicará,
por meio de tres linhas hur iznntaes, trnçarlas abaixo do plano
de comparação:

1. As distancias kilometr icas, contadas a partir da origem
da estrada de ferro;

11. A extensão e Indicação (las rampas e contra-rampas () a
extensão dos patamares ;

Ill , A extensão dos alinhamentos rcctos e o desenvolvimento
e raio das curvas.

No perül longitudinal e lia planta seni indicada a posiçãu
das estações, paradas, ohrns d'aric c Vi<IS de commuulcação
transvorsaes ,

O perfil longitndinal será acnnumnhado por um certo
numero de perfis trnnsversacs, inclusive o 11('ff1l typo da
estrada de ferro.

Estes perfis serão Ioitos na l'!'eala f1l' I por 100.
O traçado e o jll'rfil lnng itud inul poderão ser apresentados

por secções, eomtanto que estas se estendam de um ponto rle
passagem (,brigado a um nutro, C que no prazo marcado
tenham sido apresentadas tOd:1S as sccções.

2." Projectos especificados de todas as obras necessarías
para o estabelecimento da estrada. suas e!'lações c dep en
dencias, hem como as plantas de todas as propriedades quo
íor necessarío adquirir por meio de lle.sapropriação.

Os projectos das obras d'arte compor-se-não de projeeções
horizontaes e vertícnes e de cortes transversaes c longítudi
naes na escala de I pur l!lO.
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Os projectos das estações mais importantes e das pontes
poderão, mediante prévia concessão do Governo, ser apre
sentados á medida que tiverem de ser executados.

:30 o A relação das pontes, viaductos, pontilhões e hoeiros,
com ns prlncipaes dimensões, posição na linha, systema de
construcção e quantidade de obra ; .

A tabella da quantidade de excavações necessarias para
executar-se o projeoto , com indicação da elassiücação nppro
xímnda dos mnterines e das distancias médias de transporte;

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cotas de
declividades e suas extensões;

As cadernetas authentícadas das notas das operações topo
grnphicas, geo(lm,jeas (] astronomieas feitas no terreno;

Os desenhos dos trilhos e nccessorios em grandeza de exc
cução ;

serres e tahollas de preços de unidades simples e com
postas,

fJ,." Os dados e informações que tiver eollig ido sobro a
população, industria, comrnercio, riqueza e composição mio
nernlogtca da zona percorrida pela estrada.

VIII

Antes de resolver sobre os projectos suhmcttidos li sua
approvnçiío, poderá o Governo mandar proceder, a expensas
da companhia, ás operações grnphiras necessarias ao exame
dos projectos e poderá rnodiflcar esses projectos como julgar
conveniente.

O Governo poderá designar os pontos em que devem ser
estabelecidas as estações e paradas.

A enmpanhin n:1O poderá, sem autorização expressa do
Governo, mouiücar os projectos appvovndos ,

Todavia, n~() obstante a approvaçãn do perfil longitudinal,
a companhia poderá Iazer as modificações nccessnrias ao
estnbelocimento das obras d'nrte, passagens de nível e pn
radns indicadas no projecto approvado,

A apprnvação dos projectos apresentados pela companhia
não poderá ser invocada para [ustlflcar a revogação de ne
nhuma destas condições.

IX

Procurar-se-ha dar ás curvas o umior raio possível. O raio
minimo será de 17:2"',10 metros.

As curvas dirigidas em sentidos contrario- deverão ser
separadas por uma tangente de 10 metros pelo menos.

A declividade rnaximn será de 2.222 "/".
A estrada será dividida em secções de serviço de locomo

tivas, procurando-se, em uma destas, uni formar as condições
technicas, de modo li eílectuar o melhor aproveitamento de
força dos motores.
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As rampas, contra-rampns n patamares serão ligados por
curvas verticnes de raios e d"senvolviml'nto convenientes.
Todn a rampa seguida di' uma contra-rampa será separada
desta por um pntnmar L1,::lO metros pelo menos; nos tunneis
e nas I:I1I'Vas de TJeIJlJeIlOs ralos se ovitnrá o mais possivel o
emprego de fortes dccl i vos.

Sohre as grandes pontes e vinduotos metallicos. bem como
il entrada dessas obras. se prorurnrá não cmpregnr curvas
de pequeno raio ou as fortes L1ecliridndes, afim de evitar a
producção de vibrações nocivas :ís juntas e articulações das
diversas peças,

As paradas e estações serão Ilr profcrencin situadas sobre
porção da linha em rectn t' LI,' nivcl .

x

A estrada poder:', ser de via si ugclo , [mas terá ss desvios e
linhas auxiliares que forem Ilf'cessarios para o movimento
dos trens.

A distancia entre ns Iaces íutcrnns dos trilhos será de l,OO
metros.

As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á appro -
vacão do Govemo,

Âs valletas longitudinacs terão no' dhuensões c declive nc-
cessarias para dar prompto oscoarncuto ás ngl1as,

A inclinação dos taludes dos córtes e at,)ITOS será üxada
em vista da altura destes e (la natureza do terreno,

XI

A companhia executará tndns as obras d'artc c Inrá lodos os
trabalhos neeessarios Irara qlle a I):'lradn não crêe obstaculo
nlgum ao eseoamento das aglws, e para que a dirccção (las
nutras vias de corumuulcaca« ,:xislellll's não receba seuào as
modificações indispensavvis e j!n'e(:didas de approvaçào do
(rovemo. Os cruznmcutos com as runs nu caminhos pulilicos
POI!I:r:IO ser superior.:s , illfl'l'illrt'S, IIU, lJ unudo absolulamonte
se não possa lazer por outro iuudo , d(~ nível, eonstruindo,
porém, a companhia,:1 ex pensas SU:'s, as obras que os
mesmos ,;ruzamenlo, tornarem necessarias, ficando lambem
a SI;U cargo as rlcspezns ('0111 os ,ignaes é' guardas qlle forem
precisos P:.II'[I 1IS c:lneella, durante o dia I) a noite. Terá
nesse caso a companhia o direito de alterar a direcção das
ruas ou caminhos puhlicos. com o 11m de melhorar os cru
zamentos ou de diminuir o seu numero, precedendo consen
timento do Governo e, quando fúr de direito, da Cama ra
Municipal, e sem que pl)s,a pcrcelu-r qualquer taxa pela pus
saccm no, pontos de íutorseccão ,
, Executará as obras necossarias á pnssauern das aguas uti

lisndas para ahastccimeutu ou para os !ins industriaes ou
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agr icolas, o perrnittirá quo, com identieos fins, taos obras
se ofrectul~m em qualquer tempo, desde que' dellus não re
sult« dnmno á propria r-strad».

A estrada de ferro não puúI'r;}. impedir a navegação dos
rios ou e.maes, e nesse intuito as pontes ou viaductos sobre
os rios e canaes terão a capacid:l,tll' 1I1~I'ess:Hia para que a na
vegaç:lo não seja embaraçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as
vias 11e communiracão nrdinarias o (;lll'erllO terá o direito de
marear a altura dos vãos dos vlsdueros;« largura destes, e 11
que deverá haver entre os parapeitos em relal.:ão ás necessi
dades de circulação da v ia puhl ica q \I e ficar in ferior.

Nos eruzamcutos Ile nivcl lIS trilhos serão collocados sem
saliencia nem depressãn sobre o nível da via de commnni
cação que cortar a estrada dJ ferro. de modo a não emba
raçar a circulação de carros ou carroças.

U eixo da estrada de ferro n ào deverá fazer com o da via
de cnuununtoação ordinar ia um augulo menor do ~;jo.

Os cruzamentos de nível terão sempre caueellas ou har
reirns, vedando a circulnção da via de comrnunicação ordi
uuria na occaslãn da [lnssagem dos trnns ; havendo, além
disso, uma casa de guarda torlas as vezes que o Governo rl~
conhecer essa necessidade.

XII

No, tunneis, como nos vludnctos inferiores, dever:"! haver
um intervallo livre nunca menor de IIll';;o de cada lado dos
trilhos. Além disso, haverá de distancia em dístnncia, no in
terior dos tunneis, nichos de nlnigo .

As aherturas dos pOl'OS de construccão o ventilação dos
tunncis serão guarnecidas de UIIl p,'II'apeito (Ie alvenaria de
dous metros de altura e não poderão ser feitas nas vias de
eomrnuuicação existellte,;.

XIII

A companhia cmprcgarú materines de boa qualidade na
execuçào de todas as obras. e seguiI'Ú sempre as prescripçõcs
da arte, de modo que ohtunhn construcçõrs perfeitamente
solidus .

() systoma e dimensões das fundações das obras (Farte serão
fixados por necnsião da exec llt.'ão , tendo em attenção a na
tureza do terreno e :IS pressões suppor iadns, de accôrdo entre
a companhia e o (;ovcrno, A companhia será obrigada a
ministrar os appnrclhos e pessoal necessarios ás sondagens c
lineamento do estacas de ensaios, etc.

Nas sllperstnll'tllras da, pontes as vigas lI.) madeira só
poderão ser empregadas provisoriamente.' devendo ser sub
stituidns por vigas ruetallicas, logo que o Governo o exija.
O emprego do ferro fundido cm longerões não será tolerado.
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Antes de entregues úcirl~nbeTío, todas as obras rl'arte serão
experillleutallas" !':lzeullo-sl' 1I:lss"r I' r.'passar sob r;' cllas, com
divorsa vslnold.ulr: I) 1Il'lI"is eslaeiun:II' :dglllllas horus, u m
trem composto do !oeolllutiv:ls nu, 1'.11I Iultn destas, de carros
de mercadorias qnanlo pO,ssil'lll e:II'l'I""adlis,

As t1cspezas destas ex [Il'rinlll'ias correrão por conta da
COIlIP:IUlti:l.

:\.1\1

A companhia c.l1l:;lruil':'1 lu<l"s n; PIIili<'ios n Ili1prnl1rncias
neccssarios para que o Il'a!"'!,"':'1l l'II<'e\llI' 1'1',',lll:lI'lIwnl l' I'
51'111 pcrig'o para a sl'g'llraIH':1 III:illiel'

As esta,:ues eOllllll'TÍo s:Ii:IS d.. ' I'''III'ra, hll hcteirn, acommo
daçTÍo para o agentl', :lrnl:IZllIIS ]lar;) Inelcadorias, caixas
d':lgna, lntrinas. lnictnrio,s. r:III'II"S 11,' e,:ll'l'l'g:lmento Il I,tll
harc]llUS ,Ill unimaes, IJnlall(':IS, rl'logios, laIlIPI'IJI'S, desvios,
CI'llZanwutos, chavos, Sigll:i1'S Il l'llrea ,

As rsl:I('ões e 1,lal:II1:IS 11'1':10 1llllilili:1 :Iploprialla,
Os cl1ilkios das e,l:w,íl'S I' \,:11:1(11;; \1'1':111 do lado ela linha

uma p!alúfúI'ma coll1~l'la pal':1 1'llillIll'l(llIl II de"I',mIJal'ljlle dos
p:lSsllgeiros.

As estaç()es n paradas t'r;lo lIillllmsõf" ,lo aeeúnIo com a
sua impoI'lancill. O (;OVet'tllll'odl'l'<Í I'xigil' IJUll:1 eOll1p:lIlhia
filça nas estações e pal'IIII1I8 os :luglllf'n!lIs )'e(~lalll:IlIos pl-las
necessidades 1111 lavoura, l'olnnl.'l'I'i'l f: uulustriu .

:\\

o Coverno reserva o direito di' fazer rxecntar pela rnru
panhia, ou por conta dcll» durau to o \,ram UII euncessão,
alll'ral;UI's, novas nl.rns cuju 11I'1'1',ssil1:Il!I';t l'xl'~l'icneia hll,ia
iudirudn em n:I:\I::II) :'1 sl'gur:lw:1 l'uiJl,iell, puliciu da estrada
dll lcrro IHl do tra!'egu,

XVI

() trem rodante eompor-scIr« di' !,II'IIItloti vas, alirucnta
dores (tender), de e;IlTUS di' l' 1':2' l'1as," para passa~eir()s,
de carros espcciaes para o SeI'Vil:" (lo ('JITI'io, wugous UI'
mercadorias, iuclusivr: os di' ::'111111. lnslro , fn:ill, e ünaluu-nt«
de carros p:lra cOJIIIuq'i\o di' it'ITII, Illlldl'Íra, de, indicados
no orçamento di fin i í iv li,

Todo o material sl'rú conslruido cnm os melhoramentos e
cOlllInodidades que o PI'O>:TI'''O íutroduzir no serviço de
11'1I11SI'0l'tl's por l'stl':ldas Illl f"I'IO, I: sl'~~ulldo 11 1~'pO que fúr
allllplatlo I]" :11'1""1',:10 (">til 11 ~;IIVI'rUII lli' IIl0do:1 puder rir
r-ul.u illllislind:llul'ull: IlII' Il'es lillilllS que 80 r-uu'ouc.un I'IU
Caeequy,

O Governo podl'r<Í prohihir 11 emprego do material quo não
preencha estas cond il,;tll'S,
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A companhia devorá fornecer o trem rodante proporcio
nnlmontc Ú extensão de e:ld:1 lima das srcl;ões I'In flue se
dividir a estrarln , e que a juizo do Governo deva ser aberta
no transito publico, e si nesta secção o trafego exigi!', a juizo
do tlscal por parte do Governe, maior numero de locomo
tívas, carros de passagclros e wagons que proporeionalmente
a ellas cabiam, a companhia será obrigada, dentro de seis
rnezes depois di} rcconhceida nquella necessidade por parte
do (;OVCI'IlO c dolla scieute, a augrnentar o numero de loco
motivas, carros de passageiros, wnuons e mais materinl
cxigldn pelo üscal por parte do Governo, comtanto que tal
augruento üquo dentro dos limites cstahclccldos no primeiro
período desta clausula.

A companhia incorrerá na multa de dous n cinco contos
de réis por m.-z de demora, além dos seis mozes que Ihl' são
concedidos para o augurento di) trem rodante ,lI'ima rc
florido.

E, si passados seis mozos mais além do I1x:,(10 pnrn o
augrneuto, este nãn tiver sido feito, o (;OVl'I'IlO forllPcl'ri, o
dito angmunto de ruaterial 1101' I:Ollta da compnnhln.

xm

Todas as lndemnizações e dcspezns motivadas pela con
strucção, conservução, tr,lf,'go e !'epnração da nstr;l(la de
ferro correrão exclusivamente e sem excepção por conta da
cn.npanh!a.

XVIII

A companhia sl'r:'1 nlJriga(la n cumprir as disp,si~'õi:s do
lIegulamento de 26 de Ahril de 18:ii. I) hom ussiu: quarsqucr
outras da mesura natureza, que íorem decretadas pnra scgu
rança e policia das estradas de ferro, lima vez que as nIJV1Is
disposições não contrariem as clausulas deste contrato.

XIX

A companhia será obrigada a conservar com cuidado du
rante todo o tump« da concessão, e n manter etn estado que
possam pcrf'eitamcute prcenuher o seu desuno, tanto a estrada
de ferro e suas dcpcndoncias como o material rodante, soh
pena de muita, suspensão da coucessão, ou de ser acouser
vnção feita 1)1'10 Governo á custa da enmpnnh!a. No' caso de
intorrupçâo do tr,lfego, excr-dento de:.lO dias consccutivns,
por motivn núo justiflcado, O (;lIvl'I'no ter:'! li direito do itnpúr
UllI:J multa por Lii" de interrupção ig unl ú renda liquida do
dia anterior a el!a, e restabelecer:'! o trafego, correndo as
despesas por conta da eourpanhin.
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xx

o Governo poderá roaliznr em toda a extell';iío da c~trada as
construcçul'S nccossarlas :10 esta!II'!,'eiml'nto de urna linha
telrgrapliiea di' sua propriedalle, us.uulo 011 não, como melhor
lhe parecer, dos mesmos postes i!:IS l in hus teIPgrapliicas que
a companhia é obrig;l(la a construir em toda a extensão da
estrada, responsabilisando-se a mesma companhia pela guarda
dos lias, postes e apparelhos electricos que perll'nl~erem ao
Governo.Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada a
expedir telegrammas do (;overnu com tiO n/o de ahatimento
da tari I'a estabelecida para os tl'il'grammas particulares.

xx,

Durante o tempo da concessão o Governo não concederá
outras estradas di' Icrro dlmtro IIP uma zona di: ;:lO í.üomctros
para cada lado do eíxo da estr;li\a,

Ü Guvano reserva-se o dircit« 111' cnuecilcr untras l)slra(las
que, tendo o mesmo ponto de p:lrtilla e dirl:cI:õ,'s diversas,
possam approximar·se e ali': rruzur a linha I:oncndida, COI11

tanto que, dentro da rel'eril\;J zona, não recebal11 grmeros ou
passageiros.

A ílscalisaçào (la estrada é do serviço serú incumhida a um
engenheiro üscal e seus njlll\nntes, nOllwntlo.; 1\1'10 Govl'rno
e por elle pagos, aos qn:w, eOIIIJl"\{: velar pplo Iil'l cumpr i
nu-nto das prl'sl'ntes cOlldil;lles.

O r-xnme, bem como o ajuste rll~ CI)[Jt~b di' rcceitn e dsspczn
para o pag"aIllento dos .illrlls g'aralltidos, a urna COlI\llJisstlO
composta do engenheiro Iisl~1I1 i' prr elle p('('sirlida ou por
qlwm suas vews 07(1)1', rir: um :Ig"lmtp da I'olllpanhia r: 11e
mnis um eIllpregado designallu JlI'11I Govel"llo lJII pel:1 !'resi·
dencia da provi ncia.

1<;' livre ao (~overno, em todo tr:lllpo.1I1'Inilar engenhei-
ros de sua eonfíança aeomp8nIJar os estudos e os tl'abnlhos 11r!
construeção, ntlm de exnminal' si são executados com profl
ciunoia, methodo e precisa al:livill:\de,

X'\III

Si, durante a exr:cllt;:ro (In aill11:l 11l'p"is {la ll'rlliÍnaçiío dos
truhalhos, se voriürnr qlll' qunlq uer oiJra não foi oxceutndu
conforme as n-gras d'urt«, o (;oVt'l'no poderá exiglr da eOIl1
pnnhia a '11:1 Ilemllliçiín I' ]'t'('llll,;truI'I::IIJ total ou parcial, ou
l'azi'I-:, por :lIlminislr:lç:ro ;', ('II';t:1 dn 1I11'Sllla PllIllpanhia.
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XXIV

i3~3

Um anno depois da terminação dos trabalhos n companhia
nntregarú no Governo uma planta cadastral de toda a estrada,
hem como urnn relação das estações e ohras d'arte, n um
quadro demonstrativo do custo dn mesma estrada.

De toda e qualquer nlteração ou ncqulslção ulterior será
tnmhem enviada planta ao Governo.

XXV

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approva
das (leio Uovemo, não podendo exceder os dos meios ardi na
rios dl~ eouducção no tempo da organ iz:ll:ii o das mesmas
tarifas.

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annos.

XXVI

Pelos preços flxndos nessas tnrif'as a comnnnhia será ohri
gada a transportar constantemente com cuidado, exaetidáo (]
presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros
e suas bagagens, os anlmaes domesticos e outros, o os valores
quellhe forem confiados.

XXVII

A companhia poderá fazer todos os transportes por preço,
inferiores aos das tarifas approvndas pelo Governo, mas de
um modo gernl e sem execução, quer em prej uizo, quer em
favor de quem quer que seja . Estas baixas de preço se Iarão
eflectivns com o rnusentnucuto do Governo, sendo o publico
avisado (IOl' meio de nn n uncios nlllxados 11:IS estações e inscr
los nos [ornnes Si a companhia lizer transportes por preços
inferiores nos das tarifns, sem aquelle prévio consentimento,
o Govr-rno poderá applicar :1 11I1',lIla reducçào a todos os
transportes de igual categ-oria, isto e, pel'tellcentl" Ú mesma
classe de tarifa, e os preços assim reduzidos não tornarào a
ser elevados, como no C:ISO de prévio consentimento do Go
verno, sem autnrimção expressa de,le, avisandu-so o publico
com um mez pelo monos de untccedencin.

As reduccões concedidas a indigentes não poderão dar
logar á applicação deste nrtlgo,

XXVIII

A companhia obrica-se a transportar com nbntimnnto
deôO %

:

1. o As autoridades, escoltas policiaes n rcspeetiva lJ:lgagl'm,
quando íorcm em diligencia ,



xcros DO PODER EXECUTIVO

2. o Munição de g-uerra e qu~lquel' n nJl1C1'O de soldados do
Exercito e da Guarda Nnciunnl uu lb Puliria com sons olliciaes
e respectiva bagagem, quando mandados a servi~o do Go·
vemo, a qualquer parte da linha, dada a ordem para tal Iim
pelo mesmo Governo, pelo Presidente da provincla ou outras
autorid:ules que para isso forem autorizadas.

3.0 Os colonos e inllnigrdntes, suas bag3gens, ferramen-
tas, utensilios e Instrumentos aratorios.

IJ,. U As sementes e 3S plantas ellviadas pelo Goveroo ou
pela Presideneia da proviocia, para serem gratuitamente
distribuídas aos lavradores.

5.0 Todos os gcneros, de qualquer nnturcza que sej:un,
pelu Governo ou pelo Presidfmte da prO\'incia enviados para
attentler aos SOCCOITOS publicos c'\igidos pela secca, inunda
ção. peste, gnerra ou outr« 1~:damid:I(le publ icn.

'1'0110': os I1l3i,; p:lS:'ageiros II e:ll'g:h 110 (:ovorno, Geral ou
Provincial, nãu especilicado,; :If'illla, ,;erãll tr~ns[iol'tados com
abatimento de quinze por cento (I:i 0/).

'l'l\rão lambem ahatimento di) Ui o os transportes de
materiaes que se destinarem ú constrncl:ão e l'ustl'io (los
ramaes e prolongamento da pruprln I';;trada, e os destinados
ás obras municipaes nos munit'ipios servidos pela estrada.

Sempre que o Governo o exigir. em circumstancias extraor
dlnarias, a compan hia porá ás suas ordens todos os me ios de
traLlsporte de que dispuzer.

Neste caso o Governo, si o preferir, pagarú Ú comp:'Illhia o
quo rflr convencionatlo, pelo uso lIa eslratla e todo o seu
materi:d, não excedendo o valor da renda media, de )lI!ríodo
ídentico, nos nltírnos tres aIlIIOS.

As malas do Correio e sem: conductores, os funccionarios
PIlcarregatlos por )J:lrte do (~o\'el'lll) do servi\:o da linha
telegraphica, bem COIIIO qnaesqncr SOllll1\as de dinheiro per
t!'Ilcentcs ao Thesouro N<lciooal 0\1 Provinc.i:ll, serão con
duzidos gratu:tamcIlle, em carro t'speci:dmenle adnplado
para esse limo

Logo que os dív idcndos excl·.derelll do 1:2 -r., o (;overno
terá o direito de exigir a redul''.'ão das tarifas de trans-

portes.Estas reduc~ões se clTeclUariío princi;Jalmente em tarifas
dill'ereneíaes pura os graotll\S pl'fcur;;os e nas tarifas dos
generos destinados ú lavoura e Ú l''\[lortação.

o (ioverno poderú fazer, depois d.' ouvida a compa!lhia,
concessão de ratunes pani uso particnlar, partindo das e;;
tações ou de qualquer ponto da liuhn concedldn, sem que
a companhia tenha direito a qualquer iIHlemnização, salvo
si houver augmento eventual de dospeza de eo,nsel'vação.
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Todas as obras definitivas ou provisórias necessárias para
obter, neste caso, li segurança do trafego, serão feitas sem
onus para a companhia.

XXXI

Na épocn fixada para terminação da ermcessiio, a estrada de
ferro e su-is dcpendencias deverão achar-se em hnm estado
de conservação. Si no ultimo qul nquennin da concessão a
conservnção dl1 estrurla fôr desr-ururlu, II Guvetno terá o
direito de conüscar a receita c emprcgnl-a uaquclle serviço.

XXXII

o (;overno terá o direito 111' resgatar a estrada depois de
decorridos :30 anHOS desta data.

O preço rlo resgate sera regulado, em falia de accõrdo, pelo
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio
e tendo-se em cunsideruçào a impurtancin das 011ra5, material
e dependcncias no estado em que estiverem então, nüo sendo
esse preço inferior 110 capital garantido si o resgate se eftcc
tuar antes de expirar o privilegio.

Si o resgate se eflectuur (h'pois dl~ expirado o prazo do
pri vilepio de \lO annos, o Governo SI'1 pagará á companhia o
valor dus obras e material no estado em que se achar,
cointanto que a sornma que tiver de despender não exceda ao
que se tiver effcctivarnente empregado na construcção da
mesma estrada.

A importancia do resgate poderá ser paga em titu los da
divida publica interna de li 0,-0 de juro annual.

Fica entendido que a presente clausula sú é applicavel aos
casos ordlnarios, e que não abroga o direito de desapropriação
por utilidade publica que tem o Estado.

XXXIII

A companhia não podt'rú alienar a estrada ou parte desta
sem prévia autorização do Governo.

Poderá, mediante consentimento do Governo, arrendar a
estrada e o material lixo a outra companhia ou empreza,
;i qual passará a propriedade do material rodante e os
direitos e obrigações deste contrato referentes ao custeio da
estrada.

X"XIV

A compauhia obriga -se a não possuir escravos i) a não em
pregar nos diversos serviços da estrada senão pessoas livres.
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xxxv

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia,
sobre a intelligencia das prr'sf'ntes elausnl~s, esta será doei
<lida por arbitrus nomeados, dons pldo (;overuo e dons pnla
rum panhia.

Servirá de desompatador a Se(:r:.~o do lmperio do Conselho
de Estado,

XXXVI

E' concedida :', enmp.mhin, elll vi rt ude do Ill'creto L()~isla
ti vo.,n. ;l:IUí ,1,: 10 dI' Sell'lIlhro di' IHí:I, a ~arall\.i:, 110 K;t:1I10
do:' "juro" de li "I" au anuo "uh!'l' o I':lpital IJIW I'úr lixado e
rcconlteeido p(:lo GOVITUO COliJO m-ccssario e sllfficielltl: Ú
construeç~o de todas as ohrns da f'strad~ do ferro, cujo
privilegio lhe é dado, para ;H:qllisil:~o (Ie material lixo c
rodante e outros; linha telegraphiea, compra de terrenos.
índemnuacão de 'bemfeitoriao; () quuesquor 11espezas feita:,
antes ou depois de começados Ih uabalhos de eonstrueç~o
das mesmas estradas até sua ('olldu,iíll e aeeila('~o definitiva
() ;;erem ellas abertas ai) trafpgo puldico. .

~ \.0 () rnpital lixo mcneiou:ulu n.-sta clausula (: 11eler
minado ;í vista do orçamento I'lludado lias planos e mais
ul'senhos de caracter ger~l\, doculllentos e requisitos néc.es
sarios Ú execução de todos os trnhal ho«, quer digam respeito ao
leito da ostrndn, quer Ú, SIWS obra.'; d'arll' e e-liflcios de qual
quer natureza, ou se rcllrmu ao 1I1:1lí'rial lixo e rodante desta
o Ú sua linha telegraphiea, di: ;lcc(lrdo com a clausula 7,'

Os planos e mais desenhos de detalh« necessartos ú con
strucção das obras d'arle. tal':' eoruo: pontes, viaductus,
poutilhã'ls, hociros, tuunci-. ou os d,) qualquer I'dilieio da
I:stral]a IIi: 1'1'1"1'0, heru ('(11110 o,; lI(ll'I',,;;arill' ;10 matvrinl üxo e
ruduutv, serão sujeitos Ú ;lppruv;II.~:ill dll li,cal por parte do
(;o"I:l'no um mcz antes do dar-se (,,,meço ;'1 obra, e si lindo
este prazo, não ti ver a COlllpa n11 ia :'IlIIlÇão di) tlsca I, q uer
npprovando quer exigiud» 1I1II1Iilil'al:ul", sl'r~u cllcs enusidc-
rudos corno approvados.

No caso de serem exig-idas modiücaçóes pelo fiscal do
Goycrno, a companhia sorti obri~ada a fazel-as, e si o não
fizer será deduzida do capital garantido a souima gasl:' na
obra executada sem a modilical.::io exigill: ,.

~ 2." Si alguma nlternção 1'1)1' fvita cru 1I1U ou maior numero
dos ditos planos, rlesenhns. dOI'lIIl1l'nIO' I) rCIllli,itlls jú appro
vados pelo (iovl'rllll, SllUI ('oll:'entiml'lltll d,)sll', a companhia
perrlcrú o direito ú gara ntin oU :', li;lIlça dos juros sobre o
capital que se tiver de!,.pendido na obra cxeeutada, segundo
o:' planos, desenhos, docllmeu tos e JlJ:I b requisitos assim
alterados.
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XXXVII

1327

Si dentro de doze mezes, contados da data ria entrega dos
referidos documentos, o Governo e a cornpan hia não tiverem
chegado a accórdo sobre a ííxaçào do capital garantido, ficará
sem efleito a presente concessão.

XXXVIII

Todas as economias que por qualquer motivo se Jizerem
na execução da estrada de ferro do que trata esta concossão
reverterão em beneficio do Estado, dau dn Iogar a uma rcrluc
~'~o correspondente no enpitnl garantido, .

Fica expresso c entendido lIIIC em caso algum o Estado so
ohrigarú a png;lr juros sohre qunn tias que não tenham sido
dcspend idas com obras () materinl da estrada, ou em serviços
que, a juizo do Governo, a esta íutercssarcm dlrectanieutc.

XXXIX

Si, r-nnstrnida a estrada, .~c reconhecer. 1'01' exame a que o
(:overllo mnndarú proceder. que o muxirn« do c;lpitnl ganlll
tid.: foi excedido por causas imprevistos ou por I~rllpl'ego jus
lilir:;1I111 110 mesmo enpitul. o (;ovcrno rnncederri a g:J!':llItia
di] juros no excedente, si p:lra isto I'stivl'r nntorizado p('la Lei
n , :lf1riO dI' 2!1 de Setemhrn Ik 187:\ ou 1'01' outra quo ;1 tenha
substituido ou ampliado; no caso contrnrio, rer-onunendurá a
concessão da nuva garantia ;10 Poder Legislativo.

XL

A garantia de juros ínr-sc-ha ctlcctiva, livres di' quncsqucr
uupostos, em semestres vencidos, nos dias ;)0 de Junho e
31 de DezellJlJro de cada anno e pagos dentro 110 terceiro mez
depois do findo o semestre durante o prazo de 30 an nos, pela
seguinte fórmn :

~ j, o 1~llllluantu durar a coustrucção das obras os juros de
seis por conto (fi %) serão p,lgOS sobre as quantias que
tiverem sido au torizrulas pelo (;uvcrno, e recolhidas a um es
talll'keimenlo lmncario, pnra serem 1:IIIpregauas Ü medida que
forem necessarias.

As I'halllad:ls limilar,sl'·h:11I :is q unntias exigidas pela ccn
strucção das obras em cada aunu. Para I:SSC íhu a eompnnhia
apresentará ao l\linisterio da Agriculturu, Commnreio e Obras
Publicas, no Hio de Janeiro, dons nJllZI'S antes do começo das
mesmas obras, o SI'U rospoctivo orçamento, que será fundado
sobre as mesmas bases em que se fundou o orçamento Eeral
que regulou a garantia dos juros sobre (r.C3P'~1tiãiío... o. :_--.__

/~~\.\ í\ 111 r C~I n~ r: ~.. :.:

\

~ f
-<J

'\ • '-J'
\.,' Í) \.
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Decorrido que seja um anno de nntrada de cada chamada,
cessarão os juros sobre a parte da mesma (lhamada L1e rnp itnl
que não tiver sido empregada em obras da estrada dentro
desse anuo ; logo que o seja, porem, cuntinuarú () pagamento
dos juros, ,

§ :l," Os juros pagos pelo estnhelccimento hancario sobre
as quantius depositadas Sllr:10 creditarlos ;í gnrnnlia (lo Governo
e bem assim qunosquer rondas ovcutuaes cobradas pela com
panhia, como sejam taxas (J,o traIlSrl't'lllIl'i:IS de :1('Çtll~S, etc.

~ :l." Nos l'apitao,; lovnnt.nlo-. d urnnte a construccão 1J:10
scrú Incluído o custo do 1I1:ltl'rial ro(janll', !lI'1I1 o dll machinas
e apparelhos de qualquer natnrcza nl'f'l'ssarillS ao seu reparo
o conservnção, o qual sú sf~r:1 l.mçmlo «m conta para garantia
dos juros seis mezes antes do serem o dilo muterinl, rnuchiuas
e apparelhos acima referido, f:lllpr"g':ldIJ' no tr:tfego dn es
trada.

~ ~." Entregue a estrada ou pnrtl' IIl'sta :10 transito puhlico,
os juros eorrespondontcs ao !'I'SpJWtil'O e:lpil.:tl SI'I':10 p:q-i0s
em presença dos 1I:lIalll'os 'l liquid;I~~:lo dn rl'('J'it.1 r. despr-zn do
custeie lia estrada, p\lIibido, pcl:! l'OlllpalllIia o devidnmcnte
oxaminndos pldo.' ag"nles do 1;1l\l'rnll

~ 5." Alóm da quantia 111'1','ssaria fi ('Iln,trlll'do das ohras
e11; cada nuno, a que se ref'erc a paril' :la do ~ ,,, lli',la l'IaU'1l111,
a cnrupauhia poderá fazer 11l1l:J 1'1I:1I1l;1Il:t de 1':lpil:JI's no prin
ripio do primeiro nnuo, nn valo. de dez por cento (10"/0) do
capital g:Jl'o1ntido para atu.nder Ü, rlespuzas prelim innr.-s que
tiver feito antes de encetarem-se 11, trahalhos de coustrucção
da estrada,

XLI

A construcçào das uliras Hão ,crú intcrrompida, e si o 1'('11'
por mais de tres Ull'ZCS, l'al!tlllarão o privilegio, n garantia I'

mais favores acima mcncionndos sa110 caso de força maior,
julgnda tal pelo (;ovet'!lo, e sóuu-nto por ellc.

Si no prazo lixado na clausula ;la não estiverem concluídos
todos os trabalhos de construcçâo LIa estrada, e esta aberta
ao trafego publico, a companhia paganí uma multa dl~ I tl:2 ,,/u
por mcz de demora sobre as quantias despendidas pelo Go
vemo com a garantia até essa data.

E si passados 12 mezcs al';1I1 do prazo acima ílxado, não
Ilcarem ooncluidos todos os trnhalhos acima rulcridos e nào
estiver a estrada aberta ao trilfl'go puhlico, tlcnráo tamhern
caducos o privilegio, a garantia e mais favores jú mencio
nados, salvo caso de força maior, só pelo Governo como tal
reconhecido,

XLII

As despezas de custeio da «strada comprehnndcm as que
se fizerem com o trafego de passageiros, de mercadorias, com
reparos e conservação do materlnl rodante, oficinas, esta-



ções c torlas as lkpendl~ll1:ias <1:1 v ia-Icrrca, tucs como :11'·
maz.-us, oflicln as, depo"ilos dI' quulqu.-r nntureza ; do leito
da estrada e todas as obras d'arll' " ella pertencentes.

XLIII

Lo A cnmpnnhi» obriv;]·se :lillll:1 a «xhihir. sempre que
111(' furt-tn t'\i:~idos, os livros di' l'l'cl'i!!! c despl'za do custeio
d:ll'sll:\l1:1 e ,';I'l! mov imcutu C pl'I~,;I:11' !odd" os «sclnrcc imentos
e ill!'OI'III:II:iíl'S 1I11e lhe tOl'i~1I1 l'i'('/;IIII:IIII1S pl'lu (;IIVI'rIlO em
1'1'1:rI':ill :10 11':lft'g'o da IlWSII\:1 l'o;lrad:1 1'11 pl'lo I'rl'o;iuI'.II111 da
provinci», JlI'lo,; liSI':I('s pOI' JI:II'II~ do 11111.'1110 r;O'i'I'110 I/Il por
ql:re,;II"I'1' :lgl'IlII''; dl'''IO Clll1ll"'II'II!I'IIICllle :llIlllliz:lI!llS, e
JII~III a,;,illl 1i elllrl',c;III' o;1'lIwsll':dllll'llll' (11)" o;l1Jll'adilos 1i.'I::II'S
uu 111' !'!'I'Sil"'"!I' .111 prnv i nr-i.r, 1II11 l'i'I:i101'Ill circiun-tnn
cindn dll I'SI:ldo do,; tr:lb:ilIIOS 1'111 1:lllIstrlll:C:'11J I1 dll esl:ilb
lica do Il'ld'l~go. Id)I'll1l~llllIlo IIS d""P"ZII'; "de I'LJ"II'io COII
\'1~llll'lItl~II\""tl' l'spI'('ilil':ld:ls. I' o !I(~o;", voluure, natureza e
q lia i idade d:!.s l1Ierl'al), Iri:ls 11 IW lI'a 1I,'I"IJ'l;II', I'IIIII del'iar:II.:~o
!I:IS di-tnueias llu"di:ls por ellas Pl'ITOITida.s . d:1 1'I'('eita do cada
UIII!! das I'S(:H'OCO:, L' da eSI:11islil':1 dll Ilao;,:,~,'il'os, sendo estes
tl""id:lIl1l'nll' clao;silil':ldlis, IlIldelldo 1i l;I'l'erno qUllndo (l ('11
11'lIdol' ('OIlI'I'llli'lIll' iuu irru: 11111111'10, 11:11':1 :1" in I'orn 1111;11(', qlw
a l'omp:rnhi:1 ll'ill di' pl'<'SI;rI'-IIII~ l'I'glllal'lllf'lItl~.

:!." A acuitar I~OIIl() dr-liniu va r- s01l1 recurs» 1\ d.'('is:io 110 l;l\·
"1'1'110 SI\!Il'í~ :1S qlll'StOI's que "I' Sllscil:II'I'111 1'l'1111 ivnmr.n 11' :'u
uso I'l~Cíp['(JCII d:l' cstrudns de 1'1'1'1'11 qlli' lhe P"I'II'11I:1'1'I'11I "11 a
(11111':1 ellll'l'I'Z:I, IíC:llldo i'nll'lldi,lo qUI' '111:1111111'1' 111'('<11'110 que
celehrar 11:'111 pl'ejlldical I"' o Lill'liI,O dll (;'lil'1'1I0 110 ('~;IIIIO das
eslipul:II;1II's que l'lI'r~i:lulir e ;'1 1110rlilil':w,,0 dl~,;l:I', ,i «ntcuder
que S:lO oJ1'I'lbil"lO: :10'; inll'I'I'''''" do E"I:ldli.

:3." A suhuu-ttcr :'1 appro":I~:IO do I :OVI'1'1I0. antes do 1'01l11'r;0
do tr:lfl'go, o fJll:IIII'O di' sous I'nlpl'i.'gados iJ :I 1:i1JOlla dos I'I'S
pectivns vl',lleillll'llloS, dl'pl'lldl'lluo :gll:llnwnle qualquer altc
!'a(:~o posterior di.' a utoriznçúo e :Ippruvaç:-Iu tio mesmo t;on~rllo,

"LI\'

Logo quo 11S dividendos l'x:cell"l'l1m de oito por cento (H "; ,,),
o exeeul'nll' scra ropartido ig'ualJlIl11111l «ntro 1i Governo e as
companhias, cessando essa d ivisáo Jugo I]Ue forem emhol
sudos ao Estado us juros por est« pagos.

Si os capilal's da compnn hia 101'1'111 l-vautados em paizes
estraugcirus, !'('gularú o c.uul.i» do vinu- e sdl' dinheiros
(27 d.) (lar mil réis [Iara todas :I, suas operações.

l'ODEH E~ECUTl\'O 1881 8'1-
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XLVI

E' permiltido á companhia renlizar as opeT:lCões necrssarias
para uuítoruiisar os seus titules r.-lativos :ís du ss concessões
das estradas de ferro do Hio Grande a Ba~é e de BaglÍ ;1 Cn
cequy, podendo para esse lJm Ol'ganizar outra eOlllpanhia,
COIll a qual lerá a !";Iculibldl' d» !"ulldir-sl', C01llt:l1ltO qllR em
tudo o cu-o a garalltia do ESlado SI. liruitn a 7 o " '01>1'1' o
c;lpit,,1 c1IIpl'egado 1I~1 prilll""'''. I. " ti "I" sobre o eapit:1\ em
pre~wrlo na segunda, de ('ollr"rm'd"de ('OHI os respectivos
decretos de ooncessüo, cujas clausulis l'01ltilluar:'10 em jlltl.iro
vigor. inclusive as da li1luidaç,io do eusteio de cada uuia
das estradas.

XLVII

Os prazos marcados uns pl'l'sl'nles clausulas poderão ser
prorow,dos por C:1I1S:,S dl~ força umior julgaJas taes pelo Go
verno e sórnent« p.ir el le ,

Nen h II ma prorogação, por('IlI, será rnn l'et1 ida Ióra do cnso
precpdente seru prelledl.r O 1';lg:1I11Im:o de um conto de réis
(LOOO,» de multa por uicz di' I!I-Ol'uga~ão rrq uerida .

XLVIII

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas e
para a qual não se tenha cOllllllilWdo pena espet:ial, poderá o
Governo impôr multas de :200;5 ntú ;):OUO,), e ° dobro na relu-
cit.lencia.

XLIX

Para garantia da execução do contrato que celebrar, a
oornpanhla d -positurá n« TIII',onro ~al'ion,d 011 na llel"i-:al-ia
do me-mo 'I'hesouro em Londres ant-« da as,:ignatnra do
mencionado coutrato, a quuntiu de eincoenta CUlltU5 ou
;f il.OUO, em dinheiro ou titul.» da divida publica.

L

Si, decorridos os prazos ílxarlos, não quizor o Govflrno pro
rogai-os e declnrnr caduco o l'Olltl;l'O,;' ('.lIllipi,nhia pcnlf.rá
em beneficio do E,.tauo a callçüo presl:lda. Esta será com
pletada á medida que della furem deduzidas as multas.

LI

o contrnto deverá ser assi~lwllo dentro di> tiO di~s con
tndus ,Ia pulJlit:;l('ão dus prl~,enll" clauSlIlas"oiJ pena de ca
d Ui-a r a 1-0111-' ssào .

Palácio do Hio fIe Jannlro.:!l de Dezembro de 1881.
Jusr .1ntonio Saraioa .
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DECRETO N. 83~7 - DE 2~ Im DEZE~IBRO DE 188!.

Autoriza transportes de sobras na somuiu do 34:2148..,0 li o augrueut o do
credito de i5:fJOO/iO(jU para dospezas da IIIUla. Camara 00 orcreteío
do 1881,

Attendendo ao que representou a Illmn , Carnarn Municipal,
Hei por heiu, lia rnnformula.le do art. U do Ikcrelo n.
!131!l de :JI dI) Dezr-mhro dti 18GS, Autoriza,', parn orrnrrer á
dl).'pl'za lia illlp"l'tanria dlJ 109:::n~,)150, do l'Xtll"'ieio dI' IH81,
nüo 'ó 11, tr;lnsportp., de SObl;I" na souuna d,' :J~::z:nBI50,
verrücalus nos ~S 1",2°, ,lo, fi", 6°, 9°, l~o, 1,;0 e :2 o, do
art. ::0 do rJcrt·t,í n, 811;>, de 11 dIJ Junho do eorreure anno,
mas tambem o nugmento de credito d« 75.01l0 H)000, tirado da
diflerenca existente entre a receita orçada pelo citado decreto
e a que já se acha arrecadada, atlm de applicarern-se:

A's despezas do ~ 7" - Matadouro ...
A'8 do ~ 11 - Bibliotheca .......• ,",.
A's do § l~ - Couservaçâo de calça-

mentos e estradas ..•...... , ... " ...
A', do § 17 - Expediente e publicações.
A's do ~ 19 - Aluguel do Paço Muni-

cipal , •..•. "., .
A's do ~ 21 - Porcentagem á AIfandcga

e Herebedoria ' , .
A's do § 24- - Obras novas .. ' ' •. , , ..

28:00:11$2!l2
I:S9Jb806

:J2:01030Hl
lO:OUObOOO

I :219:)mJ8

1:0781$000
:15: O:JO ;000

1O!J :::tl1;)IiiO

Manoel Pinto de Souza D:JI1ta~, Conselheiro de Estado, Se
nnd 11' d" Impcrio, "lin"lrtl e S,~erdario dH Estado dus Ne~o·
cios da Justiça e interino dos do Imperio, assim o tenha en
tendido e faça executnr . Palacin do üio de Janeiro em:z4
de Dezembro de 1881, 60" da Indepeudeucia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

lIIanoel Pinto de Sonza Dantas,
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DECRETO N. 8:1!~8 - llE 21, DE DEZE~IBRO DE 1881.

Concedo privi1('gi() ;l Aut oui» XI1I11\~ dt' (llirdLj l':ll':l (h nu-lhor.unrnt.vs qUL'

introduziu 110 apII;ucllll) dc,lillarl'J a IIC:,:11' LI gado em Jl(;.

Atten.lendn ao quo Mp rpquerl'll Antonio Xllll8S de Oliveira,
c de conformidade ('Olll (I p:I/'I'I"'r 1111 Cdllsellll'iro Prt ('111';11101'
da Cllrúa, Sohern nia (' F:lzl'lIda S:leillll:i1, IIl'i por /11'111 CiJIlI'r~'
der·IIII' pril·i1r':.;ill, por cinl'o :'111111:', 1':lla o' 1111'11,111';1111 IIIIL'
que introd uzlu lJO appandllo de -ua inveuçào, pril ile:.;i:IIJo
por Decreto n . 6iOfl, de 1:1 d,' O:JlIII,ro de IS;i, I' dl'-lillado a
pesar o gado ('111 pé: com ;, "I,,"'lla d,' IJIIP ,-,lJl o I'xanll' pr,',
vio dos referidus Il1plllorarl],'lIirJS. 11;11) >I'rir e tleI'! ivo o pl'ivi
leuio, cess.unlo a 1):iI'~IIII' II"S ":"11' pi'I!lisIOs 110 art. 10 tia
Lei de 28 de ..\:::05tl1 de 18:l(j,

Josr' Antonio Snr:lil'a, dI) '\[,011 C')lJSI'llw, S"II:lilol' [I" liupr
rio, I'residl'lIl[~ d» l:on,;,,11i1l di' ~/il[i,tIIlS, ~lilli":ll'() I' S I'!'t'
tario de Est.ido rios Nr':';II"'u' d:1 1":11111":1 I' in tvr in« dus da
Agrírulturn, CoIII I1Jen'i! I I' O/H:J" l'u hlíc.«, .issi m o tl'1l11:l 1'11

tendido e fap executar. P:i1:lI'io (li) l\io dI' J:lDnilo I:IH 21 dI'
Dezembro de :1.881, tiO" da ludc'I"'utlr'ucia e do Importo.

Com a ruhricn de Sua Magest:ldo o Imperador .

.I tiS,; Antonio Snranxi .

DECHETO N. 8:H!I- 'li; 2'1 DE DJ:ZIDlIII\O nl; 1881.

COllr:O(}O pr ivi lcgiu :1 Carlo.;; Edu:ll'dn ,\] ve. de :lhal)'; pala 1) al'p:lrclho de.
nnmiu.ulo -- ~'llllll' .\Ia! 11,. do .-:"!l;l ill"'CItÇ;"io.

Attenrlenrlo ao quo 1\11' rpqul'l'l'l1 C:l'/O, Edu:J/'I10 Alvrs do
Mattos, l' di' I'(.nllllmil!"dl' ('1'111 o ":IT'lCI'1' dll CIJlISI'lIl1'irll 1'1'0

rura..or da COI'r'!n, S, /'['I':o/Ii, I' F:'ZI'lld:1 :";l('illlJ:Jl, 1J"i 1'111' li, m
C"lIcl'dol'·J/w prrvlil'glO, 1'01' oito :'1I110S, pala o ;ljlpal r-Iho de
sua invenção deuominndn - M«lur fllalto,', sl'j!undll a descli
peão e dl'SI'llho q ue tll'posiloll 110 Arrhiv» Puhlir-n, curu a clau
sula dl' quo 51'"10 r-xnrne [uévio dll n>fiTidll apparl'lho n:JO
sera l'lfeclin, o privill'gio. ,'I'SS:llld'l :1 p:IiI'1I11' IlIlS eaSlIs 111',;
vistos HO art. 10 da Lr-i tI,~ 28 d,' ,\gO>tll di' 18.JU.

José Antonio Saraiva. do Ml'u Con"olllo. Sl'llndol' do Irupe
rio, Prrsiden te do Conselho de ~lllIisIIOS, l\linislro f~ SI'l'I'til:l
rio de Estado do, Neaocios d:1 Fazellda I' interino dos da
AQ'ricnllura, Commt-rclo I' ÜIJl':ls Puhl icas, assim o tenha en
tendido e faça «xecutar , l':d:lI'io do I\io dp Jnn-iro em 2/i de
Dezembro de 1881, liO tI:I lndl'pulldelll'ia e do Iuun-r!o.

Com a rubrica de Sua l\\ngestnde o Imperador •

.JOSI: ,IJl/onio Saraiva.
oAI'IAP~



.ICTns lll' I'ODEH EXECrTI\O

DECRETO N. 8:150-DE 2r~ DI; DElE~lllno DE 1881.
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Approva, ('\1111 nlOdili(",u:;lo~, o e;;tatllIJo:-,. da Companhin Ftuv íal Mnrnnhcnsn
C autoriza-a :l Iuurc ionar ,

Au-ndendo ao IflW ~II~ re-junr-u a Cnmmnhin Flavia I Ma
rnuh-nse, del'id'IIIl"lltl' 1'1' Ire"'lIlada, I' d" courormida In rum
a '111111, lmm ,di ta l{eso11lçiio dI' 17 do corr"IHe IIWZ, t.un.«!a
sohr.. p,r,'e"I' da :i ,c,,;,o do, c\'1~:' '('iIH di) IlIp"l'ilJ d" Couse lb o
di' l~st;ld'J. ol~lr;ld/l em COII,,'lit;( de li) di' Nuvemlu o 1'1'/)1 'mo
!ind l, Hei plll' h"11I \ppr"v:l1' IIS "'11' e"alllto< e aut.uiz al-n
a fim -riou.n, lI)1'd,;onl .. :'" IlIlIdlil'ar;G 'S 'file 1""11 e,,{,,' h;lila 11,
tl.',igll;IIla, 1"'1' .1".(\ \1I',.nio ,-;a"ail'a, do \1,,,, \,IIIISlllhll, Se ua
dor do Imj--ri». 1'11',il["lItl' do 1:011'1'1110 di' .\IiliÍ,tros, '[inis·
tro e S""Ii'tal'io de l~st;,,1 ) do, XI'~l)i'il), da Fawndn O inte
1'111001/1:' d:J "\~l'i('lrllllr;J, (;"IIIIII"I'I.'i'l " Uhr.is Puhl i ca" 'fUI)
;,,'silll O t"IIII;, "llt"ndirlo I,' LII,,';' exccutar.

I'nlacio d» lIio de .IaIIP; 1'/), ("111 ::!í- di' O.:zernbro d,' 18R[, 60°
da [nd"lwndliIlCla e do Ituprrin .

CO!l1 a rubrica de Sua ~I;Jgestado o Irnperador ,

I\lolliacft'.·••cs a 'llIe se .·er.·.·e .. Dec"cto li. 8:~~O

de.. t" cI"ta

No art. 3°, in filie, acrescente-se - mediante prévia appro
vaçâu do GOl' eruo ,

IJ

No fim do p;lr;lgTapho uuico do art , 4° acrescente-se c

dn accôrdo com o prescripto .uueriormente .

IH

Fica supprimido o art. 2r~.

IIII

No art. 31 acrescente-se - mediante approvação da assem
bléa geral.
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v

No art. 36, in firlP, em vez (le- com approvação rla directo
ria - leia -se - com approvaçao da ~:iseulbl(;1I /-:eral.

No flnal do § 6° do art. :Ii arrl~SI:I'J)[e·S()- :\S qunes não
serão executndas sem autorlzuçào do (inverno.

VII

Ao art. 4i acrr-scento-se -:t 1IIIOt1 desti nadn :111 fundo de
reserva, qUi~ é dlstiuet« do dI' allllJ!'tiz:tI,'iio, svrá cOllvp!'tidn em
apuli -ps gt'r:lCs 011 provin-i:,,'s quo tl'tlilalll gnrantia do
Estado, «rn bilhetes do TIII'sou!'fI ou 11' ras II\PotiJl'carins que
goznrern da mesma gal<lnlia, ');,Ild'l-s(' aos juros a mesma
applicaçúo .

Palacio do Hio de Janeiro elu ;l'~ Ile Dezembro de 1881.
.Tos'; Anumio Sumivlt.

Estatutos da Compauhia Fluvial Maranhense

TJTlTUl I

nA COMPA"'"L\

Art. L0 A Compnnhia Pluvial Maranhenae, que vai ser
estallelecidn nesta cid.«!e, I~ qu« sl'r:'t rpgidn pr-Ios pl'espntes
estallltos, eOmpÕI'-R' dos sOl'ios (1:1 l'llJl"PZ:1 cnmrnandit .ria
Morcirn da Silva ,\- COtllp_, IJUI' lil';\ «xuuct», enarnaudo a si
todo o nctivo dn m('Sllla s()I'i, dnd», eOlllp",t I do lllôttl:ria[
fluctuante, isto é, de quatr« vapores I~ 10 barros de reboque,
apropriados á n~Vf'~aç;11I fluvial d!'sla pI'IIVinei.l.

Art. ;l.o O ohjectu e Iim d:1 1'lIllIl'allhia é :1 ínrlustria de
transporte nos rios e b;dJias de-tu pl'lIviu('i:l.

Art. ;Lo Ü C;lpitill d:l eompnllhin é de tiOO_OOO,~ divididos
em ti 000 nl'çõl's de 1OoflOOO I~"d:t uma, S('IHlo 3UO:OOO/5 já
renliZ'1I1os e I'mpreg:ld ..s 110 1lI:ltl'l'ial üu-tuante d" 1'1ll1'I'I'Za
MOI'I'ira da Sílv« &: Comp • e ;lOO OUOr) por omittir, cuja
ernis-ão 'olllpete á dm-ctoria, qu.mdo assim o exigir odes-
I'nvlIl-,;imento da compauhta . .

l'al'agr;lpho unieo A cada socio da r!'fl'rida sociedade
Moreira da Silva &: C,mp., s('r:-,o IInd,s [antas :tc,-ões da -orn
panhia, quantas eorresplJlld(~relll :1Il capital quo nella possuir.
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Art. 4.- A durnçiio da companhia será de :20 annos a con
tar de sua íustalta ào legal.

Finilo este pram uoderú conrnuar por mais outros 20 annos,
si não fM dissolvida por dehueração de accionistas que re
I'reslmtern dous tPITO" pe!o uieuos, do capital social.

Pudera ser elevado ° I"apibl da co.npanhia, quando o seu
desenvolvimento o t'xigir I' assim o deliberarem tantos accio
nistas quantos npn-s-utoru duns t,'rr:us do e:lpilnl sori»},

I'al'ngrnpilo uniru, Na I~\flntu:didadl' rla el"v:iÇ:JO do ('"pltal
da I'oll'l'anilin, til' arrõrdo -nm :IS disposiçõe.-; de,"!" ;ll'ligo,
selá feita a resperttva elllis"ão [leln dir"c!,rria, ouvida a
assemhlé» ge:al dos accinnl-tas, da IÚf'lH:1 que mais vantajosa
fur :IOS intl'rl'''ses sociaes ,

Art. [l.O Antes do prazo mnrcndo para a sua duração,
poderá S11!' dissolvida a comp.mhia e entrar em liquiduçào:
to -.i assim o resolverem tantos a-cíontstas quantos rcpresvn
tem metade, fi"ln m-nos, do cauital lI'ali~arlu; 2° si d.ixar de
preencher os tíns para '1ue foi organizada; ;1° si soffrer pro.
JUIzo." 'lue excedam :í mr-tnd« do seu cnpilal realizado; !lu por
qualquer outra circumstan..ia prevista PIlI direito,

TITULO n

DOS ACCIONISTAS

Art. ,6. o Será considerado acr ionista o possuidor de uma
ou mais a-ções, seja ..OInO primeiro proprtetario, srja como
concessionar io, comunto que neste uluruo cas« a trauslc
rencia de SIWS acções s-]a f"it:1 no rl'gistro da companhia em
presença e sob assignatura das parte, "U de seus procura
dores, e em vista do titulo dns acções que Ioreru transferidas.

Art. 7.° Os titulos de ac(:ões ria companhia serão assignados
pelo prp'irjl'n te e sccrctarlo da dir ectoria, C pelo gerente.

Art. 8.° As transfcrencins de acções provenientes de
heranças, If'gados ou arljudir-ações por sentença dos tribunaes
e vendas em hasta puhlica, serão feitas em vista de documen
tos que provem -ste meio de ncquisição, e que flcarão
archivados na cotnpauhia.

Art. !I,O Nenhum ac-íonísta poderá retirar da companhia
o SI'U capital em parte ou no todo antes de sua llquidação ou
dissollil::lo.

Art. 10. Sórnente poderão votar em assemhléa geral os
acclonist.e, de elneo OII mais :1e<;ÕI'S. Os qu« tiverem cinco
acções terão um voto e d'ahi I'nra cim" um voto por ..ada cinco
acções, mas nenhum accíonlst» terá mais de cinco votos.

Todo o »ccinnista, poré.n, qualquer que seja o numero do
suas :'C',ÕI'S, podl'rá discutir em assemhl-a geral.

Art. f I. Niug uem pod.-rá votar como representante de
aecionistas: exceptunm-se os pais por seus filhos, os maridos



por suas mulheres, os tutores pI)r seus pnpillos c os uirectol'l:s
UI~ associnçõ,'S e collll'nnhins ;I1WI1)'lIlaS por seus constI
tuintes ; bem corno lIS cnr[ll["res (1"1' ;;PllS cllratpi;ldos e as
alilllillistraçflPs das maS':IS f;tlliua, (ll'lns [ICI;ÕPS a cllas per-

1l'llcPIIlps.Art. bL NI'llhnlll :Icl'iollisln plItlprú votar em :Issemhléa
geral em virtude dp nCç\II'8 qu<' 11:'111 h:1j:'1ll sido nUlluirid:~~ c
tl':llIs[i~l'iljas Gil dias nllll';;, ppllI 1I11'III1S, tln rcs[Il't:!.lva I'CUIlI~O,
I'"uelldo todavia 1\1'1111 Ili"I'lllir P ser vlltnd",

Art , i:l. 1l<llell1jo [lCCilllli,I:I': l'Oll\ Iirlll:lS s riaes pou,'rão
todos os socios que [IS I'l,prt'SI'llt:11'1'1l1 assistir e discutir lias
n-uniões tln asscmblóll gl'r:tI, 111:18 Si'IIIH~!lt" UIII {J!I(ll'l'ú votar
i' SI'r nlt:1l10 1'111 virtndl' di' I:,,',; lli'çiíl'S

Art . I'L (ls :1I'l'illllist:l" :;:111 rl'''IHIII''aveis pelo valor dus
ap<;tH'S que 111I's fl.\'l'1lI di,lrilllli,b" I' ,',1:18 IH"\i'r:'ILl '1'1' hypo
lherad:I', enlpcnhadas, dll:J,I;I', Ipg:ltlas, \ "lIllidn, e p"r qu.rl
quer fl'll'll1a tr:msf"TCid:'" r""I"i!:,rLi" :1' t1i S[H)'i,:'"'S do art. ti')

de"!e, estatntos ,

TlTl LO 1II

Att. 1:';. A tot~lid:Jdo (1118 :1I'I'illltisIIIS :'crú re[)!'c,,:entatla

111'1<1 assclIlltléa gpr:11.
Al'I. 10. F"rnlarú :lsSI'miJ!>':1 ~,'r:ll a rcunião dos aecioni:"

tas CtJll\'uC:1dd e v.'rilil':ll1:1 1l0 S lei 1110'; de-tl's l'slatutoS.
Art. li, A nenhu : iICl'i'llli,tll,.'IÚ IwrlllltlillO pedir a II~I-

lavr» I11ni,; de duas "I'ZI'S s"IH" I' Illl'-IIIO clSSII!I1plo,
EXCE'ptlla,sl' a direl'l"lia 1"'1':1 ,\:oI' C'\plic:lIJ'cs I' respon

i
l d

;'1" illlt'rl','II:l<;0es qlll' Ihi' [,11'."" tl'iln<
Art 18. ,\ CllllVOCiu:ã 1 d:IISS"lltill":1 gl'ral Sl'l'Ú ft'illl pela

dirl'clori;l, por lI1t,jo d.: :lllllllllci" tirlll"dll ~)l'lu plc"id"lltl~ c
secretario, utlixndo :'t pur1:1 da ,~l'rl'nt'ia da l'oll1pallhia. na
praça do COll1!11I'I'l'itl, I' pU!llil':ltill 1"'1:1 illlprt'lI.;a rum nlltCl'C-
lli'ut'ia nunca 1I11'l\01' d.' oi!n dias.

Al'I. t!). [\0 di:1 e 1t01:1 IlIall';ltius para:1 rrnn iâo da aSSi'm-
bléa geral, esta SI' jnlgal ú i'ollslitllida, estall'\O pl'll,,'nli's
tnnios aCl'jonislas IpI:tlllos rl'pJ'('St'lIli'!I1 u m terço do ('apitai
realizado d:l cUlllpalllti:l.Art,:lO Si IIU di" d,'sign:i1ltl n:11I l'Olllpa\'l'Cer numero suíll-
ciente, haverá IIOV:I COII\''IC:II';IO, dei'l ralldo·,;e o motivo
della , e nesta I'l'ulliiío :J IIS'l'llIlll."a gCl':J! d,diIJcl':lr:'1 com qual
quer nurner» de al:ciollist:ls prl'S1'lltl's, fawlldo-se constar isto
mesmo nos re,pe"ti\'os :llllIllIll'io.;. 1';xcl,p\llall1-:iC os casos
em quo tenha de tr:Jlal'-'I~ d~ rl'forma dos e:,tntutos, do
allg'lIIollto do l'apit:d d:1 eOlllp"II!1i:l, di' sua 11Isso!uç,'lo.liqui
dll<;:lo ali prorogiw:IO, 1':1811:' 1'111 qlll' deVI'lIl e,tllr pJ't~S(1l1t11S
al'c!0Ilbt:1S. que reprcselltl'llI, p,'lu IIleIlOS, metade do caplt~1
social realizado.
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Art. 21. Todas as deliberações dn assembl éa ger~11 serão
touJadas por pluralidade de votos, e\ceplo para a, e!l'iç3o d!.ls
dírectores e SI'US supplenles, na qu:l\ ';(1 procl'flcra a vota~ao
de accõrdo com as disposições do art. '1.7,

Art. 2'1.. A as,;elllblé~1 goraI ,;() reunirá ordin:uiamente nos
tlus dos mezvs de Janeiro 11 Jutuo de cada auno, e nestas
rcuniõos :lprl'sentar{\ lllll rolntoriu I'ireulllstallciado do estado
e da marcha dos neuocios d" 1'0lllpallhia, bem 1'01ll0 o rcs
IJI'l'tivo h:d:JIl~'o, ('onla di' g:,uho,; () perda,; e outras dt\moIlS
trativas di' l'll,teio e rendillllmtos dlls seuie-trcs fl~dHldlls em
:lO di: Ju nhn e :H de Dewlllbro.

I<stl's dOI'lIll\l'nllls devl'rãll sl'r puhlil'adlls l'll\ um 1111, jor
nars da capil~l, 111'111 uu-uu- II"I'S di:ls :1Il11'S doi rt-u ui.io,

Art. :23. As r-uniões e\trao ldil\;lri;ls u-rão IlIilar qunurlo n
directoria as couvocar ou 'ill:ludo 1111' 1"'11' isso rl'IjlJeI irl» por
t;llllos aceionistas 1111~l!ltO:-: rl'j1I('Senll'lll um dl'dnlO do C"llll<1!
realizado da cOlllp:mhía.

Em virtude (h' tal l'!'prCSI"J!aI::IO ill'Hr:'! a dírcctorla con-
vocar a assemblén gl'ra! dentro du pr:lso de oito dias, e
quando não o faça potlerá ser convol'ada pela conunissão lisca!
ou pelos próprios accíonistas, por nn nuncios pul.licos, nus
quaes se as:-:ignem com dl'el:lr:l(;~o do numero do suas :JI'(;ÕOS,

lIesign~'nuu o motivo da convocnrão.
Art. 2'1. A nssemblca gl'ral, reunida na fl',rma do artigo

antecedeutp, sú pnderá 10lll:lr dr-l i ber:lçiles 1'0111 [J:lrpc,'ndo
~II'I'IOllístns qu« rl'prl'senll'lll;1 lIIeladp, 111'10 uu-nos, dll re
r,'rido e:lpitnl realizndo,

Art.2iJ. A a-scmhlén gl'ral trr:1 um prp,idfmte, UIll vice-
pre,iu,'nte e dou- spcrl'larios l'leitos nuuualuu-nte por mai-r ia
relntiva de votos, em l'sel'lltillio ';I'l"]'elo, sendo a vut.rçâo
fl'lta em duas list,,, SI'p:lr:lII:t:-:, 111113 p:lr:l prr~sidellll' I' vice
Jlrt~sidl~lItl', e outra para os SI'I'l'l'tarios. () mais votado
da'lu, !I/), SI'r:1 o I'I'I~sidl'nll' I' d'l'ntl'l' OS seerplario, o nl~lis 1'0
lado o pri tneiro , U ilerl'ntl', os m.-mun» da COlllllliss~o Ibcal
I' IIS da dlreetorin não Jludl'r~1I lazel' P:ll'tl' 11:1 asselllb"':1 iler:l!.

Art. :26. Us Illnn'ilHl:lrios d, '1111' Ipl:l o 'Jl'ligo allt"I~I'lIl\llte
seruo substituidos uns Jll'los ontros em suas faltas, devr-ndo
aqurllc que »ssum rn direl'çüo di]'; I1 abnlhos da 'lSsemlJléa
gl'r'" ('onvill:lr algnm 011 :i1gllns dos at'clolliO'l:1" prl'SI~ntl~s pala
:-:ub,tiluir qU'W''lIl''1 di" Iuucriuuarius allsenll's,

Art. '1.7. N:I rt'llllifto di' Jauei ro lt;r:'t logar a I'leiç:"lo da
directoria e do, rl"pcctiv"s sUPI,it'ntl's. pnrescruunio secreto
e muiuria :Ibsojota tle 1'01"" ('111 duas lislaS separad:ts, uma
paru os diredores pIT,'dilo, I' IIlltr:l para os suppleuu-s , Si
nenhum dos votados ouuver muiurin ahsoiuta de vot..s , en
trarão eui souundo escrutínio liS In:ti:, votados em nuurero
duplo dos dire('tore, 011 Sllppllmtes que neste uv-rr-m dn ser
eleitos, considerando-se taes Ih nr:tis votados neste segundo es
crutínio.

Não sã'l nrlmissiveis os votos por prOI'lll':ldores. Em seil'uida
se I'roeedl\l'á á l'lel(;üll ILi lIH'Sa ti" a,;,emiJléa geral, hcm C,OIllO
da cOIllmíssão /iscal de que trala o art. :H.



Art. ~8. Compete ao presidente ela mesa abrir e fechar as
ses-ões, cun« .ler a pnluv a, m.mt- r a ortlem e reuular ídade
nus discussões, I' ellmmllniear as r!,:lilwr:1çi"l!'s da ~1,s'~llIlJléa
geral á dirt'eloria para ('S'a :1S Izer :'\ceutar,

Arl. i9. Compete uo priuu-ir» ,et'f'lario ler e red ig ir as
acres, fazer a o.un-spon.reucia I~ (\xpI'''it'nle, que sl'ra t .mhem
assiunado pelo prusidente, e »purar 1'0 Ijlll)(~la 1If'1I10 cum o
stlgllndo s-crerario os voto- da~ "Il'il'õ,'s a qUI] se proceder ,

Art . :\0 Dnr.m!e a apllr:lç;III dll' vutus 111111:11':'1(' 3,,<'nlo na
mesa, a par de cad» s;'(',r"larill. .l.rus acciuuist" uornea do- pelo
presidente, para cum 1~lle, IlrOI't'''''II)1I1 á uita :'pul'a,;àu.

TITULO IV

DA CtlMMISS\O FISCAL

Art. 31, Na reunião de Janeiro será elpita nmn cornmrssao
fiscal corupost« de trus al'ciolll-t"s, :'! qunl compete examinar
o estado ua escrtpturução da crunpan h ia e lb..aiisar si os -sta
tutus e as decisões da ;J'~()IIIIJlt;a ger;t1 fU1':11'1 rigt.rosamente
executados, pnra 0(1"11 1111: ,l~r';, trnnqueado todo o eSI3I)1'le·
Cimento e a direcçao lhe dura ;1'; iufurrnaçôus Il esclarecimen
tos quo forem exigidos.

Este exume II'r:'! legar não S,', todas 3S vez-s que li com
missão julgar CIJllvonientn a elle pI'tJcpr!pr, como pr incIpal
m.-ute logo que ~ dircccão IIw apre~pn'e o hal"nço e a, contas
semestraes, dundo o sou pa n"',,r por r-ser ipto, que s-rá
3!"'hivado ,<e publicado de accordu com o flue dispõe o
art, 2ll.

TITULO V

Art. 32. A dtrecção da corupnu hia compete a urna dire
ctoria de tl"l:' rucurnros el"itos anu ualuu-ntv. que serv irti sem
remunel3çiltl ;dgullta,

AI i. ,13. {'odl'l':í ~I'r eleito par" I) eal'go de diferlor ou sup
plent« de uíre-u.r qualqu-r aCI'iollista da c1'lIIp"llitia; uão
podendo puré 11 I entrar 1'11I exvrcicio ,,'11I qUI' tenha dez al'(:ÕI~s
pelo 11101105, as quaes serão illaliollilV"IS até que s-jam appro
vadas as rl'sp,'ctivas c··nla"

Art , ;YL Para administrar e dirie ir I) serviço da eurnpn
nhia havr-rá 11m gerellte 1I0lllí'a.lo 1'('la dirl'e!oria e a ella
sujeito e r.-spousnvcl, pcrcenen du aunualmeute o ordenado
q ue por ella Ior arbitrado.
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Art. 3ti. Não poderá ser gerrnte o accinnlsta que não le
nha pelo menos cincuenta acçõ,'" as quaes serão iualíeunvcís
emquanto durar o excrciclo do ,PlI emprego.

AI'!. :W. Todos os ompreundos q ue Iorern necessarios nara
o hum nnd.unento dos III,gocius da ri rnr-auhi« sf'riío 1'011lea
dos pelo g-ert'nlp, e os seus vr-nruneutos arbitrados por 1'111',
com approvação da directoria ,

Art. 37. Compete ~ direetoria :
~ 1.0 [<;Iegf'r d'f'lIlre os seus membros um para presidente

I) outro p:lra ,,'cr,'tario.
§ :2." Contratar. sob proposta d» gerente I' upprovarão da as

setubh'a geral, 3 compra e constr ucç.r« de novos barcos a
vapor P di' reboque, e tudo o mais que 1"11' nec-ssario para
mau ter 3 compauhia em estudu de preencher os Iius para
que fúi organizada.

Em n-nhuru caso, porém, a ,1esp,'za com 1:lesohjectos pode
rá f'xcPI;er o maxuno quo em (':Il\;1 .umo Iúr marcado pela
ussetuhlé» g-.'ral.

~ 3." Nomear o g-rent« e /isc:J!is:ll' a manuirn por que «lle
prwrde 110 ('lInJl'riIIIPII10 dp -eus d,'\'I'I'I'S,

§ '~,o Nnmcnr-Ihe suhsuruto dllranll' qualquer impedimento
teu.poro rio, 011 denuull-o do suus 1'1l1l1'(ÕO,S.

§ ti.o Hesolver SI,I)lA a 1'0Ildl'Hln:l(iío ou rcconstrucção dos
barcos da companhia, di' accõrrlo com o gerente.

§ tio Propor ;i nssrmblén ~el':t1 dos :I('clonisl;lS as alterações
q 111' tn tender 1'011 vr-nu-ntes no, presentes li-tal utos.

§ 7." Marcar, de aruordo 1'0111 o gerente,lIs tlançns que
devem prestar os emprruados da "Olop"nllÍa, bem COlIJO
apl,rov:lr os seus vancimr-ntos. (Art. :Hi,)

§ IV jlllnd:tr ol'g:<nizar e ontr,'gar á cornrnissão flscnl,
para o devido exume. os b31 nços sem-strues que tiverem de
ser presentes á assemhléa ger:<1 em suas reuniões d« J:lnl'iro
e Julho, f:lzeudo-os publicar resumidarrun te eom o parecAr
da mesma oorumissão, em fulhetos (' de cuntunuidad« com o
art. 22.

§ 9." Convocar a assernbléa geral nas épocas de suas reu
niões ordiunrtas, e ex unnnl i nar ium-nte qunndo o I'PIll da
1'0111 panhia o exigir ou 1lH' 1")1' requerido !l:1 Iórm» do art. 23.

§ tO. Premover, por todo~ os modos, a pro-per ida le da
coiupnn hia, sol icitnu dn dos p"dl'l"'s du Est:ldo o ql'" Iór ruis
ter p"r:1 o 1,0m ex ito da nlllpl'l'Za.

Art , 38. A dil'l'i'lllri3 reu nir-se-ha todas :JS VAZliS que rôr
nl'co-s"rio,lIlH\I':J menos de duns vezes por rnez, e tod:ls 3S
suas deliher ções d-verào Sé!' 1011I3"38 110 livro das ;I('\as de
suas si',,;ões, que sllriío :!,siglladlls pplos mnmhros presen tcs ,

Art. 3H, No imp,'dillll'III0 prolllng3dll. de inuis dI' :10 dias,
dos dirertores, 011 quand» ,e dl'l'l'm VIIgas, SI'r:IO chamados
os supplentes g'll3rd:,dll li 01'111'111 da \'ot:IÇ:'IO.

Art. '!O. A diructori« terá 1I10plo, e illimitndos poderes, sem
reserva :t1glllIW, p3i':1 a dll'I'CÇ:IO (' a.lminisu a iío da rompa
nhia, dentro dus limites tl:lç'ndlls pOI' I'St/'S estatutos. I' hem
3SS1ll1 p"ra dt-m..ndar I' ser delllan""da e rcprcscntur a com
panhia perante os puderes do Estado.



Art. l~t. Compete ao g'erente:
~ 1.0 Nonear e dernittr os clI1pregados da companhia.
~ 2,0 Ad.uini-trnr e dirigir a lia (':;a,::lo fl tu.lo o .nais ser-

viço da compallhia.
~ :3.0 Execntar e fazer execntll' a, dtdibl~raçõe, da dire-

etorin relati vus ao obi-rto tia tlIHIlP;lnlli,l, a oltsl',r\'ancia dos
SPUS runtr.rt-is, dos prllspnks t:,l"llllos li tios' ('I)gill,I'nento,
qnp se organizar"III.

~ q..o A,lr",,,'n1ar (t tlire,·t,l[·ia o.; halanl~l)" e cnn tas "I'mes-
tra.«. alll)lnp.tllhados tio seu l'l:ialol'l,1 s"hm o esLl,lo da cum-

panhia.
§ ti. o Urgtmiza r e suhmottcr á :lppl'ovaç~o tia dir'letoria as

t:tllellas de fl'<'Ies e pa.;,ag"ll'o' IlOS I",rcos da eomp:lnhia,
hern como lIS r,:gltlameI11us qlw [OI'llm lIel'essarius para o ser-
viço da mesma.

TITULO V{

D,\ EScR1PTUn,\çÃo, FU:'lDO DE IlRSET1V.\ F, A:\IOIlTIZAÇÃO, SEGUnO
E IllylltE \\Jll

Art. l~'L Os lJalan"os Sl'l1l1'sl1'al" spr~o" f"I)l1allo, em 30 de
Junho e :U dI: Dezemhro de e;1I1a :tUIIO, e n[Jl'esenlado, Ú
assclllblé:t g,'r:tl em slIas r"lIlIiiH)'; OI'llil1:Jrias.

,\1'1. '13. Nos Itnlanl;o~ ,,'Ill ,11'a"'; I' flll'hnmllnl() t1:ls contas
dislriiJnir-'I'-ha o ron.luuen to II Jlli<ltl lia c,)lllpallltia pela ma
neirn seg ui nte :

Ao fundo de reserva c alll()rtiznl'~1l serão crer]itado~ ;) %

sobre o valor de to.lo o m;lt"ri:rl 1111l,tuilllte PIO serv iço ; ao
fundo tle -flg-Uro marulmo 2 °:'0 slll,rl) o m.ismn valor.

Art. r~1. Deduzidas :1, r"s'I'\':lS I) o.; abalilll"nltls ,Ie '1 11e
trata o [Jaragrapl]O antl]!'o,!nnl', frr-se-h.: o dividendo do
restante em dinheiro pJus n"ciolli -tas ,

Art . 4r; ElI1qua'lt') n.io S) :I,'bnr 1'l)1)lm,titnillo o capital
snrial , (11),[alntlo I'm v irtud 11, P'" d 15, n lO S" di.;trit)IJir;io
divi(\t>.nt\"s, e nnm tiio {1'lllt"'1 fal';1I1 pari'l <I,'';I,.,s 'IlIa",qlwr
lucro, '1 nIJ n;lo e,tej!ll11 1'lf,t:liv;lInl)!II" li'luila,los durnnu o
respeclivo semestre, ou ({lll) porV"llllllra pr,)VIJnll;11ll de rendi-
mentos em litig io.

Art. r~6; As irnporlancirls rI".;concerto- n rpconstrucçõ,)S
feitas nos barccs da com i.mhi». 'In" eXI,et!or,'mle 8 o dos
respoclivos custos, sur.ío d'Jl1lta,las ti conta d,) - Funilo
do reserva o umnrtiznção - " ;IS quo forem mfcriorcs a esta
porclmtag-em serão d,>Ilitadas ÚS c"ntns (11) custcio .

Art. q.7. As ímpurtancias que so [01'0111 all,:umrrlando aos
furulns dil r,"crv I o nmor: iz 11;:1 ... I' d" ..;egllro m rritirno , serã °
crnpro~'all:l' em titulo; d l cr"lli!o ou 0111 alll;õ'S Ik t:ompa
nhias a';rntlilad:H, II os l'I)lllilllIJnt,s Il"S rtJ,p'Jctivos títulos
serão levados a esta conta.
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Art. '18. Pelo fundo de sl'guro maritimo de quo trata ()
art. '13. "'1':'1 ,UI'P' ido fi custo dI' qualquer l'ml,3lcaç:lo que
h.-j« naufragado. pnríeudo n.rn 5'" par« 1',51' lim, cnrn» p;lr:l
renovaçàn do, l,arCIIS de qu. trai,'! o art. '16, 51'1' vendidos o,
títulos di' que traia o art. '17, quo fOI'I'm precIsos.

Art. Ml. Log« que o, fundos de r-scrvu o amortização. c
de seguro maritimo, se acharem ('[e\'ados J'i'Unirlalul'ntl' a
uma SlIlIIlua quo rl'[)l'I'sl'ntl' ,ti % d:) valor ou CUSt" l'I'pre
sr-ntarlo 111) ["danço di' todo o SPU mnter ial tluctuant«, ces
sarú ;I rt',p' CIIV:, al'l'Ulultl:H:~O, I~ ,erú o nruliruento liqu í du
total di,triiJuido alls ac-Io nistn- 110' dividlllldos.

Ar1. iJO. 1\0 f'uudu de :liliorlizaç~o e ao til' ,"'p;llro ou rc
serva, "er~o 1"V:liI;'" no :lelO d:l organiz;lç~o lli'linitiv:I da
companhia. ;1S suuun. S qu» para as !lH"IIl:IS verbas houverem
sido aCl'llllluladas 1",la sociedade em crnnm.mdita Moreira da
Silva & COllip., segundo o ultuun balanço respl'ctivo, (Se
gueru-se as assig[Jaturas.)

DECHETO N. 8:151- DE :2~ [11-; llEZI-;~IIIHO DE/H81.

Aut oriz a a Cnll111allllÍa (la::; Hora,;; dl' U. PUdl'l1 fl ~1 e-uittir ollrig':1("-:;o~
nnminncs uu ai) rodador, utitu do rOIl:-:ulidal' a sua .li vi.la pas.,i\a.

Attendenrlo ao que l\/I' relJl1Prl'l1 :1 Comp:mllia d:l" Docns
de D, I'('dlo 11, dl'vidal1lf'n 1l ' 1'1'1'11·,,'n!:lda. I' rk COllfOrIllld;lde
!,illll ;1 :\/illh" Inlllll,dl;lt" 1\1·'OIIIl'~1I dI' 17 do (,OITI'nll' IIIOZ,
tomada sobre [illrp!'I'r da SI'C~'~11 dllo ;'I,'gleio> 011 IIIll'l'I'io do
(;OIISI,lho de E,t:ttlo.l'x;"',l(lo 1'111 1:"Il"ulI" dI' R di' uumhro
proxlmo ünd«, 1I1'i 1'01' l.ern AlllOriznl-:J :1 «mutir, 1I,'nlro
Oll Iór» 110 parz, oln igal;ues u.uuiu:« 5 Oll ;10 pOl tarlur, aüru de
consolidar a SU:I divida passiva, uma vez que o juro 1l~0
exceda ao que actualmeute paga a mesma r-ompan ltia .

.10SI\ Antonio Sar:Jiva. do l\lnl l:on:';1'1I1O, SClJ:idor do 11lI
puri«. I'n'sidl'lIlll 110 Conl'l'I/w 111' l\lilli,lros, l\Ii[lI"tr(l e Se
crctnr io d« Estado dos NI'gol'!O, lia F"zl'lIt1" I' intei i11(1 tios
da Agricullura, COllllllercio I~ uhras Publicas assim (I tenha
entendido e fa~'a expcul"r. Palacio do Hio di' Jam-iro em 2~
de Dezembro de 1881, UI)" da tndeneudeucla e do Imperlu.

Com a rubrica de Sua l\Iagestatlü o Imperador .

.lOSI' AI/tanio Sal·aiva.
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DECHETO N. 83))2 - I"; 2i DE DEZEMBRO DE 188!.

Concede ponníssão a Antonio JOil} ltirs Bastos para; explorar Duro o anti.
monio em S. Jo~Io ,rEI-Boi, I'ro viuri.r do ,'tina:) Gerao3.

Attend-nd» :10 qUI) M,' requereu Antonio José Dias Bnstos,
Hei por bem f;o/lt"i·d~r·lllli II/JI'/I,j,s:io p:lr, explorar ouro e
:J/ltilllonllt eru tl'I'I"'/lIIS d" SII:I 1"'opr,,,d:llfe, nos subu rhtu» da
eidad,' dll S, Joã" d'I'; 11\1'1, d:1 1'1'1)1 i/l"ia d,' Mili:ls (;el':/I's,
rnvdinnle as elall'I":I' 11111, ""/lll'sl,' b.u x.uu , :ls-ig/l:llbs Jlor
J s', Anto/lio :-iar"iva, do '''''li C"n",'III", SI'/I:ldol' do IIIIJll1l'io,
Presirk-u te do Conselho de i\I'lIi,lros, ,\llnlsll'il e S,'crl'taril) de
Estado dos N,'gOI'.il's da F:lZillld:J e ruteriuo '!IIS (IH Ag ricu l
tnrn, Commel'l'io e UlJr"s 1'1I1"ic:ls, qllli :Is,i:n o tenha I'/ltl'n
dido e Iaça I'XHculal', I':ti:wio dll Hio de bnelro em ::Ui de
Dezetubro de l/'lilI, (j()" da l/ld"[iI'lId"lwia e do Imperio .

Com a ruhrica I'" :),/;1 Magcstadc o Imperador .

Ios. .tlltonio Saraiva,

(Jlllusulus n (IU.~ se r-ere"'" .. Decr-(~to n. 83~2
,lesla <luta

E' concedido O prazn rll' dons nnnos, contados desta data, a
Antonio Jos,' Dias B:I"tos p:lr;l. "'IH prejuiz« d,' direitos de
terceiro, explorar oun I~ nntunon!» «m terrenos de -ua pro
priedade. IIIlS -uburhin- da l'idaLlu de S. Juâo d'EI-Hei, da
Provincia de Minas Gcraes ,

11

As explorações poderão ser l'dias por qualquer rios modos
recourmenuados vela scíencia.

li'

o concessíonarío obrign-sc n indernnizar qualquer dnmno
ou prejuizn que os tl'a!l:i1IIO" da ('IpllJril~ão causarem :IOS
propriel"rios confron tuu tes ,

Esta indcumizaçâ» será rl'il~ m.'.klllte arbitragem rle pe
ritos, os quaes ser..o nomeados. dous por parte do eoucessio
nnrio e dons por parte dos prdudieados,



ACTOS IJO I'ODEH EXECUTIVO i343

Si houver empate, será decidido por um quinto arhitro
nomrado pelo ~ljni8terio da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.

IV

Será iznalrnr-nte ohrigrlrlo ri n'''l:i1I,'lnenr;í sua cu-ta o ('II1'SO

nnrural rI"s agll:l8 IJIl tiv-r d(~ ri· svurr 01·, seu leito I'nla n»
L'es,;idade d..s tr;Ii,alhos da I'xl·/IIr"..-ãll.

Si o dl'';v j'l rJos-ns aguas pJ'(~jurJl(~,lr a tl'rceil'll, n;lq O pod-rá
fazer sem licença deste. que p Jder'á ser supprida mediante
indeumizaçào na fôrma estabelecida na clausula a."

v

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação de pano
tano .. ou eq"gna ...-ão .le aguas IJLW p"S,;Jm prejud.car a saude
d.». moradores Lia círcuuivixinu.m-», o elln(~esolonariu ..erá
obrtva.lo a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu
antigo estado.

VI

As pesqnizas de minas por meio de cavas, poços ou galerias
no tprritorio desta concessão não terão jogar:

i. o ooh os edifícios e a 15 nu-trns de sua circumfereneia,
salvo na ullima hypothese, sómeutn com ronscntlmentn I~X
pre-so o por PSI'r'iplo rio r'l,..pectivo proprierar!o r mediante
os trahalllllS de sl'i!ur"nça prévrarnente approvudos pelo Mi
nister!n da AgTicnltura;

2.° Nos caminhos e estradas publicas e a tO melros de
cada lado deites,

vu

/i0"

o cnnressionnrio far:í levantar plantas gpolog-ica p tOl'ogra
phica dos tPITHIIOs explorados com pertls, de modo que tique
demonstrada, quanto permiuirem os tra"alhos que tiver feito,
asuperposição das camadas minorncs, e remetterá 11S ditas
plantns á Secretaria de Estado do mencionado .Mlllislt~l'io
acom panhadns:

i." DA amo-trás do mineral e das vari.-dades das camadns ;
~.o Ik uma drslTipçll) da possança das lo II:JS dos terrenos

de donun io publico ou p:lrticul:lr IlP(·essa,·JOs á min-raç.rc,
com dl'sign:'ção dos nomes dos pruprietarios, das editirações
nclles existentes e do uso ou emprego a ~J.le~~?s.

(

:~/~ \ \OTl-I r C1 fi I f,' ., ,
, \)., . .,,~
, ,,<, é"'d .

~:' '/~- ')
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Sati,feitas as clau-ulns dl),t" docrcto ser-IlJe-l13 conccditla
autorização para lavrar a mi na que dl'sI'oiJrir 110, legares
por clle designado" de arl:t'irtlo com a, leis e coudiçõcs qGC
o govI:I'IlO juluar I:onvonlolllo o,t:i1Jt1keer 110 neto da con
enss;lo 110 interesso da nunernçào um gl'ral, e ('111 hcneücio do
Estado o tios (larticlli<l['n"

Pal;lC'ill do Blo dI' .I"IlI'il'O 1'111 ::.!'l di: llezl'm!JrD de 1881.
--Jasú "tl/tanio Surair«,

IJ[~cnETO N. :\:1~;:\ - nt: :2'i IH: IlE/EjWI\O DE 18tll.

CUIIC'l'do p0l'111is:,úo a Alox;lllllm Spo!l! P;II',i e~)\ll)ral' meta e...; e mi ncr.tcs 0111
IlIgahylla, lia Proyjlll"h dll ltio do Janoiru .

Att('nr]onl]o ali 111](' 1\11' 1'("1'1"(1'11 \ll'X<l1I 111' ~I)I'ltz. llci por
lJl'lIl COII('I'(IPr-I!l1' 11f'1 mi'''ã,' I'al" 1'\(11"1 ar dl\'I'r>o, 1l\i'lacS
r mineracs no IlIgal' d"lllllllill:,tllI liI~,"lyli:I, 1II111lil'il'io tln
1\1:, Ilg;lnllilt:l, lia I'roviur!» tI'l I\io dI' ,1:1111'11''', 11I1'r\ialltl' as
r-lnu-ulns qu« cnm ('stn hnixam . ""'i~llatl,,s (1111 .Iosl': Autouio
Sar,livn, do Meu Cou-elho. :'1'III,dlll' do lllllll'l'ill, I're,idnllll' do
Con,clho (lP l\Iiuistros. \!illi,lro I' :-:ITI'í1tarill do h;latlo dos
l\'egll('io, da F;IZ('lltla e iu r-riuo tio' da A~ri('ultllra. Com
mercio e Obro]' 1'1I1i1it':lS, qlll' -ssiru 11 1I'lill:I l'IlIf'lllllrlO e f;H.'a
sxecutnr , Ptilaeiu do Bill di' .I:IIII'il'lI 1'111 :'1 de ()ezelllIJru de
ihtH, ~OO da 11I(!<'pclldl'llI~ia I' tlu IIIIPI'riO .

.lu': :\ulollio S(!I'IÚV1t.

ClulI!iõuln!'i n que !'ie .·('f'PI·" o I.cer..lo n.
~:~t;:~ dp!oil n cl:.t a

E' concedido o prazo de dOIl' an nus ('ulltmlos desta data, a
Alexnndre Speltz para, sem I'l'l'jllizo de direitos de tcrelliro,
c"plllnlr jnzid» de l1]('t:II'" I' IlIill"r;lI'~ 110 logar denominado
Ingnh ybn, u.uniclpto de 1\1;lIl'::ll'a1"J:I, 1Ii' Proviut.ia do Hill
de Janeiro,
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A,; explorn~õcs poderão ser feitas por qualquer dos modos
rceommendndos pela sciencia. As que se tiverem de Iazer
em torrcnos possuídos, por meio de sondagens, cnV3S, poços,
gali'rins snhtcrranens ou a céo aborto, não poderão ser execu
tarlns sem autoriz:l(:ão escriptn dos proprletarios.

Si esta (l11J"j\1I\ 1111's Iór negnrln, poderá ser supprida pela
I'n',idl:II(',a da província, nn-dinnte flançn prestada (Ido cou
I'essiollarill, flue rp,polllll'r:í (leia indemniznçãn de todos os
l'l'l'jllizos, perdns I' dnmnos causados aos proprietnrios.

I'ara couccssão do soru-Ihnnte snpprimcnto o Presidente da
prnvincin mandará, por edilnl~s, intimar os proprietaríos para,
dcutru do prazo r<JZll:lVCI que mnru.r, apresentarem os mo
í ivn-, d(~ sua oppo,;il::I" l' reqJlI)l'I'['I'J11 o fJlHJ julgarem neces
.arlo a seu dirr-itu.

111

o l'r"sid,'nlr, 11:1 provincln concederá ou negará o suppri
uuntn requerido, Ú vista dns razões l'Xpl~lIdidas pelos pro
III'il'Wrio" 011 Ú revelia dl',;II'';, deelarnn dn os rundnmeutos de
Sita decisão, 11:1 quul porlcrào us interessados recorrer para o
.\Iini,;terio lia Agricultura. Commcrcio o Obras Publicas.

Este recurso, l'or('III, "t'l1l1l'1I ti: ,;crú J'I'ccLJiúo JlO cücito de
volutivo.

IV

1lf'!i!eraIL, :1 r:011I'('C.S:;11 do s11pprlllH'JlIO da lirençn , prece
d,'r-sl'-ll:1 i'III,]('rli:i1:IlIlI~III,' :" :,\,t1i;li'ãll d:, fiaJlI':1 de '1111\ trata
a cluusul» ~", 011 ua illdl'llIl1iz:Ii',lo' do:', prl'jllizo, :t1It'~':lItO'
IH'!O'; pl'oprielal'ills, por Illeio dr~ arhitrus. que s-râo 1I0111e;1I!o".
rluus pr~lo eoncessioll:1l io I' dons I'rlo,; pI'Ol'ril'lal'il l '; ,

Si houver euip.uc, ser:', decidido por 11m quiut« nrhitr«,
nnmcado pejo Pr",;irll'nl,' da proviucia .

Si os terrenos pertencerem :lO E,;I:1I1o, o quinto arliitr« ,I'ri!
notnr-arl« pclu Juiz de Dirri!o.

Pl'lIfl'l'Id" o l.mdo, o ('llllCessionnrio srr;" ()lIri~:ulll :, l'ffc
rtu.rr 110 prazo de uito dias o ucposilo da fiall l:';, nu IJ:lg<l
mcnto da i rupnrtancia em qUI: Iór arbitrada a in<!l'lnnização,
sem o lJue lI~O 11:0 ser:', eonccdído o su puriruen to ria licenea.

v

A illdl'llIlIizar:~lo dI' '111'.' traIa :, 1:1:1\1';lIla ;'lltl~cI'dellt,) sl'rú
dl~\ill:l, ;IÍnd:1 qu.uuln :1': e\plol'a~ões f"I'I'loI f"it:", em u.rrcnos
dI! prol't'il'd:llll: do f'Olll'I's,;iOJlal'io 011 ti" Estlldo. 1IIIIa VI:Z que
tlnlla ,1I1<.;a pruvir 11:1111110 ou [I1'1:jll1ZU ;IIIS IIl'optÍJ't:ll'ius cuu
Irou 1:llIl",;.
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Sel';" i).',ll:dlll"llte oill'ig:ldo :1 rj',<[:d"'["",,I', :', ,[I" ,'u,t:l, 11
CUI"" lIal'[I',,1 LIa,; a~ll:l'; que lÍ\j~1 di' <I"",i:11' d,' selll"ilO,
p,'l;I n,'(~es,i,J:,de dos lr:dJ:dltlls da "'ldll[':II':lII, Si " d,''\'I"
dessas :lgU:IS prejudicar a l"I'(:eil'lI, 11:11111 podel':'1 r"Zj'l' SCIII li
cençn deste, qlle poder:', ser sllpprilh 11I~'di:lI\ll~ illd"llllliz:II':III,
na fl'11'IlJ:l cstabelecitln na ('Iausula 'J.'

VII

,~i dos trabalhos da (~\~plll':I'.'''" i'I'<I,II:I;' :t 1'111'111:11':"" d,' P:III'
tanos ou est:Jgnaç:IO de agll:I" '1"" pll: .un l'i"i"di":l1' a '''li I,'
dos moradores (LI "iITIIIIIVizi"'lall,''', 11 ,'IIl1j"""illll:'l'ill ",'1:1
ohr ijrndn n des!'I"':II' '!C: lr'I'I','([I' 1:''',11111 1'I'<lil[lillri'H" :'''1'11
:1 f1ligo l'sl:l(lf)~

\ 11I

As pesquizns (Ie minas pOI' '111'i" rll' ':1\':1<, P"""' " ,!.;"I"l'i:l;
no tcrritorio desta ('()J)(,,'S90 I':'" 11'1';'''' IfI:'I':

L° Soh os ('riifieios e :11:; 111,1[<1' d" "11:1 l'il'l'llIlIl"'l'el)(:i:l,
salvo lia ultitun lJypoll[l',"', S"III[1'1I1 ""111 "IIIISI'III.IIIII'lll" ",
pressa e fI"r j','1:l'ipl.lI dll 1""/"'1'11\ li !'I"I'l'i,'I:II'i", ":,sl.!' ('1111
sentimento 11:111 plldel':; s"l' :;IIPll'i,III 1"'111 1'll'siri"lIll' d" 1"'"
vincia ;

2," N,)~ (~:II11illlrOS ,: ",;1I'"d:t ,,111,11, :t':" :, In 1111'1,1'11, d,~ ":td"
lado dell .. .; ;

:1." Nas ll(IVII",.','íe,;.

1\

n ellll("'"illll:II'11I i:Jl':i Il'v:lllla I' "I:t 1I1:J'~ '" ,111,:~ I,'" " 1.')1" ,
gra"lrl,'a d." 1"1'1"'1111' (""'"I'"tllI' "'1111 p"I'/i: 'J!;" d"IIII1II
strern , 1'1111.') qll:IIIIIII"'I';nillir"11I li' 11","1,"': '1"1' li\ ''I kil","
SUpl'l'jI'hi(':ill ,I", ('"")"d",, tui nrr.«: "I"'IIII'1.["I':':t dil',
plantas 1'"1' illl"l'lIll'dill d:1 1""'::i.l"II"" li" 1'1'11" il"'ill, :'1 ~:"I'I'!'
tnrin dj~ E-';L1110 ll!IS l\I'~Ill'iq.l: d;l \ l'II'jdí ur.'. j "lllllll'I'I'jO I'

Obras I'nIJlie:ls, al'lIl1lp:IIJ1I:I[III;' :
L" 011 :J[1I0SlnlS dos 1I11'SIIIII: 111'" d:i: :lli,'d;]d(::, tia::

camndns d" I.IlIT" :
2." DI' n mn d,'s,'ri["::II> IlIilllll'illc;, d, I' :1" ":I~: m iuns.rlo

1."ITIlIIIIS dI' d"llIillio pllilli,'o " 1'"1 li, 111'1', 1:""1''':1["1''':'' rui
Jlnr;u:;ú), COIII dl·~ig'n:I~.~:I(l rl«. Ill'lljll ii::I!'jlj;i d:h pdiJir;)\'úes
111111"" exisllllltl'-, n do uso 011 "11'1""':" " '1"" ""0 (k'lilladlls,

Outrosim indk"r:i 1j1131 " lII"io 1I1;li:: :qll'OI"i"do p:II':1 ()
transporte dos productos da 111 ílllll':lr:í", ,~ '11l:d a distancia
entre cada lima d:l~ ruluas o os povo: ..llls III:tis pl'([Xillln~.
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:-;flli.,feif:ls:lS I'/:Ill,ul:is drste decreto, ser-Ihe-tu conr.edidn
:llIllJriz:H:~11 P:I!':I "'lVr:l!' :IS minas que dl'sco/)I'ir /1(1,' lognres
plJl' "1/1' iUlli('ados, ,j provar Irl':I f;l('ulllade pl'el~isa p:Jra por
si, IJII Plll' /llOio de clllllpnu/lia que org:1I1i;;:I!', mnuter os
II':III:I/IIIJ" III~ IIlilll'l':II::'II' UIJ 1','l;ldu exi!.;'ido pI'/:! jllJs>:!lIça lI:ls
111 i11:1,'; ,

Na lJy pll1.lll'Sl' 111' lI:II' SI'I'-IIII' ('OIII'I'lIida a la\T:I 1I:ls 1I111VI>,
1'11111,' d","'III,rilllll' 111'''la, 11']':i lIil'l'il" a um prcruio, íixndo
]11'10 (;()\I'I'IIO, SUg"lIll1/11 :l iIIlPUI'i;i11I'i:1 IIns minas. () qll() lhe
SI'I':"! p;Ig-1J plll' allll,'lIl' fi !fUI'111 fU1'1'11I I'I/:IS ('Ollef'IJiilflS,

"li :11'10 11:1 ('UIII"'''S:IIJ 1\:1 1:I\Ta SI']':III r'slalle]l)r~ill:I" as COIl
di'.'lIr', 'flll' U (;OVI]I'III1 1'1l1()IlII,'1' ('OllVellil'lIlll, UII illlel'l's,e,
'IIII'/' li:! m in. 1:11,";1) ('111 g-",,:d, 'IIV,I' do E"I:Jdo 011 do," p:ll'ti
;'III:II'I'S,

l'alaeio lIu I:iu (li' .I:tlll'in) 1'111 ::!\, Ih; Dezl'llllJl'o di' 1881.
Jos» 111110llüi Saraioa.

DEClmTo N. C{:;Cit - IH: ? I DI: DF:ZK'lHl:O IJI; Ik.R I ,

COllvinllo d:u':i Itep:,rf.i','1iil Cur:1] dlJ>' T0Io,'-:Tapll0S I[JJl:t org:t
lIiz!I(;i'io eOl'l'es l' ondon to :t1l imjJll!';1I 'lUO tom tido no Imporio o
8(~i'\'i(;n tfd{I,~T;lphielJ, I[ni pOl' IH'lIJ i)l'Lnl'!Hill:lI' t!ue 0'01'[1. üIU

di:l.ldn lI:l di "(\('(:ftlJ do 11111~JU() SOI'\ i\'(l :1f!UOll:l n,op:trti(~~:To se
{'Pja pellJ 1{li,~'I(I:tlnellf,) filie "(lIH (~,'..:f(' !l:"ix;l, :l~~ig'n~HllJ }JOI"

-Ios I" ,\ntlll1ill :-;'"':tila, 11" :\11'11 ('onS!.'I"", :-;"u:"lol' do Iuiperio,
I'residrmln 1/11 CllnSI'III1) dn \linislTI":_ i\linistI'o " 8"'Tetario
de Estal/" dos ;'Ii"!.:w'ios d:t "'az(,nd,, n interino dos (h Agricul
tura, C01Jlm',r('io e Olll'as 1'ublic:ls, 'Ine nssim o tenh« cutendido
e faça executar, Pala,'io do Rio do Janeiro em 24 de De
zembro do IR,,!, ()(), (!:t /111lnl"'llllcnl'ia c do Imporio.

Com ;t ]'L1b'-;";I, de Sua Mag'pstade o Imperador.

JOg,; Antonio Saraiva.
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Regulamonto pal'a ;L Ht'j,;LPli(:;10 ';1'1,;11
dos Telegl'apIJo:-,

CAI'lTUi.l1 I

DAS LINHAS TELEGIUPlIlCAS E CI':-lllCCTnl~F,S ELECTIllCO.S

Art , Lo As l iuhas to!eg'l':'l,]lic:ls 110 1III1'orio pcrlenCOJII:lIl
.loiuinio do Estado, e silo d('~LillHd:j~:ln :seryj,:o da .ulrui n ia
I.L':tí::ío puhlicu (\ (los pn rticuln r.:s.
~ L° ~ürri() todas eOllsLrllid:1S 11(1)' tll'C'IKI:-:Lns illllllndi;llu~ d;1

Dircctoria GoraI dos Telogl'''plt"s. c "111 I'ollc!i,lios bes '[110
possalll sat isfuzer ao osta tu i.I« 11/\ :lJ'L. /t0 da ('OIlVCll(;rt,o e
art. I do l{ogI11nl~1(\lIto illl,(~r'll:lf'i(lll,I~'~_ :-;1\g'lllldq a. rrwisão do
1.on.lros .
~ 2.° N:lo SCI':"i.{) sujeit.rs :L l'uli(·j;l, IJll1lli('ip:t!, (I alt (;{)Y(~l'l1()

COlllpOI.O oxclusivn ruont« C"z"[-,,, iIlSI"11'l'iollal'," pu n ir :IH 1"'8
pectiY:lS illfL'aec:ões pelos 1l\l,jll.S d"lillidos 11"'1.0. l'e,~'ubIll"Jtt,J.

At"L 2.f) g' t.unbom da. ox.-Ius i v.t ('OIIlPO\.C'IH·,ia (10 n()Y(~1'1l0 a
eoncess:io para o 0.slalJolocilllOlllo do '1'1"""1"01' ('01lJmlllli,.:II;Ü".'i
1'0\' moio do couductor-os ol,,,,lri,'os,

§ 1. 0 Torlos os ('Ollt11Il'tOI'OS flln('!l'il'()~ .'~l\l·ã,() :lssouL:lflos d(;
coufor-m i.l.«!o "0111 a disp,)"i":lo d" 8 J., do "1'1.. l" ; .loverulo,
pm-om , ter o jjo o dialJl(ltl'o illdil';ldn p(llo ('ulI<'essioll:ll'i<l, ljllillldn
houver me nos d0. 1(.1 kilolllf'lI'IlS <In 'l"II\IJS:lO,
~ 2,° ns conductores e](\ell'if'os !,erl.onf'ent"" n l:sl.rnd:ls ,Ito

Forro, " compo.nh ias. o , orn gnrnl, :1 l'al'1.il'nlaros. ser.ro ('8t:,1",
Ioci.los pol., Hopnl't.iç:lO dos Tulog'l':'1t1ws (' I'llst0.:ldos a e~l'0nsas
dos respoctivos conccssionar ios. 1J1I'r!i" 111 o »justo COIll a Di
roctoria .

8 :~l.0 Tnos ul1l(lnctol'O~ t"r:lO " df'lJotlliIJGC::lo de lilllJ:lS
pn.rt iculru-es, para so distingnirf'm d"" do ESI.:I<io,

Art. ::l,o Seni organizado Illll 1'1:1110 ge,:d do rôde tf'leg'I'''
ph ica para todo o hnperio, ao ,[n,d se subordi ua rão "s linhas
de qualquer nn turozn divididas ()1J1 dll"" ":l.If'.Q'orins: a sabor:
do la e de 2' ordem, eOlllprohellr!"IJr!O :IS primoinls - as '[110
ligarem a Corte com as c:lpil."CS d", 1'1"'Yilll'i"s o f'Otll us ostn
ções de fronteira, o bcru "ssilll " 'Ilil' l'OI'el" Illlllll'egad:ts
conforme dispoem os arts. ,1') (la CIlII\'(~IJ(:~l(J 0. I do I{egula
mente intcrnaciouues : e :IS ~egulld:t~-osr.uuacs IjILe n.iqucllas
80 ontronc.u-oru, o as linhas '["" d" l:úl'1I:, d.is c:,pil<tos do 1'1'0
v!neias, OI! de qna.lquor ou tro l",~:> I' 'c' in',,,li:>rUllJ ()Il\ diversas
dlrlJl'l'()Os.

l:i f,u A:; Iiuhas de~" urdo 11 I 111111"1"111 1':t1O~:LI' .i do 1" ordem
logo 'Jlrc no seu doscuvolviurouto ~(~ li:cal'I"ll 'l outro ponto por
ondo passe linha de i" ordem.
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Art. 4.° Todas as linhas tolographicas das estradas de
feno do Estado íicam sujeitas a Diroctoria Geral dos Tole
gl'apho~, constituindo systcmn u niforuro e subord in.ulo li rôde
.le 'jue trata o art. ;l.0

§ 1.0 Fica a cargo d:, Dh-octor ia dos Toletn-nphon a con
strucção o consc rvn.ção dos las Ii uhus, e bem assim a dos
n.ppnrolhos, e a habi litaç.Io do pessoal.

§ 2 0 Os telcl'raphistas fie:\Ill sujo itos :is rospcdil'as a.hui
nisll'ar;õcs, :is '1u:1 os têm .lo prestar serviço.

Art. 5.° A~ dospczus da construc,;ão O do custeio das linhas
t,de.!;·l'aphic:\s de Ia or.loui, COI'rol'i(o por' conta dos cofres g'eraes,
(~rlos nu xil ios '[UG as Assembl,ias Provinciaes, as Ctuuaras
Mun icipaes ou os pal'ticIlI:tl'CS quizoroin prestar.

§ 1.0 E!JlIjuanto não ostivcrom torrn iuadns as linhas de
Ja ordem, só so coustru h-ão do 2" si as provindas ou mais
illIOI'OSS:lrlOS se "trerecerOI!l p:tra '~r)J1Cllrl'er com as qu.i u tin s
noen.ssJ.l'i~s ~l sua eOllstl'II\)(\';-io n f)(~ rosponsabilisurcui pclus
dcspezas do cousorvação ,

§ 2.° 1\S linhas de 2" ordem devcrão ser coustru i.lns do
modo flue s;, tisfaçrun o preceito do .u-t , 4" <1:< Gon I'onção inter
nacional.

Arf., 6." Em todos o" I'0lltrl" .do Litoral onde o exigirem
8-3 cOl1ycniellcias do conuuerrio e da navog:u:ão, haver.i mast.ros
"e signaes de bandeiras o so o:staiJ,lIecel'ão os appnrelhor,
scmaphoricos adopt.ados pelas «on ve nçõcs intcrnac ionaos . Si
nesses pontos n110 lrouver estação telegra phica estabelccorvso-hão
appnrelhos qlle os communiquom com as estações mais proximns.

Paragrapho unico. A estas estações de setnaphoras é appli
cavei o 'PlO se ach« determinado nos »rts, LVIII e LIX do Regu
huuento intornacionul .

Art. 7.° São isentos d:t fiscalisação da Di rec toria ner,11
dos Telogl'aphos, unicamente os condu cto res eloctrioos collo
cndos dentro dos limites dn propr-iedr«lc pn.rt icular .

Pa-agra.pho un ico. Todo e r!'llt!'lller conductor qlle atravessar
propr-iedade de terceiro ou via publica, e principalmente
quo percol'rol' contras do população, sera comprchendido na
disposição deste al'ligo e na do MI.. 2.0

Art. 8,0 As compuuh ias '[ll<J ostabclcceroui linhas são obri
gadas, eonfurrne o quo resolver' o Governo na respootiva con
cossno , o I a dar li Ropartiç:l0 Geral dos Tolegraphos um fio
pnral lolo para as commun icacões geraea, ou a collocar um fio
do cornmun icação com a cslação tclegraphica quo desig-nar a
LJiroclori:t; sa lvo casos espcc ia os. eiu quo o Governo julgue
conveniente prescind ir .lo 'llllllluOI' desses fios, ouvido o
director geral.

Paragr-apho unico. Aos eoncessionar-ios de estradas do fero
ro, ou qua.osquer companhias j:' possuidorus de linhas tolo
graphicas, antes da promnlga,:ão do RcguJamonto da Repar
tição dos Tolegraphos (28 (lo Dezembro de 1870), serão
indomnizados Os fios, qU() 1';0 «ollocarorn em virtude deste
artig-o.
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'T.'lp!I!'··"-'; ~I'~' i(/i)S
I j\"! h· ';', l~rl

I',h -fijo'; f' tl",II,

I d,· . [I'

Ar!.. (Lo A lI,op;u,ti'JI<, t;'''':d d,,': T"/"::""ph"h "Oll"I"T:i <In;
1." f)j'·f~l~t.()r·ia (;(~,.al ~'l)lrl I{lll:t ':(\I'['I·I;\.j'i: 1 ,-;(~,·t';-t(l !In "011-

t:thilidade, ar-l'O('.a.t!:I.r;:-lll dn 111"I~,,·i;d. :111!,1' II\J/:~.' :1[ll
'
!I"1 I~

arc hiv.r tn(~hni(~I).

~!.o llistrictoH d'l Ii nh..« I"t,.
nhoiros "llIll", d" disll'!'t" d"
t"ljllilalllos. illsJle,·.tr'J·(~s. tnil',r'l'

::.'J I'>,fa~'ill's ~"Il:ll"lll~\ ,d:1 'I' 'I'

phi:;! :1:', ;1<'," 11Ios' O osllr,-, ,
4./) ()jJicill:t /'OHI (·.'j('r(~, :l.iq,1 111

:tJ)I'<:lldiho;,.

ArL. lO. :\ Oirf){~torL::t sn /'1))'11'01':1, d(~ IJ~JI dil'e(~b)l' gl'l':d
O um vice-direc tor nOJlloadllS 1!l1]' (!t'(~I'I~!" t~ n-""()lllillr,s d'í'~lltl'O
os (lngnnl}(~irof5 hal>ilit:tdos [\I'al i r:L li' I' l,,~ 11:1 (I')JI~-{I l'lI('(,:?Lo d(~
l in h.ra Lnl(~.~'~:l,phi('~ts, IJlallip!I!:'I,"':(1 I!(\ :lpp:iI'OllIOS, \'urjfi(~;u:ü.()
das eoudi\,'õ()S nleetril',ls de '/!I:I(\'-.;'I'I"I' (>(JlIr!!l\'lrll"ClS, e no
Iauça.ne nto, l'Onl'el'tos n I'1~SLIIII';~ d(~ 1';1 !)()S i »uuc rsos :

devendo alórn disso, S(~I' v('I·~:\dtl;";. rll·I I !llellrh. n.i« ling'lltLS

frnrieczn, in~deza n :1.11(\111;1, >~f'llrlll I) \'jt'(\-,Jjl'{:c!n)' l'l'ilj'Jfl,sto
polo diroc to!" go rnl ,

~ Lo () direr tnr H("':i ~Ill'slil"i.j" "1'1 ol)IIS illll'"dimentos
pelo vice-diroctor- e nsle PIl]' IUII "ll~~'eflltei!'o chnfe de
dialrictn, dnsignarlD po lo (lo\,('!'llf I '''1)1 pl'npOcita di) dll'uetor.

~ 2.° A D i l'e e l:ol' ia t:t(ll';d dos Tnl(lr:'I"'JI!I(I;, /. illllIIOdial,(llllcnte
subordinada ao Miuist ro (~ ~~(~('!'I\i:il':() di) !'>":!,Ldo rios Nell'()cios
da j\grieult,lll';t~COJJlnH~rl~in e ()IJv:I.'~·' 1·lljdil':\<.-{~ ('onl 111I(,lll dil~el'
tamcn l.o se entünd(~I';i '~I!! 1.1/ilfl I/ 1:111l IÚl~ ('r)Il('eI'nnnl,n a w.,U~
ramo de serviço pu blico .

AI,t.11. São aLtl'iulIi\,,)os d" di,·",·I",· "11I'al :
~ Lo lJil'igir a l(ep;lJ'/'içi'ío.
~ 2. 0 1'1'01'0[' :tO Ministro da "\:~I·i,,,Jlt"I';I.. CIllUllJO,"cio e nUl'as

Publicns os melhoramentos '/UO e\i,~>il' o Sl\I'VlÇO a sou ",ll'go.
S 3.° Informar e esclarecer o i ;OVl\"1I,) so"ro I,,,!:J~ "8 'l'lüst<les

rola.tivas :i telegraphia., (11101' selldfl l'ulIs:rll:lí!o. IJrJ(~I' (>.t: o/I/('io.
§ 4.° Exumi nn r e Iiacalisnr por si Illll,c·a1l0, «u Pl)l' eJJl{)J'oga

dos de sua confiança, todo o serv iç.. i')I"gT:tphj"" CO]] tOl'lllO
as prescripções deste regulnuicnto e (;,Zül' eorl'oições nos
diatrictos durante quatro moz cs do .i n no peJo 1lI0JJOS.

§ 5. 0 Redigir f~ :J.ssigrw.r os f.~nlJl.J';Lln,c~ lI. no sn (izeJ"CIll na.
Repartição.

§ 6.c Presidir aOR exames elos al.unnoa da aula de tele
graphia..
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 24, Fiscnlisur e inspeccionar todas as cspocios (10 linhas
inclusivo as i!IIIllOI','5aS, 'lUOI' Sl'j'ltll c:lilos subnuu-lnos, 'l u o I'
Iinhus su bterrnneas .

§ 25. Cortar o inutilisar txlos "~ conductorcs el ectric JS não
uut u-izados ,

§ 26. Iutcirar o Governo do todas as OC,'ul'I'onchs 'I'w pCI'
turbem ou POSS:tlll porturb.u' a 1,,'gul:lI'id:ldn do serv iç« tolo
g raphico, nfim d,) PI'OCOI')I'-Sr) "rJnl.l'a rJS cull':t,los.

§ 27, Aln-ir, l'uill'ic:lI' c curcrrnr os livros da 1{,pp:lI'l.i';ilo;
podendo, no caso do alHllonci:t ,I() tl':ti,allI Cl, incumbir oste
serviço ao Yic()-r!iroctor.

§ 2;{. Executar o fuzer n\()"llla,I' todas as ,1Ísposiçõ()s dusto
l"cg-lllaHll~1lt!) c as or.lons nu i n:~\ !·ltc'(:(ie~ dn (lO\'(\l'1l0 conrcr
ne n l es :~o snrvi\o:l. snu 1·;ll·,~·CJ.

A ,-L I"!. ~;IO nt t.rihu i\cín'~ di) vi (\(~-d i 1'(\(' tl)l' :

~ LI) DeSnIJlpCah<Lt' as flllll'l,:()('S do dll,(\(·tol' ,~·(\I·;I1. lla t;tlla
011 impcdiuicuto deste.

§ 2," Conf,'I'ÍI' as folhas de 1'","'alll')IlI" iuc ns.uis , 1'llill'i,'aIHlo,as
11 marcn n.lo os .losco nto, 'l'w drJI':tltl ter os ollll'l'eg:tdlls, ji 1'01'
faltas, já OJl\ virtude de 1I11l1t:ls iuu.ostus ,

§ :3," Detoruii nur , com sf'ien"i,l. do dit""'!IJI' gPI':t!, :t remessa
de fundos pnrn occorrcr ús de~l'ez:\8 11:1' linhas o esta<;ões;
a utorizu ndo o respectivo P"g:II1l<,ntll,

§ 4.0 Fiscnlisar ° ensino .lo tolcgl':tphia thoorico c pratico.
§ 5,0 Fazer parto da couun issào '['In tem de ox.uui nur os

alumnos da aula de telegl'<ll'hia, "jlll,~"lI' as I'I'O',<lS dos protou
dentes IL muu-iculu.

§ 6.° Ruln-icar os perlidos p:tl':\ I) f'lll'lw"inJ()llto nos .lish-ictos
o áó estações,

At,t.!:l. Os SUI'\' i,:l)s di) eSl'l'i I'l.r Il':t(::10 n f'ontabili'!<ldu, l.em
como a, noineução e fut1c(;.tíc\s do l"\~l)(~\,tivo possun.l , ox ocutar-.
se-hão do conrortuid.«lc conl aS disl'"si,;õ,'s do c:tl'illl!o VIU,

Al't. 14. A nep:I!,ti,:;10 dos '['el",,"I':lphos ter,i uma aula I'ar:t
preparaI' telegr.rphistas. dividida cru thuoric« f) pr.u.icu : :I. 1"
será regida. por Ulll ollg(~lllwil·(l-ajtldalll(l.. ~) a ~;t PUl' 11tH

t.elegraphista, oscnlhidos polo dil'lêcl.lIl' g()l':l!,
§ 1, o AR mator-ius do ensino I.h(,ol'i('o a1JI"111gel"10: .u-ith

metic.r, principios get'aos do alg'l'!lra o g-collleLria. e do physic..
6 clrimica :I.PI'1ica,b~ ús leis e 1.1I(,III'Í,lS d:t elcetl'icid,ui'e, do
marruotisino e elcetl'O-lll:l;.2.·IlPl.isIJlo om SIL:I~ rnla('õ(~s ('OIH a
telegrnphia : doso nho o ~)lelllelllo,s de, IJlccaniea' appiif':t,h
li construcção dos appo.rclhos .

§ ,2,0 O ensino pratico coustar.i d" cxcrcrcios dinr ios ,Ie
escr-rptn tcle~I':'Iri'1it':t, 1l1:1nil"l!:lf'ilo ",)S aPl'al'('lhos, al"'.lnjo



do 1>a torins. PI'O(,('SSOS do veritlvacão do estado dns Iinhns,
ma.uoirn do nsson; Ir npp.n-elhos. e souipro 'llle fÓI" pnssivr-l ,
ulg-llllla pl'.ttil'a da otliciua : o csel'ipllll',u;ilo do cstll(;:LO '[Ilall to
aos p:',Llicalltes mais habilitados,

Ar}. 15, O ('ll1'SO ,LI aula SCI'" do (]Oll~ IUIllO', C 110 flui do
('a,la 11m haver. CX,UIlC p1'csidido pelo dil"ol'l')I' p'cl',d, SCIll]O
oxn mi nudores o vico-dirccto-, um.i pe~so" norne:«In pelo direl'!ol'
ger,d II dous lel"gl'"p!list,ls, t.unbcm POI' estll df'Slg"ll:ldlls.

~ 1, ° Ncst es oxn.rues hrr\','r:l só du.i s e!:lssifie'I,;lies: num
do npprovaç ão c outra do l'll!ll'lJ\a,:>')o

~ :!,o O n huu no 'llle f<'>I' l\ppl'ovado 110 c~nllu' final, 1'CC"II1'I'"
o t itn lo d,' to!,'g-r',!lhista .ulju nto 'l'lO lho d:l,:i rli1','itll :is
\':~ntfl,!2,'ens Ilnclal'a(hs neste I·O,l~·IILtltH111t.().

Art. Ji), Ninuu eru ])()llol"i 1ll11,.i"Ill:iI'-SC nn [tida ,In telo
g-r:lphia SCl!1 tor sido (lppl'()\'~\(ll) oru o x.uu» tlf~ !.2T:llllluatica

pnI'tng"llnza, (':dli,~TaJlhia (' Ij()ç'(ie~ g'eI':les de nri t lnuctic«: sendo.
pOI'<Jm, dispcns.ulos d,'ssa pro"", rue nus nn parte rrlntivn :l
"'llligr:rphill, os 'llw :rlll"~S')lltlt1'l'm l"\l'tid:-(o ri:) II1'pl'ova,;i[o das
d i t.is lllnleri:ls })I'I:ls ('0lillnissõe!; de (~'clJllodn illS~l'lt('ç:lo Jlul1lie;t
I og':llllll~ n t(~ :l!l 1,01'iZ:1I las.

'~ 1." SI; se IIl!lIlill,il'7ío nlu m nus 110 l'1'I1ZO 'J'II) dn"OI'l'l'l' d,~ 1~)
:I :m de Abril de crrc1:l, .um».

§ 2,0 Nas pruviurius serão ndlllitti,j.,i< 11t(' '[ll.tt,I'II pl'ali":Illtcs,
IH'e,'ndnlldo uppl'O\'ll~'7íO nos e xruuos Pl'I'p:u':Lto]'ios Ii<'illlll ill,li
carlos, O nos IInac'i os ('hnf("\s de .lisu-ir-to d:lI':lo (I IH'('(\S:':II'Ío

o nsiuo nns estações do pri ruoi r., Ol'dr'lll n d(lp{)i~ de dnvÍ(LIlll('nle
hnhil itndos S<'I'ltil PI'il])()stilS:i. dil'<~l'''>]'ill, afim dn Sf~I'''1ll april
voita.los, I":I('ilitllllrlo-sl,\.lIlns os Ill,~ios dn ohtcrciu os l'esp"l'!ivos
titulos.

§ :L" SOlll .liplour., pIlSSlll]O cOIIIJ",t"lllI)II1011I" n onlnuu l']'nli
canto pI'J'coh('r:i as \':l.lllag-ells dord:1J'{ulas fl(~slo 1·(\.~·1l1alll(~IlI;n.

Art. 17, l Iavo r. Ila It"pIll'li<;i'ío 1'''1',1 IISI ,1:1, l"tlll dn ldp
gl'aphia UIUa. collocção (lns npp:11'(\lho,-; D(~e(\S~ll'io," 1':l('{I. I':'C

dr-muu strn rum todas as leis f' Pl'l)l)()~iç'lies cone(ll'nl\lltt~S ti.
elnelrieic1;lll(\, (lo Ina~'llelislll() (~do nlt~j'll'()-lll;l)_(nl'tislllO.

~ L° Haver: trrllliJ,)m uma «ollccção de .li vorsns cspccics
do apparnlhos j:, conhoe i.los n dos 'filO se fO]'f'lIl i ntro-luz i ndo
COlHO 1l1elhol';t1llont.ll, :dilll d(' :-)(I]'f'llI !'OIl\'nllir'tlIOlJlfllll.n (\'\}l",'í

uiouta.los ,
~ 2,0 Tnl'-se-hn, alrim .liss», 1111111 eo\ll'c(;ão completn d" todos

os isoladores" I] tellsi l ios I1sados P:I ]'U l'onstl'l]l'ção do ! i11h'lR
'"I"gl'a[llli(,IlS,

Al'''' iR, () n.rr-hiv» toch n ico s.w:i dil'igido P"!' um chofo
oom rloux OI! ma is nu xilim-es .

§ L" O elwt'e ser.i nomo.ulo 1'1'10 Miu istr« d:), A,'.(Ticllltl]r,)"
Couuuu-cio n (IUl'IlS Publicas, solJl'e propostn do director g,,]'al,
.l'entre os '1Ile em concurso tivel'em oxhibido provas dc p()rt'cito
<lese]]hisl~, c Imbilitações (]I' PllQ"enhei]'o geographo,
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§ 2.° Os auxiliares serão nomeados pelo director geral
d.'entre os ~djunt08 cujas habilitações em desenho e topographia
tiverem sido reconhecidas em exame.

Art. 19. Ao chefe do archivo technico compete:
§ 1.0 Executar, por si e com os seus auxiliares, todos os

trabalhos ds desenhos que lhe forem determinados pelo di
rector geral, quer de plantas georlesieas e topographicas,
li uor de machi nas, nppurelhos ou de projectos.

~ 2." Ter sob a sua gll~rda e inventar-iado todo o arch ivo
tcchnico. couiprehendendo não só IIwppas e cartas, ruas também
livros e jornaes tech nicos. re Iator ios, mcuror ias, estudos,
Ill<lppas meteorolog icos. osta tisticos e outros t rabn lhos desta
lI:1 tu rez a,

~ :to Fn.zer lançamento (lo estado (las linhas sua cnnducti
bil.idade e sou isolamento depois de conferido pelas notas qne
reuie tterem os chefes de distr-icto e estaciona rios, e bem assim
de todos os estudos e exames de ('auas iunner-sos a que se pro
roder.

§ 4.° Desenhar plantas e traçar nivelamentos, conforme os
cadernos de campo.

§ 5.° Registrar os accidentes atmosphericos que actuarem
sobre as linhas, principalmente tomporaes e trovoadas, men
cionanrlo seus effeitos e marcn ndo ~I sua 1'1'011ueucia ou repetição
nas diversas localidades.

§ 6.° Ter em dia os mapras 00 serviço das linhas.
~ 7.° Computai' as observações motcorolog icas o uiagneticas

dos observatorios que so estabclecoreui nas pr incipies estações,
doduz i ndo r()gr~I.K (I'IC perruittaiu avisar os portos o os pontos,
onde se achruu estabelecidos sienaos seruaphoricos da appro
ximação do tomp .ral .

§ 8,0 Investigar ig-ualmente as leis para as variações
magneticas.

~ V.o Coordenar todoH os trabalhos topog raphicos remettidos
prlos erurcnhoi ros-chofes do distvict«. (~xigind,) logo o preen
chimento de rluaosliuor lacunas.

§ 10. Fazer estudos sobre :1. duração dos mate i-iaes empre
g<ldos nas linhas em condições divo rsas , em vista das obser
v.ições feitas nas localidades pelos el\f'j(_~s de distr icto .

§ 11. Apresentar à Directoria o pedido das obras. periódicos e
lllappas, que se devam adqui rir [>;11';1. a bibliothoca o O arch ivo.

§ 12. Fazer igualmente o podido (los objcctos necessários
ao expediente do arc hivo technico.

§ 13. Calcular' a taxa proporcionalmente :is distancias, para
tn.rifa .

§ 1·1. O]·ganizal'. conforme instrucções do .lircctor. os mode
los dos di versos mappas e diarios de ser viço paI'a estatística
tcehnica,

Dos d.istr ictos

Art. 20. As linhas telegraphicas serão divididas em dis
trictos de ia. e 2a. ordem, conformo a SU<1. extensão, não poden-
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do aquelles conter mais de mil kilometros de linha; e segundo
a sua categoria ficarão com as respectivas estações a cargo
de engenheiros-chefes de 1a. ou de 2a. classe, auxiliados por
engenheiros-ajudantes, inspectores, feitores, guarda-fios e tra
balhadores.

§ 1. o Os engenheiros serão nomeados por accesso em vir
tude de portaria do Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da, Agrienltum, Commercio e Obras Puhlicas, sobre proposta (10

dircctor g-eral d'entre os i nspectores do 1" classe. . .
§ '2, o () engenheiro-chefe de districto poderá ter por auxiliar

mil engenhoiro-ajlldanto, quando i t-radiarom diversas linhas de
um só ponto, ou so tiyel' do proceder a prolong-amento do Linhas.

§ :L () Excepuu.m-se [18 linhas telcgraphicas da CÓL'te e da
Provinc iu 110 Rio do .Iane iro, :IS (lua,os não terão ?hefes. do
districtó n fica 1'.10 sob a immediata fiara.Iisação da Dll'OC torra .

Art. 21. Compete ao engenheiro-chefe do districto:
§ 1. o Dirigir o serviço, por cuja boa marcha é respousavcl,

quer no tocante ás estações, quer no que diz respeito ás
linhas; percorrendo estas o examinando aquellaa, sempre
que tôr uecessario, ou lh'o determinar o director ,

§ 2.° Procedo r aos estudos do exploração,
§ 3. 0 Estudar os melhoramentos do r-lirocção das linhas.
§ 4. 0 Levantar as plantas o fazer nivelamentos dos ca

minhos, pontes, nterrados, esgotos, dcseecamento de terrenos
e mais serviços dn Erigenhar-ía .

§ ;), o Rubricar e dar audamonto aos podidos do material e
utensilios de qu.ilque r natureza,

§ G,o Aduril.tir o despedir os guarda-fios auxil.iares, o propor
ao diroctor a nomeação e demissão dos effec tivos .

§ 7. o Reme tto I' mensalmente um diario minucioso do servi
ço, acompu.nhado de rclntorio (las occurrencias havidas.

§ 8. o Proceder á tri:tngnbda e levantamento do plan tas, con
forme as instrucçõcs que lhe forem d.vlas pelo diroctor geral.

§ g. o E:S:I~I'CCI', depois (lo cnmpetontemonto autorizado, as
funcções de .J uiz cornmissario , marcando, nas cartas topogru
phicas que levantar, os rumos das propriedados particularea
para cadastro,

§ 10. Auxiliar o director na execução dos trabalhos geo
desicos e em todos os que 'ol'em nocessarios para construcção
da carta te1egl'aphica.

§ 11. Obser-v.u- e fazer cumpl'Ír:ls disposições relativas á
contabilidade e escripturacãn (IneI" do seu districto, q uor das
estações nelle comprchend idas.

§ 12. Procede!" aos estudos sobre as madeiras de construcção
e outros trabalhos Ilue lho encarregar o director ,

§ 13. Fiscalisar e verificar todos os serviços a cargo llos
cngenheiros-nj udantos, (los inspoctores o dos guarda-fios,

Art. 22. 0" i nspectorox serão (10 nomeação do director geral
e di vidir-so-hão ,'m tres classes:

§ 1.0 Salvo os casos de accesso por promoção dos inspectores
de 2a classe que mostrarem-se habilitados, . só poderão ser
nomeados para 1a. classe os formados em escola autorizada,
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nacional ou estrangeira, de mathematicaa, physica, chimiea,
mecanica, topographia e geodesia, com habilitações espeeiaes
de telegraphia, tanto de apparelhos, como de construcção
de linhas e immersão de cabos .

§ 2.° Para a 2a. classe os de 3a. quo tiveram habilitações de
agrimensor e exame da aula telegrsphica ,

§ 3.° Para a 3a. classe os fIue tiverem sido bons feitores e
constructorcs de Iinhas, sabendo manipular npparelhos tele
graphicos ,

§ 4.° Não se nomeará, além disto, nenhum inspector sem
prévio exame dos conhecimentos do telegraphia, fIne exigir a
respectiva classe, prestado perante o engenheiro, um telegra
phista e um empregado designado pelo director geral.

§ 5.° Poderá passar a inspector de ia. classe o de 2a. que
fizer exames de engenheiro geographo na Escola. Polytechnica,

§ 6. 0 Os inspectores de ia. ou de 2a. classe poderão ser desi
gnados pelo director para servirem de ch fr-s de districto, onde
não sejam necessarias habilitações especiaes de engenheiros;
preferindo-se, porém, a substituição prevista no art. 26, § 6.°

Art. 23. Ao inspoctor incumbo:
§ 1.0 Auxiliar o engenheiro-chefe do districto tanto na

conservação, como na construcção das linhas.
§ 2.° Percorrer as linhas de sua secção, pelo menos duas

vezes por mez .
§ 3.° Fiscalísar o serviço dos guarda-fios de modo que estejam

sempre limpas as picadas o em bom estado os postes, exami
nando isoladores, emendas dos fios e guarda-raios, cada um de
per si.

§ 4.° Verificar o isolamento das linhas e dos cabos.
§ 5.° Examinar os apparclhos, utcnsilios e fe rramentas do

serviço da linha; confrontando-os com os inventarias.
§ 6.° Verificar o acondicionamento o estado do material de

reserva das linhas.
§ 7.° Communicar ao engenheir-o-chefe e promover a inde

mnização do material extraviado pelos guarda-fios o trabalha
dores.

§ 8.° Dirigir os guarda-fios e as turmas de trabalhadores, na
conservação e construcção das linhas.

§ 9.0 Numerar os postes, indicando as suas qualidades e os
terrenos em gue estiverem fincados e fazer disso um mappa
com rsferencias à planta das linhas.

§ 10. Examinar o estado dos postes, Isoladores e fios e
mandar os guarda-fios substituirein os estragados.

§ 11. Arrecadar o material tirado das linhas que ainda possa
servir ou ser vendido,

§ 12. Prevenir o fornecimento de material para substi
tuições.

§ i3. Cuidar do plantio de madeiras de lei onde sejam
necessariaa para postes,

§ i4. Velar sobre a boa conservação dos acantonamentos,
onde forem precisos, e dos pastos para animaes dos guarda...
fios,
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§ 15. Escolher e propor ao engenheiro-ehefe e na falta
deste ao director geral, os trabalhadores que estiverem no caso
de obter nomeação de guarda-fios ou de feitores.

Art. 24. Os guarda-fios serão propostos e nomeados nos
termos do § 15 do art. 23, do § 60 do art. 21 e do § 19 do art.
11, e devem saber lidar com as ferramentas próprias do serviço
telegraphico e de roça; compete-lhes:

§ 1. o Trazer as linhas sempre limpas de mato, de modo
que nenhum corpo estranho de qualquer natureza toque nos
1ios ou isoladores.

§ 2. 0 Manter constantemente roçado o caminho ao longo
das linhas, de sorte que possa ser facilmente percorrido.

§ 3. o Cercar os postes sempre que seja preciso.
§ 4. 0 Lavar duan vezes por anuo os isoladores com ag uu

doce.
§ 5. 0 Pintar, sempre que fór necessario, os fios, as peças

de ferro dos isoladores o os postes.
§ 6. o Substituir os isoladores deteriorados, recolhendo-os á

próxima estação, e os postes estragados por outros em perfeito
estado.

§ 7. o Emendar as linhas, examinar e consolidar qualquer
concerto.

§ 8. o Percorrer o seu districto depois de qualquer temporal
ou forte trovoada afim de ser reparado qualquer estrago.

Art. 25. Os guarda-fios são immediatamento subordinados
aos inspectores e engenheiro-chefe do districto, devendo
acompanhal-os sempre que assim lhes for ordenado.

§ 1. o A extensão de linha marcada para o serviço de cad
guarda-fio será dependente das condições locaes .

§ 2. o A cadn guarda-fio so fará entrega da porção (10 Iin h a
que convier, segundo as circumstancins, limpa e em perfeit
estado.

Do pessoal das estações

Art. 26. As estações telegraphicas serão servidas por te1e
graphistas de ia, 23, ou 3 30 classe e adjuntos; os de 130 classe pow
derão ser promovidos a chefes de serviço, comtanto que tenham
dirigido estações durante tres annos, pelo menos, e exhibido
conhecimentos de mathomaticas eleruentares "

§ 1.0 Serão nomeados por portaria do Ministro dos Negocias
da Agricultura, Commercio e OI)1'as Publicas, mediante proposta
do director geral: os chefes de serviço e os telegraphistas elas
tres classes; sempre por acccsso ; sendo os de 3a tirados .da
elasse dos adj untos .

§ 2. 0 Constituem a classe dos adjuntos os alumnos approvado s
na aula telegraphica, servindo-lhes de titulo de nomeação
o diploma assirrn ado pelo dir ector geral.

§ 3. 0 Os tclegruphistus das diversas classes e os adjuntos
serão distribuidos pelas estações, conforme as exigencias do
serviço e segundo as ordens das estações e a classe dos emprc-
gados. .
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§ 4.° Chefes de serviço só se admittirão nas estações de ia.
ordem, e isto mesmo quando avultar consideravelmente o
trabalho.

§ 5.° Nas diversas estações servirá de chefe o telegraphista
de categoria mais elevada, e no caso de haver mais de um da
mesma categoria, o mais apto designado pelo director geral.

§ 6.° Os telegraphistas de 1<1. classe só poderão servir em
estação de 33. ordem, si tiverem de exercer as Iuncções de
inspector e fiscal de estações e linhas, quando assim o exigir a
boa conservação destas.

ArL 27. Poderão receber diplomas (lo adjuntas as mulheres
e filhas dos telegrnphistn.s 11'lC oxhihiroui em exame as habi
litações requer-idas no art. 14.

Paragrapho unico , 1\8 adjuntas }lo(lcrão ser propostas C3 no
meadas tclegraphistas, nos termos deste rog ulamento, mór
mente quando forem viuvas ou orpliãs do tell'graphistas.

Art. 28. Os tele grnphistas do qualquer classe (lua estiverem
encarregados de estação dovom :

§ 1.0 Trazer em dia todo o serviço da estação a seu cargo,
tanto no que diz respeito aos tolcgrammas, como á escriptu
ração de sua competencia,

§ 2. 0 Manter a estação no maior estado de asseio, os appa
rolhas sempre limpos, as baterias em bom estado e funccionando
perfeitamente, todas as pertenças da estação convenientemente
tratadas e aptas para os respectivos fins.

§ 3. 0 Despachar com promptidão os trlegrammas, quer na
transmissão pelos appar-clhos, Ilu()r na, remessa aos seus
doatinos.

§ 4. 0 Distribuir o serviço pelos subordinados, quando haja
mais tclegraphistas ou adjuntos nn estação a seu cargo, o
Ilscalisar o serviço ele cada um.

§ 5. o Nas estações de primeira ordem em que houver fiel,
auxilial-o no desempenho das respectivas funcções .

§ 6. o Fazer por escripto os pedidos de material de que
carecer o serviço telegraphico da ostação, e submettel-os ao
chefe do districto .

§ 7. o Trazer inventariados todos os objectos e pertenças da
estação.

§ 8. o Admittir o despedir os 0Rt~tfeta8 com approvação ela
Directoria Geral na Côrte , e dos c1Jf'ff's <11' distr icto nas Pl'O

vincias ,

Da oflicin;:

Art. 29. Haverá par[\, o concocto (' f:djl'ieo de upparclhos
uma ofticina immediatamente subord iu.uln :t Directoria e diri
gida por chefe nomeado, sobre proposta do director g eral, por
portaria do Ministro o Secretario Ih I'~stad() dos Negocios da
Agricultura, Cornmercio e Obras Publ icas.

Paragrapho unico. O chefe da offleina, além das habilitações
de macaniea pratica, que o tornem capa? de construir um
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apparelho com toda a perfeição, deverá ter estudos de mathe
maticas sufficientes para comprohender as theorias dos
apparelhos electricos, e proceder á rectificação dos instru
mentos geodesicos e de physica, principalmente na parte
relativa à eloctricidade e magnetismo.

Art. ~O. Ao chefe (la officina incumbe :
~ 1. o Eisca lisar todo o serv iço da officina, distr-ibuindo o

trabalho por seus subordinados, dirigindo e examinando a<.;
obras por olIes feitas o julgando das suas habilitações.

§ 2. o Propor a nomeação e a demissão dos empregados
da officina , e apresentar ao dir-ector geral. quando convo nhn
contratar operarias, as clausulas dos respectivos ajustes .

§ 3.° Admittir aprendizes quo possuam j:i. alguns prineipim;
o pratica dos trabalhos em quo tenham de se induetrinr .

§ 4. o Admoestar os aprendizes que forem menos exactos
no cumprimento de seus deveres e despedir os quo não so
corrigirem.

§ 5. o Fazer o pedido ao respectivo encarregado, do todo
o material de que carecer, recebel-o f) dar ao mesmo encarre
gado as informações necessarias para o bom andamento e
harmonia do respectivo serviço.

§ 6. o Providenciar sobro o prompto e perfeito concerto
dos npparolhos devolvidos das estações, dando conta á Di
rectoria dos estragos devidos à ignornncia ou malevoleucia
para serem indemnizados pelo culpado.

§ 7. ° Executar todas as construcções ao apparelhos e in
strumentos (llte exijam porfoição, (lnol· no tocante ri oxecucão
mecanica, qU01' na combi naçâo l'igo(·osa de seus elementos.

§ 8. 0 Fa7,O!' aprornptar todos os apparolhos indispensavois
parn vorificacão e expru-ioncias. n construir appnrcl hos para.
o serviço das ostações,

~ 9. o Volar sobro o perfeito Ld)rico da ferramenta.
§ 10, Informar ao director geral sobre as habilitações dos

operarias e propor melhoramento do vencimentos em favor
daquollos que se tiverorn distinguido por sou aproveitamento
e proceder exemplar.

§ 11. Tomar o ponto dos operarias afim do ser (lI'g-allizftfh
e assign:l.da por elIe a rospee ti va ü'~ria mensal.

~ 12. Apresontnr à Uirectorin semanalmente urna nota do
serviço feito, :1 qual possa SOl' cun frontnda com a cador-no ta (10

trnbalho diario de cada opcrario,
~ 13. Exrun inrrr e marcar todos os apparol hos cntrecuos au

serviço.
§ 14. Sujeitar a campo tente rubr-ica e fornecer ao eucar-

regado do mntorial, em dupl icata. a conta assig-nada dos con
certos ou das obras foitas parn Ióra , afim de SOl' cobrada a
respectiva iniportanc ia ,

§ 15. Entregar as obras ou objcctos con(~ol'l:vlos ao enear'
regado do uiuteria.l, mediante recibo.

§ 10. Org-anizar est.u.ieticas annnaes e fuzer annuahuento
relatorio dos trabalhos executados na offlcina .

§ 17. Proceder á verificação dos apparelhos.



.ll , A" nS\;I<.'l)('s tt'1I' ,'.: ["1\11 1i":IS S<'I';IO "'Insidf\l':ubs de
011 :l" Oi'tlUIII! 1'(Illr'>I'lIlt~ :1 ,'uspt)l'li\':1 ÍIIl]I()I'I:lI1i'ia,:1

§ 18. Estular as ::dtl.']'al,'i'ie:' d;.~ b:1 tl'l'ia,..; ,
~ iD, Y'~rific<ll' o 1.:"1';10 de I'l':,i"t l' l l" i :1 ell'dri'.'" di'" iso ladorcs.

(' 'si ° ti') tole.:';Tal'hi,·o l·e~·"l\id' 11.\ E"l\~lrti(l' SI' adia n as
«ou.liçõos prc",r~l'ipt:'s,

Art . :~l, O I~hcfe da officina I' rcspo nsavol pela qua lidado
Ilos PI'Ollill'los f;dJ/'i(IDr]lm SIl!, Sll:lS vistas e dil'l'('I;f(O, pelas
inar lrinus e por lodo /l iua.tur ia l da oífio ina.

l'ar,\gmpho u nico . No cxcrc icio de suas fUIlCI;ÕCS dcv c o
"llCfe ,h o ílicin» o('cup~1I'-S,' tia coustr uc ção c couc er to :

1, I) l los :lppal'elho~ ,In tele,!..:r.! phi~L c cl(~c tricidn.lo appli
Cf\lIa ;

? (I Do instrumcutos malhclll:tl.iI'OR ;
:L" De appal'dl\üs o i nsh-niucu tos de physiva, de uiodo ([UC

jloc;S:l. a otticiuu prestar-se ;1 /lC"()I'\'(~I' ;'t,,:\ uccossidadcs (los
,,1Jsun:üo!'ios, dos g'a1Jilwk-: ,11\ pll,\'si"<l, das coiumissõos de
\':lIg'clt!':\l'i;t, l~é;\ratlas .In i'(I!'I'/l " '11l;(''';'111(~1' ('sLiI)dcelllWlILus do
!·::-:ladll.

Art . :t!, () uju.lunto cio ('horo .1:1 /llikilla, os otlki:lC:5 e 0l'0

ru rioa, serão noiucados l}('l" dil'(~,~l,)[' .~'('l'al, ,'oil['o propostu (lo
iuosmo chcfo ,
~ 1. o Ao ajudante c0I\1Jl0lt~ f:!zl~l' as vez os do ('!te fi' em sua

falta OH im po.limento.
~ :!." li 1l11lll!II'O do,s o{\il:iaes (~do.,; Op(~l'al'i/ls (\ aprendizes,

SI'I';I t:llllhci\l proposto pd/l "!lC'!'I' d:. ollic i iu, e :lPPl'/I\,:t<lo pdo
tlil'cdo[' g-tll'al, con íonuc :1"; tl:\i~'nll,'i;,s tio sorvi..o.

Art . :i:L Em caso de 1I1'~'I~llci;, tl,~ scrvico I'ode~':i a 1l11'cdnl'i:1
!'awr trabalhar r~ offic inn ~~1Il clias S:lllltIS' e ~i n oitr-, u.bonu nrlo
g'1':\Lifica"õos propnrr.io naos ao tc.n po a.ldir-ionnl.

l':ll'a~Tapho un ico . Quanto :'1,., hor.is de trn.ualho orrl inario (];1
nílic i nn e ;1/1 11'1(\ se rr-fere :\0 !I':l1,;l!ilo «xtrnordin.u-io. sl'guir
é:l'-h:1 o ,'1'11\ :1 )'(''';Jl(!itll f'(! ;11·11:1 1,,!:.I,,·jl',·iclo I,al':\ q,.; ~\I'Sl'Il'~C""

C.\l'ITI'ln !ll

~\I\1 .
1" '):1
. fiI'-O·

S;,lJ01' :

i' Ik 1:1 nr.loin , :l~~ em (11\11 ho n vor :-:('I'\'i:o l)ilrlll,\IlI~lIl() :
!lll '!" ol'clolll, :\,S tiII SlIl'\'i'."1 di' \t"[';II'ill. 11 ("l.in I'Ulllllllll'n!o

";1I.ia pelo mcno-, i:-,:'u:ll :i despe!.:1 ;
Ilu :}, ordem, us de hor.u-io '1111', te n.lo l'I'11,b i nfor-ior :~

<i(''';l'el.~l, Iorcm oslubclocidus por uicru f:l)u\'cui()ll\~ia do serviço.
~ 1." \':111 glll'<l! U~lS (~~Lat;'-)l's \le :;, o rrleru n.io h::vol'~i. mais (lo

IlII1 l.d".'~'I':l\lilisl.:', 1'"t!':lI f l" Slll' dl'si.~Ii:ld" \I:li'; I IIslu !"gar,
q nn ndo 1(\" ll11"('ss:ll'io, uui iIiSII(~I'\.UI' 1111 Icitur di) linha da
!::(\('(;ilo oiu (ille se achar a ('sl :ll::l<l ,

~ :!,o A cf)\;Il:ão «entra l 1,;1)1';\ lia c.rpitul tio Iruperio , C dclla
~[) ir-r.uliar.«: torlas as lillh:\~;; P:"';' t':\l'ilital' o dospucho dos
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telegrammas haverá uma ou mais estações auxiliares, segundo
as necessidades do serviço. .

§ 3.° A essa estação serão subordinadas as estações da Im
perial Quinta, as urbanas e suburbanas, permanente ou pro
visoriamente ereadas, para serviço offlcial ,

§ 4.° Será também de ia. ordem a da Praça do Commercio,
'. destinada a dar aviso aos respectivos assignantes, de todo o

movimento de na vias entrados e sahidos do porto.
§ 5.1) A' estação da Praça do Commercio ficarão subordinadas

as estações da linha de Cabo Frio e as outras estações marí
timas proximas á Curte, inclusive a da fortaleza de Santa Cruz,
as do Castello, da Babylonia e quaesquer ando haja mastro de
signacs ou se empreguem sernaphoras ,

Art; 35. No serviço feito por estações de ia. ordem (art. 30
doste regulamento) funccionarão apparelhos do systcma Morse.
conforme o art. Ill do Regulamento internacional.

§ 1.0 No serviço quo se fizer pelas de 2a ordem poderá o
director goral empreg~Il' os apparelhos que entender conve
nientes, inclusive os telephonicos.

§ 2.° E' applicavel nas estações de 1:\'ordem ou de serviço
permanente, o que dispõe o art. I do Regulamento internacional,
e cumpre à Diroctoria Geral dos Telegraphos providenciar de
modo que se executem cabalmente os tres paragraphos do
mesmo artigo.

§ 3,0 O serviço das estações se fará conforme o que se acha
prescripto nos diversos paragraphos do art. I V do Regulamento
internacional, segundo a sua categoria, e em todas ellas se
empregarão as designações do art. V do mesmo Regulamento
internacional,

OAPITULO IV

nos TELEGRAMMAS

Art. 36. Os tclegrammas se classificarão pela ordem se-
guinte :

De força maior ;
De serviço publico;
De serviço especial da Repartição;
Do commorcio e particulares.
§ 1. ° De força maior serão considerados todos aquclles que

dão avisos ou previnem da occurrcncía de qualquer desastre,
como ternporaes, incendios e damnos de qualquer propriedade
em terra ou mar, perigo do vida, perturbação da ordem publica,
e as communicações em resposta das providencias dadas.

§ 2.° Os de serviço publico são :
Os da Casa Imperial.
Os de qualquer autoridade em exer-cício.
Devem ser assignados o trazer a declaração d

c o caracter offlcial do aignatarío,
PODIl\ EXECUTIVO 1881
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Serão enviados direetamente ao estacionario em officio fe
chado.

§ 3. o Os de serviço especial da Repartição comprehendem
as ordens, providencias, informações ou pedidos concernentes
ao telegrapho ,

Art. 37. Tem pleno vigor em relação a todos os telegrammas
que se passarem pelas linhas do Imperic as disposições da
Con venção in ternacional estatuídas:

1.0 1'010 art. 1°, reconhecendo a toda e qualquer pessoa o
direito de transmittir tolegrammas.

2. o Pelo art. 2°, garantindo o segredo dos telegrammas.
3.° Pelo art. 7°, vedando os tclegrammas contrarios á

segurança do Estado, ás leis do paiz , á ordem publica, á
moral e aos bons costumes..

4. 0 Pelo art. 8°, reconhecendo a cada governo o direito de
suspender em determinados casos as cornuiunicaçõos tele
graphicas.

Art. 38. Na redacção dos telegrammas vigorarão igualmente
as disposições do Regulamento internacional, estatuidaa pelos
arts. VI a XV inclúsivamente, e bem assim o art. 60 da Con
venção internacional, que admitte os telog rammae em cifra
ou em linguagem secreta.

Art,39. A transmies.Io dos tolegrammas será tarnbern regu
lada segundo as disposições do citado Regulamento inter
nacional, constantes dos arts. XXVIII a XLII, sob as seguintes
designações:

Signaes de transmissão;
Ordem de transmissão;
~lodo de proceder;
Recepção e repetição ex-officio ;
Direcção a dar-se aos telegrammas ;
Interrupções das cornmunicações telograph icas e transmis

sões por ampliação;
Suspensão da transmissão e censura.
Art. 40. Na ientrega dos telegrammas seguir-se-ha o que se

contém nos arts. XLIII e XLIV do Regulamento internacional.
Art. 41. As disposições do mesmo Regulamento estatuidas

nos arts. XLV a LIX inclusive, concernentes aOS telegrammas
espociaes, servirão para todos os que são ahi especificados;
a saber:

Telegrammas privados urgentes;
Respostas pagas;
Telegrammas cotejados;
Aviso de recepção;
Telogrammas com a declaração faça seguir;
Telegrammas mu1tiplos ;
Telogrammas com destino a localidades 0:10 servidas pela

rêde internacional;
Telograrnmas semaphoricos ,
Paragrapho unico , Nas devidas circumstancias tem appli

cação o disposto no art. LX e bem assim o que foi estatuído
no art. 90 da Convenção.
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Art. 42. Os telegrammas de serviço do proprio telegrapho
(§ 30 do art. 36) serão expedidos de conformidade com o que
dispoem os arts. LXI e LXII do Regulamento internacional.

Art. 43. Os originaes dos Ielegrammas serão conservados
durante 18 mezes, segundo prescreve o § 20 do art. LXIII
do Regulamento internacional. .

§ 1.0 Mensalmente se inutilisarão em todas as estações os
originaes, cópias e documentos respocti vos, queimando os que
entrarem no 190 mez.

§ 2.° Serão todavia excoptuados os originaes dos tele
grammas de serviço publico que se conservarão no archivo da
Repartição.

Art. 44. Sómente se darão cópias dos telegrammas nos
termos do art. LXIV do Regulamento internacional.

CAPITULO V

DA CONSTRUCÇÃO DE LINHAS

Art. 45. A construcção das linhas telegraphicas do Estado
será sempre feita sob a immediata direcção e responsabilidade
do director geral dos tolegraphos, e poderá effectuar-se:

§ 1.0 Por administração, com pessoal da Repartição dos Tele
graphos e fornecimento de material adquirido pela mesma.

§ 2. ° Por empreitadas totaes de secções de linhas, ou linhas
inteiras com material fornecido pelo próprio empreiteiro ou
sem elle.

§ 3. o Por empreitadas parciaes, já de abertura dos caminhos
ou collocação dos postes e tios, já de fornecimentos de materiaes.

Art. 46. Não se estabelecerá linha alguma sem estudos pré
vios, que constar. o de:

§ 1.0 Planta e nivelamento do caminho que tem de seguir
a linha, preferindo-se sempre o mais curto ou mais transita
vel entre os pontos obrigados.

Essa planta deve ser· acompanhada do caderno de campo
e conter: triangulada dos pontos salientes, posição das col
linas e morros determinados por visadas aos seus contornos,
dos pantanos, lagoas e campos, das capoeiras que exigem
serviço de fouce e matas virgens que demandam machado,
dos terrenos cultivados com arvoredo ou com cultura annua,
e finalmente a qualidade do terreno e limites das propriedades.

§ 2. 0 Informações indispensaveis para a construcçãc.como
qualidades das madeiras de construcção, que se podem obter,
seu preço, postas no lagar, quantidade de trabalhador-es que
se pode obter, e seus salarios, preços de mantimento, meios
de transporte, sou custo; si podem ser obtidos em qualquer
época ou si com preforoncia cru certas estações do anno.

§ 3.° Quaes os valores legaes dos arvoredos fructiferos, dos
cafeeiros e de quaesquer plantas cultivadas que porventura
tenham de ser indemnizadas.
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111:11'1':ld;l junto ti ('stl':l(Lt
CUlll o 1·~:-:pl\l'l.i vo

JI]I1:1 vez 'lll() níío
'ilI:llldo n,ilJ s« TH)SS:1
p:er:! 'lue lllli h;rj:1

do :II'lJlllP:llll.o.r estra"las ou.lo haja
pdo !:Ido Ilc barluv ruto dos vcutos

§ 4.0 Si ha no trajocl.o ,la i iu hn estur1aàa ou n9-S vizi
nhauças , matas ,lcyollll.:ls, :dilll d" 1111" so possa rosorvav para
l'ul'Jloeimonto do l'0stl.'S, ,

§ 5.0 Indicação de logar PO],'OIl<10 se possa oncnrt:lr a linha,
depcndcudo , porem. ,I" COJlstrlll'(:;tO do estradas" outras obrns
d'arte,

Art. 47. Na constl'lIc,;iío de 111I:d'lIlÜI' lin hn obscrv:\r-sc-h[(o
as S(lgnllltco regras:

L'" Qn:\l1do t.ivorcm
arvoredo nlto, 1':1ssrtrão
r"iJlilJltps.

2.'" I'assall<lo :1() l.ul» d,) "Stl',1,1:1S ,1(' forro, ns linhas tomnrão
o belo de ,'ot:l,\'()lllo e os posle.' SI'I"I" Iiucudos oru ,lislanci:1 tal
quo cn hi.los não al(~allcenl o lll;\i~ 11l'i\'-:illIO trilho.

l luvo ud» hn.n luvlos O!J Jl;\)11;\1In~5. (IS pilsLes S(~l';l() fincados

lIoS l:rl'lrks.h ".,;tl':"h.
:L:l :\:l'nIl11111:1 dil'('('i';-\Illk' l inl..: c-:{']':\

(la ferro sem havei' ef'Hlllúll:11';-)() 1 I]"

ell!..;'(~llhcil'o-(~hnfo. I

4,"· Evitar-so-lião ll';lyessi:r s d.) ')slr:ulaô
ohl'iguCIrl as l in hn s ::\.. <~Talld('s I'lll''';1;;'':: o
rloixn.r de a travoss.vl-ns ~" 1'1'ovj,Ic'I1""II':i
posto~ snl idos c SCI ('ortoll! ""~2·,tlo,S.

5." Quando se tcnhruu de all';\"('8S:l1' sítios «ult.ivn.Ios se
ohtorti dos donos. dl1C1<tI"'(:i\() escI'ipl;1 d,) 'I"e se sujri tnm aos
preços de nrvor cdc estip"lados no lllg:ll', easo Jliio os CCc1:UII
gl'atuítamcntc,

G." Os cncarreuadoa
de p lnutuções . '

Art. 48. Uma vez apl'l'ovad" o llLt no e or,luml.lh :1 COllstrn('
ção de qualquer l inlrn , o cngcllllI,il'II-I'I,ol',) de distrie tu ,larli
providencias p'II'a o f01'llücill11l11111 du l'"slos, ayis:tllll" os 'Ine
se cnmprornottcrtun a con tril.u i r "11111 au x i l ios afim do ron.li
zal-os .

Art. 4D. Depois ha.li,~al':Í n, li nh., c njuslnrú do olllproit>l<h
::t abo rtn ru d.vs picadas, o si iêSO n:[o r,'Jl' exo'lnire1, pl'Ocodel':t
fi osto sorviço c om ruun 11II'IlI:I. d" Ir;l!.:illl:l.rlIJl'cs. t1l:lI'('anrlo logo
('OUl CU':1.8 :1.1t:18 0:-; l().~·al'L'c::. d()~~ pl)c~I('~~ .uim (lo ql1C ~n ptlSS;l,

proco.lcr :i distl'ilrniçillJ.
Art . 50. A picad:\ o dl'm:1rc:1(:ão srl':i lovnrln atr'l f.C fim .10

trecho cujn eOJlsl.I'ncI;ilo se ('OIIU"::J1', e no caso que nIinhu
8cj:l, oxtons.v. o ('ll.~·nlliJ('il·() do disll'i('!'n qllo pe()('oc1cl' nos os
I,tld()~ loYal';i.;t. pil';\.d;1. :ll.\' II lil'l. Inlldo Jlt'I"\'i;\IIJ(~lllO PI'oyj(lon
ei;ulo sohro o r()l'll(~(',illlOIl!n do pl)~·,I.(\S e d:l.llr!tl ;'\, outro ungo
nh e i ro as i nsu-uccõu-. pel:"ts frl:l('~ so pos.'5a gtli:tJ' pf~l':t ir 0:\0
c ulundo o serviço ,b Iinha.

Nas picndus serão (,o1'l:\,L,,' 1'),]".0 : :JS n.]'\'II!'eS 'l\1e POSS:\I11

cnh ir 1"01>1'0 :1 li uhu o d.un n i íicu.l-.r.
AI't. SI. A tm-inu <10 (,Ollstrlll"'''O se]':i divj,li,l:\ em ,111as:

a priuieiru sogui],:t ndi.uuo "lJI11 o 'IlI1Illl,ro .10 horuo ns necos
snrios lJA,I'l1. nbr-ir COI":\S, o :l 011[1':1. p:Jl'l\ pregai' os isoladores
o Ilucar postes.
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Art. 52. Si O material não tiver sido .listribuido pela Iinha
mas si iu !'ollllido om ,li Irm'nntnH I'0nlo" o chofo rio sorv i:» o
mnn.lurú por nos cOllllJet1mtcs logal'cs, prov oniudo os couve
nieutes meios (lo trausportc.

Art. S3. Contormc a nn í u rozn do terr-eno, O serviço do abrir
covas anlllç:l.r:i um a dons kilomotros, dU[lois voltará todn a
genlo a fiuc.u- os postes c seS'uirlL ,l')I"lis p:u':t 11, 1I0va porção
de liuh.i.

Art. S4, A outra parto da tu rma .lo eoustrucçâo Vil'IL ntrús
d istrihu indo c cnllocaudo o fio; o chdo desse sorv iço do vorú
ter todo o cuidado em '1uo sojalll Ie itns com perfeicão :JS
omcn.las, c que alinha não seja esticlld:1 al '; llI do 'lue pcrmitto
a resisleneia .lo lio .leha i xo r1:t lempemturll. amhicutc.

Art. 55, Tnrmin.ulo O osticamcnlo do ultimo buço ,lo din.,
so lelnS'l'aJllmr:i P:ll'lL:t n lti mn Q';I.:u:fto, a r[u:tl cxperilllolltlLd
lo,,'o lL r-ns isto n ci., o!eclrica n o isrl!:l.lnenlo da linha.

'J\iot. Sli. Cada uma ,111' turtnns lel':L S(\IIS meios .lo tr.msporto
propi-ios, t.into para o mn.lur in l l'OIllfl I",,'a o inn n timo nto,

AI,t. S7. (JIII1.I'[II<'1' C!td'l .lo SI'I'viço, seja ()]lgnn!toiro d o .lis
ll'iclo, inspcc tor 011 Ioitor, l''1',l ('olllsi,"'o IIlil cadorn» d c
lançamcnto dia rin .lo sorviro '[IIC sc tiz er com a minu-iosid.«lc
possi vol , Conclu ido 11m ll'C'(lho sel'i'ío essns cndoruos roruetti
(los :i Dircctor!a , afim dCl o,;[:lhdoGOI' a I'ei:t';:lo entre ol'çalllelüo
e dcspoz a offectunda.

Art. 58, Conc luirl.: ,[uaL['f(]J' se('çilo <la li n h n teloQ'l'ajlhica, o
ins[Jce\.Ol' n P0I'CIH'I'erá nuumr.uido os jlostos, observando si
os isoludorcs esl:ío limpos n 'jl1:lnS'[II')I' OcclIl'l'r'neias, o lo
vumlo os gual'das em SlW ('(lIlIpa nh i.. ]''' 1''' in.licar-Ih cs as rns
pedi vas o!JI'igal:ões,

Por ostu OGcasino ,br:'!. a ca,h I;l1al',la él fel'l'lllllentlt nccos
sarin pal':t a (:ons<'n·:,,::ío .l.ili n h« no lII:ttel'i:t! do sohl'r)salenl.e
pill'lt oc cor-rcr aos eoucerl<'s, pdos '[I",es os rosl'0uS<lhilis:L1':l.

Ar}. 59. N:l0 se inaugul':tl':i estaçno :dglllnlt som que esteja
c0lnpletamente gnru-noci.la " os cuiprcv.ulos bom indusu-iados
no serviço,

.vrt . 60. O mil tcrinl a elllJwog:1l' <leve]':;, S(J]' sompro o muis
perfeito, dotcríllin:m<1o I) .lirnctor g'c l'<t I em snas i nstru c
ÇÕll!i •

1.0 As dimensões com as qu:dirla'les dos postes, c as distancias
em que dovorão se r olllpl'cga<los ;

2.0 A Iórmn c cowlições .los isnl.vlorc- do 1110110 '1"0 tenham
scmpr» solidez nec()ss:u'ilt P:ll':1 SllppOl'L:lI' a LI':1(',;:ío <I:tS Ii n has,
c nos poutos fixos ro í.ol-ns SOlll l'f"helltllr : consll'u,'çno tal 'luO
u.in.lu '[Il:JIl<lO :ti:tf':II]OS prll' inscvtos , () '!'I:l()sljll!)r r'ol'l'0s o"Ll'a
nho« niío p,~rc:ult a "11:1 ollic:lcill ; C isol.unonlo su pcrior a. lO()
milhões d o uni.lrulcs de 11l11l'CUI'io «lo Siolllens).

Art. 6J. O fio p:u'a 1\, linhas :[(]rOllg ser:\ do ferro mar-io
fabricI.<Io com C:ll'viio (In II1arleil'I\ () rm'(~stirlo ,lo uma camada
do zinco; <leven,]o lei' :tS Sl,g-llinl()s ([n:tli<larles : __._.. . "

Sllperlieie lis~ sen~ csLrills" r:wl1:ls nOIll fé , .. 'O111 ---'"
A massa no lnlel'lOl' pnrf(JlLamente hOI ..,~i\;\ ! '! "rJÁ /1
Fl':tctllra do CÔ\' cillzOnLct clara c appa n(;ij: )orfoila; ir"~

, (, '" 'i. ;;p
'-,:.T"
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1\11(' SllPJl0I'!{\ qll:lll'j) illl

li II\;\. f-;1,llll:;U) do uiu.i parte
d';1 1:\, :-:('111 se l'P"estir

rln fio snl':i sujoi to Ú vnrifil'a
:,"(,;' (llllll!·I~!"::·;ld() Jl;lS l i uh.is o
I 1,:<1 ',;;1 11:18 j·t)Il'lil,'ões ael1l1:1,

Flc"\ivcj C tenaz podendo ~"I' dO"I':1I10" de~rloill':l(lo em uma
S-Ó pilnta CIH .uuru lo rel'tu pldn 11\i~llll~ ~!l) V(~ZI':S, e qnando ouro
lado Olll di vcrsns voltas u nid.rs ~"I)I'e fio do 111O'II\Il d i.nn ol.ro devo
rnan tor-se into iriç» selH qllel)J'{ll" !)I);II r(lf~h;tl', c seUl ter a elas
tieid:t<le de mola;

SII[1port:ll' dur.uitc IIlll '[11111'1.0 di' 1\IlI'a 1!1ll [1"80 do I AG:2
k i log r.uumn« lH)J' eüllliulDtl'() 111l;\llr:1r!ll. ~t~11l SI J IIrr: r Hllg'lllünlu

pCl'IlWnollte de (\s:ten:S~lo ;
Supportar SO\l1 rr>henl.II1' pc:\o llli'nos l,:l~I') kilo~Ta\l1lllas á

razfto dn ccntimctr» (111;1l1r:uld di' ~:e{·i'i\(J.

AI't, (,"2, () r(]\'(·st.i!lwllio dI'
us scg'ni n teR condiçõns :

J.:L I'\ã.o d('f)e,iISC;1 r C1l1 Pse;1'll:1 ~<, sl'tHln \) nn (\11 ro l.:do ('IH

\-()ll:t~ u n i.Lus s()ln'(\ ollLl'O d(1 i,r~'I1;lJ .l i.uuot.ro.

~.:~ Cobri r o fi{) po[' ir;'ll:d IlI' 11\ ld'l

mcrsões de 11111 rui nu to C:Hb 11IILl (']lI

do su lph.i t» d(l cobre em cillco ri
do uiu a crun.«lu un iforrue d(~

;~,a Sei' i ntoir.uucnto liso,
AI'L G:1. 1'000 o fOJ'1l0('illl"1l10

<,::to do HII:l '11l::lidndl' "!lif" d,'
no n hurun COlllp!':), se fnr.i '[111'
decl,U'I\,rLls.

Art . G,l. l':lra eonsl.rlw(í') d" 111l};1 l inl..: se escolherá S0111
pro fio do dilllf\!l80f'S '\11(> /'011\'(;1 11:1111 ;\ SIl:1 c\tellsiln, ~l, s;,i)Ol':

pn,Ioa linhas (Ino não ü':COd;11t1 (j(. :!I\ll ]i.i!llllll\!J'PS e IttJ(~ lliin h:\ja
J'l'ob:>i>ilidrtdo de so rrm I'rlll"II!,'ld;,', jll)dl"',i ('1111"'(';';"1' fio de
trcs m i ll imetrus di, d i.uu e tr.. : I' 11':> ,[i"I:>llr'ins dolilll killllllntros
sem pl'nlOllg:ul}(~IlI,o. f) do ql1:l!1'11 111 illilill'!I'( : e U~\I':tdisLU1(~i:1S
superiores ou quo Inllli:l,lll lJl'nIJ;I]lililL!r](; dl\ IJl'nl()Il,~·a,ln(int().do
c i uco milliu.etro» de íl\'('I\l'do ~'(I~I' I) ;11'1.. I dI) I{C 1"::' l1Lu lt l' tl ! o in-
tm-uacion ul , '

])oJlIJ'lJ dos I'0Yllados sr> 1''',]('1'" 1"1'1"'1",':1" fio .lo trcs ruill:«
motros ,

Qll:lllllo lmuvor uru lllein d(~ i<()/:ll' l'olll S(I,~~'1\l'[II1(;'a os fios. de
lundo qlW se poss:t. l'OU!.:l'· 1'0111 lon : 'I dlll';](:;IO .l.is l i n hns subt cr
r.uious. SOl'nO cst:1S elllp]'(l~-;ld;l~ 1'11\ 111:"'~";11·()~: <1("> d i ílici l consor
viu~;T,o, «orno : iu.m euo s. p:-lnl;I11(\<. ('()!llrl)'Of; dn :I!"{ia InOy(\(lic:a

e terrenos ~da),:~.. ;~dií:()S OI[ c!I':-:p0\,(\;ll]os.

Art. (')Jo Qun n.I» sn torn« Ilel"',,,':rl'ill" '\[ljllil':ll:?(O do ,,"ho;,;
su l nn.i ri nos, altn 11lj(~I'-S(J-h:1 jll'i 11(' i !:\ ]IIH'III n ;i, ('o'ldi\,llll de 1111ra
c;fín o (la rOl'l:,:t isol.i nlr- do ('Jl\fllll ;I:-:Niltt ('(\11111 de 811;1 :H'<::IO

solno o eond \lI', Lo]',
Art. GG, Emquauto os c"hos inuu«r. os 1'''I'Clll ,]op"l1rlcntes .lo

c\'cIlLll;llid:l,d(~s ('II.ia rnlIH)I::ltl :lilllh S(~ ll:-IO p()~f~a ~~':\T,tlllir!,
o vi t.i r-sc-h.Io () mnis qlt(~ ["/J10 \,o~:--;i\'(d ; OI j\l1:l.llr!o () seu Clll

pJ'(~g'o snja i n ovituv cl , sol'fío 1:!lI'llJllltH\lld:1I1o'-) a e:~Lal)clec,illlon
tos '1110 deru segnranç:t de Sll:l ill);\. qll:did:\<.le.
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compel0 :i .uuori.lnde
"ppal'ol],\\s voln nlos

~1. ('sL1.(~Tio ou e:sLl(;i)es

Art. r.7. ]\'0 CilSO <10 ,é;'WI'\';I. p0rtll,'b:H:"O ,b, 01'110tn pn hlica
e mosm» ~iJllpl0S pl'e~lIlilll(~;l,() dn lj(\['I.lIrlJ:l(;ão. toiuar-so ... hft() ns
Er'i('llinlCs 1ll1,dir1il.s (''',ll'aoi'dill;I!';:\S p;\!';< sr)~'llrall<;a ILrS l in hus :

J.:1. ()~ g-llal'd,l-fin:-: SOJ'Vil';-(') a (';l\',llto e at'lllados, n t'sL~tl'ão
CI11 perllHHlf~TlL(~ vig"ia HO l.ui co d;\s l i nhus.

2." l'odnl'-se-l1ll's-ha dn r elltl1rl ali x i l in ros um ou mn is t r.iba
l hudorrs ig-I\itlnwllln a rm.vlo» ') i\. (';<,,;<1\0.

:L8- As ;UlI.Ol·i(L)(lc:~ r-ivi s ou m i l i t.uv-s 1,('6í.o 11111 011 111:1is

gll:lI'(Lts OI! 8(}ld;l(1()~ d(~ p(\li(~ia :lS or<!(HlS 11;\1 ' (1. :tY1fm,l' OS

gll;LI'd;l.-(jos n cO:1fl,illY:ll-f):-). si 1'(;{' pro~isn~ nos pl'ol'nptos
r"pat'OS JI,11';1 l'c:-)I:\lJ(~II\('ill\(~nt() das e(\JlIlI11111i(':\(,'õ(~s. ou na
l"(\IH'{~ssft() (11~ {ll'(l,jcclns d(~ a,~~-~T('SS;-\Il (~Ulltl·;.l· :15 linhas.

4." l iado o caso de rr)l'dir!os "<ir!'" (Ie linha. uo lo."',u' onde
isto SI) do r a ;lnlfll'id;ulo l'l'o\'id,'n,·i:u·;\ p~ra rl'IO se ron.lo com
for,;" sutfie ic ntc .

S." A ,v,[rlri<1:u!0 i nti run rú a [o,los os proprinlarios, por
cujus torrns PilsS:u'l'm ns linhas, '['Ir, a 1"'111 ,h S0g"llrançn.
pllhlic':.l, nllq)1'(~,~'lln1l1 l"!" ~1l;1 p~ll·tl: lnd:\.;t \"i,~·ililn('í;l. pnl:t (~on
~('r\"~l('ftq .1;1 s 111í~Sllln s li n ll;I;~,

G.. ;l,':\OS logares ondo n;lf) llajil. (\sL~l(;.ft().
l'(lr,uisit.:lr um Oll iun.is ('1npr(';':';ld l l s ('Olll

pal'a ter conuuun icução inuucliut» ('{)tn

pro ximns.
7." EsLll.H medidas SI' 0sLoJl(]0I'i(o i1 [o,1:Is ns linhas. r-ujo serviço

permn ncnto so lorne in.lispcnsuvcl o \'1'111 ,la sr'g'llmnçl1, pniJ\iea.
ArL ()fj. ]\'onhllllllt alllol'i,hdo OIJJilllr:C';IIl':\ os gl\ill'dil-fios

Oll tek:n·n.phisl:ts no snrvi.:« il SI)1\ eilr~'fl, e 'l'l:\ndo 'lllal rl1 wr

d011"s tenh:c do ser PI"'8I1, 1I0S CIlSOS cru 'I'IU ,I.. lei o pOl"llliltc,
n. :ultol'i,I:U!1l eOllljlclnnl r' dO',r'l';' nnlollrl"I'-so l'rr)vi:tlllOlJlo,
sompre 'inn fr')]' possivul , com o rl'spoelivo c hofo , 1'"1';1 .ln r as
p rovido ucin» \wc'·cS:tl'iilS. 11IIm do 'I'l() o ,>IU\H'O',nu[o sujeito :i
pr-isão snjn. 10."'0 :,"IJslil"ido (' n.Io so i1l1J"'I'01J11'il por esla
causa o sorvivo dil, linha.

Art. G\). ,\~~ :tIllrll'irl;"jr'S -ivis IlI' lllilil:lrcs rlos Ir).'2';<I'I'S por
onrl. paSSi1]' r\'lal'I'IOI' l i nhn, 11\1 I""I'''I' obl:J,(;'r"S ou Ir;rh:dho
tolei'l'apllico, d"\'<>I·fto PI"'Si.:LI' III""S os au xi lios '(\10 lhes forem
rQ'll1Ísilllrlos 1'''\118 r"sp""liH1S nlll]ll'cg:lIjos. o rjlle dopnllrlol'olll
(1011as 1':11':1.. o I,,"\\ rI"SOIl'l,O\l]W rio sorv ico.

C.\l'ITfTLO \"11

:\IATlj~TUA ('/)nnr:('('I(j~.\L E PEN.\.L

Art. 70. Qlumdo o vico-director o os cngonheiros-chefes
do .listrict» COl\\lt1I,ttcrelll faILas no exercicio de suas funcções,
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o director geralleval':i o f:leLo no -onhoc iniouto ']0 Governo,
pam providouc iur como 1'<'>1' r]r, j'lsiir::l.

AI't, 71. Si, pOl'om, :lS [':riL:ls rrll'elil l"':l.I.il':u1:tR ]H)I' r[lIal-
quer outro empl'og'arlo rio L"lr'!~'I'lIl']'ico, Ü o dil'edol'
geral competeuto jl:1I"I.:

1.0 Rcprcl.cndcl-o p"I,tieuL1r Oll l'nb[ieamoIlL~,
2.0 hupór-Iho lI1111t'IS Oll dl,sr'II]II"o dll vencimentos ate um

m oz , sorn suspousào do excl'cil·jq do ('lllll]'('g'o.

:~.() lt(~baixaJ' de .~Tadlla(,·II). P:1SS:I1Jdo ~'t posilJi'o iuforior os
(llle do pcndorcm (10 sun Ill)lll(~~l(:f\o.

4,0 I'ropór o rebaix.uuo nto ria .é:I';\I11[:u:i"ío 111[ 11 .Icuiissão dos
'[lIO forem de nouicacão do (;01"01'1111,

5," Ucinittir o 'lno rl)1' ,1e SIIII 1IIIIIII,:I(io.
ArL. 7:!. Os ellglJl!],eil'llo-r'ild"s 11110 I"'sl'('l'tivos rli3tl'iel.ns

podem irupór :LOS :'r,rlS slI!>ol'rlill"']"c :IS 1"'II:rS rln Si l° e mu ltn
ig-ll;d :i. I11IoLt dns Vr,I\(·[ll\(;IlLI).l~ :!!i\ (li!'!) di:\,~: .l.uul», l)()I'Óln,
lng'o parto :u) dLl'(lc.Lol' g'(\l':il,:\' { (1\11!\]';I I\ I"!" (\~I'I'ill(,(1 :1~
J'azõ()~ orn 11110 se Li vorruu tun. l.

D,L iiuposiçào ,b jlell:l, dI) IllldL:\. It:r ]1),\1111,,0:'0 deste ''''ligo
po(1er:.t o clllprng'al1n .uuIl.«!o 1'1'1'1)1']'(\1' ]10 \ll':]i',!) do 10 di:l;; para.
a ])i]'e(~t()l'ia DÜI'..d!:t (i!!;ll, IlJ1JI:'ll\!I) ('llIlllrwil11üll!O (lt) CI(',to
c (lo Rlt:1,s circlullsl:lllcj;lP, III~i·idil>;'l () 1'(~",:l!,~I), ltl:lIUl:lJl<lo, uo
"'lsn do .lnr-Iho jll'OVilllelllll. I'r:slilllil' :c uu i ll::..

Art. 7:L () Clll}l!'eg-::tdo 11111\ dniX;\I' (](' ('()lllp;l1'(~('(~l' no sün'i(;o
sem motivo jusí.iücn.lo I"!" II'r'" a 11;1" d i.rs, jI:rgILl','1 UlI1:L

multa igltal ri- sonunn rtos yn!l,'illl(~tll():-i dlj~ di:l~ cru (jUC :\~~

fultus ;;0 ti verem dadn.
Ar!.. TI. Si ItS falia:, ex('erle]'r'lll rir: oiio rli:I:' Sl'ltl lil\() drll'lIuln

dias touhavsolicitu.lo o ohti.lo li""III:", OII,i"slilir':II[1I inlJwrli
incuto do molost.in., ;-';Cl'Ú ln~~'() :';l{:-:!\('ll~il do Lor!os ()~ seus \'l~rll·i..
mcntos. 0tO :~() din s ~ fillrl(l:~ o- qltac\s () (llllpl'ng:ul0 rcmiss» se!':\'
deuiittido pelo diroctor, si i,'\lI r'lIlIll(JI' 0111 "":IS Llcrilll:uleR, 011
proposta [lor ollo SIIIt rlelllis,<lll '"1 "Ilnié.[r'l"ill rI:I .\gricll[llll'll,
Couuncrcio o Obl':lS I'ubl irn s.

AI'L, 7S. O omp!'eg'lI[o «u riosn 'i"'1 1nl" nl[ [onta!' [1'1' Leln·
grltmllla som nel·nssirl:lIj." SI)!!""'r';1 " rrllll[:t. ("'rl'I'CS[lI)llIlellte :l
15 dias do vcnriurontos.

AI'L. 7(i. () flllf~ f)(~ J't~('()lll\('I'(ll' (11j(~ rlic.:!r:tl1ill (~Tll ]lJ'o\'(\il.()

propl'io as renda;) ou qll;t('slll\l~t' qll;l!lli:I:-\d;, l~'('P;II'ti(~;loTel(lp'l':t
ph icn , snl';\' logo dellliltir10 n (\nII'(~,:':'l\n :i :llljrJl'id:ltiu cllllqH~lonte
p'\.]':' fnz cl-n prr)cl'ssal' e pnnir, 11:1 ('(IIli"II'llIirl:rrj,) ri" [eg'is1a<;'ln
om vignl' a rcspoito dos n\:;~l.~Lol'(~s d;l F:lI'J\lU1;t Pllltlie:t.

J\"1. 77. O elilpl'n,[~:ado I[tlll uão ;ÜI(\llll(~L' ao (·!l:ll"ll:ldo (1i1
man h ã consorv.u- a e;f::;! .. ;\(,'fio ('OHl (':dL\ de; :ls~nLo (~dr~S('llid,)I'-sü
(las b:llr:rias, cousumir In:1il)l' '!" uu i.l.«l« rir, lI1:t.I:'I'ia.l rio '1 11ü
fôt' nc('('s,--iHl'io, osll'ag'al' ::tllll:ll'r11Ilns ou l-ll:l.IJ~l'i;\l~ :I1J:l,lldon:u'
OSOI'V[';O Ilas 1t00"\S ,lo tl"lh:tllto rlll I1"'l1rll':lI' 3"m (,'lIlR:lj Ilsli fic:lr!:L
a tJ':lllSllliss:td d(~ I,OI('gT:ll11111:1S l!();': ('~IS()S (~ljl Illl(~ n:lo 11'lja
lnailll' Ll';I,IISLuI'1l0; n, l)f~ql ;1,c..;:"iUI~ 1111:111[\11'1' ('!ntJt'c',~~';\do qllo !lho
fizor a rcrllüss:t (los lJ1,QlP;\,:-, ltl(\llS;II~:--:, 1i:1.':; f'1)llt~IS 1[llf~ lhü ('1l111pl'(~
prostar c (laR infornla\'Õ(~;~ nxi,!..; id:\,s P:)l' S(:I1S sl1pnl'ic)l'(:s ~ o
que falta}' :to rospeito a estes r]"vir1I),,, I) '!"C r1CiX:ll' do dl)s-
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ompnnhnr por nogligoneilt ou outro motivo culposo os traba
lhos do 'llliJ [UI' iucumbido, ou Ihr) -ompctircru, soífror« a
['CIl:t do IHIlIL" cOI'['('sl"JllrlcIlLo :tos vr)llcilllCIlLr)s do oito .l ius
1i 11 rn m oz ,

NIl, 1'<'iIlCic\ollcia a IH'lIL:t po.lor« SCI' clovsda atú 150S,
conforruc ~1 gTlwirlac\o do CrtSO, o pela tOI'Geil'a vez sorá
deruitti.lo o Glllp,vl r) e punid» coui um IlWZ do p risào.

Al"I. 7R. () Olll!,l'ogwlo '1I1r) trausmittir lologl',\.llllllaS oüonsi \'OS
rh IHOI':I I publ ic.i " bons I'OSlllllH'S, 011 'luo po nluun eiu 1")I'igo
" LI'Ill1'luilli rl:tdo ['IJiJlic:t I)U 1I SOg'lll',IIU;:1 ill,lil'irllJal, 011 envolvam
inju rin no d(~sLill;lL<lrio~ será inro.itíncnti SI1SII('Il:-)ll o ll:tgar:i
multas aSl'I'll,lr'nLr's .les.l.: ~)08 :ril) IO(),'; , SOgllllrlO ~l f;'l':lYidlulo
do c"lsn,

N" l'Oilll'idOllr'ia S()1':1 d"IHitt.id,) o pu n i.lo cotn UIIl lê ,1rJIIS
lJICZriS do ['l'isilr), ulcm d:1 III"ILI' ,I" lllll~ a ::'110(;1)'111.

AI'1. 7~1 .. () II'ln dnlllOl',lJ' :\ 11';\Il~llli;:::.~:\() dl~ (10Sp:lllhos ou

l'n(':ul()~, C;lllS:llldo 11':lll~L()t'll() ou pr'(·jlltl.() :li) :--;(\l",'iço pllhli('o
Oll :10 p.u-t ir.nlur, sOl',i I'r'l:l I'I'illl"il':1. \'I'Z n.ul t.vl» r'llIj[I[[~
al:ú :!O(),~~ n n.i l'(;iJtl'i<1(\11C',i:l i'l('()lTUI',l n:. 1)(;11:1 dl~ (1011111

~l, tl'(lS JlH~ZCS.

A.1't. SO. () (IHllJi'l·g·,1(Jo que violrr () RI;~T('(ln .los Inl(l.~'I·;Ulllllas
Sl)l'á pun id» ('fllll IIS l"'IlIIS rio ::!'II.tel rlfl Corlig'o Cl'illlilHl.

Si a viol:1(;Iío di) s(\~']'ed() C('Il' <l(1\(!\'lnin;,d;\ por :ln'(~l(;?\()l o.lio
011 f~()nl/\lnpLl(~Tl(l, OH P:ll';l, pl'OlllOvnl' illtnl'(lSSn sru pc;;:::~();\l. so

I!J(! i~lIl'lJI'ill) ;lS l'r~Il:lS rlo 111'1. 1'2\). ~ \1", I' i'Yl)()Lll1'SI', do Codigo
Crimina l .

Art. SI. () 'llll~ f:tisifl":lr, 1'01' rlll:ti'l'IOI'lllO,jO. ;I IC:'1l1ll d(\Sp:lCho
011 1'01'lldO, ou ue llo su p priur i r, II'r!!'''[' rlll arlf;'lllcnLIlI' 1'1l11l\'l'aS
(11\0 i nvort.uu ° ,,('1\ sonti-l«, sm':i demiltido IO~'rl 'lll() ['Ól' ,I()s
«oborto o (,l'illJ() o Ollll'ogll0 :i :tlJLrll'i:l:lf!() (")111111'1011['\ 1'111"1 SOl'
['roeossI1rlo o I'lInirlr) COIII IIS 1"'lIas rios "I'Ls. '1(;7 rI l(;S ,lo
Codigo Crilllinlll.

E' pcrllliltirlo :to .Iuiz rlo PI'O(,OSSo lll:I,nr1:tI'llJ',,,'odor a OXllllliJ
no o]'iginal do tO]Og'l'::lllllll:L o noR l'e~po('\'ivos l'egistl'os P,\']':1

aVOl'ign:1l' tfto SI')j1l011IJ) o fael,o Cl'illlinnso ~lrg·llido.
() ox.uuo so flll':i 110 o.li íir-io ,h nS\I"':lO (lIvlo ,'stiVOl' o ori cinnl

o l'(~g·isIT()s. com avis» l\l·(·,yjo (li) ('h()C(~ (~ ('o1ll :1 sn:l :Lssi~t;'Jlt'i;t
UII d'l 'j'J(\JlI ]",c:"lillOllln o su hst.itui r.

EsLe oX:Ul\I\ sr', l'0dol'l't ser ()J'IlnJl:lIlo qu.ind» a POSSO:l '111 0
oxpc.l iu o tcdn.~~T:11ll111a fi (l destinat,ar'jo p,n rOCllStlt'OIU a iui n istr.u'
os d()('lilnnlllns do fino ('OIl:.,!.:1, o «ri mo.

ArL. Si, SnnlJlI'o '[110 o 1'1111"1.110 rr)[' 1'00llcILirlo ao Juizo
eOllllwLonle pal';l ~el' 1'1'()('ess;1I1o, dnv01',l iU'OllllJ.'ln1tal' I) of1iein
,lo l'nlllilssa 11111 LOI'llIO, ,1" '1"1\ I eOJlsl.ll o (,l'imo 1'l':lliclloo I) sllas
c i I'CJllllsl:a 11 (lias.

EsLll 1.01'lilO s(1l':i lISSi,é:'n:u.\o pnlo ,1il'ol'i.ol'. si o erilllo f'ór
Ill'lllic:1I10 CIll rllutlr!I(l)!' das nS\:I~"ilS do mu u icipio ,la Crll'Le,
(lll poio (lng'(~llllnil'(l <I.) (Ji~;!I·i('t{l. si lúl' ('()1l111Inllido ('IIl ;th";'llll1:L

d:18 (Jlll]':lS l'st:I(:(j(·s, () f'(H' dll:l.'-:í I.nsl(~lllllllll;\S. () dil'(wl.ol' r:l!'~i
al~1Il dislo ('ol\i,"'il' [r)(1;1' IlS !'l'il\IlS rl" l'l'illlO o as cnvilll':'t ú
rcspodil'u IllltOl'idarlo. snlll pl'n.illizo dlls diligoncias '1"0 nsl:a
Ó oiJrigada n fazer pIU'1l. o desclJiJl'illJIIJlLo ,h vonlado.



t370 :\i'Ti'~ 1111 l'lif)l'r~ l<'\.!'iTT!\'il

:1 )----: :\ ~ j

(111)':1, 011 SI'J'\"il,'OS ri~it,():s 11:18 liuluis ;
IJJ':lkil':l; Irl:illl:I'!:IS (J!I rnserv.vlus pal'a,

AI't. irl. E' prohibi.lo a '[lIal'I'ln!" pnSS":l :
1." Plnnt.u arvores OUIl ':11'0'1"(':' vI""ntn,n8, 'I"n ao embaracem

nns linhn.s, ()II j"lze' '1'1:t1,!"nl' ",,11111':1 "lmll'llilld"" ca mi nho do
sorviço dos guarda-fios;

2,0 Alar anilll:lns aos [lO'd,8S:

:Lo F:lznl' ('ovas 01f1 Jqg:II'(\f) d'()IlI/(\ :IS t·lI11\'aS P()sc.::1nl lo vru
V:!'l':lS 'J110 n~',l'agllCII) os PfJs!J"':, il!J!H'(';tlll (I 1.1';111SillJ dllS .Lr:r:l]'d~IH
(Ilt OI)~t~'ll:tIll os I'S!!otl)S feitf\<':; Jl~'I:1 ,;:,;,,:! ';IIlC'1 I!:l l i u h.i :

·lo') Yl'd~ll' d,) '!l!:ll'lllt'" lU",I) j) I''': )~llll"IJt) ./:1 ii uh.r :
J.!J 1Jcflosit r IIl:l/l'ri:lf:S 1.1' u. ,h 'I'T II!ljdl't"S. llUf")' n..

l i nl.». 1111I~t' ern l"...";lf' d'(,'lJ'jr'. ri !!l ''''fl;- p'lr;i l.dla :
li.'! F:IZ"t' 'IIII·jr'I;]rj,I,::' n.: I 1111 ,),. ]11' il!()

ll'!(l 1):)-':-;;1111 (.'-.;t ~;d-:l""::

7." ,C\Q";l[' IllLILj11i.lt' (,h,il\"! -,lI))"

d(' l[n:llqll,,'J' uio.I«.
1)'\Il:l:-:: IUI!!!:l.'" (1," ;-)U:"":;l 1.!)I\-"':, 11"!I! (1:1, !lllj'i,:~';l\';lI) (!n I'l'p;ll':lI' ()

(L1.1111l11 (';lllS;lll(J t' d(~ l't;li}llYI.'· i<[ .II]/l .....: ('[·(':1<10S JUS l i nhn s.
Sa rcin('idoll('i;1 ,'}, 1111111:1 I·l"\":ld,l :Itf,' :~()(J,~f)(JI)_

Art. 1'1. i nc uuhe à, :lIl!"t'i'/",J, im podir, dentro
dos l im itos lel'l'ilori:ws d,) "",i"""''';' """. :l j1l':lIj'lll dos a.ctos
de 'luO tl'llta o artigo :llltc(',·d,'))I,',

Ar}, iri. E' t.uuhoiu pl'ohi!,ido:

L" !lOlTi!",!' p""II". 'j1t('I' 1"111''''1 ';id" !ill""]"0. '1111'1' s"j:\IlJ
11:l1 i v1);'; ~

:!," ])(\oll'llil' '[,,:,r'I'ln!'
:Lo Cortn r ()Il ;l,rI';l\lt';il'

° serviço d"o Ii nh.is ;
4,0 Cc",I:I!'''s fios:
;).() (~lli\I)J';l.l' os is()I;lrlnr(~S

(;.0 E OJJl gtll':d. (';lllS;lj' d(~ 1111:11'11JIII' ruo.!o d.uun» :\OS postos,
Iios, ;s"!:l<!''''cs (' ~i'i';I!'"I]los dos I," ':2T;lI,llos,

fh; i n fr.ut.nns d()S[;I~~ di~l);,:-;il:' J!I"111'J'1'[-;IO Jl:tS l)('naf5 do
.u:t. 178 dI) C"r1ic:'" Cri'''!l'',],

..Art. Ror,. Si os :11'10,-":. de ~111(~ (:1 1!1(~1!1',~1() (I :1 j'Lig'll :lulel'edonlo.
foroui }II':llic:I,I!Of:; PO!' d(·SI'ltidrl. I) i~"('lll"ia (.:-ll i n volu ntn.rin
mn n t«, aos :-;(;I!S alll,l)I'(;~"; SI' lllllllil"i I 1)1'11:1 (II~ Ill'i~flU \1111' Cilll'()

" :m .l ins. '

_-\I'L, N/. ~l (I"~ :lt'!ns d(\linidn-; 110 ('ih,dl) .u-t, 8~) l'ol'l'lll
pl':t.l,il':Hl{l,':) ('Olll ;1 ill!('lll':I(I dn 111'I'II[I,I I; I !' Oi! i n l orr.uupo r n

HIln"j(:n ,!n 11'1(',~~T:lpllq. ~;I\I';I(1 11<"; d(111)':III'II1,':--' Pllllj'](lS ('(\111 ;\S

Ili lI!: lS I I(~ I.r i r--:;l() l)llj' I11 ti: l. ;--:I' i '-.: 'I 1I l' (i I ~ "I ri ! , 11 :L (I(: ;', :I :.:.J{) li / (l 1II )

iun.l (''' 115:111".
~i ;\, ill!(ll'l'l'lH',:IO do S('I''''i(,ll ,,,,1\ ('(l!)~l[JI\lilal' (\)11 1':IS;O dn I'chet

li:-IO, ~..)('di(:fí,o,:~ jl'l;-;\"'\'f'i(,~:lo (:11 dI' ,~~'ll('I'f';\ 1'~1.\~!·Il:I, na....; l i n hns
pOl' «u.lo t cu h a.m di} s(~t' 11';l.JISJlliLlid:l:-: ;1:-; ('(j!lllllllllit';l,I:(-lCS n
ordens ,h :lllloritl",10 I'lli,lil':\ re]:lIil':ls ;"llIelles j':li'l.os, H,drl'el'iío
os .Iol inqnontcs p8n:1.S dO],I';,<1:1', S"1lJ pJ'Pjllizo d:18 penas d"
cuiuulicidade , orn (JllO P()S~:~lll in corro r.

Art. 1'8, II1(,OI'l'Or:, 1.:1111],"111 11:18 1"'11:18 .lo nrt. H7, segllndo
a hy pothos« ()("'Il!'l'eJJtn, :I posso" 'I li" 1'nrtlll'b~,l' a truns
l111SS:IO 110 tol0gl'fl.tlllll:l.S ou illl,nl'l'nplal-ns por meio do dUl'i
V:L(;[(O nSlabcleeidil PUl' fio proso :lo lio du te!egmplto.
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Art , 8~)0 Qunlquer pessoa ([UO impedir o transito dos g-Ilal'da
lias por QII:\III'Wl' ruorlo, S()I':i p u n ida com a multa do
;)0$ a 1{)O~ e pl'isão de uiu a dous IIJl.'ZI'S, cou íorrue a gl'ayid~do
.l.. f:l.clo,

Ai-t. 90, E' Ltulhnm proliibidn depositar matarias i nilam
Ill:l\eis 'L iuouos d" :lU hl'a~:Ls do .listancia do 'l1I:\1'IIlOI' linha,
sol. P"lIll .lo SU,; do multn , 111r)1Il .lo l'(),pondel' o infructor,
civil e erirui nnluu-nl.o. pOl' Illlal'lller dam no cans.u]o.

AI'L \)10 Aos donos 011 co nai-rnnt.uios do navios 'l"o fu n
.lon rcui on I:U'~':lI'Clll ferl'o n:1, di!'(~('('i1o do :dgT1lll (':11>0 to lo
gTaphi"o illlll11~I'SO, i u.li«.«!o 1"1[' IlIli:ls, SOl':; :lpplielllla :I iuultu
d" ;)II,;I)()(),

;"';i~ p()l'eIJl~ ag'arral'Cltl () (~abr) illtlll~~I'S() o () pll'\:1I'(~JH_ p:"..(..:.'a1'?io
li iuu lta d" ::'0118 alem d'l i udcrn n iz.v-ãu do .l.uu uo (,IIllsado,
s.vl v o () c.rso do fOl,\';t ma.ior pl'oY;Hl0 nltl .l u iz»

Arl. \1::', 0, g'IIILI'da-lil"', IIpel':lI'i s 011 ll'a l,alll:lI]oI'OS '1Ilc I1I110s
do findo o lH'az') du SOIl ('lIlltr"lo :lblllldolllU'OIIl o scrvi co 011 so
torn arcm [H~;!_digellLes ll() (~1111lJ)l'itllellto .le sitas o!)I'i~'ações,
incorrerão na pena ('Olllllllnlll!:l W) :11'1, ()'J ,h Lei n , 28:27 di) 15
do l\Iar',;o do 187\) o

Siío applical'ois aos CIlSOS d"slo flr'l.ig-o na disposições dos
arts , 7>J, 74, 7:l, 7G o 77 da citlv!:t Io i.

O proccss» par'l a illll'0sil:iío d:l pClll1. SC]'" Il 'llIC so acha
('sl.nlJclüeido !lo art. N:{ d;\. lll('~lll:\, l-i.

AI'l. ~i:L Si 'lllldllllnl' 1'CSSIl:l cslr:Lllh'l lil\ep:trti,::\O, a 'Illem fôr
im postu lIllra iuultn . rcclt:',III'I',,~',d-IL, Il dil'edol' ,1.:"'I'a1. o clror,}
de distric!» 011 "IlI'.l'I'OgllrlO do csllu;,,", '1'11) a tiver l1llPOSI.O,
I'r'lllettcl',i à allloI'irlacin I'"licillj IlIais prox iuia 11m 1(\l'lllO l:r,)Tado
o aSSi,L.:·ll~Ic1() l1:L ('onfor'llli,j;ldn d': :\1'1. ~;.!, :tfilll dn <JlIe ('SI.:1 l!l'n
('1,,1:1 "Olllll fr'J1' dc .lir-oi l«.

AI'I, \11. l'al"1 IL illljlllSil,:;lI) rI::s 11I1I11,\s dn,'rl't:rd'IS ,'onl!':' pn8
SO;lS ('Hl.l':.LIl!l;ls:i I{.CP;II'lil.';-lolllls ll'11,r!"I';1.pl1()s.IJ (Olllpr'l',v·;ldn ('lllll

polellte 1'ltr'l1. illll'"I-IIs 11'1'1'1 :I 1IIIIIl'id:lIl,' '1111' li"lll IlS lis"llcs d'1.8
CIUllIlI'IIS J\lilni"il'llI'S 1""';: "s ru n l l.is 1'''1' inf'IlI',[lo do I'0Stlll"\8,

Arl.. \lSo Com a dce1ll1',";:ío rllIS l'llrJl:tS i1111'0sllls 11. ostr.m hoa.
c()rllp(~tcnl,('lnl'IlI(\ :lssiç'll:ld:-l, na for.u. do a1'tigo anll'c('dplllu,
(los .uts . N'2, i"r; c 8;), (Oltls S('l'fln ell)ll'ad:u:, n.hni n i st.r.u.iva
mcn to.

Art. OC). No c.iso da :llq1tlsit;r1o d:1 pnll:l dI' tnu l tn :1 l)('·...,H():l~
'I'!" n~11 1.1'1l1l'11l1 lllPios di' s.: I.is!. I I,I'l-:I. sl'r·;l;1 diLl IH' 11:1 snh
sti tu i.l., {l/'1:I. .lo pl'iH;~l() 11:\ li'II'lIl:] do C()di~·n.

)\1'1:. Di. Os 1~l'illll\S. dI: 11110 1,1';\1,:1111 os aJ'ls. R;-), Ri (I NR,
SI'!'f!,n Pl'Il('oss:ulos n jlll.!....',:ldus n.: cOlll'ol'/Jlidadn .l.. 1.(Ii 1\. ~)(i·!
dI' 2 dl' .ln n lro dn ·U,·,ç)() I' do;-; )'f\SIj(ll'li\"IIS !'('gld:\IIl('nlo~.

j\l't. ~18. EUl todos os dl'li('ln;':l, d(\ (11ll' II·aLI. este (':ll'it,~L),
(',I bo ucçi\o puhlic« cri mi nn.l.

AI'!.. \l\)o CCSS}L:t iSOlJ(;;lO do serviço militar, conrodid.. pnia
Lo i da cons""ip,;:ío aos CI11PI'('g'1I1os ,h ]t('l'al'ti,;[lo rios T,,]('
graphos. dnsdü tlllO f() f'0 11I dPlilitLidos ou dni\al'0Ill () BOI,\ril;O

telogT;\.phic:o. _ --
, Art., WO, (!" .Tllizos ,~" Dircito, nas c()['I'eiçõ,aS:H'\0\.~~I1cfrp()I
!l1Vestlgal';"(o ~L as autol'Jdat!es fl '1lIom a a9m~~'a,~ao to10-" 'Ij

V~\,,( ,



1372 Ar.TOS no PODEH EXEr.TTTIVO

grrtphicrt recorre, em virtu.lo .lns disposiçõcs dosto reguh
monto, sito nct.ivns e ,1iligentf's em c;;tLisf<1zor essas rocluisições
procedendo conformo :t lei ; aCI\:1,lldil-"~ em negligencia poderão
impor-lhos rt multa de 50,) a 1OO::;iOOO.

Art. 101. No caso de se :'lJI'()ôCntal' qunixn ,1:1, Dirnctorin dos
Tdegraphos con h-n uutoi-idadoa rmnissas , os .lu izns mandurão
rosuonsabilisnr essa nutoti.la.lc <[Ile doixoll do cumpr-ir' as
obriaaçõos impostas por este re,,,'uhlllf'J1t.o, impoudo-Ihcs multa
do 100:1): lt 200s, e, no caso do mn.ior culpu, pl'i:,;:(o do um a trcs
lUCZOS.

DA SECRETARIA, CONTAIllLIDADI: g .\1lli,ECADAÇ:lO DO MATERIAL

1) a S c c i' " l (f r I: u.

Art. 102. A Sccretru-in dos Trdogl'al"l!lS fic:ld li c"rgo de um
secroturio '1ue Sf'rll nOI"ol,,1o pI'!o \li uistro c Sf'c]'clario de Es
ta,lo rlos Nogocios ri" AgI'i",iltlll'lI, Conunorvio e Ol>rlls l'lIiJli'~:ls,
PO]' proposta do rlir-cctor !i"I':II; exigindo-so pal':t esse cargo
o conhecimenlo de algllm" lill~'llll r~strangoil'll, pri uci pnl uiento
a ingloza ou rdlonúL

ArL. lO:l. Ter.; a SOIl Cll,l'go :
§ Lo Escreve]' e registl':ll' to'!:r a e')[Tespo]1l1enria. ,la lriro

ctoria «oru o Governo, coru os IIlllpl'ogadns subalternos e com
quelqucr outro sobro so rvi co ,h J("P"I'tiçiío.

§ 2.° Minuta I' o :u'signar os ulli" [US que [orem indicados pela
\Directoria.

§ :).0 Archi var- as inforllll\'~0rl.'4 de ]'erluerilllentos, COIll .lo
('1araçiio da mat ori.. dostcs.

§ 4. 0 l'a;;sal'('ertir!õ')Seltlll!lclllir':rl'as c,r"pias 'lue forem ex
trahidas.

§ 5.° Registrar todas as o nr-omnu-u.lus rle mn to i-iul fo itns
ao ostrnneciro, com as ,lé1t:IS rias ]"(11 [llisiçõos e OUll'OS escla
recimentos '11le a c llas se refiram: 1()]'upr'OII<[o ao Ollcarrog:«lo
do mnterinl umn cr"pia. desse ]'e~'[Citl'u 1" 1'11 o fim de ljlW truta o
§ 2" ,lo art. l'>L

8 fi.O ES~"iptlll':U' o In!" ROl, ,~I!;l ,~·llat·d:\. os l i v ros qll(~ formu
croudos pf'la !lil'rlctorilL, n:lu l'OIIr'I'I'llr'lrI,r"1 .i coutnhi li.l.ulo.

§ 7. 11 Cnl lnc cion.u- por ord.nu c!l"rJlltJ!"g'ielL :LS minutas ori
g'inaüf) <10 expediente a seu e:u'g-n ~ organiz:tnc1o o indico n)"io
só destas como ,Ia CO]'I'üsponr!(lIll'ia. l'üculJi,h,

.Art . 11.14, O S(lC]'üi.:Ll'io r', ]'r"I)(llIS:rvrd pdu oxu-nvio ,le
ljlll1eBljUCl' papeis, livros Oll documcutos <[I]() tivcrorn entrado
na. Seer8taria, e n:10 consentir.i que ;;"ia. .lol!a nenhum plLpel
de qualquer natureza som podilo dr) ')!1Iproglu!o 'luO assi
gllal'l\ no protocol lo a resp(ldiva l'[lTgll.

Art. lO;). Allxilial'ii.o o "It'I"~I:r,('iu, S"" rf)ll"isiç:lO [ma, os
cscriptur.uios (iUO () dil'e(~Lnl' .~·(ll';tl .illl.~~"ll' llnl}n~f;aI'i()s.

1\1-t. 10G, O soerot.uio s()6 SI]I,stitllirill um suas rültas o imp o
dirncutos pelo omprcgndo quo fOI' designado pelo director geral.
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Art. 107. A secção de contaiJilic1:,de da Ho1'artição Geral
dos Telegraphos cO!llpôr-so-ha do seguinte pessoal:

1 chefe.
i contador.
i caixa.
i rlcl ,

12 escriptul'arios (sendo G_los o G-2"}
i 1'ol'toiro.
2 continuos,

Art. lOK, O chefo da contabilir1:t,lo f'OI'Ú nomon.ln pelo
Ministz'o e Socretal'io de Estado dos Nngocios ,Ia Agl'inu!tlll'a,
Commorcio e Obras Publicas, prcc orlondo proposta do director
geral, e proferindo-se para os te cargo o ']ue provar possuir
conhecimentos do contabilidade e escriptumção 1'01' partidas
dobradas, conhecor alglllnlt linglla estrangeira, e ter além
disso survido como telegmphista com rucrlllhucirL llptidiío.

Art. lOD. Compete-lhe:
§ !.-." Distribuir e fiscn lis.u- todos os serviços (/ue pertençam

ou tenham relação com a contabilidado (/:t Hopflrtiçilo o eserijun
ração das esta':ões telcgn\phicas,

§ 2. o Formular as instruc,'õos o ol'ganizm' os !llodelos pnrn
melhor execuç:l0 do serviço do contabilidade o oscriptura,,,10 ;
submotton lo-os previamente :l ap1'rovação do diroctol' g-eral.

§ 3.° Examinar todos os pedidos do sr11,p1'imento do dinheiro
dos chefes ,Ie serviço, verificando si estão conformes, e sulnuot
tel-os ao vice-director,

§ 4,0 Conferir as contas corr"ntos ll!onsaos dos rcspousnvois ;
informando :l Directoria solJro o "stl\r]o da rosponsaIJili,h1r]o de
cnda 11m.

§ 5. 0
Informal' a 1Jil'ccloria 'lllalI<lo algum chofe do serviço

ou encal'regado de urrocadar;ãu do taxa se achar orn n.traso ;
indicando os casos orn '1'10 deva SOl' suspc nsn a rOlUesSrt do fun
fios, OIZ adopt.uln outra providcnc iu '/']() acautele os iiJlerolises
,/rt Fazcn.l« Nacional.

§ G.o Fazer indemniza- lio!os ompl'ep':l(]os da Ropartir:~o, o
1>0z' meio do r1esl'(JIllos cin seus YOlll'imenlos, as rjno!:ts 1'1'0
ve nicuto-, do OITOS " r1itl'cl'enr:as <'onU'a :1 F:rzmld:r. Kl<'ion:d,
quo forem onconlrados nos dUClltllOlllus de receita c dospczn
'IuO proceesarem.

§ 7,0 Es<'z'iplural' os liYl'os- Dil1]'io o Razão _ c ol'ganizal'
os OI'çalllelltos dn reccitn e dospcz:I. ,h nopltl'tir:1I0,

§ H.o Apresentar ri ]JirOeiol'ia no primciro dia util do cll.,h
lUOZ uma dOl!lonstmção rcsumi.í., das oporações de receita e
dcspczn, re lat ivn s ao lUOZ anterior, segllnr]o a escriptUl'Ilr:ão e
os documentos oxislontos na Heparliç:lo; indicando o saldo 'luo
1tOUY(,'I' em cni xa.

!:i D," Fis,;:dislll' o pagamentu du sollo e de <jualr1'WI' outro
imposto, cuja cobr.uiç« deva ser feitlt pela Itopartir:ilo do.s
Telúgrl1phos,
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§ 10. Assivnnr os cClIl1H)"inWllLIJ' 'l"e ,"'''n6~wem o recebi
1110 II Lo dos hu.l.vucct.cs m» llS;t,(~~ !'()IlH) ui.I..s P(Il:\ s nsl:u:í)es.

~ 11. F,lzor os 110didos dos 1)\\.i(~('LIIS 1l{~('t~S~:\~lri()s ,Ln ÜX.P(~
diunLo (\;o S"I',:\O do 1'lJnL"!lil id,"io.

Art. 1111, O ('hofn ,\;o cOIII"l>ili,l"dn sn,' i Hl11lsl.it.nidlJ em
suas 1':Ilt'18 n imp')(llmnnlos p!!l1J ellltl.,,,lol", o 11;' I':IIL:I ,ll)sLn 1'011)
Plllpl't~gad{) qlln íór di~:-\i!-!,'ll;ld() 11(11 1) dil't~(~I()I' ,!..:'Ol';\.l.

1\['\'.. 111. () co n t.ulur snl':i IIOlIll"I<!lI pldll Mi u istr« o ~n
cl'nt:lrio d(~ l':sLulo dos ~n.~·()l.~i()~ d:\, ,\;'.:.Tj(·:11t1tl"\.' (10ItH1U'rcio C

OJ"',,s l 'nbl icus. SOJJI'II proposl.'l do .lirnctor "nl'ld; .Io vo udo r o"
eah ir a nomcac.ro cur 'luoll1 sn.il». !''I!ll:tl>ilid",dl) e escriptnI'Cl,,;fío,
o PI'CfOl'úldu-se () qno cou licccr aL.'."llllla llljgll~t uS!l'<.lugüil'a.

Art. 112. lncurnbc-Iho :
§ 1.0 Esc ri pLumr mens,tltllenl,· por est:l';ões os livros con

cernentos li remia ILrrecIH\;Od"" .lcpo is d'L cUIll'ol'ellci,L do (lll()

LI'IÜ:L °§ 7. 0

§ 2." -Conferir as contas de Ioruecimcntos feitos :i arreca-
dação do material, coufrolltalld'!<ls com os pedidos ruiJricados
pelo vice-di redor .

8 ;Lo Orglmiz>lr a folha ruonsil dos vencimcntos do pessoal
ela l iircctoriu, Secretaria, s(,)(',;"\II ,k '~onL:liJilid,ulo, aI'I'OClllIaÇ:tO

do mutorin.l , al'chiyo-ll~ehllien, :U'1'I~f~:lil;I(;;tl), otlici nn o ellge
nho iros, '[Il() eleve ser rl'lllellid:1. 110 TlleSIIlII'O l'"ra o duvidu
pag';tiuOlllo.

~ .'1.0 j\ssignar as g-ui:-l,s pa,]'a () I'neolhilili~IlLu de di n hei ros ~'t
Thosour.u-ia Geral elo Thosour» :"!:l('iorw.1.

§ 5.0 Indicar ao chofo da l'onlaiJilidade '1I1I\1)S os titules e do
cumentos sujeitos [LO sello I)aql1al'ln()I' 01111'0 imposto; desig'nando
a importaucia que caeb I1Ill devo pa,,'lIr, o fazer li respectiva
«vcrbação.

8 G,o Conter-ir o IH'ocossar li" 1',,,,'llll':JS do malr'rilll ellcornmon
dado (1il'Oetalllnnte do C\~LI';tJl,~'()i!'íi, lú]'n(~e(~lldf) llll\,a para o 1'OS

pcctivo paganlellto.
8 7.0 1\1 andar vcriflcar Lo,l()s os LIII,)(),", 1I1111'pas e domonstrn

ções de ro ndn , re\'enelo os elll"lti"s o coi.o,jall'[o-os outre si,
afun de dur conta li lJi,'edul'i~1 ,le 1[It:lÜSijller orros que fu
re/H onc.mtrndos .

~ H.r) Fazer cx:tlltiuar ü t'('gi~tl';11' ih Il;d;1I1cctOS lllnns:tCS <1rtS

('st~).(;õeR; aC"{'u~;tlltl() (l SI)lI r(~('(\llllll\~lllo }lO!' l11eio dos l'onIH'
oi uicn tos espoeific"dos 1108 111 ,I() nrl. 1ll\l

8 \l.0 Mandai' I'l',wo~sar IlIda:o :\6 ,',"lLa,s de ,lilspezlL d. Re
partição, vel'ificl1udo a o;:adidflo o ln,c;'a,lidlllle .Ius doelllllentos
'llln as instruem e eonfroni.llllí!o-as <,om as tabel í.is de un idudcs
do [)]'e,os qne dO\'elll ser o u vi.idus pelos elwCes de districto .

> 10. Manda r raz er o assoni.alllelll.o Ihs nomeações dos el\l
pl'ogados, mouc ionando as C(Hlllllif-isties (lj~ (11lO forc m oucurrcga

dos e as penas 'luO lhos fOl'om impostas.
AI't. 11:3. O contador """li substi tu i.lo om snns fultns e im

pc.Iimcutos pelo (\lnl'!'cgado qnü () di!'(~('l()l' g'(',"aJ d(~sig·llal'.
A['I.. 11·1. () l'ILi;:'L S()I'II 1l1l1ll()1"\" 1',,10 \Jinistl'()" Sool'olario

clo EsLado dos Negoeius (l:t '\:':I'ieltitlll'a, Connnorc io () Ohras
l'ublicas, sobre propusta du diredol" ge1'll1, e prestara fiança
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idonea por-ante a Uirnctnria Gor:t1 do Contoncioso da Fazou(b,
Nacional, na fórum da Ic,~'isl:l(;:Io Oli! vig-ol'.

Art. l1G. Couipcto-lh o :

§ 1." R()cciJI,1' eé:'lIal'I]aI' '1:10 .'<ô as 'Illantiils adiantadas pn]o
Thcsouro P;\'1';t paga111üll Lo d:lS desPOZ:l S da Hepal'ti~'UII~ COlUO

qua(\S{lll(~l' o n tr.r, quo l ho dCV:lIJI :-:01' CIILl'og-UB,,,;.
~ ~"I He(~cller iglla,lillellto o pl'od!leLo da~ taxas .urccu.ln.lns

pelas nsLaçõos da, Cúde, d"!,,,i,s do ('OIICel,idos os ruspor tivos
Jlal:tlj('olos; c .iss i iu t.unbc ru () das 11l1l11:lS iru postns, O vn lor das
ol.r.is fcitns pela otlic iun pai''', p"I'li",d:II'I'" Oll elll[n"zas. das
vcnrl.is de ol\jOdos i n se rvi vo is o (le Illl'lU8'j uo r outras espccios
do renda.

S :L" Etf(,cI,J:lr o pag'llllcnlo do veuvimcn to mcnsul dos olllprc
g'a(108 rjllO nu" forem pagos no TI1CSOlll'O l'\aeion:t1 ou nas rcs
pocti vas estações tolegraphieas. em vista de recibos rubricados
pelo vico-dirc-tor ; o na mesmn conforruidude o da fúrü, da
oflicina, 'jtlO .loverú SOl' ol'ganizlul'l o :cssig'n:lch pala respectivo
ch efe ,

§ 4.° Fazor a remessa rio Iu ndns, nu torizndu pola Uire ctoria,
aos chefes do scrv i ço, pal':t Oel'OI'l'"rOIll us despozas nas linhas
o ao suppruuon to de det.cit» IIS ost:lr;iio,s : o bem nssi m oJ1(wtllar
o pagatllonlo dos slt'11108 po!' a'lllcl!e" C itos para o IIl0SIlIl) íiru ,
dopois de nccitos pelo vico-dir-ortor .

~ ;--), o E/rectil:'" o pa~':ltlll'lIto d:l8 "0Ilt:18 o f:rduras do foru o
c i ruou to de muterin l, depois do ('I)[ICol'id:,s, I) do Ijlla08'lilol' outr.is
d'~spl)zas uutor izndua pda lJil'ol'lol'ia,

Si li," Faze,. as on trudas do .Ii n h oiro na Thoso.n-arin (;ol'al
do 'l'hesouru Nacional, Olll vista elas ,~'ltias do '/1I0 tl'ak, o 84"
do art. 112.

§ 7." Rocol hnr igualmente nl,j :10 fim do sc ruestrc addicional
os saldos de udiuntrune ntos 'lu', tiver l'oco1Jido, do cnuforru i
Ihdo COIll o di 'pr)sto no urt . l'~IJ o seu pal':lgr:l ph»,

::i H." Escriptur.u- o ter 0111 di" 11m li \']'<1, du 'lual "I)nstolll
minuciosamollto t.odas as enll'ad:ls o sallil/:ls do di nhoi ro.

AI'L IHi. O tid do (,:tix:t SC)l':1 uoiu«:«!» pelo dircctor g'or:d.
pOl' pl'OpoSt" do JIj{'Slllo (':lixa. lLO 'til:11 JlI'ostal'Ú fiança o fica!':i
imlllocliatillllont.n subor.li u.i.lo : dl)ynnclo:l t'seollm par" OSSI' cur

,1"0 l'rlc:thil' do pl'ofel'olll'ia o ru IjllOlll jú tiver sorvido salisfadu
ri.unouto como tolcgraphistlt .

. \rt. 117. Os oscriplill':ll'ios sur:\o nuiuo.ulus pOl' 1"lItal'Ül
do Min istro e Sccrotario de ESLaclo dos "'ogocios da "\griclI1t.Ilr:t.
Connuorcio e Obras Publicas, sobro proposta do dirnc tor gemi,
a qual devorá rccuh ir sOllllll'O ('111 lolog'rlljlhislas 'luo tenham
prestado bons serviços, ou que j:i occup.croru logat' dó ama
nucnsc.

Ar-t. 118. D'o ntrn os escriptur.u-i.rs quo forem nomeados serão
r/nsignarlos pelo dir-cctor gOl'al os 'luO dOI'''lll nu xi í i o.r o SO('I'('
tario, SOgllllrlO o d ispost« no art. 10G, I) auolle 11'10 rlolol'á ler
a seu ('ar,!..;'o o al'('hi\'1) gorai da l'cJI:ll'li\·;10.

l)al'agraplllJ lllli(·o. () u u iuo ro (ll~ eSI'I'llltlll'fll'i()s Jlo~lel';i SOl'

augmont:lIlo pOl' proposta ,lo di ructo r geral, qu.unlo as ex i
goucias do serviço o roclamarem,
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AI'L HD, o por-teiro o ront.inulls p"":1 o sorvi,:o dfl SOCl'ot.fll,ja
o socç,ilo ,li) cont.abilidlj.(le SI'rltO I1Il'iIC"do~ pdll .lirr-ctor gOL'''}
d'ontre OS ont.regadlll'o,s 11e í.ol e ,c.:' ,';! Jlllll;!S("sL\l'eLls) '['10 iuclborus
serviços tiverem pI'estall0,

ilIoviiJIl'Hlo d.: (11i/llos " .tc contas

AI'L 120, Sür:, Ici!o lto l'lli:-:1l 1"'10 ThcsOIU'O, lllo,lianl r' ~.\·iso
do Min istorio da ,\,:':I'ic'1I'II":I, C":!liilel'r'io () (ll'l'as l"lblir'as,
no ('Oll}(~(;,() (te cad:t (:x_(~l'('il'i(), 11Jll :l,li:lll!.:llllell!{) ('OI'I' n S l' 0 lu !(' Il Ln
ÚS dOSpCI.HS pl·u\'~l.vcis de um 1,]'ill\1·Stl·j~. s.nuuin l'oHui<ln,
ao jll'Oc!11CLo das rOll,\:l:, '['I'J C"I"'III po!:t gopaI'Lil;1io
do- 'I'olccr.rphos, S1\I'\ ir:l P" I'''. I';! ,,111' C:I"O ;l Lorhs IIS suas
dospnz:ts JlO d(~Clll'BO do lll(\~lll() (~::!\I·,'i(·i(). -

I);ll'agTõ\,plto uu jl'O. (JII;\W!D ('~~~1~: l't'!'III':~fl~~ fil!'i\lll i usu ülciontcs
p:II'a O"'rOI'I'C" :'IS tlc:SI'l'ZilS. 1"'1,,,1 i1'-..;,,-h:1 01111'" :llli:1I1 t.:lllll)!llo
da. flllanli:t lln('(\~f-;:ll'i:t paTa ('(l\ll'il':) f/I?ji/:il IH) liin (!l) UX('I'l'j('io,

l!l'oCü(kIHlu ig'llal11lf'IlL,\ avi~() di) 111(\~1~1l) \lilli:)L(II'io,

ArL 121, Nonhlllll:l dc'poz~ 11:10 ,'olllcIIlphd:1 no OI'<;:lllWllLo
g'ül'al d:\, ltcp:tl'ti~.::ti} Hor:í, ol1'nl'.\II:,da :~i~ljl :ll){Jl'l.11!';t. di) ci'/)ditJ
(\:--:pe(~ial o /'onSCIIIlOJltü a{li;l.JlL~lll!(~JlI.').

l':ll'agl':tl'ho unico. Os Illlillllt:lJ1IcIJi'lS '[\!'; {'II"'lil C"itos nosta
cOllfol'mi,1<ulc serão lir[lüd:ulos 1"1" IIlt;io <\1' 1'0l1l

,)"a
Ú l rirc

dOl'ia (,01',,1 do Cilnt"bili,1;t,jo <\0 TIJo,')lIl'O N:J.l'ioJl:l1 <\:LS con\';\s
dO"lI111on\.:lI1as ,\:l I'ospocl.iv," d,;:,t"'Z:I, 1'(;c.ollJ"II<\" o clli~:J o
s:J.1,!o '1ue houvor, loro '[110 I'Ril',i:" ,'rJlI<'!lli<\o o sorv iç» '1 110

.letcrm inuu a abcrtura do cl'etliio,
Art . 12'2. Depois di) ,1ovid:llllOlllo l'roross:tdos todos os doeu

mcntos comprob:tl.ivos .la rcccit.i n dl'spez:J, dn C,\,b, iuoz , ser.lo
CRtl'S roruottidos :l l iircctoria (;OI':t1 <\<) ConL:lbiJi,l:ulo .lo Thcsouro
NII<JÍona! com IIS C0ll1l'0l(;Jlios l:lbollllS, afiui do serem as
rcspoctivns iinport.uu-ius COIl\r:niolllc1I1Cnil1 oscril't.ul':lIbs;
euvin.ndo-so nu ruesmn o,'c:l.'<if(o 1Ii1 '\!illistl'rio d:\ Ag'l'icu1tllr:t,
Commcrcio e I )IIl':18 !'uiJli,'as LliJ,o\l",' d"lIlilUsl I':: liv:ts ,h! rccoita
111'1'I!ca<\adl. o d,'sl"'z:l ,:li'cCIUlld:I,

~ 'J.o () illlfllll'to (!:ls eonl;\y d(~ dll:;l)(~z:~ I'olnnuill;\s Ü COllLl

hil i.l.vIo ,lo TItUSlJllI'1J SOI':l "I'c,lil.:I,lo :1 1~I'I'''l'l.i''''1J u 1\ 11 ('Oll I.r.«!o
eo111 ~L l'OlHht no dCCll['SO do CXI~]'('i('LO ~ 1(~Y:Llldl)-Dn à eOllLa do
c:vl:t Miuistorin II illll'lJl't"llci:\ d, L,,[!;'~I\,nllll:\S ulliciaes '[110
l.ivOl'om si.lo oxpoli.lns RI~."'llldo " L:lII!'lh o d,)(;11lllülll.os '[110
o d(~lllnllstl·Oln.

S 2," No fim .l» soruostr« lIddi,'i!illftl ".UI':lO ,Icíillitivamolll.u
jusl itlcn.los os ",li:llll:ulll'IlI.)lS '1'1'; li \"I'em Rido kit.lJs l'"jo
ThllSOUl'O, nu fÓrllllt do 111'1, 1211 l) ~r.ll ]':11',\1-:'1':1.\,110, com :1,
I'ODWSS:t ,!as nltimns "IJIlL1S d" tI'''I")/,:\,; rel~olllülldo o c:tiO;:II
Il 'I'h esou rarin neml tI!i uusruo TIt"sr)rll") !i s:tldo 'lul) houver.

Ar}. 12:). As '1":lllt.illS 1I.I'I'or',\,l:u1:t:; du s.vllo do nOllW:I<;ÕOS
011 '[1I:t1'lllOl' outro imposto, R>I",;,) l'e"olltil1:ls :l TIl<JsOUI';J,ri:l
üorlll tIo ThcBOIll'O N:lcioll:tI ; s.'ndo :I.S do j'l'illlüil'O SOIllOSt.I'O
nt.é :.li dl) J\br<;o tIo f;cgul1do, ,~ ~é: dU'ilo até :m ,lo Sct.cmbro do



,\I:I'U,; DU l'ODEI\ EX.ECCTIYO

semestre nddicinnnl ; Iazcndo-se ú Iiircctoria (;8]'[\1 de Conta
bilidade a devida cUllllllllniciu:itO ucompuuha.ln do ruua LtiJel1a
dcmunstrn tivn dos rospocf.ivos impostos.

Art. I':li. Dopois do i-ounidos e coufori.los to rios os talões o
llI"ppas dn rcndu de c:uh moz , se r,"1 dlns enviados di rcct.i
incute Ú Diroctori« nCt':l1 da 'l'ouu«l« de Contas do 'l'hcsouru
Naciollal, nfim dn '[lw esta, depois do oncorramen to definitivo
dn o xorr-icio o em vist., dos mesmos L>1õos n dos .locumcutos
.lc despoza rClllcllidus :1 Uirl1,'lol'ia rlro ('lllll:lbilid"dc, IJl'O('c,h
:i dc\'ida li'l'lid:\I;ão e lom:lda d" CI)JlLis du rcspocl.ivo «nix.v.

.\1'1.1"2;', U ajusto du ('o 11U"J CIIII"\ " nq"'1'li,:ctO dos Tule
gl':lpllilc< do lruporio e :r, ,tdminis!I':lI,'llIés ldn,~I'apltic:ls osuau
p'eira;, sel'ú, f"ito ,'ob a i nuuudi.i l, " e"dllsiva vespousuhil idudo
d'l IJil'l.'clol'ia (;oral dos TI.'lugTa p!Io, 'é subord tlwdo ús ]"(.'gras
w't:l til ida," I"la Cony"n<;iio in tern:\I' iunnl de S. l'elcl',.,1 rllrg'O
e su.rs ~:11\'('ussiv;lS rov isõcs. COll('(ll'lUe () I '(~('l'eLo n. (;701 de 1 do
Outuln-o d,) 1877. e do nll)C<I1IO 11111110 o "lI"onlro de 1'0111"" d:lf'
c:--:I-;l(:lj(':-j o n trc ;-~i : podnlldo, ('I!fl'{dalll.(l. ;\. Ilil'Pt'lol'ia ~ldJlI\(lllcr
:i :qll,,'ci'":'1II do .\iilli,'II'O d:I.\PTi"II!llIr:l, Couuuurri» e (]iJras
1'1I1,]ic:lS (PU,]'I"')I' fIl'erll'J'f)lIei:r l'ld:llil":r " (~"S" a:;,slIu'l,lo, '!'ll"
"lIa S(' j'IÍpuo ill')L1Ill['cLolllC' [I:II':I1'r:.',oll',,1' por si,

Ji't'Ccudu('r70 da ta.cit (~CSCi';plUi'tl!'r7udI( .vccit« G dc:)} C~(1.

nus cstoçõ es I~ disti'7~ctos

,t1'I, I~I;. l'\:lS CSI:lI;lles lelugT:I['iJic"s r'II,i') ]'(,udiulCnt" II1('ll"al
:1 tti nja (111 exceda ú Ip,wnti<1 de! :1 I() ();.; , :1 :llTe":ld" dto d:l Li xa
o csc ripturncão da receita e de"l'''z:! liear:; :i c:u:!.to (' ~ob a
innucdint, l'espolls:lbilid:ule de IIIll íic l. eO:l(ljrlY:lllo 1';,10 ll111ll1)1'O

de aruanuo nscs '[IIC o d osouvolviruru io rl« serviço rcclauuu-.
l'arngmpho u uico. Nas e"I;;\I:'-'us do rcn.limo nto iuforior ao

íí x ado, ealJOrú:lo ('IlC:lrreg-:u]o da ('St:lCitO, .iu x il indo pelo :1Il,jllnto
ou ;l(ljlllltos - ~1 os tiver - a C(JIH'alJ1:a f' ('S('l'ilJtlll':l(:~i(l I'ofe
rid?~.

.Yrt. 'L~7. A.' :Il'I'e":ld:l(;it" da l:l x.: dC\"I'I':1 pl'(\cednr "X:lcta
r' ]'igOI'OS:1 al'plic:I<;i1o d:\I; L:lI'ifas oin viuor. l'I'(':,hill,lo sobre
I) elll['I,,'g:lIlo '1111' I'l'u(',,,Jr:r :i ('ollram;a a 1'I 1"I'0 u"a iJi lida de dos
errns '1'W fUl'f'ln el1col1ll':"los, 'plf'I' eUI relaçüo:1 tn.xa p orton
c onto :'ls Ii nlu.s do E:,:I:lIlo, 'jUO[' :1 '"'I'I'I.':l.d:,,1:1 JiO[' ':onla dI'
outrns lillkl~.

.Art , 128, A c'.-;(~I,jpLllral;:io d,,, 1'~la<;õe~ na parte relativ.,
:i arree:lIlac:ão ,h tllX'1 e 1" g:lll1011lo (b~ dospozas fjuo lhes
forem propr-ias. /'oll8lanl ,los tal,'l's, mappa8. demonstrações,
I '1!>(,/lIIs, livro«, 1>:>1:U1I:('[ "s ou (Irl:ll'sljtler outros documentos
'I uo Iorrnu <:rea<los e «ujr.s 11I,)(k']os, organiza,dos ]Je/:t COIII:Il
h i lid.ulo (h ]{,ep:tI'Lil:ão, I: iv«1'0111 a IlJiprovaç:Io do dircctor p'~I':il,
em It:lrmonia ,'011' a dispof'i()o do ~ ~n do art. I O\) .

"tI'I.U\l, !Jentl'o dos Lres prillloil'os dias de eada lIlUZ, o
fiel nas m:l.aç'ies no ([UI' s" ['()i'l'l'I.' o art. 12G, O\l o eneal,["'p:ld,,
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nas de que tr.ua o pal'a,uT:lpl!l) Illli(~f) do ruosmo ~lTtigo, otlc
ctu:tl'ti. o pagalIlcnto dos vell{'illlf~IlL(jS do ['r~spn(,tivo pesF;o;d e o
do (111:1,ÜSfluOI- nu trus d(lRP(~/,;IH qll(~ ll\~!'I(~ll(;;\lll ;i cst:I,I;Ko o
tiverem Hi<io previ:\I\lunto :lIllrJl'iZ:Ldls,

Art, 1:1O. Nos pl'iltll)iI"OS r'illr',O di"" d" ,:;,d;l 1l1'·Z. deve sei'
1'0lw.ttirlo :í nil'ul'!.ol'i", o h"J:, 1\I'r'II' rJ:, j'('r'r'il:t r) dIlHI',)Z:t do
JHe" .mtc i-ior. aeolllpan h.« lu df~ 1,1 li h I~ ll~ .lucu mo n l.ns.

A,'!;. J:H. Na:-5 nsL:l(~,líes (·,11.iO j"(~\ldiIH(\llLo 1'1"11' supo rior a
dCKpeza Iln,'ol';I() ~i)l' (11111"1\,1...:'11(1< "\1) r'll(~I'(~ (11) di:-.:ll'ií'lt) os
I"OSI)()(.t.ivOf; ~:dd(j8. e () i'el'jllil df",I:1 (\llll'(~'~':\ :u'()llIp;\1I1 L 11';i

o balu.ncetc. (l(~ qne ITa!;:1 (l :ll'Li.~'I~ ~llll('('ndf'Il!{~.
Art. 1:3"2. Qrwlldo a l'elloll:1 :II'r',:r';r'[:"!-t túr irlêltllir'ir'ntu p"r':l

o eomp lnto p;q.~'atllcllto 11;1~ dl':-':l" d:1 SC!';\ o (/r'fi,:d
HllpJll'idq pclo chf'fo dI) di~ll'jl'll) ;'1 ['I"lrll>~i(::11) f'lllJlI>(l.~·;\,d()
t'()llIIH'!('llt(~, (11l(~ S(l .ulr. iuli-: 111,j 1111 :11'1. I!f.l.

,\J'L. l:rL T()d()~ 0,-; dl\('lllHl'lil'I,; di' dl\S[WI.:1 d:u'~ (~~:I:I(JIUS qll(~
se :lCll:lt'eln c()!npr!.]\(~lldi,!;qS 11;1 r!isp{)~;i(:;lil df) ;1 rt . l:!l). dn
V(~I"~1() Ht~l' l'lllJI'il,;tdu:-::~ :\1t!c:-; ,li) ]1:1:':':lilll;IIIO. p.'lo elt(':lI'I·t~.::<\llo
da (~~la~'fio (ln(~ dnsig'll;ll':i;1 ll'jilll,j:1 dllS d('s('()I1ll)s ;1. rltl ü

eslivl'l'Olll SII,iüiLllS. dc~ ('llllf()['ll1i, 1'll:11 :11') Ilrd(;llS da Uil'('f'tu-
ri" o ri,) clt"f" do di~tridfl,

AI'L. 1:14. Par« clIsl"io r1:rs ""I"r'<",,, llfl '[IW "fllJ!'el'lIe no
sou expedinnto, fic.uu (!SL;t111·11\I'id;l~ ('OIISig"ll:ui'flS rixas c
1Il'()pol'ei()}wd:l.s ;l illlporl;llh'.i~l 11" ''-:''i'''j','ll ;lv:di:HLl COllforlllt~
a lJI'(lelll (l:\. est:v;:io e dnJlll'o di),,", liIJlil,'s lllinitw) do 11)S c

ruax i 11I0 ,lo ~)U::;()lIl).
Pal'~l.gr(lpho n n i.:o. A e(lll~[' lJ:l,I·;-;U ~wr:t :\,])on:liLL tnelt:--:;l,l

mente. l11cdiantc recihlls f',(l!ll() I": dl~ Y(~Il(~irl1elljJ)S~ <In elll';ll'·

l'ügadd (1:\, esL:l(.;,ã,o, lHll' eOlll:l. dd I[u;d (~(qTU],;11) t()(l:LS ;IS dos
pezas miu.las, courpra de Oh,jf~{'t{l~ <ll~ u:-H,t'ipt()l'id e do o xpo
d io nte (lUO não fOl'('IU do typil illlpl'(~'''SIl : lil':tlldu o liH~,,,,1l10 en
carl'og:\"lo resl'rJll,,:tYcl [l''!:' I,dll ,I.. r,lro,'lil'" COI'1I0~iI1l0ntf)
desses objcctos.

Art . 1:33. Os fiei, rhs r'sl.""')I'C rlr:'.r·"r ser tirados ria e1asse
dos telographistas e ~(~J'âu d{~ /lIJI'II';I{)f) do :\Iillistt'l) e ~ce!'c
tario de Estado tIos ~\(',!2.'(H·jOS Il:L .\"_',-['il·1111.. 111': I , CUllllllOl'cil) o
OiJl';l,S Publ.icus, mod iauto 1'1'01'",1:1 rlrr rlirr:r'lrrr ;";1'1,,,1; I'l'Ost:l
rfi,o pura 11 tn :1. Lrircc í.or in da I~ (']1'1 di \::111 Ii;'lh;;\ i.lo non , c.i l
(~ldad;l. sobl'n o t'Ullflillll'nV) 1Ij(~1l,,;11 IIII!' li\'('!'f'JIl d(~ at'I'c'cada/' ~
dnvewlo os d(~ fúr:1 Ih C(')I'IL~ ~41'!' i,r"l'\ill 'I, IHl!' i!l,!i(':l';~\() IIIIS

I'hel'r:s (Ir, d i st ri«to.
~ Lo Nas n~ta~;()es da, CI\I'I(~ 'P]':LI) 1,!le~ inuuc.l i.uame nto

subordinados à spcç?\.o do clllll:l.hili,J;l,Jl\ I~ t~lll.l'e,S";:lI'íío () ro u

.limeuto au caixa, me.linn to rt~I'i!l(1 \ll'()"isrll'in, nos pr'azos 11"0
fíJrnln marcados pelo' llil'üelul' ~'I~I'all dC'lltl'lJ de cada Inoz :

e nas de fiíl':L da CÚl'tO fkarll illllrlr,r\i:rl:tIllrJJllO sujeitos aos
chores de distl'icto, pot' illtül'[IIPllll) di 1,'-: 'llta,):" llJ'ü~t;ll'flo eOllt:ls,

na forllla dos al'ts. 1:l1 o \:llí.
~ 2.0 Os :unanuenses Il:,s "sl:Ir:,;r"; snl':I'o llollHlarlos jJI,]O rli

roclOI' geral d"únlre os V~l(l8T;lllh:~t:,:" f[lH~ ti\~(~l'elll bons spr'vi
c.;.()H, C na falta, desl.c~ ll"nntt'u os <illl~ ti\'I~I'nlll o]lli<io boas !lotas
do applicação na anla trllogT;,piri,':C. r:onfil'liladas por appl'o-



,\GTUS no l'u\)EH I:.\ILI'TI\O ]:17\1

va~',n:() nos oxruues, I! au xi liurã» os fieis ('oul'Ol'lIlO :--;P <-H,'ba pro
I;CI'ipI') no a.rl., 1'!6.

,\1'1, 1:]1;. AOH chofo« ,)p disll'ido COlllpCIU :t illllllcdi"l~t Jis
c;t1is:lç:1O du l"dos "s li vros u co!llns da" nsU,ç,jes, U SI'O ]"('s
pous.ivuie pol.i domorn JII) I'l;CloJ,ilJll)lllo dos s",lrlos que estas
I't'OdIlZil'()!lI, d,' hanuou iu COJJl o disposlu no "1'1.. r:l.

ArL. [:17. 1.jlllUldo nas esl",,"'s UII disll'ielllf, cxislil'lllll ob
jl\(~lns i nsur-vi vois 111J(~ ('()1l\·(~1l11;1 S(ll'i~lli \'C'IldillIlS o ll:ío !I0S:-::lIll

I;CI' !'aI'lllllUllli' l'uI'ulltid"s ;i, III'1'CI'I"!;"';\' do JIl:il"l'i;,J. us cllef!;s
de dL~ll'i\,tns disporftq dclle:-:, S(·,'.."IIIJdl; II'~ l'l'ilH~il,i(Jf:) cslalllidu~.;
JII) arl.. I·Hi. e I'l'cdilllrilu <i ])il'I'l'lo1'i"" I'l'U<!III'II) da \ellda .

.\1'1. L:-H1. Tr:s JlJ(~zns nllte~ do l~otll(~'.·I) di' c;ld;l c\PI'eiciu, oc
VCI'i"ln os (.Jj(1rn~ de .l ist ric tu (~II\-i:lr:l ilir'PI'\lli'ia 11111 Ol'í';tltlüllto

(L\. d('SP(IZ:l :1 f:1/CH'-Sü 110 m esu.» u'\('l'l'ic:in~ :lenlllpaJlL:tr]l) de
u ina l:dJI:U:l- d;lf) llllidndl'8 di: lll"~ll:()~ 'lll(~ .')1~l'\-irUlll ,k I);l.se

p;JI';L a ol'g:tniz~ll;,:l(), do Irl('SfJl!1 111'(,::11111' 11 10 .

..Arl, tjl,l. J,\.ll\lll do ll!il l ivr« dI' '-'unl:l l'UrI'Cntn, nH~['ipt.u..
r.idu S!~,~'ulldo 0;-.; lWld(!los n iu:-.,Lrll;'(:(l('S d:l {,1I11la!Jilida"le, ap
11/'OY;l(los 1'1'1:1 [li"I'I' LI)]'i:r, ell) 1[11:11 "Cllll'l [.01':'1(' ,,'Ii{'ia. m on su l
mo nt«. dO\I_'I':lO O~ (~11c:'es (lp disl.l'ieln ll~l' os l ivr.» l)(~e(~s..
:--;;u'ios pal'a () bn\:luH~lll(1 d:1S di\n!'~:ts v(JI'lwH de l'e(~eila e
<las <ll's!,OZ:lS .lo d istri c tu : l ivr.:s rio onel/) c,lra!Jirão 118 la
bell as 'l'll~ ,Ieyem <lcOlll!,an!J1lI' os dOClllllOllluS do receita o .lcs

{'uza do carla iucz ,

Art, 1111. A 1tl'I'ccad:,,::in ri', Illatr'I'i:lI ler:i. Ü 51'guiJll.u !,,"s-

soal :
Un. en('aITêg'udo.

Um :tjll'~"~IC.
Um escrr vao .
Quatro amn nuonses ,
Art. 1,11, () l'llG;lrl'eg:l<lo do lIl:lterinl. sou a.iu,1:lnl.o e o

t'SCI·ivão. S81"811 11llIl1()adílS JH!lo Jvl inistr» n ~(~el'etal'i() dr' I·:sla.do
d()~ ~(\! ~"(Wi()8 da Apric·IIILllt·:I. CI1llllllt'l'ciu () ()1)1':\~ Pllhlil'as,
pl"e{'I'{/I'lld() PI'O}lOf-;l,;I, do dil'e(~ll)r gC'I':d: sl'lldo os :llll:lllIICIl

::;cs d{~ 1i001le:u,'flll elo dil"~ct.(lI' gr'l'al, e dt~vcnd() CSl:l I'ecahir
S01>I'(' tn1ogl"al'ilisLts 011 1'1·,i1.il'lllltC,~ .iCl u pprov.r.los n« a u lu
l.elegI';l phi c.«.

Art. 1,1!, () <:l1ca I'!'e~'ll"o cio 1Il"lol'in 1 ,; I"OSl'IJ!1,;1\'c] pela,
gll:.tnl:l. (~ ('oIISel'Y:l,(:V.o d()s 1l1(lLI~I'i;IO:::; o m.iis IJhjn(~II)s 'jlJ(! lhe
j'urelll onLr'ogllu:-:, u lC'I';i" a so u ctlrg'o:

!'i l,» ])"1' "l1ll':\,'!:1. e s::iJilh a 1.0"1' Il IIwlo"i,,1 p:1I'''' 1'IlIl~tl'IIC
(;ào c ('()IlSOI'V;I.(;:íu d:lS li u hus ~ IJOIIl ('()UlO P:L!',l, :l,h:I~V'ci ..
mo n to e co nstuuo da olIkiIl;t, n d:ls ust:I.(~ÕeB.

~ -!.o Fazul' nru [(llUPO () podido {lo rOI'nncilllonto <In uia to
rin l de "0J1Sl11I10 orrl i uario p",r,l ']IIIJ ll;lO k.jll f,til:, 110 ""I'l'ri
\)]()]IIU.
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::'-i dI' l'(I,ll}('~S;\ do
1)1i) !lO \11'2';11' du

'J~) (I l!l,\l;'I,j:ll, (ISIJ,,::hidil dllS

\ () i Ji !\'; ;;J(!III,) ,~'I\J',\ I ti:j, n l~['l'-

j)l,!i,','

" ,
"

! .' i' , I I..~ :1," i .~' :\, (!:' i-

di:·~l~,;.(,tfl:'~' .l.. o!lkJILI.. (~ ('('

"\1':. 1:-) { , ("'lUP ,[('-IlH ' :d'
sI.') 1":1: ('I' :1'<"';"111 '],1' Il!l)

'o : ) l' )~: • :1 11 ' \' :1 n ] '1 I); J .;

(1; (';\1 11\1(\ 1"1:' I "r r':

I-:H1;;,':\ } :

.\1'1;. 1,17. ,\" Robrns .lo 'lWdljll'W mn l oriu l snn-i""1I jlftl'rL
eíllll])('il<;ll~ :lS faltas d~ nu ír». 1111{l~;1l1lflllln no 1':\:--:0 d'l ho
1I1Il,';"011l'lrLuL: JLIS (\~Jleei0f:.;.

.\1'1. I !'-), .\ ll(lIi1(,'1cLdill'" ]i"'" cSj,,'eifi('nT () 1I1:tlr.'ri,,1 8('I':i
i uv.u-iuv-l , (I ;H!")ll!,;~d;\. DI))a, 1IIIid:\I!C~ [';11',1 n s c n l r.ulas <h
('('do lH:!!J'I'i;d. po\' (\S,' \ JlI(\Slll;l .r ui.l.r lo S'~ e:qn'illlil';Ú> ns
(j 1;lií: idl·ll';; :..; ,11id;IS.

. vrt , i Ji,l. n ;I.iwl:lllln :ll1:,ili:'l',j () 011(~;1!'I'Og:,dl) do mnt rrial
l) o ~-:ll:)Slll!lil';i ('lll su..« I';dl;ts (' illl1wdidl(\!llns.

Pai-;) ) 1I:,i(,o. (lf\:llp:'II'-l~lr)· I!(~ Pl'('["l'(ljH'i:l pl'l)Jll()YCl~
<J'sP;\ r"ll ~'(':';\1.

"I.• 1;"','\. () ('''';''I'LV:'':) (j () 1':"~Jl()1i:-: "('! prd:t (·s('I·ipl.lll';l(~:i() d~l
:1:'l'(' ':"1:J('lll dn 1l1;ll"l'i~d, ;1 !111::1 di \'n ('>~Ll:' ~;n)ll]ll'(\ ('lll .l in.,

1\ :l'>-)"i:~d:, n (,:)!l....;I:II·;i. dll"; s~"::li!lll"::'; l i vrns :'

j .') 1),' i]i\'('lll::I'iol dl l Ir),! j li 111:,1 1 r'i:,j (' nlljl'('t{)::.;:, (',;ll',~'() do
(' 111',1 r 'I' ';ld" :

.) [)ll I";':..:.i;-.;il';) ,h:-; C:lI'l'lt';!'; dI' ["d.1) (l 111.'Ü(\j"i;d l'r~('(~l)jd()
tl':J' i:) )'_ 'ri II z i, li) ;l. 1ti I l(~' 1:\11:) 1\' ~'('ll' I.

I )i': ~ >: i L \i l' ~ \ :

d 'i - ~ 1,'),

~~ '~!.') ;\r('j\i'\;l[' (\ 1."1'('ill 1 '1:1 'Ir,1"!!l IJl'did()s ()1'i~"ill:ll'S dopojs
d{~ !'()l'll,,,,,ido<, Cl"!:ll',li-; d(t 1 'lil']';;11 l'ecolJiilo. dllj!ois do
('Qnf"t'iihs ('d!l~ lo 1'1"..2 ":1 I;) (]~~ (lJl~'()I.lllll(\lld;lS a IluO se
J'(~i'(ll'(' ():~;)I do ;'.1'1, j!J:L

~ ::.0 COld'l'j'il' ;lS ('ollill::i d'L-; !,())'Il('I'ndi)I'(L, (':IlH ;1,'-; (\ll! 1';ld:1S

l'ilil:<L:lIlLI's do 1'(~SIH'('Li\'() l i vr», 1);:1';1 ~<(ll'njll pli--:':',~·
~ ,J,u ()I',~'alli;-:~ll' no [1111 dl~ ('::da ~)"1Jll'sL!'() o ll:ll:.~ll(:() g'l'l';ll

,,1;IS (lllLi':u1;lS (\ "',thid,I~;;I. I[nn s» l'i.'f{~l·l' o ~ ~lo do ~11'L. 1·1·!.
~ :).f) F01'1l1:1hl':1 lllJllli'llel:lllll';l Ill) m.ur-rin l . P:II';I. d"pois

riu :lP\ll'()\";ul:t pnl:l J)il'I'('[Ol'i:l. S"]' illlJl;"·~.~S~L p disll'ilJltid:l ;H18

o'h('r(\~ dn (li~dl'i('l() U Ot}I';ll'i'e,'..;';\f]os (k 1'~l.;lÇ::tl).
~ (',.'1 llistri[JlIil' ;l():, .uunuuousos :1 1';-:(,I'iplll";ll::ll1 dos l ivrns

a.u x i liu r:s e :1 ('()Il('('l'i\]j('ia n I'LI...:~i!ij':l(.';íl) dos ()l),il~('I()s IlllP
l,ivI'I'Plll PllLI';ll!:l, 11;\, :ll·j'(W;II1:1(';-'().

,\1'1. F)'!. () ('S'I';Y:io 8"1':1. ;'lilSlilllido 11:1:; suns [',l!I,,~ (1 im pc
dilllClllos pnr 1]111 :Illl:\llll('ll~(' (ll'si~>lladn Ui'lo dil'('I'!'()I' g·(~I';ll.

"'\1'1,. 1:-):;. ~~('l·,·l. L:llJllJ('lll d(lsi:-','ll:\lln J)('i') dil'ncLfli' f-;>I'I';'ll HIH
di);:; ;l:lll,ll!II'lI:':'S d 1 :l!'l'f'(':l,l:t(,:~l(j di) lll'I!I'l'i:d p:ll'a 1';\'',0-:01' a
I'SITiIJ! IU';J(':ii) d:L ollklll:1. fi";\llllo illlllledl:t!:\:lll'nln ~Ill)()rdill:l,do
:1 () l,:,I,.:;p(~(' I iv () (~11 (' t\\ .

1\1'1.1:)(, .\ ,'sl'I'ipl'!:""::!!' d:: ol11ei'l:l ('OllêLII':t uns s('g'llinl('s
lirl'(ls:

1." 0" ponlo <los 01"'I':II'[OS. ('111 yj"[,,, d" 'Illal ~~'ãiiíiftlb
110 filll de (',,,1:1 111('/:1 1'('~l",.. li';" 1":I'i,1. 7:~'.\i~,ry'IHf!'fM:i,,}

li .:,'
\\



1:1H2 AcTn~ IH) I'/IDr:H F\I:!,I"],I\11

II I I <'111[11'(\1.:1 s.
li ","1'(1:-:: !): Idl'l';i. (J <liI'i~r'l()l' ('I'oal'

1"1 1'1'1"'111 }ll'llpilS!IIS JtI'IIl /'!lfll'e

f)0(~(·rrn de (·ontabili,lad8. alilH dn '-:;~:' nllf.rl!'iz:ldo () pag:l.JHr\nto;l
fjll(,'S(' rel"rl!'(l () §:~') do :U":. '11:):

:!." j)() rovistr» do t,1)<i"s '" "I'P:lI'f'JiJoS 1f'!egl';lplticos, com
ilJdi(':I\,:lO do sou SYSLülll:1. 1l()IJJl~ di) :tlllo!'. ll:rlil('[·U.~. dal.:1R de
enll':\(la c snh i.l.r, pl'()eCdl~Il('i:l~ (~,)('sliJl()s ou ollLr()s Ii'Cla,I'(l('i

mu n l.os qlln forruu '·on\'f~lli~'nl'\.l.l:
:~.II 1)0 :1~:-.;nllt,:llJlPlll<l d/I I()dll fi lllalnl'i:t.! fI r(lITillllr~nt;1

(lllll';ldo~ ~

.1.1) Ue pl'odlll'I)'lq d;\. ollil'j 1):1 ('(lI)1 dj'~{'ril1lillrt\":lO da JIl?lq de
olqo;\. (' lll~tle ri.i l ;

f).1) 1)0 ClfS(1) d:l'-; {IIJl';18 I'f'i\;l~\ 1:1 :1. I~nll~lt'li(:i'i(l:

lt ll fln ('llrJll) do,"': ('llHI'I'J'lo< l' Illl':I< r"il;!:'.; ll:lr';l

(lSIT:lllh:1S, l: j1"I';t ll;II'li(·!IJ.ir'ps

1):u':I,~-l'a{lI\O u n i-:«. \](1111 (lr,:.;!
011!rll~ (11[(: 1\llt'~lHht IjI~(" rr

.l.. nlii(·jn:l .

.'\r'l. 1~')~. I':lJ';t 1I l)IJIIl :lll.!:Jllll'llj'l (~ Il:I!'lll'Jllia jl~l S('J·\'il'll PlIU·P

;1 ollil'ill:L I' a :lI'J'I'(';1!/:I":1 1 1 11r) ill:llnl'i;II, jtl'(:S!::II'-SC-'!I;liJ 0;'3

r('sp,~("ti\l)f-l ('lllpl'Clg;Hlo~ IS itll:ll·jJI:I!'il~',:-.; Ile 'jun carOCeloeTll;
pl'lwl·d(~lid(1 :t \'(~I'i!ie:l\J)('S o 1,;!I:llll:'I:~ :--'\'IIIIJ1'11 I[ll!' :lp[1:lrüCOr!llll
.luvi.l.i» (jllO tor no m e~-.:;"";1 IlI!·di'!;1 li'" ri»,

CAI'ITI In 1\

AI'I. rrli, Os vf\lIt'illJ(~ntJj.r; dll.--: 1'lllPI'(".~·;!.]r\s d;l J:('p:ll,tit..'~l() (los
Tfll(~,!~TaJllt(ls SI'I';-IO os d:l 1:11)(111'1 :111[1 \:1.

~ 1." i\O Ilde,/2,T:\ph ts[n I'rll'" I':'f' , l'!c) d(~ (\Sl.:lf..'fío di' la 011 :!:l
ord"IJl, (,Olllpl"·!tellllitio 1LI l!j~IHI~;":"~ rh) jJ:tT:lf:T:lplll) un i.:o do
a rl, l:!'o). RCl :ll)(lIl:L1":i :t :..: ·.:lilll·:I'· :~ddil'!l)lI;il rOlH1SL:lnt.!~ d;l

1,;[I",lh.
~ ::,11 .\0 Ülllll\'Cg-:\I!o IJII{' sl]fJ""li~ll;l' 1)!III'O, ~lf'('111111d;llld() f):--;

Hl'('Yi(.'OH de' :lJn1)(IS. RI' :tlll}ll:t)':i:1 lili(".<,':-lO do Rllhsliluidflo

~ :LOI ~.') [(!l';i, .l irr-i!» :i .~T,dili(':II::Ii) I~ 1111/' ~'sli\'nr oru ('!r(lelinl
(~;';:(ll'('j"l(), sa l vo il11:1llriq l"?!' IH'kl11 ~',II' ~h..:li\lw elll ('nlil

mis"5:lo IH'h Ij1/al n:lr) Il(1I'{' ,1), \'''1)'' 1111~IIL!), (HI ~llt:tlldr) :úr'
/'!I:ull:1(lfl a H(~I'vi(:il jlllldir'll .~T:)IIJil '. /'!i1'i:_"'I!!il'ill pl)l'lr·i.

~ .l.0 .-\0 ÜIIlPI'c,.:..;·aLio PI'()IJ1U\' i./Il rlll tO('III(lvir!'I. (' h '111 a~SiJll :)(j

qUI! ~'(')1" ru.vnd.«!» OHI :-::PJ'\'il:r) J 1'°,'1 1111:t1I{ll 'I' I(),~:II' di:--:!;I,llLr',

SP/';lO :ll)()Jl~\,Il:l,R as dl'sIH'/:IS (1 r' l'O"tl:';["lI"lf'.

~ G,H ()s qllf~ viaj:],)'lIJil 1'111 (\JO\ il'll 1"1':111 Il:1S--:.'l,'_'"('1ll !";T:i1l1if.:1

lloS \,:lp/l/'(,.'.; I' 1I':l.Il,--:p0I'Lns d)! :11/11.4' '1:1:, \'i,'IP"('flS P(W 11'1'1':1

11111:1 d i.rri. 11;\ "Illlfol'llli<i,,<i,· <i" 1,1",/1:1 i'IIII:r.
~ 6.° .vos elllpl'I':~..:-;ld(Js llllf' Ji!'I'~~I:'l'l"llt sl'I'\'i(,'n~ (\'\Ir:lol"l/i

n.u-ios, :lpl'l'sl'nlando l"alJ:t.lIHls I':---:Ilf l l ' i a l ' ;"': !' 1111JJn/'taflte~ snhre
gC'o<1{'Si:l, g('oi().~"ia, lnilH~/':]lo!..~:i:l, hrd,:lllil',:l ou zf)()I(),~·ja. ('.onC(Jrlllí)
:l~ i ns'-!'ueçõ()s 1'(~(~(!hi(lils dll ,Ji f'r'r'to!' .!";'('f-;d. SP]'fí,() confuridas



gr~l.ific~ções om relação ao m ori t» .los trabalhos, ~Ió /) limite
m:crr-a.lo na. tabol la .

~ 7," POl" serviço "xtr;ulI'dinario. 'IU"I' nas estações, quer
nas linhas, n:J o/licina (] em OIII.I';lS s"c"'õcs de sorvic», (,,',,]1'

o clire<'lol' ,!.:'el"',[ .i.hona.r gT,d.ifk"çi!l's ('ollfol'llW a. ttlwlla•
.\l"I. 1~)7 Os ClllpI'I'gadog da Rep"rli'J'o (;"l"al dos Tclugra

p lios, nomeados pOl', dO(,I'et" impl'l"i,,] c port;ll'i,u.; do Min istro
da AgTic.llltlll':t ou <lo dir(\(·t()l~ ~cral ln!'(u) di ruilo a ser apo
seTlt~~dos «om :l~ v:lnlag(~llS e (~()J\diçl-lns prosc ri ptns no t"(~.Ltllla
m e nl o da ~e(,!·flta.l·i:l de l':sl,ulll dos N/·g'neios d.: A hTiell ltu ru ,
CUllllll('J'('lO e (lIJl'as Pllblie:IS.

C.\J'1TrJUI X

AI'L FlR. :c; i o Min istr.i c :C;cel'r1t:ll'io de Estudo do, Nego
cios da {~uorra" o hem :ls~iIJl (l da j\Lu'in!l;l, jlllgaretn COHVü

n icnto, l'0dorfio mn n.lnr ari,lil' "l(ol'nrtirJlo cios To/rogl':lphoB um
ou iuai-, otlic iucs rio [';"'J'l'ito Oll d" .\I'lllad:l, ('0111 u nu. I,II 1'111:1. de
praç'as pClt'<l aprcudcrcui tdr·.~I'"p!li:(, I hr,oric;t e l' r.iti "a,

Ar'L. I~)\). Os oílil'j",)s r) "oIrI,,,!o., .ul mi tt idns p:tl'a esse fim
fica rão slljoihh ao di ,'0(': to!' ,~'I~I';ll C ()h.':i0r\,.-:tr~;10 as f>urts ordens
e iJlslrll(~çi-ios, e oruqu.urto .iIl i eSll\'erl_'11l S(~l'fi:() eonsidl'T-;ulos em
nll'eelJvo BOl'\'iço do EXt~r('ito IJI111;1, ,\I'lll:irla.

Art. [GlJ. Sel':lo Cll'iII'l',~:1dll~;
§ 1.0 Em servico do (~l)ll:..dTU(~(;',ãu.
§ 2.0 Em tra!>alllUs .lo j'r"'llnl,,)(' Í m on to e de o xplo ração ,
§ ::." No lllaJll!jo dos "1'P"I',IIIIIS, '1""[' ]i"I'" trllegraph~J',

'!'!"!' P;lI';1, l'(~('l)lilln('iIIH'llln do (\~l;ld() d;\.'.; li uiLaH (~ di: ri.~flr(js:t
Ji~·walis;lç;tO til> servivo d;\:...: (';;L;l('lí(~8.

AI't.IGl. SUI',"'lall;!>"11l 11"lrdil;"\OS Il" ollieill:t 1""';' pror'''
derom aos ('llIlcnrtns de :lPJI:lr(llllo:".

.\rt. in:!. Selll(~~ll'al!ll(~llle () dirl'('.lOI' g-eI'al apl'fls(\nlar:l ao
Mi nist.ro ,h f ;llel'I''', OJJ ,1:\ ~larinh:l JJ!tI rel:üol'Ío sO!>l'C o Pl'CWC
diiucnto dos ditos ()Ilici;)(~s I) P";l(,'as, (' os <lne Ilfln se qllizel't~ln
prestar ao St'l'Vi(;ll Oll llídln ~n llUlslr:tr(~11l remissos SPl'ftO
rI:('olhidos a SOIlS COI'I'0S n substi í uidos P0l" outros.

.vrt. 1(\:L OS ,ellS VUIlClllII'lIto8 COI'l'(""lO pelos Ministcrios dn,
Guo rr. () ,b Mnriuh:», 111('11"8 ;r8 .c:r:rtifi,,;lçõc-;, '[nand" fizel'OIll
tl'al>:"'IOS '111" apl'o\,eil.0111 ,i 1;"I':ll"tÍ';ií'J, ',S 'III:ws 8"1':<0 ucsso
":ISO l'".Q-aS pclo :'.linislnl"i" ria ,\C:Ti",t1lnl'll.

1\1"t. 11'11. .Vl torn.i.Iarnr-u!» 11111 dos "lIi"i,"'s se i ncn ml.ir.t da
gtVll'd;t e H)I'jfie:ll;:1(j dll 1.['(\111 tl~II~,~T:lplti('() milit.u, tll10 SOl',l

f)(\111pj'(3 m.uni.lo 1'lU pel"cib l o.st:«l».
Art. In:>. N,l olli,~ill" douII',i h.wor IIlll opcrari" da l~('pllr

tiçiIo r1~ I ;llUl'l';L nnl SUI'vir:" nlliwtivo. mu nirio d" forla a fer
rauio ntu neccss.u-ia para podei' [U~OlilpaIlhar o trcm te]og'l'a
phico em qualquor cmergcneia.



Art. Hi6. Os militares destinados pat·,), estes estudos se!'i(o,
durante ellus, considerados «m sonieo cifr,)cti\'o.

Art. IG7. São cousidor.ulo- digno-;' ,lo :tpl'I1l,O p:lI'a SCI'em

,ütowlidos pelo C,ovcrno os SPl'\' icos (llW as uutoridudus OI! par
ticulares prestarcru par,), a conslt';ll'I:,io e co nservnção das li nhn S

telegl'apltieas, e pai':; t'II]O !j"allln 1'''1' con cor-uoutc no desl'u
volvirnon to Ih t.clegl'ltpitill, elceLl'ic~" no Hr.iz i l.

Al't..JGK, O d i rertor geral p]'olidellci"l':i. rO(jui+;itallt!o do
(Iover-no os meios necessat'ius para :t fOl'llwç,iio do urn» colkc(:iio
de madeiras qllo em diversos IOg'fLl'es uu-l h o:' rnsistn-oru Ú
acção do tomp« como po;;l.o;; te!og]"qliticos, I' bom assim, para
so estabelecer 1!1Il IH']'\'ll rio CIIHl exotllJlb ['CS 'iull pc rm i lIn ru
:1 sua classificaçúu.

Art. Hi\1. Para ox ecur.ío do "l'tic:',j ante('(·c1olltc dar:, o lli
I'RctO]' gOl',,1 as illstrlll',ç0es llol'essHl'j"s :lOS insp ocLorcs , O!l fi

'[I!Olll in.-umhir osto sorvi-o. 1[1101' '[1I:\Illo ;\OS estudos do campo
c n.n.uoiuicns, quor qun.n!o ;'IS {>()Ildi(~ões d(~ l'esistoncia, vo ...
gotaç,fí.o, ida.de apl'oynit;t\('l. lo f)S lllCÍI)S mn is (\flie~lZ(\S de RO

uíilisarcui as madeiras.
Art. 1/0, A Rcpftl'ti':f'o dos T,·j"C:T:1phos ()[':i especial r-ui

,bdo nu ('o!lo(';tl;ão das liuh.is. níi m de 'llle llftO pl'l;.illdiIJIJeIll :1
propriedade l'al'lir:ular, e dovr:l':i l'ep~ll'a]' 011 inuumurzur os
drunuos cu usados ,lo '['Pd, [IH']' n.uurcz a 11110 soj.un , .v'quel!e
quo se julgar prejudicado l'do e,q[aiJo]ccimenlo do '[1l:t!I[ller
linha cabe recurso iunuedia to ao (;o\'('ruo.

Art. 171. E' absoltü:\l1lGllte vo.lu.do a 1[lwllp18r companhia ou
omprozario a.n-ecudar ta>::. tolpgTaphil'a Sl·1I1 ox prossn antorj·
zação do Governo, ouvido o d i rector p'eral.

Art. 172. Sento obso rvudns to,lns as disposições constantes
da Couvencão o Rogllhnl('nio illlol'u:II,ionaes nnu cxos ao pre
sente reglllamen to.

Rio de Janeiro em 24 do DCZRIllIt)'O d" l8KL-JosrJ Antonio
Saraiva.
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Di rcr t.u ~cl'al'.""·"····················1
Vice-rliroctnr ............•...........•••...
Scr rot.uio •..........•.....• · .. ·•·•··•.··· .
Chefl' d:~ e.onubili d.u!e .•.•.•.•.. _••...... ·
(;ollta(l~.lr....•.•.•..•• , ..•••.•••..••...••...
C;d\a . l.ill("/~lindo 600;) para Ill\oi'IL1::, uu

1:l'al dlc;lçaol •...•.•..•....•..•.......••..
Fiel do eaixn 011 lia" C:"t:H:\II':; ••...•.•••••.••
lI) r~r,rilltlll':lrjn•.•.•.••••. ~ ..••••..•.. , .•
211 osr rj plu rn ri u.•.......•........••. , ..
POl'll'il'o................... .1
CdlltiIIIID .• , ' ••.••..

Ellcarrl'g:ulll do Ilj;\lI~rLd .
\,jlll\:lllle Illl di tn •......•.....•...•...
E~f'l'i\'ii"l . . , .
;\ mauuensc . . ..•. . .• . .. . •.... " .
CIH'fr do n rrhi v» l{·{'lilli,·,{)., .
Auxi lin r do dito ;irr..!liro ....•.•.....•..•..•
1:11('1'0 Ib oülrinn. · ·
,\,il1(lanln do ditu ..•..........•.•....•.•.•.
I Hli (·,ia I 11:1 oflieilla •.•••....•.•......
EllgeIlllf'iro-chrl't-' cio .l ist rirt« dl\ l« 1·I:L~S(1 .••
EIl~onllf)il'lI.rh('rt' do dLlrirl1) 111' ;2.1 cl:'bSI' •••

InsJluetlll' fie 1:1 r lassc..•.••.........•... ·•
Inspr-ctor de ~,I Cl:lS,>;I' •••••••••••••.

lll:-prdor til' :~a t1:1SSt' .••.•.••.••.•..•..••

Fei tur•.......••....•...•..••...••.•.... " •
t;uarda-HIJ .•.•...••... ,. .•. .•.• .. .. .• ;tli!.
Chofe do so rvir o •... , ...•......• , .•....••..
Tolt·:-iraphi~ta. do 1:\ rlas-c , ....• ".
Totcgrnphistn de j:1 elassc •.••.•.•. , .•.....
Tolegl'<lphista 00 :~:l classn •.....••••.•.. ,.
Adjunto ,..,. ntó .

~-~--'--:-:--~-.'-:,--------------

Aletn dos vencimentos murca.los na l.aholla , .;;Ii poderão ~;Ci.' aholLllla:-: :1:;

SCgll int cs gratificações:

Até i:200BOOO annuaes. 0:1 ronfo rmirlad e (lo art. {:ifi, ~ G.n

no :160,)000, t aruhem a n nnacs na r o nf'ormi d rule do ~ lo do .11'1. 1:,6.

At(' 3N'OO diarios polo dircctnr geral. por ~crdGo,; oxt rn.ndiua rios "cgullllo
o disposto no ~ 7° do art. t){).

Os O"Llfl't:ls do estações do ta ordem porccbor.lo (iOOSr);lO aunuaes : os (lo
cstal~i)es du ~a ordem 360EO[)O, n os de ;l:1 21tl,~OOO, ta mhcm ali 11 IJaC" Jlro lnf;orr.
l)s (las cslaçüo" de {a o~'düm vunc er ân mais 100 réis por tnlcgrnuuna e xr edcntu
a 10 quo cntrogureur diariameute•

.As d iari as dos í.r.iha lhn.Iurcs scr;ln dclol'lHill.:lIi;l:; ]10\0.:' rhcfcs 110 serviço
com approvar âo do .lircct or geral, tondn-so em yL-;La as r.ircumsta uci as Iocaos.

As eonsignaGucs mons-ies do (lUO trata o Jrt., 11{~ e seu JlaragT~qlho snrão:
110 50.~OO() para as e'''I;u;õrs do la orrlcm. de 10..,000J1~ra a~ de:!:l o do H):~OOO
para :\." d(-' :l,:t



I :"II ;1'11111, :-;"11:111,,1' d" 1111
d,' \lill i<II"'<. ~lilli.,lr" I' SI'

d:l F"Z"lld:l" iu hr i n« dlls
OI,1':1'; 1'111 li i '-:IS, :I,;.;i111 o

1'"I:II'i" d" Hill d,' Jnu.-iro «m
IlId"I"'lld"II"i:1 'I dll IIII{I,'rill .

ACTO, DI) P"IlI:11 FXJ:U TI\I'

DI~r:HETI' 'lo N:Li:i-JII': ;2'1 IJI 1J1:/I:\IJin,) 111·: IHRI,

l>lll'iidl'ra.il!~lilil·,:\fh o uvco s-o dI) 111:1.1."1 1111"'":1.10 fI:ll:l, r.OIII'III,,;,:II\ d:l \,j,I~('lll

I'I , dnJld;1 fl'irl [ll'l" 11:1']:11'11' f,'ill .t n nt

lIpi por /)1'111. til' "IIl1rorlllid:ld,' '-"111 a 1'1:111,:11:122" do enu
tr.u« :'1'prllv:lIlo IIt'III 1)(>''\'''111 li, :iti.!i. d,' ~I d,· M:lill di' IN!'I.
CIIII"id,'r:,r jll,;tilk:ld" li 11\'."',," d" I'I:IZII III:lIT:ld" p:lra ,'1111
I'ltl,~o da vi:lg",1I1 l'i'd"IId:, 1'111'1'" ,da :1 1I di' ""11'111111'11 ultiru
p,'lo p:lllul'le lti.. di' }iI/I· /J". d" ';""11':'011;:' l"\:willll:d d" 11:1
Vllg;H~';i1) :t vapor.

.]0'1; Aololli" S"r;lil':'. d" ~I"I'
pai". I'l'il'idl'IItn do I :"II,,'III"
111"'(:lrill d" K;I:ld" do,,; .\1·,~"I'i",
d:1 A~Ticliltul':l. 1;""I1IH)I'llio "
I."IIII:I "'II tl'llIlid",' ":11':11'\""111:11'
:;!'I di' /),'zc'IIJiIl"lJ di' I i-:N I , (iO' d"

./"'1 ,l/1lo/li" -"(/.I '/I ira .

J'rorora os prazo~ tlxnd..s nas rlausula-. lt I,' H;I di) j)('I']'clo 11. R:l~l, (lo;) 11c

i\larro 01(' IKSJ 1[110 anl.oric.r II ltv. \111111') ,j 1 1:')('11.1 IL1~1"" I' lr lirtu i ro N:II'-

hal PalllldollJ:t pnilIIJlg:11'I'111 l I u.t LII; f 1,-,,·,ljll'f'lh<,

Attendondo !lO 1J1lf' MI' 1'1''1'1('1',.: ;1111" 111', ,ilrl',~du ,In H'lI'lia
Ba,to, I' 1I'Iil"'l'ieu .\:HI,,,I 1'111 'Id,,";1, ('''III'I',',<iul1:l1'iu, du
{lI'UIUIIg""II1I'III11 dn 1'11:1 l.uiz d,' \ ",,,111,,,11,,,,, 1I,:i 1"11' IIi'111
AlllllriZ:lr 'IUI' lI:' I"az'" 1i':ldll< 111' l'I'ill",I:, 11' dll "1'1'1"'111 11.

N021 (ft, ,'i dI) l\I:II".''' di: INNI, 1"11;1 "1'1""'111:11'''" d:1 1'/:lllt:1 illdi
r.uiva dll'; pn'''iu" (' "'1'1"11"" '1"" 11:1 1I"",·,:;id:III,' di' ""'''1"'11
"ri:ll' l':d':1 1'\I"'II,';jll d:lol,,'''. " u.. ,,'" :1'111" I 'I~ "" IlIl"11111
til'("'I'lo !l;lrn (lpJlII~il:lI' IHl '1'111'';1111 rll \;II'itllJ;t1 ;1 ~1'g1J IH1;1 pl'f'~

l"çilll d:1 I':IIP':ÚI p:II'" é',:II'''I,Ii:1 <1" 1:,,"lr:111l '1[1" ('('11'1"'''1':1111,
sej.uu 1:III1(;llll1, da d:11:1 1'111 '111" 1',',1' ""I'J'uvada ;1 ,,1:111 1:1
pn:liIlJiIl:lr da IIbl':I, d,' 'IUII 11'::1, :11,1;1'1<111" 2' "" eil:1I111 1),"
I'I't'I." li, HOzl d,,;j d,' ,\1:'".',11 Ik IN,'I .

.1,,,,', AlIl"llill ~;:lJ'ai\':I, d" ,1"11 1;"11'1111,11, :-;"11:'''''1' dI) lml'e
ri«, 1'I'e:id"II!" "" Clllhl'lllIl ,'" "i 1I i·\ ri ", \I i 11 i'IJ'1I e :-;ecl',:1:lrill
di' l<:,t:1l10 do, N":;I"'ill,' d" 1":'1.1'11":1 " irll""III'1 "", d:l ,\g"J'i
1'1111.111'11. (:IIIIlIIII~I'("io "OI'l'a" l'uhl "'1:', :I,,,·im "I"II'la I'lIt"II
"ido I' f:lI'a eX"'lllt:II', P:d:'l'ill dll llill de .I:lIlpiro "111 ;2r~ "e
l)ezPIIII!I"; "e IXH!. (iO" d:1 II,d"I' IIdl'III'I:1 " '!II l,tlPI'lio.

Com a ruhrica di' :-;,1:1 .\l:J,'.I',.;I:,d,' o 1111(11'1':11101'.
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AIIIII il :\ () nl'/1Il! uunu l \ ]':11';1 ;\:, ("l\ltfl'<SI"';I'; di' ('rl;'-:"lilli'S f"'l'lltr:It':'. fltlll

,!!:tr:Lllth dr juro-. IHI ti;IIlI>1 dOi 1'::,1:11"'.

COII\"indo l'st"b,'I,'cl'r h",,'o' ~eral'O' p:lra a' e"]]('I'So'ÕI'O' di:
"IIO:I,tlll"o' ""1111':11'0', """1 'LI111::' "11 g:lrallti:1 de juros 1")[' P:II't"
di' 1':,1::<10, 'lIh ti'l'lIl1'o' d" 1l1'('I'I'lo 11. ::!I;'~' d,~ li di, .'\"1 1'lIlill'O
di' IH,,;, "1'1. i'), Ii<'i 1'01' 111'111 ,\1'111'''\":11' o 1\,'glll"IIII'1I10 '1"1'
"11111 I'>t,' h:,i\:I, :1S,jO:II:III" 1"11' lo,," AIII"nio :-I:"'"iva, do
:\1"111;"1",'111", :"'11",1,,1' d" 11'1I"'l'i", 1'1 ">idl'lIll' di, I:ollo'clliu
d,' \lilli,lro" ,\Iilli'IIO " :""'I'I'I:ll'i" :l,' 1';'I:ld" d", NI,~",'i"O'
d:1 1":11.","1:1 I' ilill'rill" d"s d" ,\"ril'IIIII1I':I, i:'IIIIIIII'I"'io I'

11111''',' ['u hl irn-'. '1"" :I,>illl o tcn 1,:1 "llli'lIdido I' [;W:I ".\1'1:111:,1'.
1'"I:wi" do I\io d,' ,Lilll'il''' "111 i', d,' 1l('/."llIhro Ih' p"q, lill" d:1
Illd"p"lIdl'lIl'i" " d" 1llIl'r!'io,

Regul~p1ento a que se refere o Decreto ri. 8357

desta data

1111 1:1I'l'LII, I; IIL\:-;Tlllil

Al'I. I," O e:'1,il:" di' ::II,()IIII:III)(l,) a lJ"l' ° i;onrno 1'<1:',
"'II"I'i/adll 1'"1,, :11'1. ::!o d;1 L"i 11. :21;8, d,' li d,' \o\"l'lIlhr" d"
1:-':7;j ;1 f'fllJ(~,'d, I' ~':dtlllli;) dI' j u: \1:-; di' 7 I!/n :\11 aun«, P;II';1 (I

1'<I:IIJt:ll'Cill;"lIto di' 1'I'~"'IIIII' 1"'lIl!':JI", I' dil i.l idn, ""111""'11111
° ~ 2' do ,'il:Jdo :Il'ligo, 1"'1", I,l'o\illl't:'o' pI'Odlldllr", dl~
<1',<111':"', dI' "onl"orlllid"d,' "011' " ,,,1,,,11:1 j u nta " ,',ti' 1'1'1'11
1""1"111", l'I'o'III'it:.d",; a' ""IlCI''';'''''' j:í li'it"" 11"" 11,'11) lJ:ij:IIII
i li 1:01'1 i I li, o II 11 ií" i llill 1'1':1111 "111 "111/1111i '.'0 •

.\1'1. ::!," U rapil:d ;.:ar:llltid" 111'1" 1,:,t:lllo 1':11':1 1':lIl:i ,'11
gl'lillO 1"'lItr:" 11:-111 1'\e"I"":', lli':

;iOIl:lll1iH, si o "11;':"11"" l;vl'l' cal>'II'idadl' 1':11'" llll)l'l' dia
l'i,illl"llle "t,', :100.111111 kilo':ralllllla' d,' C:I 11 11:1, I' f:llil'i,'al',
dlll':IIIII' ;I ..;:d'r:J, 1',dl'liI:ld:1 1'111 11111 dia", :/1'" 1.111/11,111111 di,
"i IIIgralllllli" dI' :I,SI Ir':II' ;

,:,0'11110\ ,j a 1':lp:ll'id:ld,' ,'lllI:lI'·";!, alú li rlu plo ;
I,II!H): 0110·), ,j :J l'ap:lI'id:1l11' ,,11'1 ar-:«: :lt,', :111 If 11:1111'11 pio ,
Acima d,'sl:! q unu tin , "ó pod"I':i :lIIC:IIl"IIlar-'f: o ('"pilal

garantido, I'rcl'l'd,'ndo 111.'1111111,,11':11:;111 d:l II1"'I'",ir1:ld,' rli: ruainr
f:d,ril'a p;lra servir :í lavoura, " d:1 prohahilidnde de r.-u da
Clllllpl'Il,;adora, 1'111 vist« rli; drll'lIIllI'IltllS (',lIl1lprolJ:ilorio, da
pruduccàn local. " d» pl:l1lo I' urç.uucuto das OIH',,,,_
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Art. 3.° Compõe-se o capital gnrantido das sommas que
forem empregadas:

1.° Nos estudos preliminart-s para a aprr~s"nlaf'ilo do plnuo
o orçamento das obras, desenho dos apparelhos o dcscrijll;;-ILJ
dos processos do fabrico de assucnr ;

2.° Na eonsu-ncção ou acquisil:ão dos cd iflcios npropriados
para a fabrica e suas lli:pl)[l(lenl'itl<, na 1:llItl[lra da, machí nns ,
apparelhos, anillltll:S, tcrrt-uos I: ;lI'el",<ol'io..; lleecsstlri"s ao
servico dclla ;

:l.°-Em vias-ferreas (1 n'outros meios de trnnsporte, fI!!r
terra ou agua, para o trafego do 1'1l:';"'llho, rOlllprdw:Juido o
material lixo, rodante e 11111'111;1111');

~.o Em outras des[I,'z;ls f"il'l5, b()/lI! /id,', (I'1e forem appro
vadas pelo (;overno ;

(i," No emprcstimo ,10S a:';Til:llllol'l's nl.,·, tI) % 110 capital
g'aranl.ido, na fúrma der);)rn"n 111) :1I'ligo s"i~'uinlt!.

Art. 4." Do capital gtlJ'anfi,lo !,1'lo E,'Iado snr';i drstinrulo,
nn fl'JI'Illa do art. 2°, ~ :1" da L"i 11. 2(;1)7 de (j rli: Novouihro
de 18m, o valor de 10 "/" parn I'oll,,,titllil' um fundo I'sp"I:i:t!
que a ernprczn, sob S\W l'I'c:PllIlS:dliliri:lill'. olllpn:slal':" a
prazos convcuclonados O,ÍIll'OS 11:11) 1'\CI'dellll':i a H n/o alI ;1I1IliJ,
nos plantadores e fOl']lI;C,'d'il"'S de l:allu;l, 1'01110 adinnuuucuto
para auxilio dos g:lslos 111' prorilli'ç':-II).

A ímportanc!a do omprestiuro po,18r(\ i'xl'elld .dc rlous
torço, UO valor presumível ua safra,

Na fnfta de accõrdu, o V;>!III' pre snll1il'l'! da safra será (]x;1I11)
por arhítros, lendo a ernprczn m ntuantu, por ji,1nça cio rerm
bolso, não só os fructos PI'1I11"llil's, C0ll10 turnliotu 111'rta e
determinada onlhoitn Iutu ra, i'lsl.llJlI1"lItl)' di: Invourn e
qualquer nutro nlijccto isento di: 0'"1<, 101111s os '11[;11:;'; I1I)VI'I':io
ser espeeillcados UI) conuato d,' "IIIprl):'tiI1l0, eru q1li~ se
expressará o modo do pag;lmenll) I) a pJ'ohi/liç:io de "'1'1)111
retirados do porler do devedor, dur.uu.: I) prazo do euiprcs
timo, os ohjeclos Ilados em Danç',.

Art. 5.n As economias que SI: íizcrcm na aCljuisiç'iln UO
material ou na execução das ohrns, importarão, em lodo O
caso, correspondente rcducção d!.1 capilal g:Ir:lIlli,lo.

nos FAVOTIES ,;o:,\Cl':J)I!lO:' PELO EST.\nO

Art. 6,° Para o estabelecimento do I)ngenltos centrnes, silo
concedidos pelo Estado os seguintl's favores:

I.n (;arantia ou Ihlln:a UO j uros não oxcedoudo a 7 "/" ,10

anno sobre o capital effectivarncute empregado, d nranto 20
annos. Não excederá, porém, a G "/" ao anuo o juro gar:m
tido ou aüançado, ~i houver de SI'I' pago cm ouro ou :10
camhio de 27 dinheiros sterlinos por 1:~II()II;

2.° Direito de desapropriar, na !,,"J'Illa da lei, os terrenos
de dominio particular, predios c iJemf"itorias que forem nc
cessaríos para as obras autorizadas :
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3.° Uso das madeiras e outros materiaes existentes dentro
(lo municipio, nos terrenos dcvolutos e uacionaes, parn a
con,ll"lIcçilo das mesmas obras ;

'L" lscnçâo de direitos de ímportaçãn sobre as machinas,
instrumentos, trilhos e mais objcctos destinados ao serviço
ri:) Inliricu.

E.;t:1 i,('nl:ilo não sr~ f:I1,;'1 d1'l'diva, omquanto a emprozn não
nprcsenlar uo Thcsourn Nncionul :I rl'ial'ilo dos soIJ('('llilos
Olljl'Ctos, cspecifil':lIldo:l qU:lI1tid:IIII' e quulidatle, que aqur-lla
I'lp:lrliçilo jj',:Jrit aunualmcnto, 1'0111111"1111' :IS instnll~l:iJcs tio
Milli,lel'io d:1 Fnzl'lllJa.

CC';S:II':", o Iavor, Ilr-a nrln a 1'll1plCZ:l ,lIicita it restilllÍl.:;IO Illh
direitos que lerhl di' I'agar, e it multa do dniJro 111'5"OS di
rcitus, irnpestu pelo l\1inislerio tia AgrÍ('nltura, Commercic I~
livras l'uhlir-as, ou pelo da Fnzl'!l(ln. no caso de que s(~ PIUVI)
II~r alienadu. por qualquer titulo. ohjerto importado. sem prc
cr,dl'r IÍ('I)IlI:a 1]:lq\ll'lIcs Millistcl"illS nu .la Presideucia da pro
vi nrin , l~ p:lg~llll('l\t",; dos J'i','IIl'eti\lls I\in'itos;

;'." Prl'fcl'<'i1cia para :1clj:1;.;i\:úo dos terrenos devolutas
1'\isII'1l1I''; 111' unmicipio , l!jr,'ctllaudo-sl~ pelos preços mi
u imns 11:1 L"i n. fiO! de iH de Srtl'lIillt'lJ de 18:iO, si a «mprexa
distrihu il-os por ímrnigrantcs que importar e cstnheleccr, não
pruh-nrlo, porém. vendei-os a estes por prel;o cxcedentu ~1O
que Iúr autorizado pelo Governo ;

ti." l'refl'l'I'ueia na conee':::;lo de outros engenhos ccn
traes que hajam <li: ser fundados dentro do mcsrn« muni
cipio, com a g:lul11tia ,]0 Estado.

I'aragrapho u nico . Si:1 ernprczn do engenho central fundar
lima e,l'u!a pratica de agrieuIllIra, conformo a regimen
;lIlopt:lrlo pl'lo l;o\(~rno, C','l'-I!w-!Jilo I~oncedil]os os Iavores
qlll' a !I'i ,111 turiznr llara 1:11]5 l~ôl.:i1lolel'ilnentos, sendo admit
tido 11:1 csccla, hem elilllO uos truhalhos d:1 Iahricn, certo
numero dos íugenuos do qlle trata o ::1'1. 2'-' da Lei n , 20'10
de 21') Iltl Sdemurll de 18ii, Iix arl» pelo (~o\erno.

Art. i." A gnranti:1 011 ílauça de jU1W; Inr-sc-ha eflcctiva,
Iivrr- de qnaesquer impostos, em SI'UH';;tl"l'S vencidos 110;; dias
:m de Junho e:\1 de lJeZl'IIIVI'O de rnda nnnn e pagos dentro do
tl'rceirnn]('z, ,]epois de findo o s,'rncHrc, 1"'1:1 Iorma seguill!e:

~ 1." Emqllõlllto durar a eousll"lll'I,:ilo ti:1S ohrns, os juros
serão pagos sobro :IS quantias que tiverem sido nllloriz"d:ls
]11'10 Governo e recolhidas a um estnhelechncn to Imncario, para
SI'I'I'111 1'llIprl'gadas :'J medida que furem necessurins.

E' autorlxado. para JS 11I'sI1l'zas preluuínnrcs, dnpois de in
corpornd« a cumpanhin, o levnu tameuto dI' 10 v, 1]0 capital que
se lu.nver de eltlpl'l'gnr 110 prüueiro nuno : c para o começo
das OIll'<IS, depois (k npprovndu o rcspertivo plano c orçamento
e d~1S quantias quo íorum ncccssarias :1té ao preenehimellto do
terro do I'npilal :1 empregar no mcsmn nu no, As chamadas
slilJs('ljnen!l's Sl'r:'lo fui!:1S du ;)1~c('II'II!) com o t;OVl'rllO, couíorme

.us l'xigl'llei:rs da;; 01Jl':1S em construccão .
~ 2." Us Juros pagus 1'010 est:dJe!ecirnento baneario sobre ns

Ijll:lntias deposit:luas SI'l'ilo credilados :i g,Hantia ou:'J liaur:a
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do Estado, e hem assim qn:1I1sIJ11I'1 ri'llilns .wontuaes. cobrarias
{)I'I:1 OIII(H'üza, ('Omo SI)j:]III: 1:1"'1" IIn Ir:lllsl'l'I'I'I1i'i:l do :lCÇ0<'S «to.

~ :\.o () ('listo ILis IIl~wllill~l" n al'l':lrl'llIlIs do ell'-"'Illlo (:I'Hlral,
tio 1I1:III'rial lixo, rod.uuc I' 11111'1 11:1 li 1<,. só Sl'I':i ]:1111.';,,10 em
('lllIln, I""'~' g:lr:lllti:1 d"s j u rn-, SI'i" 1I11'ZI'." ante- dn ('I1"<:I'Iivn
lIIoHIl: <'111111 <':;:Idns IIS 1111':'111"" II:II<'ri:II''', :1['1,:11'1,111"" ou iuu
chiuus .

~ 'LO Ilt'[lnis qlu' n <,1l~1'1l110 "I'lIll':<I "111111".::1[" a 1'1I11(:I:iol1:'I',
os jurus "ür:lo [la~o.; <"I! 1'1'1""111':1 di'" 1':llalll:"S 11,' li'lllida(::lo
tia l'<'ceit:1 " de"i"'z:, do I'II.'II'ill ,h 1"llIil';I, I'\hihidl'" 1,,'1a
cnmpnuhiu ,: d,'vill:11I11'lIli! i'\:IIIIi:I:II!"> 1"'1"" :1,~I'llll'." do (;(]
VI'1'1I0.

~ :;.0 Os juros tio" l'II'I"'I'.·'lilllll' a 'PI" Sl' 1'1'1""11' o :11'1. 'to
SI'r:'" ''I'i'dilndo.' :', g-:II':lllti:l 011 1i:'IlI':I d" 1':,1,,,,1'1.

~ li, ° "as dl'sl"'z:1S do "II··II'ill d" 1'11".1'111(1) "l'lItõ':<I s,'r:1I1
(I(III1I'I'l'III'lIdid:l.' "111111'1111' :1.'; '1111' ,I' lizl'["1'11I '''111 :1 cIIllIl'r:1 d:l.';
(I:IIlIl:IS e do 111:,11'1 i:<I 11,' "II11SIIIlII1 :1111111:<1 d:l l:dJl'i":I, tl':lil'glt,
:lIlll1illi,tr:"::lo I' I'I'[I:II'IIS -ud in.ui.» I' ''''1'1111'1'111,'". '

,\1'1. H.o N:I lalt:] 11,' ""111 "111':'''' "111 "I'III[":ll'i", IIS j ur.»
"'I'~lt [I:lg-os 110 TlIl:'ollrlt ;\:11'1'"1:<1.

Art . \l." () 1;lIlc,'rllll \1"11"1':1, d"lIll'll "os lilllill'''; ,'sl:d'I'I"t'ido,.;
11'>:, ;ll't" , L" li :2", :lIi:lIlI':ll'. 1111 111 ri11 011 I'JIl p.nt«. ", juros g;l
1':llllil1l1s 1":1:ls ,\S""lllId,',:", 1'I'III'illl'i:Ii" \1:1]':1 il l'st:dH',/el'illll~Jltll
tlll l'IIg-I'lIlios 1:1'1\1.1':11'" 1111 (,III1",'rI,'r gnrallti:! :lddil'iuIIIII. lil::lll
tllI 11 1:01II'.l'ssiilll:ll'iu sui"itll I'" "i,p",il:01" dl',lll I'eglll" IIW 11 1',

I'. d,'pelldeull: de nuloriz:If'~1I dll (;11\"'1'110 '1lJldqlll'l' iIlIlO\:Ii::"If)
tio I:lJlltr:ltll provincial. sub P"II:I d,: ,,' ""Ullgllir a li:llli:a e
gnnllllill do E"tllllll,

AI'1. 10. ()" ravor.:s d",'l:lr:"I", mste 1'1'~u/al\ll'ntll 'I'r:ú)
I:olll'l'dido,.; 1'"1' d"l'I'('Iu illll"'ri:/:I "IIIIIP'llIhi~" ll:leioll:il'S 1I11
cstl'aHgl'il'as, que I'"Iil 1'1'1'111 1"'::,[111,'111<: i 1\l'1!I'pOl'arl:h I, 1111111
l'iz:III~" 1i flllll'('i"II;II' "1'1111'11 d., !1I'1"1Iill, 1111 '1111l 11 1'01'1'111 nos
pl'~IZfl.c.; 11l:1.rf'nt!ll-"'. ('(lll! q IiJII d" f" l;i1l,'II~I'f'l 1'''.'-:1'1111 1

\ ;'; f'I'lIll'al'~
par:, f"brit':lr 11"""1'111' ,Ie ":11111,1, III1'dl:lllll' 11 I,lIlpl'i'~1I dll'
apP:ln:llills !J PI'Ol"''''''S IIl1Jd"rll'" 1I1:li," :'I'I'rfuil:OlltlIlS,

Art . LI. Para "!JIII'I"'~II d", 111",1111" I":'VIII,'" ,'~I'~U [Jl'de
ridos:

I.u A, clIlll\lallhias '1111' ti"I'I'I'1I1 ""],,hl':lrlll ajnsus para o
IIle,IIIO lim com as :lumillio:tr:]I:IJi" 1"'''1 illl'i:lI's. l! provarem,
perant« Il (;OVI'I'IlI1 111I1Jl'ri:,J,'1"l! SI' :11'1111111 :"'''"t'i:llla" aos pro
prictar ios ~lgTicolas 110 IlIgal' IIll1\.: 1I:'j:11I1 d,: ,:,t;dlUl,'ccr o
cngl'nllll ('lIl1lral, 1'III'a 1l1'!I'I' o 1I"",''':!rill l'ol'lI,'eill1(mlil dll
can un ; I~ '1IW IlS l1il'l.I:tIlI'l',,, d" "111(11 "z:, ruu n.uu a, \l1'l'I',i"lI"
aptid"l!s pal':1 U 10v:llltall\l'lIl" dOI 1":'1lil:<I, 1II''1lli,iç~o do I'CS'UI,J
idoneo e cnrupruuento ti:", IIll1i~':II?'II" "(\lltr~IIIÍLi:I';
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:2." A, ('()Jllp:lJlhi'IS que se sntlsüzerrm com a g-arantia de
jU1'1I IIl:iÍS IIIOdil'O c se l'UJllpruii.c:ltIH'I'llI 'I executar 'I, oluns
1'111 JlI',IZII IIlai" crut» ;

3.° .\' P"8,I'as quo ,;u !'l'IIIIIlWI'I'III:1 incorporar ti I'OIll
p:lllhia" IIJoslr:lll1j'l 11111' di,plj"UJ di' 1I1Cill." p'lr:l l'ollsl:guiI-o
eru l'ol\(li~'iJL" mai- 1':IIII,!jllS:IS, .I11111;I"do dOI'lIrnl:nto l'Olll(ll'll
!I:dllrio d:l PI",dlll'l"'IO d,' a-;;III':II' ll:1 Iw,dill:,ti,' l'i'SIII'I'lil'a, I)
d:l 11i)(','d:1I1,' o :l1'IIUd:llll',i:l Ik 11'I'I'(lIl»S 'IPI'iI!,I'iatl"" .i pluu
li11':IO di: ,':lIIU" 11:1'; pl'll\illli"a"I'" d" fal'l'il"l .

.\1'1, 1:2, I), 1"'''I''Il!II)IIII'S ;, ,"'ll"I",'-(l1 :11:1 "111 dl'I',I:'l'al' nus
"'IIS I'I'qlll'l'illll'llllls:

l.v O 1IIIIIIil'll,ill 1'111 qUI: iuu-ntuu Iu n.lnr o ellg('lIhll
(~t'I'I.r,t1, 1:,1111 'h illforlll:""II'S qUI' lil'l:rl'll' :1 l'I'SP"il" dll 1'.'lado
d" ';11" 1:1\'lIul'a e 11:1 plodlil't;:(» di' "SU,'al';

2." A 1~'''':II~i:l;(lII' di! Ld,ril'" JI"",il'I~1 dr :
:;'0 A 1~\tl'n':l(1 I' ~\·:-:It~rn;l d:h l i u h.r- 1'l'ITra...; (\ os 'lIl'in~ rln

LI';IIl:';Jlllr'ft~ qlll~ ~l' ni,i-'i:~arll ~I t'~I;tlll'I,_·(·I'r·. pnl',l li,~'(lJ' /I 1'lIgn
uh« 1'''IIII';t/ ;'1' 1'l'opl'il'da"I:' :1'"Til'oh" :

'(." II pl'ii/11 d"llll'o dI) qrl:t/ lIi"i:>!liz:II'~O :> c.unpanh i», I', si
esl:t já e,'lil'I'1' i I({'II/'I 1111':> ri:> , 11 1'111 '1111' l'III1I1'I'al':' I' eOlltilllil':"
:IS olll'as, !II'UI 1'''"11> o I]I/'IIIIIIII! di g:ll'allli:t ljlIL' 10'1'1"lIriIi1l1;

;i,o (), .I't'I'III'SO:' I' au xili.« ri' ,!IH! rii'!,III_'11I 1':>1':> a I'i"rii
Z:r(;:IO d:> elllpI'UZ:(.

\1 t. J;\.\ eOlllp:lrtllia (1I111 1'I':í SI'I' III',,-:':rniz:ld:r dentro ou
1'1'11':1 :lI> IllIp,'ril>, scnd», JlH "I'IIIII,il'lI (':rSO, prl'/'Iil'itills para
:>eeilllli,t:ls. lilll i"ll:>id:I"" d,' l'II/lili\,iJl'''. os pruprieturios
:1'~l'i"lIla.,,; "'1 1IIIIIIkipill em qu» ,"I' fllJl":II' 01111'-:'1'11111> 1:1'llll'ill,
I' 110 SI'~llIlllo, gll:trd:lda :1 Illi'SIII:1 1'1'1'f''l'I'lll:i:r, ,i iI roru
p:mllia houver, d,: lelldl)1' :1I'\.'iJ l's lIlI Ilrazil.

Art. 11, A ('(III1P:lllltill I),:II"PI' "r~aJliz:III:1 110 pr:IZiI ma
xhuo li<' spi, 1I11'ZP", cunt.ulo: (1:1 ti:rla da pll!llit:ill,':IO do de
ereto do (',lIllePSs:III. Sl!lld ll c/1'lltl''' do IIII'SIIIO pr.rzo sulnucttidos
á apprllv:II.'Úll do (;IIVI'I'IIII Ih 1'0,p(:e.livlI' 1;,I.:ttlllu', si 1'("1'
inc.nporndn no lmp-riu, IIU ,olkit:llla 1i nocossarin anllll'iz:lção
1"11':\ F111I1'I,iOll:ll' 110 11I1I1t'rii\, ,i 1','11' illl'llrpllr:IiI:1 110 1',11':111
~·t;il'o.
, Art. l:j, Tl'lIdo " ('lIlilp:llIltia iI Sita ,('dn lIO O\II'I'illl',
JlIHIII'ilr:( 11m n'I'I'I':'I'lIlallll' ':11111 11111»" 1>" p'lllnl'l'S 1'1'i'I'islIs
para traia r e rO,:'llll'el' 110 IlupI'l'io. dll'l'I,I:IIl11:IlI" ('11m 11 (;0
VI'1'1I0. 11"]:1,:>' '1111'"11;''' ,!III' PI'i\\il','I'I!1 dll I'ollll'alí. l'I'!,:lll'ildll
dI' l'III1I")l'mid:>,j,- 1'11111 1',1i; rl'~ltI:IIlIt'IlIIl.

,\1'1. !ti. 1\1'~1I1i11';1 o 1':III1!1ill li<' '1.7 diuluir.» sll'rlil1l1s por
1;5, par:> 1011:10' as opnl':lti"!:,. ,i a ellllll""11Ii:l lúr orgilllizatia
111111 capila! f,'I'illlladll FIIl'a dll Imperio : pOllcI1UIJ L'frl'l;lllal'-,P
o pilg:lllll'lIllJ do,; juro' 1111 TItP'ullI'O l\I'lI:ioll:d, UU lia 1Je
II'g'lei:1 diJ TIII:,lIl1I'O ['111 LiJlldl't''', l'iJllflll'lIli' se. con vcuriounr,
l~iJITI)lIdll 1'"1' 1'0111:1 d;1 1>"llIpalllii:t :h I>lllllllli',iJ(),; dll /';Ig:l
J111'lllo 1'lrel'Iu:"!,, 11:"':1 d" (1IIp"rio.

Art , li. Os ('OIlI'Ossilll):lril',', ,]1'1111'11 do pl'azo de .lous
Illi'ZI'S, 1'lInlatio" tI:1 d:rla d;, PIII"il':II;ÚII do dl'l'rl't~
I'l>klJrar elllllr:1,lo 1'1111,111 Mil,listro Ih Agri('ltlt~W4Jllf,'fli:l~i\,Ü(l',,~".'~.
(, Obrns I'lIlill1':lS; I' 110 I't'SIJl:tIVII t()I'lIlO«'~~~\I)\ll\11 $1oél~!tl I)~ C44

/
1
' 0,

, . P( .~

\
i,

') 1 ,\UOS



taria de EsL111o, se meuoiouarã« todos os ajustes relativos .is
clausulas dependentes de cOllvellçiio, Ilcando em inteiro vigor
todas as outrns expressas neste regulamento.

Art. 18. Quando entender conveniente, o Ministro da Agri
cnlturu nbrtni concurrencia para a coustrucção de um ou
rnnis engenhos centraes.

Ar!. lU. S,'\o o/Jrig:lç'IJl)s (LI 1'lllllp:111IJia :
~~ I." Su htuetu-r ú ~lpprov;H':I0 do Govrmo, dentro do sr-is

1111'ze, d:1 appro,,:wiio do" l'sl:llllll1s, «u d;1 ;llItoriznçiio p;lra
Iunrrtunnr dtllllro dll 11I1/lI'I'ill. o /11:1110 li "!'l.'alllelllo dI' tod:I,s
as uhras Pl'i1jl,(:t;lda" ,,' "11"'1111'" dlts apP;lrelho,'.;1 descri
1)(::'11) dos /lIOI'O:"lh di: f;li/ril'l' dI: ;''''lIear e lI:, c'Jlllrato:, (10111

os proprictarios :lgI'l('IJ/n" pI;IJlI;II!OI'I':' c íurneccdores dI:
C;IIIIW. IJS quaes deverão ser fl'ilos por I'scriptura publica.

~ 2." Aceitar as 11Iodilkal.'llI's qlle forem indicadas pelo (;0
VI'l'110 nos trahulhos prldillt!II;lrl:, de que trata I] paragrapho
autcriur e ;1 reducçãu do lI:1pil;t/ g:lr:tnlido, na proporção
estnheleoida no :11'1. 2°, si os C'Jllll'alos, celebrados COIll os pro
pr ictarios agricolns, plantadores c fornecedores não reproscn
tnrem a quantidado <la cnnna CillTl'Spiln<lenl.e Ú capacidntlc <lo
engenho, cstiuulntla no contrato, podendo ser dcclarnua ca
d nca a ('OI]('I'S';;IO, si o fornecillll~nlo ('olllnllntlo não 1'1'11' sufll
ciento para :1 11l0:lgl'1lI di:Jri1l dr: HiO,OO(J kilogrumtuns, pelo
menos, durante 100 dias em I:nti:t anno.

~ :3." Cumuçnr as oIJrns da t'ollSlrucç~o dentro do prazo de
lres mexes, contado tia Ilnl.;1 tia :lI'PI'II\';H'iio do plano e orça
meu to, (, conr-lnii-as drntrn do prazo tle(:I:lnltlo no contrato.

~ 1." Estaheleoer, com :1 :'l'pnIY:lI'iio tio (;overno, os meios
do trunsporte qUI: f0[1'111 1I1;!ÍS I'onl'elliuntcs. por It'rra ou
:Igua , par1l n (';lnll;l tlcstin;It/;1 no cnnsumn da f'alnicu : Ii
cando entond ldo, na I:lila di' CIIII\'Onç;lo em contrario, que
deverá Iigar o cngenho ris j1J'1)prictl:lIles n,grieolns do muni
ei p i« por meio ele Iin has Irrrl'n, com 11 hlu.la de um melro,
na extcnsão tle 1;; k ilomr tros , pl'lo mCIlOS, Inzendo parndns,
onde possnru ser entregues :JS ('1I1l1l:JS, ti cmpn'g:lIl1lo trHl'r:âo
a n imndn Ull :J vapor paru condurcào dcl lns CUI wagous npro
p riadcs ;1 esse scrv iço.

~ ;;.0 Não exigir pelos cmprcstimos que fizer aos agricnl
t ores juro superior a 8 "/" ao anno, nem impôr condições
mais onerosas do que ;IS declaradas no ;11'1. ~."

~ ti ,0 Não possuir nem I'lIlprl'gar I'SI'l':JYOS nu construcção
rIas o Lrns e scrvicn da f;t/JI'It':J.

~ 7," (;OllSlitui'j" ]101' llIeio dI' urun quota deduzida dos
lucr-os liquidos da Iahrica, 11UI fUIlI]O do reserva destinado ú
f,uh:,titniçi1o g'('r:Jlou parcinl do matl'rial empregado, e as
o hrus novas iutlusi vc o :JU~IIII'lltll d:J~ (·oulral:ld;lS.
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§ 8. u Iudr-mnizar o Estado, pela renda líquida excedente
aos .livideu.Ios di' 9 ",lo que houver rle distribuir, de qual
qll"l' :lu\lli" I' cunl.rr!n '1IIP delle tenha recI~bido, com o juro
c"I";I"pll;ldl~lll" ao d:1 g:lraldí:l, sobre a l mpurt.mcia do mesmo
aUXlIio.

~ \) " In-stinnr, I]I'poi" d(j in.lunmizndo o Eslado. metade lia
rl'lIda I'xl·,·dl~IIII' de 11)" o pal'a aug meutur o tundo dr- reserva,
aI,', '111(' elt« l't'I'I"'''':lIlu, 1'1'10 1tll'1I0S, Ultlu-rço do capital.

~ Iu . ColIll"atar pe,.;soal idouco para tudos os misteres da
Iahru-a, 1'I1'rt:~:II' ""IIII'sl r:dIIIlHlt" 110 agl:ute tlscal um r ela
tOl"io ,'II"I'llIl1"t:llleiado 1]0"; trabalhos r: opl:ra~'ões, e prestar
IJII:II~S'lI1I'r m;e/ar"l'iIlJl'n'''s e' ig idos pelo (;overno, pl'lo Pro
Sld':lIlI' d:l provinoia I' pelo agl'lIll' ílscal.

~ 11. xuhnu-tter ao (;O\'"rllll, :llIlrs di: tunccíonar a fahr ica,
UlII:I 1:i1"'ila Ik 11I:'s(lliI dll ndministrnção, com os rospecti vos
YI'I1I'illll'lItllS: I '111:tI, rl"p"is d,' :q'l'f'olarla, só poder.i "1\1'
,,JIl'I'lIrl,, d,' :lI'c"II'do ('0111 o C;01e1'110,

~ I~, 1:011"'1' aI' 11 lahl'íl'lI 1:111 I'r'I'fl'il" est:lI\o dnrante o
1('1111'" ria ~lIr:1 111 in.

AlI. :.W. ~IJ' contratos, celchrados 1~lJm a companhia, !~
livro IIIIS liI'lIprielarios :r~Ti"olll~, pluntndures c fornecedures
de "ali lia, 1',1:,J'I'II'l'I'r IIS cnudiçócs dlJ rlJrnl'eill1pnlo e sua
illdl'II1I1IZ;II'~IJ. plJdnllrlo e,t:1 s,-r :,j ustarla em di 11 hoiro, pelo
11I'.s0 1\ 'ill:d,dllde ria "111111a, ou em c('rla proporção o qua
lirlllde rlI' »ssucar Iabricadu. S:dvo convenção em contrario,
o tr.ursport« d;ls C:1111FIS rI,'stin:rdas ;1 fllbríl'a I~OlT" 1'01' conta
rIa 1'0111 p:lldJia,

;\1'1.. :H. ~i a ('oll,lflll'I,:"jo lli; IIJI1 ou IIl:rÍS eng-l'lIhos
nouver rI,' I'rllloll~lIr-sl; por mais de nu no, dcvnrá a com
p:rlll,ía, dnus mezvs ante- rle l'omef;:t1-a, apresentar ao .Mi
n isteri« () pl:lIl1J I: orçamento 11:IS obras que houverem de
si-r (,\l'I'ularlas 111) pruu-ir» :t11110, e rlo mesmo modo proce
.]1'1':\ em r"':Il,~:il) ;i, snhscqucntcs.

\lIS 1:.\1::\"1'1 \S \lll CO,\TI:ITO

\rl. ;!;L U ';IJ\ ,'1'lW podel"l, qu.uido '~1I11'llIl('r necessario,
,'\igir, no a-to rllI assi~lIatllr:r rio r-outrat«, e:ru~'~1) ou filll1ça
:'1 e\""IIÇ:'Il) d:rs ollriglll,j'lI's (,ulIlr,dlirlas o alJ pag:lInelltll das
1II111ta"

Art , 23. O Governll nOIllI~:II':i PC'SIl:t idonen para ílscnlisar
:1;; I)pera~'(les rllI f'IlllJpalliría, 11 I:\"I;U';~IJ riu contrato com ellu
(,1''''bradlJ e 11 eurupruuento dos ajuslus feitos com os pro
pril'llIl'ills :lgril~"l:h, pl:rlllad"rcs I: fornr'eodnres dI: cauun,
('IJITI'lIr1o li,' rll'''l'nzlls ri:, fi'l'ali,'a~·:'IIJ. durante o praz» da ga
rautia. PUi' 1:lll1la rio E.st:tlllJ.

Art . 2~. (J 1:\:lIlIC e :lj liste de contas da receita e despczs
pura o pa,-3IlwnlO do j ur» garantido será incumbido a uma
""OlIUissiJo, composta do agente fiscal, de um agente da

rQl1lJp SU~UJrvo 1881 88
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companhia c de mais um omprcg.uln, !lIJllleado [lIdo l;uvel'llU
ou pelo Presidente da pruviuc!a.

Art , 2li. Caducara a couccssão:
§ 1.0 Si o contrato 1I~0 1'1\1' a-;signado dentro do deus mezcs

depois de publicado o decreto de conccssào. '
§ 2. o Si a compunli ia nãn se i ncurpo rar, ou, si depois di:

incorporada, não se habilitar para oxercrr suas Iuncçõcs
dentro dos prazos Ilxados.

~ 3," Si as obra, não começarem, ou. depoi,; de começadas,
não forem concluídas nos prazos e,liplIladus, salvo C,I';O do
forra maior, devidamente justuicado ,

Art. 26, Suspendu-s» a garalllia dI) juros:
§ i,o Si as uorns não I'orl)m 1~\:'C!lt,ld,,,, doutro do prazo

marcado, até á sua conclusão.
§ 2." Si o engenho centrnl deixar di: Iuncciouar por espaço

di' 11m anuo, salvo caso de 1'01'1::1 muior,
Art. 27, As prurog,I(:ues dos praw,'. dl'ierIlJill:lllo" neste rc

gulamentu o no respectivo cuntrat«, uào pOlII'r;lf' srr eouce
didas sem que a cumpau hia pagllr. pur lIli.'Z lk demora, uma
multa de G:OOO;~, salvo caso lil' for':a muior ,

Art. 28. Pelas infracções do I:Olltl'atl) :1 Ilul' nào estiver
comminnda pena especial, impor:i o (;ul'f'rno. .ulmlnistrauva
mente, a multa de I :OOO,~ a fj:IIIIO;~, I' 1i tlu dl\IIru 11:1 rcinri
dencla, procedendo-se :1 l'uIJr:lIlç:l e\I:I:uliv:lllliJntl'.

AI'1. 2a. Os casos de Iorça malor Sl'I';-1I1 justitícados perante
o Governo Imperial, quo julg:ll'l'l (li: Sll:l prUI:r'tknei:l, ouvida
a Secção dos Negncios do Illlpl'rio dUCIlTlSI'//lO do 1·:,;lado.

Art. :lO. As questões ('lItl'n o t:U\ 1'J'1I1) Illlfll'l'i:d c a l:'1I1i

panhín, e entre esta e partirlll'lrr'". "l'r:11) dl:eiditl:J".l[n:llldo rIa
rompotencia do PodcrJndieiario, IlI'lr,': .lu izrs I: Trthu naes do
Imperio, do accôrdo com a Irgi"I,H',-II) brnzilcirn ,

Art. :lt. As 1j1leSlul's, quo ;:1: rlnrivnruru du «outrnto ('('In·
brado entre o Governo Impor!al I!:I 1'11111I1:lllliia, serão rcsolvidns
por arbitres, nomeando ead:l parte o ,'1'11. Xo I'a'o di: ornpato,
cada parte designnr« para II:rl'eil'll :Ir/lilr'!) 11/11 CI)/I>;"l!ll'iro do
Estado, dl't'idintlo entro os dou:; a ,'II)I'lr',

n,\ nI~'-f)1.liC\() 11\ {'tl'll\\\lli,~

Ar]. :l:.!; Incorrendo a cotnpanhi« «m '1n:i1'1nl'" (';1."'1 d,' di,
~OIIlÇ~O, procetler-sc-ha :i liqnid:ll:;il). di' l'Ullrl)l'Illirl:ldt! com .r..
leis em vigor.

Palacio do Hio de Janeiro Clll 2'( di: fll'zl)lIlhro de lH81.
.10s'; li litania Sarcio«.
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1\, d.ulos ollil'L1C:J. lI;1 pr:lilllf'l,::ill o O\[lI1]'tal~ão de assurnr ILI~ 1llIlra...;
[unvi urin: n;11) p(![,]llillulll GOllr"cill)['wl!lo.;, gll:ll'llad:l a Ill'opurç:To .lo ~ ':,!.) 11(1
:11't.:2;) da Lei 11. ';;!liS7 de li do :\O\I'lllllrn dH iS7J•.!.;:tralltia do l~;lpital suporiu ;!

'200;(),JII:~. ÍIl-"llllieil'ltlH para o 1:~t:LII(~lcr,illl(JrJt(} di} 11111:1 fahrica centra l • ..\~
l~oIlCI'~:-3lics rcit.r-, :1111.(~S,do 31' ]lildL'r c vurtamcu to vcrfrirar :I IIrnpo!'I';\O lopal ,
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rcd;lrllaçli(~,,,) c ontin unr a PI"IHIlIJ\"ur 111ft grallde 1l1l~lh()r:lnH~JJto IIHO at!' hoje
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pr.ivl nri.t s qllo culti v.uu a cnuua dI' :h."llC:lr, U lil)verllt.l solirit., alllol'iz:lr;tO
p:tra g;lralllil' lllai" ~O,()OO:()OO;~OOO. .

P;dal'in dI) I\i,) di' .l.un-i rn, ~í d,' n'ZUflll'ln di' L"',~I. .r/l'(~ \ !I/di/i,'
.....·.I,·:/h"I.
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VECUETO N. 8:Jtí8- m; 2'i DE ],EZEMI1HO DE 18tH.

HI .!I/ili) IV!
~II. \111'1':11;0
~I\J: 1:12.)1 )I);í
I,'j: 'I \J())J1H

i :82:).\/;00
(;:;jtJH,~800

~2tb'l!iO
:j: :l/l 'I !)HiJiJ

20:1)85:)
ti:l: liv\J,5:!2'1
:;:5í~62H

18ti. ():39:)917
12Vl7tS\lOO

AppHna a altoraçâu do norno (la A-;socia(ll' d(~ SIH'l'nITIl,-; Mlltlll)~ li. l.uiz I.

Attendendo no que requereu a d irl'l~toria da .\"OCi:IÇ:,(l dl~
Srll'eorros Mutuos 11. Luiz I. a qu:d foi ag":If'i:llla 1")1' Sua
Mag'l'slade FidelissillJa /:0'" ° titu!« d,' - Ikal A"lwi:If.,:"1f I,
Hei por hem Approvar a aller:lçlo propo,l:! 110 1101111' d;l I'(~
ferida associação que d'l)ra r-m diint. d"lIll1llilt:l:··<I~-I,a
Ilcal Associaçãc de Soccorros Mutuos H. l.uiz l.

Manoel Pinto de Souza Dantns, Cnll'I~IIt,'iro ,k Est.rd«.
Senador do Irnperio, Ministro 11 Sl'rrl'lari" l!t' Estado dos N,'
gocios da Justiça e interino dos do 111I11I'rio, ;Is,im o tenha
entendido e faça executar. Pnl:lf,io do lIio de Jal'l'ilO 11m 2'~
de Dezembro de 1881, GO" da llldol'elldl.'llI'ia I' tio hnpurio.

Com a ruhrica de Sua ~Iagnsladn u uupcrndor.

UECUETO N. 8:35\1- IIE:\I !lI 1111.1:'1"11°111: 11-11-11.

,\rpro-v,l r. ui.mda elccutar u urr.amcuto Ih rf)rf'iLl I~ de:qH.I/:1 daHlur.r CllllH,l.

l\Iunirip:tl l'a]':! o ü\orri("j'i .lo ts~::.

Hei por heui, de confornJjl]nll,l 1:1111\ 11 di,pllstO JIIJ ar!.::!:l
da Lei n , lOS di) 26 de Maio de 18'!O. Ap1'l'iIvar I; 1\1:111<1:11' qUI)
se oxccut«, pela maneira abaixo dl:l'l:lr<lI\:I, o 01'(;:11111'1110 ,LI
Ilhna . Camata 1I1lJnieipal par:t o 1'\tJl'l'il'jll di' IHH2.

Art , 1.,' E' u!'çatl:1 :ll't'!,eita lia 'I'I:lll1i:l di' I. '!',9':;:l:i :74\1. :1

"alH'!'
~ 1." lmpusto 1ft, It,'ltid:l;; 1"liÍl'illlll":I'
~ "I n ldern 11t~ polit~ia .. ' .
~ :3." JtlI'UI de sego,; c carros .
~ fi." Fóros de terrenos da Call1ara .
~ tÍ-" Ditos de marinhas e Illnllgul.s .
~ (í." nítos de arrnazen, · , .. ·· ..
~ 7." lliloSlle tavernas ·.· .. · ·· .. ·
~ 8.° nuos de carroças ·.·····
~ H." Ditos de carros de hois ·····
~ 10. Laudemios de terrenos da C3m:lr'l .
§ H. Ditos de marmitas e tnauuues ... ···· ..
§ 12. Hendimento tio Matadouro .•.......... '.
~ J:J. Dito da praça do Mercado, ..
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§ ['~. Alvarás de licença, termos, etc ..•...•.•
~ [ti. Hendirnentll da "fl~ricflo (J carimbo .
~ lli. Prr-ruio« de dcpositos .
~ 17. 'l'nxa sobre a venda QY peixe pela cidade.
§ 18 Multas impllstas pela l:amara .
~ 19. Ditas impostas ppla Policia e jurliciaes .
§ :20. Lil'I'll\'a;; pa rn f('sti vidades " .
~ 21. Ditas a mascates .
~ 2:l. Ditas:1 de;;pachanles .
~ 2:1. lIenda dll;; proprins mu niripacs .
~ '),~ Loca";!u de t')I'I'I'no,; ' .
~ 2.'i: Arrendamento de terre!'o,; di' marinhns..
§ ::!li. [lIve"tidur;,,; ........................•.
§ 27. AITU"\·lll''' ·.··.·.·
~ :l8. !leslitui\·(IP;; ·· .. · .. · .. ···
~ 2\1. (.obr:lllça da divida al"li\·:I............•.
~ :10. Juros Ik apolic l',;•.....................
§ :11. I'rodllt'to de g('lIerus VI'IIdidlls .
~ :l:l. Mult:ls :1 empI'l~itl'iro""""""""""
§ :!"J. Juius de terrenos a furadu' .
~ :1\. Imposto do 1I11'I'Cador de :Iguardente por

grosso .
§ :lfi. Dito de cmprezario di) bilhar .
~ :lti. Dito de hntrs de vender comidas .
~ :17. Dito di) botequins ..
~ :18. Dilo do ea;;as de p:I;;lu .
~ :l\l. Dito de fabrica de ;·'·rveja .
~ /ill Ilito de mercador di) dita .
~ 'do Dilo di' confeitaria .
~ 'do Dito do t";dlrica de distillal::io .
§ fI:l. Dito li<' huspedaria .
§ '1'1. Dito (k k iusqurs .
§ 1[i. Dito di' 1lI1'IT:Jdor di' licores .
§ !16. Dito de liqui.l.rs r, comestíveis .........•
§ '17. Dito de t":J1I1'Í1'a 111' vinhos .
~ '18. Ilito de tavr-rna com I'ulllilla na cidade .
§ '1\1. Ditu d(' dita 'I'm comida ..
~ tiO. II1IJlO,tO de IJI()I"l'ador de vinho por

vr()~so ' .
~ ;il. I1l'nlla rwuutual - dnuativos, eli' .

llESl'EZA

1397

iflO 000·"000
1;;0 OIlObOOO

2 7ti::!,>14U
5006000

16:0t71!836
1: 7'lli 155
1: i:l3:S:l:13

16 : (;5(jt5666
1: 000,)0110
7. 7'r'1 ,5'140'I 5:\'l,)(!'l6

13: t)2J,):J I ti
6:!:!b:l18

7: fIl:ir5.l'l:J
lO:\ . :1:!H,)iOO

I: til 1,520:1
:1 .1\0', bOOO
1 Of(i,$ti(j(j

:\:\.\1:,::

:7;jO,)OOO
:7ti:lbOOO
íll666GG

[O :28'~BOOO
I!~: 987;)200
~U~?;5!)n~

II.bl.l.l
2:11;2/>0110
'2 :10I1Jt;(jG
1:812,)000
:l::lli'1,5:nl

:lli8:Stjli6
U;:::!'~liÓlili{j
1: ;ií015000

1ti: 52 'I{5000
í;i::I!l(it)! :I:1

3;i :GOo/jOOO
20:2006000
t tl: (iOllnOOO
[2 :OIIO/jOOO
:jf~ :000i.i000
72:\)00/j000

Art. 2." E' lixada a dospezn na quantia de L2'l\l:;i:l:i'''7'~!l,
a saber :
§ t." Secretaria ..•......•..•...... • .
§ :l." Contaduri« ..
§ :1.0 'I'heso urar!a ·· .
~ f~.o Cllntenl:io,o ..
§ ;).0 Directoria de obras · .
~ li. o Fisoaes e guardas ....•..............•.



o,';: 'IO.QISIIOI)
;!;;:200,o110

'I :HIIIJ;)OOO
12:!J 1:;.~;·jliO

10: 'IOil:(OOO
;jí: (i00,5000
1 'I: ;;011,)0011
10:OOIH)OO

Al:TI)S 111) l'IIIWlt l:\HTTJ\/l

§ 7." lIInlnllonro, inclusive gTnlillr;II::t11 a mais
dons medicos '" .

§ H." Afcri~~:to....•............ , .
~ 9." Nccroterlo , .
~ fO. Empregados aposentados , ..
~ H. Itihliothcca ..
§ 12. Escnlas municipaes .
~ n. 'I'ornharnento o I'slnlislie:t induslrial..,.
§ I'L Mnteruidade lUlllli(~ip:i1 .
~ I;;. Fúl'oS do terrenos uCI'uj):Idus 11I'la Ca-

mara. " , '., " .
§ Hi. Conservação de calçamentos e recon-

strucções .•............... , . . . . . . . . I G(L ;;00/)000
§ 17. 11!1'1ll dos jardins o J1r:l~'as............. l~:I)()n;)OOO
~ IH. Jud iciu! I' cuslns., , , .. , 20:000;)000
~ Hl. J~XI)l'~icnlo , , .. ,...... ~O:OOO.'OOO
§ 20. Elclçucs ,....... 2:000;SOOI)
~ 21. Aluguel do paço municip:i1.,.......... ;i:01J01SOOO
~ 2:2. Hcstituiçâo o repo'it:ões............... G:OOO,)OIJO
§ 2:3. I'orccntngem a Alfnndecn f) IlI'CI'III'l1uri:l. ~ :OOIJ:)I)()O
§ 2'1. Amortização e juros dn eIllpl'I'.sliIlIO,... IGl:f;OO.'IJOO
§ 25. Divida passiva .. , ,........... UiG:fi!li8;i7\)
§ 2G. Obras novns , .. , . . . . . . . . . . . . ~iO: 000'000
~ 27, Evontunes ,....... H.iD'l,),'iiO

Art. :1." Ficam revogadas as dispu,i~íJe, elll contrario.
Manoel Pinto de Souza ll:1I1 1:1" Couselkciro do Estado,

Senador do Império, Ministru e Sccr"tal'io de Estado dos
Negocios da Justiça o interino rlos du Imporío, assim o tenha
entendido e Iacn executar. Palacio 110 llio Ih> Janeiro ('11I :l1
fie Dezembro de'1881, GO" da Indepoudoncia l' do Iumerio .

Com 11 rubrica de Sua l\[t1gl'SI:1I11: u Imporador .

Manoel Piut» til! SIJI/::,a Dantas.

DECRETO N. 83GO - nn :11 m~ DF:!I~~lllnO DE j881.

Mallllil tl\,'C'cnfal' provisori.uuonto n Tnrlf.i lla-{ AIf;tI)dll~;l" r ~!la:.; Ili"JlosiríJo"\
prülimillares.

Hei por bem, Usando ,!;L nUioriz:l,fí00IJnc(',li,h pldo ru-t , 22 d.,
Lei n. ~m18 ,lo ;) de Novombrn d« UlSII, Or.lo n.u- '1UI' n:1S "\1.
fandogns do Impér-io se execute provisori.uncnt«, elo 10 de
~Ia~o proximo futuro em ,Iin.nte, :1. T':l'il';, (' .""18 disposi,ões pl'e
Iiuiinaros, qlle com este baix.nn , n to 1111(' o I'odf'[' Leg-islftllvo,
a cujo conhecimcnto deverão ser su iJlltnllid:ts. adople defini
tivamente o quo tiver por iuu is cOllrl)JIif'lllo aos intol'esses
gentes ,lo Estado.
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Jose An ton io S:tr"iY:l, .lo Meu Conselho, Senador do Im
por-io, l'r",;ir\"nie do Cnusolh« ,I" Min istros, Ministro e Sccre
tario do ESU1r10 dos NCg'o('ios d:l Fazcn.la. assim o tenha cn
toudido e L1Ç:1 oxocu t.vr, I'alacio do Rio do .lan oiro CllI 31 de
llozcm1Jro r\e 1881, 00° da, Indopcndcncin e do Imperio .

José .1ntonio Saraiva .

IlECIlETO N, 8:1GI - DE 3i DE nEZE~llInO DE 1881.

Auoudcndo no quo rnprescntou n directoria da Associaç:io
de Succorrns l\Iutuos V,ISI'O da Gama, e Confurmando-mc com
o parecer dn Si'Ci,'ão dos ~()g-'o('ios (10 Império do Conselho de
Estado, exurnrlo em Consulta de 311 do Noveiuhro ultimo, Hei
por hem Apnrovnr os «statutos da mesma associação.

Quaoêiquer alterações que se fizerem nos ditos estatutos
não serão postas em vigor SCIII prévia npprovação do Governo
Imperial.

Manoel Pinto de Soma Dantas, Conselheiro de Estado,
Senador do Imperio, Ministro (' Secretario de Estado dos
Negocias da Justiça e interino do'. do Imperio, assim o
tenha entendido e faca executar, Palacio do Rio de Janeiro
em 31 UI\ Dezembro iieIK8l, Gil" da Indepcudeucia I~ do Im
perio ,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador,

Manoel Pinto de Souza Dallta,~,

Estatutos da Assol'iaç;1o dl\ Soccorros Mutuos
Vasco da Gama

r.APlTULO I

D.\ SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. 1.0 A sociedade Ile;;Olllilla(]a Vasco da Gama é uma
associação de soccorros mutuos, Installada em il de Julho
de i880 na cidade do ltio de Janeiro, onde tem sua séde,sendo
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sua duração indeterminada. Comp"",sp 11A illimitruln numero
de socios, de ambos os sexos, de lU :I .>0 ali 110", ,1'111 dis
tincção de nncionalidade, de condic.to livre, de b011l COlllflOI'
tamento, no estado de perfeita ,<llllde, possun d» IIII'i"s
decentes de subslstencia e isentos dl~ crimes, uma vez que
residam na cidade do Rio de Janeiro e seus nrr.rb '/dI'S 011 PIII
Nietheroy em áreas percorridas por liu h.is d,' I'arri, 111'1,:1110,'.
e tem por fim:

§ La Beneficiar seus associados 1]0 easo di' IIllde,!i'l, I' esta
belecer-lhes pensão quando por :lv'JlI::ld" i''''"I', III111P'li:l "11
dprl'ito physico liI':lrt'J1I irnpll:,sil,ilil:IIIlIs 111' ;,d'lllirtr n, mrio-.
do suhsis teneia •

~ 2.0 Concorrer com um auxilio p;lr;, SI'lI tl':ln"I",rl,' p"i'a
fora da CI')rtl' nu dll ltnperio: '1":lIld,' "1:1 III"I,','li" a"illl o
I'xi~ir .

~ :1." Cnlll'olTI'r fI;,ra a tll'''PI'I.'' li" f'llll'r;i/ ti" :'llI"i".
~ ~." Festejar o dia II dp Julh«, 1'111 1101l11'IIa':I'111 li, g-lol'ias

do immortal horúo Vasco da Galllll, 11","('llbritlnr tI;IS IUIlias,
com um cspectaculo em heuefici» d,,'; ('oi rl's ,,"('ial:".

CAPITULO II

Art. 2.0 Para ser tldlliittill0 a raZt'1' 11:II't" da ,(wied;lIll' t'
necessnrio preceder propustu, IIalad" e :1,,"ig'II:t11:! pllr q ualqurr
sacio effoctívo, que se :lI;/W 110 gl:ZO d,' ,"1'11.' dil!'il",_ dnlelldo
a proposta conter o nome, nntu ralid.«l«, i<l:"I,', e,'ado,
occupação P residencia do proposto.

Art. ,l.o As scnhorns. além Ii:ts l'xi:,:I'III'i:l," do :II'!. 2", SI',
serão admitudns sendo pI'Opoq", 11'" ,1'11, p:li" 1I1:1ridos.
irmãos ou íilhos ; e os mcuru es dI' 21 allll"" :IjIl",'('ol:lIIl)O
por escrtptn permissào rl,' n'lIs [':Ii,' nu 111tllll''', IlS qll:!/" SI'
responsnbilisarão por 10d;1S :1, 0111';,";11'1"'< 1"'I'lllli:ld:ls dos
propostos.

Art. ~.o LOg"O que a proposta fl"r l'i'lIl,:lli<l:1 ;1 "'I'I'I'taria,
será numerada IJ despachada pP]o !'rl'sidnllll'. qlll':1 l'nviar:1
á commíssão de syndtcancia para "lIlitlir' 0""11 p:lr"I'n, que
será d.wolvido por intermedio d" s"l'rI'I:lrin, 1111 J!I':lZ" d.' oito
diasç uflrn de ser discutida I' YoUld:t lia prirlll'ir;1 :'<':";"11.

Art. ti,o Approvada a propost», o l"sl'/'fI'l:lrio 1:lIlIllllllltica
rá por escnpto ao candidato, p:lra qw' I~sll' f:tI':I o l'a,gam!'llto
da respectiva joia e diploma, cstahok-oido lIOS arts. T' e :l", 110
prazo de 30 dias, contados da data Ih :11'1'1'0":1'::10. soh pena do
tlcar nJ la sem dreito.
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(>\I'ITULO 111

HOf.

Art. ti." ()S sorios spriio eIassiflcados da seguintcfúrtua:
~ 1.0 I" ('I"s,p; fllndal!ol'I'S. os trr« 1(1l1, tiveram a idéa de

1'II1111al' esta sOI~it'lI;,dl' I' I'llj,,> nom.-s l'oll>l;llIl da ada da ins
1:111;'r;I(I.

~;'l, :t' d"s'e ; i li "1:<1 1:< dlll'l's. o;; '!lle >1' aohavaru ínscri ptos
ri" ",'10 d" ill>\<lil<l('''o d" >1I1'i(d~de :1 1I dI' Julho 111, lHHO.

~ .l .': :l~ I'i;"",' ; ille"11'1l ailllll'", os .uhui í tidu- pur II\l'io de
PI"I,,,sl,,., :<llli,' Ii<l :<PI,r"I:I(':'lo II<'>I('S 1'"I:lllltuS pvla ;ISSt'!Il'
/)11, f!t'I':<I,

~ 'l.o "" 1'1:ls,,'; ..tf"ctiIOS,IlS ;ldlllillidllS lalll!lplll por pl'op""ta
dl'PIJi," dI' ;'ppl't)v:,dn~ f' ks p~l;lIl1 tI):' Il/~I:l :1:,s('rnlJlúa ueral .

~ t},'\ i)" 1'1:1:-::-\1' ; IJt'IlPlIlt\ltlo". 11:-:' dp l', '2:1
, :t:l l~ '1:: 1 ela:-:.."(~s que

l'I'I"lal'l'llI ""IVII'O' r,'II'v:<lIll's :', >1I1:il'd:u1P. [aes l'UUIO propo·
1'1'111 'lO slwillS 'l '!" tl'llh:11I1 I':<~" :1 rl",p"I'[il'a jlli:1 I' diplllllla ;
",'nirt'lII lId :Iillllilli;;\r:lrftll por I'Sp:I~'" de In'" :IIlIIIIS tIJll"i)'
,'ulilOS IIl1 inll'n::dadll"I 11111:1 V"Z '1111' n~o Inlteru I'm e:u]a
:i li rIO <I 1Il;,j" dI] l'inl'lI "11"""', . IIlfl'!l:ll't'1ll dountivos 'JIl ull,ir,.
,'Ius 1111 I :<11'1' di' 200:51li10.

~ li." li" ",,,"1': IIt'lI1f"itlll'l", US d:l :;"I'lassp 'inp (lI'psl :l f l ' lI1
SI'l'vi"IIS a . :di:lIlus 1111 d"IIJI'1I 011 1I1:li" d,l:' !Il:ll'l'<ldlls uo ~ ri"
dl'~t/ :Irti~t). ~

~ í.oi a 1'1:.""" ; llllll!lral'i"", os '1111\ ,erlllol'"Ir:lIllios :í s!lei!'-
d"d,', 11:liI:rlll:lI'I'11l 111'111 S"Il :(11).':1111'111" (' PI'II"P"l'iil:lIk, 0" rue
di(''''.I,lilll'lIl:rl'l'util'!ls () :rdl'I)).':"ill)" qu: prl'st'lr"1I1 gl':dllita
1IlI'IlI,' ;1 s'lI'i,'dad,~ 11, SPI'VI"OS dp "U" pr,)li"';'o. I,;~t" titulo
"'I:i I'lIlle"ditlo 1'1'1" 1'''lu'III''. cnrn aPI"'I)l'aç~" da :I"'()III
1,1<',:( ;';1'1',",

(::\1'1'1'1 LO IV

.\1'1., í .: O, soeios fu n.Ia.lor.-s. iustnlludor--s l' inl'oI'JHJr,,·
dllres s~o ili"pPII':lIll1:' tllI P"!.;:IIII1'lIl'l ili: juin , "OS ,'ll'twlil'oS
p;lg" r~() :I de rj:'IHIII.

Ai't.. x.« Tt)(II)~ o...; .,()(·in~. tur-nos li"'; honnrarios, ptlgarão ~l
1I}('lIs:,jiilad,' d,' L)OIIOI'1I1 t riuu-st re: :1I1i:rnl:ltlos .

.-\1'1, a. (I" sIH'i'l> fll11 iI;ldol'!". ill'I:rllailol'es, iucorporndo
ros I' 1,lr",'lh n: ptlf!:11 ~o I,' 1",1" seu diplultl:' ; 0, IJI'lIl'Ill<~ri
111:' 2,5 ; I' '" IH'[IIf"il"rRS 10,.-;000.

ArL. lt) . 'l'o.lo (I ,'Ilt'i" 1"1111'1';1 l'i'lllir-se das mensalidndes
p",,, f,',rllla seguiutl':

~ I." Os fUlld:rd"r,'s l' illstall:lllol'l's, ontrnndo em quul qur-r
[PlllpO para os cofres sO('i:Il'o; ('11[11 ti qu.uuin ti" 201!OOII.
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~ 2." 0, ('n('ol'p(JI'~III(JI'I's. I'illr:lllílo com H qu.uu!n 11" 100·,
Ii'V;IIHI'I-S()·lh(', elll ('Ollt:! /ll1'1;ldl' dll' IIH"I<t1id:l:!es 1J.1g:IS IIIIS
prillll'irllslO HIIIIOS Ik SII:I iIH'I'il"';'O,

~ :l," lls Illl'lll'livo", ('lIlrlm:!1I 111I11I1:lII,'. II'r:llldo-S1'-I!II'S ('111
('O11 t:l IlIeladll rlus IIH)JlS:lli:!:I:!I's. '1"1' liYI'I'I'111 p:,,~o 1'111 I;;
:IIIIIIIS, IIIIIILlrJ'I'; da :!al:l do SIIII iIlS,'j'ip"""I.

Art. 11. :'\:111 SII ell'lll'llI:lI':" a 1'1'lllisS:"J 111111'111111:, 110 :11'1.. lO,
si Ii socin 1Ii10 tiver p:l~O ~'s IIH'II,"lid:lIl,':: di) IrillH'stl'o ('111 qUII
H rcqurror. assim rotu« 11;11) SI' 1",,11'1'1'1 I I'lllir 11 SllI'ill '1111' tini]'
l'ee('!Jitlo SOC(IOl'ros tia sueil':!;I:!I'.

AI't. 12. O sOl.'io bellil'pitol' IÍI'lIr:', i:'I'iltn llil pa~':lIl1rlltodi,
mcusali.lad-s logo 1[110 s:lti,I':lI'a :I illll"ll'llllll'ia do diplolllli e
das rucnsnlirlndes IIIIS trim,'"lrl''': 1'111 '1'11' 1111' I'"i IIOI)('I'dil!;1 e"SH
distinccão.

Arl.· 1:1. () sncio hnnorari» li'''' I" 1:!lriga']II:' cUlltrilJllicilo
altruma, II~O 11'IHlo t.uu ln-tu direit" I'" "1'1I1'lil'III1Ci:IS, salv:1 li
caso dp~illtlig'('lll'itl, em 'I u. I 1-'00,11I':í di' 1111111 ""11<10 1III'I1S:", ;1
juizo docousclho, tl 1J1l:1I j:'llllIli.; 1'\('1':11'1'" ,', lil',.;i~:III1'1:1 1111 :11'1.
fi;;, prinu-ir« parte.

C\I'IITUI v

Art. H. E' dever til: IlItI<1 o "'"'111, ~I';III do que llus
l".;t:í !'l'I',eripLo no, 111'1". I". Ro I' \1 '. 11'; '~Ililltl':

~ L" 011S"1'1':l1' o,,; IJI'():;clliI,'s 1',;I:lII!III:'.
~ ::l." ACI'it~!' o eX"!'I"'1' (;1111 ZI'I" 'I1I:llljlll'r 1::lI',~'1J p~ltl quo

1',\1' "I"ilo 011 1I001l1'a:111, 11:-'11 "0:11'11:1" 1'1'1111'111-,:" li l'III1:',..;;lIvII
si apresentar IIlOlil'Ih jU<li:il'II\'I'I<, I':!I I'" 11.< '1'"11'< 1I1l1iJ:óLil
IIU 1'l'"leie:ifl.

~ :1." CiJIIlP:lft'I'rr :'1< 11,""'111111""" ;~"I';Ii'" 1I " ""tl"~lflll'l'
rcu uiiies d.: sOl'ied:lde, (,OIl:1IIZilld'J-SI' 1'11111 diglli:1ad l ' l' res
poilo, s.uulu mudcr.ulo IIIIS di"',II""":ó.

§ f(,." ConcOf'j'I'I' 1',"11l Iwlo q!I" ('"Iill'r :10 Sim :ill'nncl~ "'11':1
11 11I1/.rr:1l1dl)ciIl1l'nlll 1][1 SOI'il'd:,,"'.

~ ;"i." 1':ll'lieip"r [1"1' ""I'I'i/'111 ;!II 1" "'I'I','llIlill qn:llldo 111 11 d:II'
di, I'l'sidelll'ia.

(~AI'IT(;LI) \1

Art. ii;. 'l'ndo o sorin, 1''(1'1,,,1,, I" l!'IIIU,'lIl'i"" [em d i-
rr iu: :

~ I." Aos SOel(OITIIS gllr:lllli:1 1" 1)1'''1<:; I'SI:lllIlo" IIIlD vez
que estejam quitos CIJIIl a ,0I'il':I:I:1I', quer em SU:I" mcnsnli
dlll1l'S, quer em valores :1 IJUi' 'I' 11'lillIl 1IIII'ig:Jtio.



~ 2,0 A propor jlor escriplo ;111 ('01ls1'l1l0 ~I, mrulidns ql1e
jlllgarl'oilvPllil'IIli"; ;1111'111 do, il1ll'l'l'5 SI" sl)('i:lI's, I'a diriuir-l hc
Ij!!,i1q!!I'1' q!!pÍ\;1 1,11 I OIII',',;I'lIl;II':III;1 III'IIl dlh seu- dind!os,

~ :1." \ rl)'!!!I'I'I'I' n ('IIIIVIII':II::1I1 d<l :IS'I'IIIIJiI"a g"'I':1I cxt rnor
dinaria, qll:lnilo o j!!lg:11' illdispl'II<:lvI'1 :1 III'IIl de 0'1'110' dil'l'ilos
~ illtl'I't\~:-:I\S ~'I(·,i;li\~. d\~\'('11(11l (';-.;1;\ ('OIl\-(I{';l(';-IO ~er l'l'cl:llllada
1I0 pl'I'sil\<>ntl', por Illl'io di' 1'r',!Ili'l'illl'1I t'. as~i,~lladll por :1O 011
ur.iis soeios qllill'S, 110 qunl SI' d"I'lal'"r:'! 110' muli vu- pnra qu:- SI'
1I1"llj:l n ],1'!!1Ii:III, n qunl 1l:lo ]111111'1':1 0'1'1' rl'I'!!s:1IIa I' 11<',,(']':1
re,diz:u'-se dl'llll'II 1I0 pl':IZO UI) L'; di:ls, soll pe11a dlls ]'1''1

111' '
l'l'l1te, :1 rouvncarcm .

~ 'I. o A all'l)!!t:lr-S() para 10g;lr OIH11' lIãll POSS;) ser SOI'I:llr-
rido p,']n S"Cil'l1:tdl', Ikalldo por iss'l disp"llS:IIj,) dp P:I,g:lr :10'
1'I,,;perltil'ns 1I1i'lls:dirl<ltll", 1'111111:111111 que 1':1":1 a l\<>viri:ll'Ollllllll
lliC;II;:IIJ por l'sl'I'ipto :10 10S('('\'I'!:I!'ill. :'\I:"tp enSlI 0'1'1 tl'r;'1 di
reito ,lOS 'OITllI'I'II" g:lr:llltidlls 1I1'sll'S l'"tltulllS tl'I'S IIll'ZeS
I!el'lli, di' partil'ip:lr o SI'lI rl'~rl'S'II, I' t,'r P:lg" 1111\ trillll"tl'1'
di' suas 1111'110'<1 I idatil's.

~ ;;.0 A vot.u: I' ser vnlmlo: e\l'l'plll:11l11 11-S I ' os '1 l1e I'''til en:11I
1'<'eel>,'lIllo SO(:l'orros da SIII'i,'d<lliP, I'S qlll' 11:1\1 e,lil'l'!í!tI1 110
f'ozo 111: sim, direitos S'II'í:lI'S; li, IIlI'l1Ul'í:S d'l :!l :1I11l11~, SII\V.
si I'Ol'e1l1 emauciuadus, e ns socias um gl'r:l!. Pudetl1 vutar 1118~
11~0 ser YI>larios os Iln~ nàn sOitlH'liTll IpI' !lI'11! I'S('l'lI\'et' (' l!S

('IIII'I'i'ga'los da :;ol:il'd~ril'.

Art. Hi. () soeio qlll' ,'I' rl'lir:II' !':Il'a 1'1'11''1 rio,s 10g:Il'I'S
Indicndos 110 lill:d tio :11'1. 1" selll I'''Z!OJ':I 1:IIIII!'eli\lIll' pal'ti"i!,:,-'
r:'lo 11:10 f'ozal':'l do direito '111r: llu- C'o1lfl're O" fi" 1111 ;1]'1, 1;;,

.vrt . li, () soeio qu.: p:J1'lil'ipaJ' all'l'lleia, e II~II :11'Il"'I'\lwr.
ou o ql1t' tendo-se ausl'ut:ldo cum !,arí iri P:I('11 11 11:11) communicar
I) seu regresso 111'1111'0 do prllzll rin :10 riill s, Ilão leI':'1 riil't'il.o
:lOS SllI'l'llrrlls slIni:ll's, SI'11l qlll' Sllti,f;lea o di,'pllslo 1111 ~ 'I,"
tio nrt . I;;.

Art , IN. () soei» ql1l' se :llrn;ll' l'lll Illaio; de ,eis mezl'" lli'.
mensalidades sl'rú ÜIIllsillerllrio ('111110 tcurlo l'I'IlU11l'iarill 1I:i
tlirl'illls lli: socio. mas si pOl'velltllr:l '111iZflI' saldar Ii S('11 d.-hi to ,
1I1IIa V('Z '11'" lI~O I'XI'I'I1a til: 11111 1111110,11 !,oder:1 Inzr-r si ('"lil'l'r
lI:1S l'ollriil:';PS 1'!'I'sl'l'ipl.as 110 nrt . I', l' si provnr il''l'lllItl1 o
I:oll,s()lh(l, ('Olll pnrel'cl' ria "lIl1lmiss~o Ik sYIIIlil::tnl'i:t, lJill! Ini
í'orçado a ntraznr-so por motivos illllep"l1dl'1l1es (Ir: sual'lIl1l:IIli';
11:10 tendo porém direito aos SIII'('OITUS d:t slIl'ir'dal!e S(III:'1I1 "I'is
mexes depuis de quitar-se .

Al'I , '1\). (l S1l1'ill qur [ll'IIIll 11\'l'r o ill'snellilll ria s(lI'il'II:IlIi',
ou injuriar a qlI:dqller Illllllilll'lI 1I:1 :OlllliIlISll':tÇ:IO 111) oxr-rcir.io
de suas 1'11111'1'(11:,<, 0'1'1';'1, p!!l:I pr iuu.i r» VI'Z :Idlllll!!-tndo ,,"10
conselho: 1'1'1:1 s!!gUllda, C'll"[li.'Il'O dos S"IIS direitos d.: sO('i'l 1'"1'



Ift,()ft,

tres mezes ; I) 113 reinl~idellri:l "lilllill3do (h sOI'irrlnl]e. A e1i
minação P a p,'rl1:l dll di rri!» d,' ,,,,,i,, 'I" 'I'r;i del'l'i'tada pI'/3
~ISSPIIIhléa gna I,

Art , :tO. I'f'l'de o direit» d,' ,1I(~io :
~ j ,0 () que r\ll':lviar dillllldlllS 1111 IlhjPl:lo, pC1rlrllefillles

a s(ll~i, 'dadr.
~ 2," U qu« 1'"1' illfol"lll:I<'III'S illl'x3ela, fl"1' admiuid« ao

gTI'llIill s(wi:d,
.~ ::," () '1111' pqil"l'r f'(II1If1II'III'II'iido lI:1 llilillla p31'lr do

nrt . 19,
\11. 21, () ,()('io qu.- 1"ltlllllrll""llII'IlI" SI' tlp'l'rdir,011 o

fllIl' lúr plimilla,11I d" ,""il'"'' I,', 11:111 Irr:', di,pilo 3 il"l"l'r
qu.uui« 1111 Olljl'l'to :liglllll "11 111 '1ill' Ipllil" "lIlrlldo 1'''1''' plI:l,
s;J!\o o '111" ..,llvpr 1'lIll1l'rl'il"lldirlll "" di'I'(I"il:~1I ti" ~ i" do
arl, :0, o '111:d 1'1'1','111'1':'1 illt"l!lldIIV'llIr :1 illll'OI\;IIJ('i:1 da join
I' IIIPII,;rlirl:lrI"" 'IlIr ilollll'r 1':1:'"

,:AI'ITI 1,11 \111

1I1\~:'I'll"II'\ ':1'11\1

Art. :t:t, A a"I'mIJI';n ~l'r,,1 " " 1'1'11111110111' lodo" os s'lI'iw;
quit.«, I' .'Ir..etlll"'-""-lia ordillllli:III1I'III,' Ir," VPZI'· 1'"1' "11110,
(~ .'\.t[',·If~l'dilliH·i:lInl~1l1l' -":!'lIlrll'l' III!,' I) 1)('111 ~Pl~ ai n «x ij«, nu
'I11:llllllI f"lr rl''I"I'ritl:r, lia 1"'1'11111 .t.. ~ :1' dll :"'1. I:; .

.\: I :::, :\ rrn ninn d,,· :I;':"lIlld,"a< ,~I'rlll','; ')l'Ilillari:l';
>.: I 'r~'l

~ I." ,\ 1'!'irIlPira, 110:" rillillill,,1I di' .!:IIII,iI'O ri,' ('llrla :111110,
p:II'a -rr al'T'I""lIt'rllI p,llI 1",,'irl"'III' " T'I":lllIl'io, hldall!,'o
~:'el':d I' III'I'P:I, rI,' IlIrlo 11 '11111 illll'llt'l ri" '111111 lillrlll ,'111 :\1 di'
IlI'ZI'lIlhl'lI: " 1'1'1I1,,'d"I"';ll ;i 1·I"i"'1 rI:1 l'III1J1l1i,.;:ro I1n 1'\:(;111'
d,' 1'0111;1';" IH:rj, 111'1", I!lllilli,lr:rlil"",

~ ::L" A "''';111111;;. I;; rlia; d"I'lIi" d:r prilll"jra, P:11'3 ,1'1'
disrutidll e vlIlao!u I) p;II"""'I' rI:r '"1111111""'0 rli~ "":11111' dI'
(~III1t:IS. il'lIl"I'-'p di' 111-10 11 111, j, '111" f,', 'Ullllllllirio:'i su»
d"l'i,;;'w, I' 1'1"~,'r·'p II "011"'111" arl'I,illlSl)';t1IVII.

~ ::." ,\ l"IT-"il':r, oilorlia,; d"I"li.: d:1 "',~ urul.r. para 11:11' po,;""
aos IIIIVO, I'll'it",,:I 'lu:" flllll'I'llIlIal:1 "'1111 '1"a1'lHi'I' nH1I11'1'1I dp,
"'lI'io, , lima VI'Z IJlII' I'''ll'jll I'rl"i'II'I' a 1II:liul'i:1 d", tdl'it", I'
n:lo SI' podl'lIdo 11;I!ar "'II~O ri" a"'" d;1 pS''I'-

Art . 1'1, N;IO ,,'1';1 1'''II';id,~)';,da a<'l'llIhl":I I"g':t!nllmtl' ('011
stilllld:1 a rr-uu i..« IH"II"!' d" ',11 ,,,,,j,). 1I'litl", a"illl 1'01110" '1HI'
não 111)' "III1VIII';I(I, d·' "0111"1111111.,01,' ,'li 11 lI" rli';PI),j':II'" d,',!""
('''t:ltH!'''. " ;IIIIIIJII"i,,!la n" jurunl di' ui.unr ,'lr,'lIla"':lo 1",10
IlH'1I0~ COIIl In's dj;l~ dt~ :lllli" (~d,'tll·I:I.

AIl. ~;j, :-;1 nu d"l "lalT-;,,11I 1'1'1':1 :r r"lIili.ío I' HIlJa hnrn de
pni. da rllisigll:lrla, lI;io a.-/I:II"" 1'1'1'<1'111<' IIIIIIIUl'O "'gal, ,er:'1
1lI)V:III11,uln rUllvoral1a pala oit" dia.; d,'p"is, li nesse dia Iuuc
I'iollllr:', com o 11 11111li 1'0 ,lI' ,'"cio.; 'IllI' 1'lIf11plll'l'eC'I.



_-\CTnS DO PUTlI<H E.\ECl'TI\'tl

Arl ::lli. Na aS"f'mblr>a !!cral l:'lTlv,j/';ltl:l r-xtrnnrdin aria
mout.-, s,', 'c 1.1',,1.1':'1 d, ol,jl"'l.o '1"1' t ivrr IIlolivado;1 SII;I 1'1)11
VU(~:'(,'iit) c !"lIllcI,j,'Jl;tln (~I'nl() 111'1'111'111 ()~ «rt-: :!'{ I' 'j,~';.

Al'I '1.7. :\ a',"IIII",'a g-,'I';,J "f'r" l"e,idid;1 (l,'lo l"e,iJI'ul.l~
da soelc,!;,,"', "11' o al'lo da :lI'el;lIllaç,'I" ou 1111,j";IO do res
11I'I'tiVII (l1'I',idl'II[", !flll' d,'si'lll"r:'l d"'llt:c "s Sllt'iu,s pl'l's"llh~s
duus p:lra ,,'rvirelll d" ,pcretal'ios. 11110 plldUlldu ,'sla eSI:llllia
rccahir rru sncios '111" f,IÇI:1II 1"11'1" Ja :,"millISII'1:II:;IO ou S~jlllll
empreuados da slIuil'(hdl', o !fUI' t .mhe.m SI' observará quanto
á TlOIUCiI\:iJO do presidente da ussorublca.

CAPITULO 1\

AI't ::lK ..\ slll'i""adl' :;1'1:'1 al\llIillislrlllla por Illll ,'ofl';l'llio
I'OIllI",,10 "I~ '11 1II1'lIlliro" 1'II:IIIIs :1111111,,1111"111" 11:1 SI'I':IIII'I:I
as.sflluliI,i" gl'r:iI urdi uaria.

Art . :'!!J. S:ío deveres do (,oll'l1llio arltni n istrnti vn :
~ í .« 1\1'11 11 ir-se ern SI'SS:IO prl'par:iloria par" cll'!!(~r:L "i-

rl~f'loria cumnosta de UIII prl~"id"III,~, 11111 \'íl">IIl'e,i"l'tltl~, I"
1':2' sel"'l'larios, IIIll 111t'SllllrulJ'o, 11111 nrncurndur I' ;(:' "0"1
rni"ons l)I'rfllar:l'ulos dl~ que Irala o »rt . 3'j.

§ '1 0 Ikullj"-:,n orrli" .. riàlll l'lIlc duns vezl''; por 1111';'; I!
cXlr:Il'rrlill'rlam"lIlf~ ,nlllpl'e '1lle 11' inll'r,',","s "«,I""S ;I'~11lI
o "xíl-;iI't'III, lI:íll IIlItI"l1dll l'olélll f:ll,lT SP''<IO ~I'I" 11'10 ,"II'j;1l11
rre~elltl'~, 111'111 1l1l'1I11~, 1I 1"'II"'II11'ir,,s,

~ ;;." E\IWII:ar I' fazl'r "\1'1'111;11', 1'1I;lIl'rir I' [,-Iz,'r 1'lIl1lpl'Ír,
o,; I'I'I'S"I1II''; I'Slil!lIlos, lIão l'Oll't'lI li 11 ti11 '1"1' ~Pj;fllI ""111111':1"""
,I;; 11l\llelil'I'III'ias ou pl~lIsiJI's :Ilh 'IIUill', IIl11a 1'1';'; 'I"'~ 1','II'jillll
ell,'s 1111 l';t~1I de a, rcccber ; SII"I"'II"'''' a, 1lI1',m:ts J,,~U !flll'
Il'lIha C""!II'l'illll'1111I do '1"1' ('SLIII SI'lldll tI;I";" 1'01111';111 '1'1"
prl',;('re\'11111 11SII's o-tntutus .

S/l.u uuv ír as '1lwi\.as du" ':'lI'i,,~ I' jul~:t1 ,,: C'OIllil [,"1 ,I,'
j 1131 i('a.

~ ;','J Autnrizur ns b"lIl'lj"I'lll'iac: til' '1"1' tr.uarn "s ar"', ',\,
·'1:; í" f1G, 11 C,S t11'SI'I'7.~S soria.: 'IUI' 1'''1'1'111 j tr-t.is, :I" 1f1l:1\";
';"I'ãll I'ag-:Is (1t'1o llil's,)url'iro, d,'plji, til' tI,",pal:/la":" pl1ll1 1'1'1'
s.d-nto ,

S6," Tom:tr rnnluv-i mvnto dn,; "I'I'Vil'US I'rt~slatlos á S1WÍl'
dadl' .cnurorme 0'1111' tliSI'"I'IIl, o ;11'1. I;" n SI'IIS l'ara~Tal'h"s,
I11i11111;111I11I pas~:lr os dil'llIllI:1S ao" "ol'ills '111" 1',lirl'l'I'lII 1'0111
l'relll'udi"o:; 110SS;/S dISIH)"il:UI''', IlIgoo '1"1' 1'111~S uu h.uu 1'11
IrngUi' ao thesourr-irn a illll'orl:flll'i" dl',ig'II:lIla 110 »rt , \l."

~ 7," TIIIII~r l'olllas :lolfll'sOllrl'iI'llIlO lirn dI' I';ltla lriml',ll"',
011 1'111 1I111ra 'I"ltlqlwr (H'I'i1si;lo Iflll' j uluar ""llrl'nil'I1!I1;
appruval-ns ou rl'gl'ila/·as, dl'l'0is dI' suluu-uid,». ao "X~IIIC
da eonuuissão de liuanças I' discutida-s « vista do pan'I'I'l'
desta.



lftOIi

;I\<!II'.~ ~1\,~·!lid:I:-:. ou oiLl1 ill
'li! "11'" 111' i" 1':11'1 i,~i p.ula .

d;1 C;,)'li! !'o), IIlilis di! 11'1',';

~ li." lJiJS"I'V:Il' qlli~ 11 1I1i';lIul'l'il'o I(:íll (,1I11'1'l'VI' 1~1lI seu
poder IJllanli'1 runinr de lillll-', III'dl'll;llldo-IiIO que I) oxccdcut«
;;I'ja nWllllJidll CIII 11111111' dll <III'il'd:ld":1 u.u 1;:1111111 ILI cnn
liaw;a dI) (;illl,S,'IIIl1, :1[:' SI'I' 1'1111\ i'l'lidll 11'11 :IJilllil'I'.-: 011 1'''lir:ldll
pOl' SII;I ol'dl'lJI.

~ !l." SIISI'nIIlJ{'l' qlwlqu"I' di' ';"11,' Ilil'lliI)['oS que 1l:'lo
('111I1I'l'a (;1)/11 ZI'/O ,I digllid:ld,' :IS :llIl'illllil,:'"','; a SI'II. e:IIW),

~ lO. ,\(,1'11<:11' (I lill'«l(m'il'l> 1111 '!II:J/qUI'l' SIH',i'l pel'allln as
.insli,::IS dll p.uz, qunu.I» 11c11':llld"111 rlill/lI!ir'II,' 1111 JJi'!lS ria so
('i l'rI :1(1 (' .

~ 11. C"Jl\'III~:11' ih a,""'IIi1i1"11 gl':'
ilS n'zl','; '1111' o li!'111 '1II'i:l/ 11 I'\;':il'.

~ ]2, ()l'g:ll,iZliI' I: 'II~IIIIIIII!"':I :I!'I'I'ILII'~" rI:1 a-;SI'.IIJ/Jka
,~('l'iJ/ um ['('~'lillllll('lll'l illll'I'1111 lIi:1 ul.ir il.< ,<llilS "':sii," I'

ih ria :',",uIIIIII";1 :';1'I':d, /11'1111:111::" 1':1;':1 di,'I'I'illlillólr IIS Lie\I'I"'<
da rlir"I'l"l'ia (\ II~ dóiS 1'11111111 .",;',

~ J:;. J1l'IJ\"jdl']H:i:11' .~(ilJl·(\ :"(11),-: li,', j :1-:1)-'; 1111;' 11:11) (':..;ll,_~.i~llll
1'1'11\ i,llls !l1'<II" l'sl:lllll,

1\1'1. ::11. 1).< /l11'llti))'II" Iill I', Ii Ih, 1"'l'd"ill 11< 1""'III'i'li\,,<
111,~;lrl':-:, IH):-: ."i',U llilllc':-: /','L-';O<:

~ 1." IJII:lllrlo 1'.. J!I;Il'i'1I1 " 1 i I"
1i!1'1':lIildi!~, :'1'111 "Cl' plll' 1I1 d,",llil

~ :!.Il (1Il'llldo ~(' ill.t:'(,li!LIl'I'lll
1JH'Z(\:-;.

~ :L" finatldo se ;l(~Il:lreilt l'iH dl'!I)ill ti, 111(~Il-.;:did;ldl·~ '1I1 di'
'111:Jiij 111' r prol'l'rli'lll'i:l.

~ r,.1) f)11;lnl!o I'c'rf!U'l'j'l"!'lll !;(lljl'Jil'l'lli'j:1.

1\1'1. :11. SI~I';t1l ""1'[d"IIII'" d" 1lIllSI'IIII'im u-: .""I'lilS iuuuc
di:IIII,'; «m \,,f'IS,II.'3 ijll:II'< >"1';111 1'/IIIIII;lrllI,< III! lI)'d"1I1 di! ';/lil

\ 1I1:H';to paril l"llla)' ;\,';,'11111 1111 I'''II'I'!!III 1/:1'; \;I:.;a' d:lllilS, dI'.

l'IJllrlll'lIlidildl~ I'OIIl o ijli" d"I"I'II,ill:1I11 "" !':Iril,~r:qll,"s 1\11
;11'1 ::0, "lI 1'111' I':J! 1"lli 111" 11111 Ij,o :11" 11!l1 1'1111.';" I!i"i 1" I.

Ar}, :12. () pn',,;il1l'llln di, ,"I'i",j"rI,' I" " lil'! 1I11<erl'ilrllll' I

"\I'~1I101' di!, ";,'PII,;,.','II'S 1'lIlIlid:l' Ili';i,',< 1',1;1111111<; I~ p:II':I :1
"lia 1'\I'I'/!I.';liI (]I'/llI' 1'11111111'1'-111"

~ l .: 1'1'1'<irlil' i1S sl'';'ii,', dll 1'(III"I:thll, I' 1l:J :1'<I'miJl:':1 .~'(')'iJi
SI'IIIlI'1I11~ ;11,", :i 1111111":11::10 l/;, !'I'-iili'I'tiviI Illi';iI , tlil'i~'i)' a ol'iklll

dos Ir:J!I;llho,: lIil Illi'lILI 1II'II'IIII/IIiI,(" "":(", 1'>1:111:10,'; ,(iôl'
dnslillil ,1" 11\llIltlil'IIII', ",1;111"1,, "I I' 1'", 1,111'1"'1 :1 IIIi1Jj1li)',1 ":I
dl.";IU><·:;HI I' \01;11'(111.

~." ~Llllt('1' ;1 tJld(II:1 ('U! Iq"-I ;l >('",111'>, -u :lIt1IldelldlJ-;I::'

011 ;Jrii:lllrlll-II', '1ILlllrill "'' ""'11"1"111 11I111111l1I1I> I, " II;IU lo rctu
;IUf'lIdidêl.' ;IS ::-;ll;l:-:' Ulj....d'r\:H:~)I·,' ;, 1:1; 11·'II:'ilu.

~ :)", 1:1I1J1'ir,,,,1' os liV/o, d;1 '"I';"II;'d" ""IJlli, dll IIIIJIII'l'allos
I: ;111111'10'; o:; II'rlIH'S 1',0/11 I' '1"'1 ,'llIlill. "11111 ;l d""LII';lI';'I<I d"
111;,;1,'1' iI q 11" ,<;111 11"c'li Ilariol<,
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~ 'L" Exalllill;lr li e,lado do,' I t':dJ;iI11tJ, da sceretarin e thc
suuru ria, providcncia ndn soliro :IS 1':,II;ls e it'regularidade,.; que
ulwoult'ar, 111' ;lcI'I"l'do ('OIU o,, t'",p,'clivos ('liefes.

~ ;;.0 Auturiz.u: :IS d"SIJ(~lH,' que 1'01'1'111 de ut'gell!'ia e IliIO
cXC'I'dCt'UIU ;1 quantia de 100:',000.

~ O." "'land:11' passar ,IS ('ertid,ie, rcqucrilns : dar scicnria
aos intlil'('s<ldos da, dl'lilll'ral"II',:' 1IIIIIad:l:' a t'espf1ito 111~ 'l11:tI
quer rcqucrimuntn, projlo,:'la 011 reprl'sl'lIlaç:11J Icitns .

~ i." /ll'spal'!lat' lodos o.'; It:'p:'i.; '1111' não l1epelllll'l'''11l
ria dl'lil"'I':II';IO do ('onsldli ll, Ilrd"IWudlJ '1111' '('.ialll Clllllpt'idas
:IS tlelilJi'I':lI'íles 10111:ld:ls.

~ 8." Ordenar a cntt'eg'a d:h 11I'1l1'!ii'elil:i:I.'. ,,"llll'nll, nos
rnsos de '11[(' 11';11:111l os al'I:; , 'i:: I~ 'J8, /O'lO 'lIIC qualquer
sOl'io ;IS I'CI'I;11IIU e 1()llh" dirl'ilo a 1'1'('e!)I'/-a:" .l.uu!n ('lIllla
ali 1,01ISI,IIII) UI1I "Ia l'l'illll'ir:: 11'lllIi;lo.

,j !l," Orgallizar e :'1,1'(',:'1,111:11' ;í ;,,;selllll/,"a gl'l';tI na sua
primeir« l'i'lluiãl' ur.l iu.ui» UIII r,'LJlol'io eilTlImslawiado
d" tlldo:' os tl':i1,;<llto,,,,, OI'I'UI'I'I'III;i;IS tio "11110 SlIl'í:tI, ,,"0111
p"II!l:al'l tio l>:dnll\.'iJ~'I'rlll <111 11'1':'IIII1'I'iro I~ III:IPJl:IS 1"I'ill'i:lI"
ti" 1'111011 Illilvillll'!llo 11" ,:'Iii:il'dlltll~ tllIl':IIIII, li anun .

~ 10. i\'O!llI':lr \;I)lIl1l1isúll's 1':11'01 l'epl'l',:".'lItllr a siJi'il'tllIUI)
quando 1',')1' l'OIlVitl:II];, JI;d'lI ;'Só'i,lil' li 1[II:dIIIlIT acto sltI"IIIIH'.

~ 11. M:IIH!;II' ,'011\'01-:)[':1 ;1<,"lIlld":1 geral ,'\tl'lIlI!'dilJ:lli:l,
l'i)1110 tll'tol't1lill:1 o ~ ::" do ruI . I.'j .

.\1'1. ::J. Ao lii'e-prl'<idl'lil" 1I0lilJlI'II'III ;\" l'II"III:IS ntui
"" k,',es tio JlI'l'sirlenll', 110 illll'l)tI i 1111'11111 tI,',I".

AI'I. :1'1 ..\OI":'I'('I'cl:1l'ioIlIlIIlJlI'II':

~ I," SIIII:'liltlil' o JlI'f'sid"nll'. II;J I':dla di) \ i('I:-JlI'I:sitl,'IIII',
nomeando '1111'111 xuh-ti l un o~" ,'I'III"'!lIl'io. quo pa,,"r:i a 01'1'11
1':11'0 In~':ll' tlll I,".

~ 2," V;JZí'1' a leitura tI;I'; ;11'1:1'; I' :/11 l'xJl"dil'IIli', rl'tli"il'
" ""ig'II:11' 10d:1;: IIlll'J'I"IIIIlId"II"i:1 IL, SllI'i"t1:I11<"

~ .l ." :i!Ul'il'ul;J1' orn li vru 1"III'I'i:" os socills ,'11111 tli:'tilll'I';io
do S()\O, 1"'llI 01'tll:1I1 ('!Irollitlogil'n ti" SIl;JS eiilratl:lS, Ú vistn
d:l, nulas flue 11l() 'el'~o 1")I'III'I'iI1:ls polo thesourciro tle!:;
em l:i dias, dovcndo da m;i1l'intl;J constar COIll clarezu o
nnme, irl.ul», e,t:lll'J. Il:Illlr,"idllt!I'. OCCllpllÇ:IO, rl'si,kll"ia
dn sorio. 11 o 11 H: tio JlI'0I'"III)lIl,: I' li dnlll dll 1'lIlrlldll dll :1"11

l'i:,tI",
~ 'L" 1lr':,d:'lr:ll' 1',111 livr» JlI'tlJll'io os llllllll!" dos socios 1]1I1'

l'eIlClll'n'lIl III'll,,('il'I'lIl1i;J;: I' :1 1'l1'!II'I'li\':1 q uauti«, C i~'Il:"lnl'II'"
,h tllIS 'I IH:, CSI~I,ldu IIU ('a:'u dc :1,' l'I'('I'I"'l'i'IIl. Jln',.:iutiirl'lll
tiiil L,'.

~ :i." LIIII>III\';l1' JI:J 111"111111 'll''/''I/I o .u rlu vu da ,'111 il'ti:t'("
p"'u q u.il "'I';i o unitu 1'1"1"111,:':1\:'1, I,' 11'1 CIII dia Illd,1 'I
I'sCl'iptu)";l(;Úl) ;1 ~1'U 1';ll'g-l'.

~ li." AUIIIIIII'i:tl' nur II,t1 1111 1 I' 1'11/ 11111111' du 1'1'1),:i"oO[I', e
fnzlII' 111-1:< UII',;II!'I kll '/l 1;1 1'111/';[;11' 1"11' IIII'i" dl' ;llis", :",:,
mcruhro-, do cousc-lhu, o di" ': IIIJI'" ti;l:' ".":;U(~s.

~ i. 0 Fazl~!' o,; podido.; d,' lilTIlo; I; tll'/O o qUI) 1''',1' 111"'1'0;
sario f1<11'~1 a eSni[ilur:;I::ill I' ,'x:"''/'''"II) di) '11!:iedalk.
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1'1) rI! 11\

gl'ral.

1'1'111('1'
;1 quo

1'111 ra'l), l'xll)Jl)rdill"rios.
i,".!! 'I,i~~l\. lfll:'!ufíl par:' j.:.H

1til 11 1''' 1'111, r.un :1;,
qll,lllli;,:; que 1(\1'
d""I"'Z;'" da >'I)I'ill'

"1111 vortel ns l'lll

em liv r« 1'''I'''''i:1I ,),; IIJOVl'j" apnlices.
jlert""I"'1' ;1 "",;,'ail,' I' I'III1,til.ui1' I) "'li

~ H," ln ventariar
I) Indo o mais que
I~~I Pi 1:,J •

~ H," Exp,'dil' ('0111 1.1111" ;, 1,;'o"l/lIi";'" p""il,'I. plil' iuu-r-
medro do, :1 gcu lr'," d, llli"IiIIII'ilo 111"1i 11 '111" 1',11' d'l
",ppdiplllp 11:1 ';('I'I'PI~lli;, (' d" I/1I'>I"II.>li;,.

~ fIl. J'a,s;l]' as 1~1'lli"'-H'," '1lli' flll'{'11I 11"IIJi'l'idas d,'pois
d,' d"'I'~li'lwd;l' IH'lo 1II'("i""III": "11111''''1110 di' r,ada IlIlIa a
qll~llIti:1 d,' ':!i~ 'JI"~ 1'1111"'::;11'" ;11' 11i''',"IIII'i,'o Illedi;IIll,1 1'i"'I/lO.
I';'ra "'1' 1''''l'ipIUI':II!:' ,'lilllll 1"'1"';1:1,

1\1'1. :1:;, ,\,)~" SI"T,'t;ll'io l'o!lIp"I,':
~ 'I.H nl.~digir t' I'l)g-i~tl-;ll' :I,~ ;11'1;1"';, ;1:-': qll;ll\"; dtHrpl'~O

em I'i'SlIJIIO ci:lrn tn.l« '111" >1' lil"1 I'" ,,;I(jll 11;1:, ;('''''''S
('I\:IS SI' I'deri r"lIl.

~ 2-" !:1i:ldjlll';11' oI" ">'I""'[.'II'i" "111 tlldq "'III'! 1','11' pl'eei;;o,
suh-tltu in.!o-« 110' SI,'II,' illl/"'d;III"1I1",, 11'IIIjIIlI';II'ill,", 111"1\""
qunruln u-nha d,' assurui r ;1." r'III"~")",,, d,' 1'I'i'''I''''II!u.

Ar! . :lIi, Ao tlresou reiro 1'11111/"'1"
~ I," TI'I' ,,,,,li ,IW é!II,'II'd" I' ill!lllI'dl,'lIiI 1'1'''J'''II''iI/lilida''l'

tllLllls os d;nlll'il'lI". lill!!o,. llli'\ "i, 111"" 11 III;,i" '1""1"'111'11"('1'
;', S( lI~i "h" I' •

~ :J," ~lall";11' p]'(II,,'dl'l. pll\' 111"i" di' 111I1 1111 Illili, ill';"lIt"S
di' sua intvirn ('{lJlli;lllra I' 1'I"p""",",,li li;,d,', ii l'I""';IIII,~a d",
,i"i~l' d,' IJlllr:lda'. diplll I'" 111' 11' "I"I"d,'" " 1I'llli"";",,, dando
aos !llf~"fl1U~; :lg\\ull',,", 1111l;1 1'111'j', 111;1'~1"1l u u rua ru.uur de
Iil

~ :;." 1\(ol:lIll,111' il 11111 "Ial:, li'I'IIIII'III'1
1::1111"1", dll ~ S" do ali, ::~I, 1,"1:,:, <lS

)'I'I'eJ"'llIlo I' lJ rJt) fill'l' 111 " xI" 'd,'nl", d"I
dado. iil,', '1nll o (,IIII,,,,'1I11i :l111"li/" iI

al'ol i"I'"
~'Lo «;IIII'i";'ar a '1"1'111 (,II'I'I""il' .r: '1'I;IIlli;" 1'I"'I'i,,,o; llill';\

1II'lIlificl'IWi;", ('"11'1'1'11" I' ru.u-. d"'I"'/:'" ""'>II'i,''';"I,'. 1111,;' \ "/,
que ,,11,'1'; I'Sll'j;1I11 1,',g;rlIIJI'lIt" ,1111111';;;1",,0;,

~ ;;,0 '\I're"'IIral' i"; ","1",,11111, li" li,,, d,' 1''''';1 I "illl,'slr.. , 11111
lI:rI;III1'I'I" dlll'llInlllll;I"" ",' '"d":I r"""il" .. dl"I"'/,;I ... 111) run
dll :111110 111" II:rI:IIII'1I ","1':>1, 1"1' ;""'"Ii':J1i1lill' li i','/;II11l'ill ""
I'rr','idlllll.. ,

~ ti." l iar. \ 1'1''':111111'1111' 11" 1'''1 1",ITiplll, II"!:'; .r : illflll
IlIal"'''', '/1111 11 ('1111",/:111 11", 1'\ i";1 1'1'/',11\ ;11111'11/1' i',· /1,,'0;11111':11';;'-

~ 'l." '1',,1' li' livl'u, I""'('i"'" 1'1" """il'll!l"1I'''" d" tl"'''''[I-
raria, atilll di, '111,' a" 1'11111111 ",' li ilil 111;;', [' I'(lnl:,,, !'1)'Sillll
veriür-ar a exa"li":11) da rl'I, .. il;1 I' '!"'I"'Z",

~ H.o CII[lIpl'ir 1I"dl"11i1l'IIII' "",", t t I'''~:J'''' '1111' llin
d:lil.'l~ pnl l

) prl\~idnllll~, 1'1"(1 (·Il/jc..:I'IIII~ ()lI IHI/;I ;)....:'</·1111.111";1

Ar}. :~í, ;\1) PI'I"'III'a,llIr 1'111111"'1,
~ 1.0 TI';IIal' dI) rIIlH'r,'1 d", '''''[''''; '1"" lallcl:'~I'I"II, qu.urdo

fUI'('1Il t.-itus diJ'(~I~I;lIl1l'lIl.l' 1",1:1 '"i·i,'d"d,'.
§ 2. u "f'SP Il1flt' 1I1t:l r j'U111 /1'111 Illd;l'~ :1< "Ilfllllli,,-,;lll'.'-I jlflr:1 lJlJ(~

r,-,I' l'1,ito 011 11011\1';1"".
~ :J.0 Cl)adjuvar a,; ('l)llIlIli<,"'"
~ Lo Ilepresentar a s(l(',iel!;III,

IN' autorizado pf'!1) 1'011",1'1 h».
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CAPITULO XI

l'llJ9

(l

Art. ;jR. A comrnissão do exame de contas, eleita como de
ternlÍn:llIl o art. ;il n seus paragr;lplloS, t.uu por dever exa
minar ('0111 toda a nUo'"';;" o relalllrill di) presÍlII'J1le o ~IS
('onlas tio uu-sourcir», ;1 ;"ITipIU,"u:ão tia SOI'il'dadn, o todos
us ar-tos a.hninistrutivos, dalldll lJ:1r"I'er sobro elles, !JI)III COIIlO
sohr« qualquer proposta 011 r<'i)Ui'riln"llto quo Sl'ja legal
mente sulnuett idn ao S('U e x.uuc .

t\r!. ;W. Ai';111 da cnmrnissao dn I'xame do contas, haverá
Il1:Ji:: tres perlll:llwlIl,'" COIII a di'll lllllillaçiio:l" de syndí
e:II\l'in, 2" di: IJelll'licellcia, ;;, di: tlnnnçus ..\'; I" e 2" seriío
cOlllpo,la, de seis memhros e:ula Ullla i: :1 :p I!'~ tres todos
ckilll" nu11unl nu-ut« 1",10 l'OIlSI'IItIl, lia Iúrma do ~ to do
art. ~H, ,,'nllo rrlutur o Illais vot.ido .

Art. 'lI), Compete Ú eOlllllli,siio do s yurlicancin :
~ l." Syndiear si ns pessoas Ill'npostas para o gremio so

rial 1)111: resldircru doutro rlus limill's marc.rdus no tlnal do
art. l" salbl';IZI'lJl as condil."le,; ('xigida.:, no 1I10sll10 art, I"
e nu 2. 0

§ 2." Verificar si COtll {'/feito 5'- ausentam os sacias que
ílzcrem a commuuicarào exig-itla no ~ Ij." do art , li;, bem
assim si :lS pal'licipa\'ucs de regl'l'''';u sãu feitas em devido
tempo. .

~ a." !lar cumprimento n tod:l svndicancia que lho fllr
ordenada pelo pre-ideut« uu prlo cunselhn ,

ArL. 'lI. A' commissão de lJi'neticl:rlI'ia compete :
§ Lo Distribuir as Iieueücnncins aos socios que as I'I~e1a

murcnr, quando estejam nu en,o Ile as receber. uma vez flue
a sua resi dencia ou I:.slada "'ja nus limites especificados no
linal do nrt , \."

~ 2," lnformnr, por eser ipto, :10 conselho sobre as quei
xas ou rnpreseu ta\:ues que os enfermos lizerem com relação
ás benefil:,meias.

~ a, o Heljllisitar, quaudo julgar ínuíspcusavel, que sejam
os enfermos r-x aminadus por um m.-dicn.

~ 'I." SII,pendl:r :IS ln-ucflcencias qUI' julgar estarem sendo
mal e indevidamente recchidas, dando pllr escripto conta ao
eonselhn. motivando as razi.es que teve.

~ ri." Dar no üm de cada mrz um rclntorio das quantias
despendidas r-om heneflccncins ,) do todas as occurrencías
f/"I' SI' deram durante li mez ,

.\1'1.. 'li. A' couunissún di: ünanras compele:
~ Lo Examinar e dar parecer minucioso sobre as contas

I: Imlancctcs do thesoureiro, devendo para isso rever toda a
escr ipturarâo a fim de verificar si a receita e despesa estão
de accôrdo .

~ ~." Apre"!ntnl' ao conselho as medidas qUO;~r~
venientes aos interesses sociaes , .(\·í\I,ff1A n~r: -.'~.

I"'''''' ".'·TlTl'" IR81 .,)..,\ \ \" };.l ,},{1f.f-<> .\

'~~ ~. \
I. /

///'
f,'
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§ 3,0 Indicar a quantia que o uiesoureírn devo ter em
caixa, afim de que o conselho possn dar r-uruprimnnl.o no dis
posto no § 8" do art. 2H.

CAPI1TLO :\.11

Art. q;L Todo o sacio, seis mczesdcpois de ter rl'alizado (J

pagamento de sua [oia de admissão, tem direito a ser hsncll
ciado com a quantia de 206 mcnsaes em duas prestações
adiantadas de 15 em :1.5 dias, l,rOyando estar enfermo e
impossibilitado de trabalhar, a qual lhe sorú abonada da data
em que o respectivo pedido Iór entregue na scereUlria, e
cessará logo que o socio se rcstaheleça. Si o socio Iór hene
merito, a bcneficencia será de 2:jt) ,~ si rúr hsrnfuitor será de

306°00.Art. 44. Para ser heneficiadn (! nf\l'I'ssario que o sacio se
acheenrermo, o que provarú com atlestado medico, dcc!aranllo
por cscripto ao presidente a rua e numcrn da sua rcsidcncia
ou estada, juntando I) recibo qne prove estar qnlto .

Art. 45. A hencficenciu marcada no art. fi'; l,oderá ser
dada por uma só vez :10 sociu que provar ter necessidade
de retirar-se para alg-ll111 lognr 1"Ira dlh limites espceilicados
no fínal do art. 1."

Art. !li;' Todo o socio que, por moléstia, desastre, 011

avançada idade, ílear ímpossihilitad« de trnhalhar e de haver
os meios de subsistenc!n ou como la! for julgado pelo con
selho á vista lIA attestados mediros, terá uma p~ns~lo de l:i;S
mensaes vaga depois de venr irlu ; ;;i o sacio Iór Loncmcrito
será a pensão de 206, e si fúr bcmfcltor, ,li! 2:';.~, eossando ella
logo que desapparcça a causa quo motivou a pensão.

Art. 4,7. O socio que, por molest!a. provar necessidade de
retirar-se para fórn da Cúrto, ,qlresent:iIldo :.tltcstado (lo SCIl
medico, confirmado por um da oonliança da slJoielladc, terá
direito a receber a quantia de :lll\ si fúr para qualquer ponto
da Provincia do Rio de Janeiro; a quantia de [;Oi;, si íór para
íóra da mesma provincia, e a de 80.~, si fúr para fúra do
Imperio ; não tendo direito a r('ol1l,er mais soccorros lIa so
ciedade sem ter decorrido para os do primeiro caso tres nu-zes,
para os do se~undo cinco mezes e para os do terceiro oito
mezes, contados da data do rel:clJirnento da hcneüccncía
oxtraordlnarla.

Art. ~B. Fallecemlo qualquer sucio quite a sor.iodarle 1'01'-
necerá á sua farnilia, ou a qualquer Interessado competente
mente autorizado, a quantia de ;)O;~ para o auxilio do enterro,
si o exigir até o prazo de quatro dias. Si o socio porém não
tiver família, nem pessoa que por ellu se interesse, ou si a
tendo não seja julgada competeutv, a sociedade se encarregará
de fazer o enterro, no qual SI"~ pOllerá despender a mesma
quantia.
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Art. 4!L N50 terão direito a nenhum dos soccorros estabe
lecidos nos artigos antecedentes:

§ Lo Os sncios que, além da [oia e do diploma, não tiverem
ji11liO seis mezes de mensalidades.

~ 2. 0 Os socios que não se acharem quites com as suas
mensalidades, sendo considerados taes os que deverem menos
de um mez.

§ 3. o Os socios que se acharem cm debito de qualquer
quantia ou hilhetes de hcnelicio.

Art. 50. Emquanto a sociedade não possuir um capital
superior a 1O:000t5, não serão concedidos os soccorros esti
pulados nestes estatutos.

CAl'ITUU" XIII

Art. 01. Para a eleição da cornrnissão de exame de contas
e actos nrlrnirustrntivus se observará o seguinte:

~ 1.° Logo que findar a prhueira parte dos trabalhos da
1" assernhléa geral ordinaria, o presidente, nomeando dous
escrutadores, em acto continuo mnndarã proceder pelo respe
diva secretario á chamada dos socios presentes pela ordem
em que se acharem inscriptos no livro de presenças, deposí
tando cada um na urna uma cedula contendo cinco nomes
com o rotulo, Commissão do exame de contas •. Haverá I',
~a e 3" cnarnadas.

~ 2. ° Finda a ultima chamada, nenhum socio será mais
adinittido a votar, devendo o presidente encerrar o livro do
presenças. Feita a contagem das cedulas e verificado que
estas estão em numero igual ao dos volantes que acudiram á
chamada, proceder-se-ha li apuração dos votos. Si houver
maior numero de cédulas que o de votantes, proceder-se- ha a
111)"1) cscrutiuio .

§ ;lo o Não será contado o voto quo na cerlula se achar
trocado. errado e incompleto, nem (50 pouco o que se achar
riscado.

~ 'L o Na cédula em flue forem encontrados mais de cinco
nomes, 501"-10 apurados sómcnte os cinco primeiros e rogeíta
dos os outros,

§ 5. 0 Si não Iór possível concluir-se no mesmo dia a
apuração, lavrar-se-na disso um termo, com todas as decla
rações necessarias, o qual, depois de assignado por toda a
mosa, será, com as cedulas que ficarem por apurar e todas
as notas da apuração já tomadas, guardado na urna, a qU31
será Iechadn, lacrado e rubricado o seu rotulo por toda 11
mesa: ficando as chaves com o presidente c escrutudores
nté ao dhl seguinte, t'l1I que deverá continuar n apuração.

§ li, o Terminada a apuração, o presidente proclamará os
nomes dos eleitos e seus sllPPlent('s,~avra.. ~ f'eo&~9e.ti.Y!?

//"' li!'"" ~ ?'I~~'
»> . \\\\n: I." fH '1M'
/,~~ . ..,0/,,0 ,~

li ".,- JI.J
, )-~
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secrütario no competente livro o termo do resultado da dei
ção, protestos ou contrtl-prot"stlls si hOIIVI'/'elll,

§ 7.° O to secretario em :Icto cOlltillllO ollid:lrü ans I'loi
tos declarando no ollicill a VI/t:H':IO que I'nda um «hlev«,
sendo o mllis votado o relator, n, 110 l'aSI/ de iglw/dnde di'
votos, OS eleitos entrn si designar:ll/ 1/ re/:lfol'.

An. 52. O conselho tll!II,illi"!':ltivl/ sl'r:'1 eldlo lilldos I/S
trahalhos da seg-unda tlSS"lI1 "li\:! ,~I~r:11 ord 111:1 rí». prl)J','d,'ndo-s,;
a todas as forlllalid:Hles d'l :11'1. ;il ""'IIS p:lr:lgl':lfoiIO,s, d,'.
vendo cnda ccdula cl/nler:!1 """II'S, 1:l/llI'luida :1 O/I'iC:IO, 1/

t
v

secretnrm olliciar:í a ead:1 11111 dl/s l'I/II'I'/lI"iJ'(J, ,:leit;'" de
clarando o numero de VI/to, qlle Id)ll~v(' " Lem assim mar
cando o dia e hora ern que deve l'i'aliZ:II'oS'l a sess:lo pn'p:lo
ratoria , O oflicio servil'ú de dilrll/lIl:1 :10 l'I"itl/.

C.\/'fTIiW \1\

DI/ r:.\I'I['\1. /1\ '1)(:11:0\1>1.;

Art. ti3. O capital da sOI~il'dadl) '1~I':í l'Olllpl'sIo de ludo
quanto ella puder aCCUlrlu!:lr I' que pl/'SaS'~!' convcrudo 1'01
apolices da divida pnblie3, e 0"11I IIS,illl de tod"s I/S IIII/veis
e objectos que pertl~neerelll :i seCl'cl:lf'i:I I~ l!t"SOIIf'al'i,1,

Ar!. ti/L A receita tia soeil'tI:J"fl ,<;I'f':i 1'1)lIlposla das [uias,
diplomas, mens3Ji'!IIt1c's, 1'!~lIli,'.si'iI's, jlll'II', 1'()J'litli'ies, dona
tivos, bl'llnfil'ios e tio mais qll" :J :ldlliilli,Il'al':l1I 1"ldl'r «hrer,
Estas verbas serão exelllsivallll'lIll~ :II,plil':ld:Js :IS 11",'p"ZII.S,
sendo lodos os s:lIdos IflW ,<;,' p"tI"I"'ill ..b!1'I' "lllprl'~:ll1os em
apolices da diVida puhlíca, as I/uaes 11:10 podl~r:lo SI'r vendi
das senão para o fim 11" eorcorrcr IIS >llI'il/s Oll/',orllllls ; i-Io
porém s,', se filr:í como ulumn dos l'!'I"III'SIIS dI! Iflll' a slI<'ir'dado
tnnha do lançar mão e depois de ,el' :llllorizad:1 1'.1:1 :lS.SlJlII_
hléa ger:J1 rxlrllordinarill, l'OIlVIII':\"" ,'spel'i:illllI'lltr p<lra 1'''"'1'

Iirn, e cOl1stitl1ida pelo IIWIIO~ COIIl 11111 (rorl:" dos soeiu, II"itl'''',

CAPITULO x\

Art. 55. A sociAr/ade não pol1c'rú clIlIlrilllir dil'ida algUIII<l
nem fazer juucção com outra, I'IJlIJi!ra d» rue-mo gellero, 11111.'1
vez quo tenha de perder o nome, e IIII'SIlII) l'OIl:""l'v<ll1do-o. 'Ó
o poderá fazer por tlnlilJeraçüo da aS'I'II:1I1":1 ;{1'I'a1 eOllslitllida
com do us terços dos soci03 quites.

Art. ;:ti. Sendo a sociedade CUlllpoSt:1 di" peSS03s de nmhos
os sexos, Ilca estabelecido que as do sexo feminino não terão
voto, podendo, porém, a adlllinislr:II::lo :'1II'O \'ei lal -as para
commissões propríns de senhoras,
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Art. r;7. As sessões do conselho serão celebradas na secre
taria da sociedade e fr,mcas a todos os sacias, comtan to que
se conservem com a devida decencia e como simples espe
rt adnrt-s .

Al'I. riR. Os pseriplos dl~ qunlquer natureza, e os anonymos
que fo reru dil'igidos ti ,I)(:iedaile em terruos menos conve
niente" c Ijue contl'llhalIJ palnvrns oüensivns ,w df'coro da
sOI·jed:.IIle Oll de algum d(~ SllU,S mumhrns, não serão tOIIJ:rilo,s
I'm runs idl'l'ação .

.ut. ;;!J. A sociedade não 1'0ller:'1 ser dissoividn, sem que a
iS'1l »nuunru dou, tl'I'<;OS do, ,oeios quites, rcuuido- CIII as
sl~lllhllja ,~el:d qlllJ para esse Iim SI)r'l expressarnento convo
(':I(!a e :IIIIIIInI'i:lfln. POI' e'IH1~'O de oito dias :--eg'ltidos, no, jor
n:les de (1laior cirrn taeão .

Art. (;0..\ppI'O\-ad:I:1 di,solução da sociedade, s-rão SI'US

in-ns vendidos I; pa~as as df'speza, que uouvcroin C o saldo
qllr~ Ilcnr sl1l':í nividido 1'111 partes ig uaos pdos sociox quites
que não tenham l'I'eehido /Ji'nctien!wia, da sociedarlu.

J\rt. (;1, ,E,les estatutos dnpolS do :lflprovad'ls pelo Governn
IlIlllui:1/ consutuiràu a lei da sociedade, e poderàu se!' refor
madus lIO lodo ou em parto :" pruporção <jUI~ a pratica rtí!'
demonstrando os def'eitos e lucunas Que houverem, com
('Xeep~':iu dos fins d~ socÍI'dad(l c-pcclflcados no art. 1" flue
j:"lnwis poderão ser IIlodilieados e nenhuma alterarão porém
ser:'! posta em vigl1r sem a approvaçân do Governo Imperial.

(Segw'm-se ;15 ussignaturas.)

DECIIETO N. H~(j2 - IlI-: :lf IlE Ilr.;ZEMnno 1\1.:18RI.

Cnllrede prid!cgin a EIlL'lIl1pín CL'.'.;aI'O ltoJlla~llnJi para o systema do 1.lha" 110

sua i!lYI~nÇ;'l'l, 111'Ilnrnill:lIlo Tclha , do Futrtro ,

i
"

\.""J

Attcn.lendo ao quo MI} 1'I'(II:erell Enlampio Ce.'wr(~ llorna
gnoli, e di' cnuformid.rdo c.uu o parecl'r do Conselheiro l'ro
eu!'a'!o!' da Coroa, SolJer:lIJÍ:J e Fazenda 1'\:lI'ional, IlI'Í por hem
Coneeder-Ihl' privilegio, por dez annos, para u systclIl:l do
tõlhns rk sua in venção, denominado - Telhas do Futuro c--.
cujo dc .."'nlJo I' descripção Ilepusitou no Archivo Puhlico,
com a clausula de que sem o I'xame prévio do referido sys
tl'ma não sera dkdivo o privill;~io, cessando a paten te IlOS
e:ls;s previstos no art. 10 da Lei de '28 de Ag~to..d(J{8dO\ ,

JoséAntonio Sarnivu, (lo Mel! COllsel~~·SQn:\<rW',td(".IJli71 j

porio. l'residcntu do Conselho Ile,~ir\.!~~)l;,'Ministro (\ , . ~
/ ,,,,"'-:\\'.,
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Secretario de Estado dos Negocios da Fnzenda, e interino dos
da Agricultura, Commereio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro em ;31
de Dezembro de 1881, 60" da Independcncia e (lo Imperio.

Com a rubrica de Sua ~la3'l1qado o Imperador .

.J().~I; Antollio S(l1"aina.

DECHETO N. ~363 - DE :lJ PE m:ZE:>lBHO DE 1881.

Coneede privilegio a Alfa!'o Hodovalho 'Ia!'eonde; do, !loi, o outros, pua O

npparulho de sua iuvoncão , dnst.inndo ;lU trn tnuu-n tn lIa r auua !la fahriraç:in

do alr onl ou do ussucar,

Attendendo ao que Me requereram Alvaro BodovaIho Mar
condes dos Ileis, Léor Joly e Joseph Lnueur, c Tendo ouvido
o Conselheiro Procurador da Corria, Soberania e Fazenda
Nacional,lIei por bem Conceder-lhes privilegio, por dez annos,
para o apparelho de sua invenção Ik;Linado ao tratamento da
canna na fabricação do alcool ou do assucar, cuja dcscripção
e desenho depositaram no Archivo Puhlico, com a clausula
de que sem o exame prévio do referido apparelho não será
effectivo o privilegio, ce,:sando a patente !lOS casos previstos
no 31'1. lO da Lei de 28 de Agosto de 18:lO,

José Antonio Saraiva, do MeuConselho, Senador do Impcrio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro fi Secretario de
Estado dos Negocias da Fazonda e iu terino dos da Agricul
tura, Commercio e Obras PUlJIiC;lS, assim o tenha entendido
e Iaca executar. Palaclo do Hiode Janeiro em :Jt de Dezemhro
de 1881, 60· da Indepcndcncia e do Impcrio.

Com a rubrica de Su~ :\Ihgcstade o lrnperador•

Los' Antonio Saraifla.
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DEcnETO N. R:Hi~ - DE 31 DE IlEZEMRfill DE 1881.

Hlü

Appro\":l. com 1l1o(li(ica~~(;('S, os estatutos lIa.Companhia ~ Engonho central do
Pirucicaba c autorizn-a a fuuccionar.

Attendentlo ao que Me requereu a Companhia - Engenho
central de Piracicaba, devidamente representada, e de coator
midade com a Minha Immediata ltesolução de 24 do corrente
mez, tomada sobre parecer da Sec~no dos Negócios do Impe
rio do Ccnsel ho de Estado exa rado em Consulta de 19 de
Outubro ultimo, Bei por bem Approvar os seus estatutos e
autoriznl-a a Iunccíonar com as modificações que com este
baixam, assignadas por José Antonio Saraiva, do Meu Conse
lho, Senador do Imuerio, Presidente do Conselho de lIHnistros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e
interino dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
que assim o tenha entendido e Iaça executar. Palaclo do ltio
de Janeiro eru :31 de Dezembro de 1881, {j00 da Indepcn
denela c do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador •

.JosJ Antonio Sr!l'aiv1l .

.l\Joclificações a que se rerere o Decreto
n. 836 to desta data

I

No art. 3°, depois da palavra - prorogaçiío - acrescente
se - com npprovação do Governo. - O mais como está.

No § l° eliminem-se as palavras - por eaUS!IS imprevistas.
O ~ 2° fica substituido pelo seguinte: -A Iiquidação da com

panhia far-sc-ha conforme deliberar a assernbléa geral, ou
(!uando esta não chegar a accõrdo, judicialmente nos termos
( o Codigo do Commerclo, nomeando-se arbitras ou louvadas
para o caso de se ter de aval iar bens de raiz.

li

o art. 6· fica assim:- Os accionístas são responsaveís pelo
valor das acções que lhes forem distríbuídas,

IH

O art. 21 é substituido pelo seguinte:
Dos lucros liquidas deduzir- se- hão em I'rime!!;Q tOgar lO%

para o fundo de reserva, depois li porc~11\i1rcadafl:lltl
/~ \ ~\\ \\ ,'fi I nI/Y 1,)

/'~"<:>.,,_.. /T:"

/' ~}-~ ,j
\,



IM(i
ACTOi'i no j';Jf'oEfl ':\11:1''1'1\(1

a~seIlllJllÍa geral para o gl)fI'llln I' !I1"lIllIro" do "onsl'/ho 1i~,'~i1,
e lillallllenle a IJllota I':ll'a dividl'IH/O' Il;,o ,1'/lI!liol'l"; ;1 10 ....
so/ire o Vll/0f nOllliwll ua" :i(','IH'~.

O exredentn sorri dt'Slinadoa (!lllIlo,.';,r o E'Lldo do quo
tiver despt'ndido 011I vírtud., d;1 garalllia 1',Ii/lII/"ua di, .illf'l)',

HljtiJizada que seja ti inde!lllliz;ll,'~o Idlll ao E"I;II/o /Ido
auxilio J'('('ellido, o nxeedn!lll~ da l'l'!Id;, di' /0 "/" sení divi
dido mil tres P:II'II" igwle, d('~lill"d;", 1111l" P"I a l'OIlSliluir
UIlI íuudn di! '"l1orliz;II,';io, olllra /I"ra ""gllll'III,,1' (j d" "",' -rva
que será l'E'pl'I'~('lIlad'l !lO lIIillilllo 1'01' 1I111 1I'lr" do eapíl;J!, e

11 terceira para diriuuIldo",

Ir

o paragr:lpho unieo uo ar!, :!:l lie" :I."illl:
A POf'lf!!llagl'1l1 u",lillilll.1 ao 1'1111110 di, 1'1"1'1'\',1 ,,['r;j ('OIl\'!'I'

tilla elll a/loli"e~ da divida /l11"li,';' 011 /I/'()I'illf!i:d IJUI' I<'II/Ialll
garantia do GOVt'I'IlII, em /to/ra" II\ IH"'II)!'al'ia, de e,'I:I"d"(!i.
mentes de credito real g:II',lIltido" /11'10 /<:,I,I(!o «u I'IJI lJillll'tl','
do Thesouro Nacional,dando",' :111' .iIIl'O' ,IIIIi','llIa u/,plil'a\',ill,

Ao art. 2\1 arrp,'e()nl.e-~11 no tim -- 'l'lilllllll for(,fll 1I('('I'S',1
rios ou reqlwridos por aceilllli,,!;!, '1111' /1'Jlre"I~1I11'1I1 11111 quin
to (V5) do (,:lpit;" social.

Nesta ultima hypothe,1' ns ,111T1l1l1d,), lia ('Illlvoe"ç,~o
serão feito" de maneira !/l11) a rl\lllIi~1l d;1 aS>flllI/)I":1 ge/;"
se e/fertne I1I!nl.ro 110 praz« de :HI "i:l'.

Ao art. 30 acrl'scen!c-se - nenllllilJ flll'11 ilJl'i1 11:1 aUlII i.
nislraçiio fa/:í partI! da 111'''':' d:l :Is,'ellildl.;a g"I':ll.

Pnlacío uo llio de Janeiro 11111 :/1 di' 1I"%I'III/)ro d,' Ii'lHJ.
-r-Jos« Antonio Saraiun;

ESTATfJT( lS

CAl'fTULIl J

nA COl1rANIlr.~, SFI' 1111 ,'DIJIIAI: I"

Art, L o Fica creada uma l'OIllJlanhia I)lJ socied,1ue ano
nyma denominarín -- Empreza 1)11 1'l1g'l!nho ccnrrnt de Pio
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r:l(~i":lhn, ('OIIIPO,t:1 til' 1':lI'j"IJ:lI" " ,'''trnll~f'ir()" cuj» sl~df]
Sl'r:'1 nn I'ilb/l,' ti" I'i 1':lI'i":/I,a , 1',,", illl'ia /Ir:', Paulo.

Art. ::L" U lilll /1:1 I'ollll,alllli" I" "\I""rar, 1I01111111ieipio
Ij;> J'iracic.rha. :I indll:,ll'ía "'SI"':III'il:1. iu.mtand» um ou
mnis "lIgelliJo, c,'ntr:II'S pal':1 li 1',1111 i,'o dI' ",>111::11' I' agnar
dl'nll' pl'III" prllCl'SSOS 111:", 1I,,'tI"II1'I" I' nJ'l'l'fl~i\·II:lllos.

Al'I :i." A ('olllp:lI1IJi:l tlllr:lr:1 li pl':lZII d,~ ::!O :'1I110S. lindo
o '111:rI p ,kr;1 a :1""'111111,"" g'1'I:Ji :1", :1t'('íoni,I:I' n-ulver
~1l:1 lil'flrf),~,:,(.·:l() ou a JI!jllid;l\"111 da >(Wif~d;I\I,·.

~ l ." l'nlt'l'tI,'r-:'I" lia :í 1'\lil"'I)" "li lillllld:'I;~" d:l 1'''"11':1
nhin li" 1':1,,, dI' II:lVi~I'. I'UI' 1':1 11 ,a, illIPI'I'\ i'l:r" " d, ,1"I'Iw'
til' 11I:lis de um 11'I'i'o do '1'11 I':lpíl:d suri.il .

~;l. (J1I:,"do 1elill:l-"I' di' prul','dl'l ;1 li'l'lill:lI':j" da ,0
I'il~d"dl', si II~" plld,'1' ,1'1' l'I1'I'I'III"tla por a('."IIrdo. (,'1'01'
rl'I",e-ha :lO juizo "rJlitl'al, 111111"':11,,10 :I :"'SI'IIJid"a g,'r:d
'jlll'rtl :1 l'i'prl"('1I1r CIII Juiz».

1:\1'1 rur,o "

Art. 'LO O cnpitnl s(wi:d sl'r:' di' '100:0001) , dividido cm
8(1) :I('I'(W, do valnr di' :;0:1,' 1':ldn 11111:1, as '1I1:1I'S ,l'I'ilo IIll

IIlin:llil':ls " trun-fer'ivri-, pur It'l'/lIo di) I'('S,:IO.
AI't. :i." A realizai':'" do l'apil:i1 1':II'-SI,-lla p',r JII,'io de

I'h:llll:lda, IIIIS pla/os I"'!" ;':1'ltlllte ,: i'plo cunselh» liscal,
POlljUIlI'l:IIIIt'IIII'. ,"I'lIdll :1 l,rill"'il:1 dI.' :m ";" slJhre cada
:lt'r:llI. desdi' qUI' tlsli'j:1 r":,oIYid:l a ',IICIJIIIIlll'lId:1 do mute
ria l , " :1, posto ri 11I't'S confurrue a, lIe('l's,id:lllcs da l'om
pauhi.r. II~() medeiaud» entre I'II:ls prazo IllOIIIJI' dI' :m
dias.

,\1'1. li." Os al'"iollisl:IS S:'" rl'spun,;an'is pelas :lCI:lil'S 'lu!'
,"IIIJ'tT!'VI'f'('IJI.

AI'i" 7." U ;,eeillllista '1111' d"ix:lr de faz!'r a pritnuira
"lllr:1d:1 lia "poca m;JI'(',:illa 1'1'l'd., 1';1 o direito :í." 1",,;lies qUI~
tiver S111N:ripto, p(IIJiondll :, ('ollll'allliÍa dispor .li'llas "limo
onl,'nill'T. t' :11/1"011,, '1111' j:í tivr-r feito uma 1I11 mais ('1111'3
das Pilão fiz!'r :r, suhscqucntos p!'!'dl'l':í. :I impurl:llll'ia das
1'lItl':ldas fpil:rs. I'tll IJl'lIl'littill da ruurpan hi.r ; tira. porém,
SI'lIlplC S:J1\'II:1 "St:IO dil'eilo ti" IIbligar os suhscriptores,
na Iorrun tia "'i.:1 Inzorr-m ntl'i'elil'a a impurtaucia tias
,1('çlil1s 1IIIIIatl:".

Art. H.o.\ compau hia ("n', um rl'gi"lrü nominal de
todos os possuidores de :iI'çlil's; (1 "a da acçào ""rú reprc
sentada por um titulo (','ipcci:t1 assif!ll:1I10 pelo gt:ft'lIle C
pelo COHSI'lho IiSt'a!.

Art. 9. 0 Srrão illlr:III'iII'rivl:is ~1S ~.~....reali-
zado metade de seu valor l:lII~'a~~.(Wre~~'i"~ift?·: ....

/( \,) <:\ ~)
I :--,,<':h ','

(( ~ , ))
,/



ACTOS IH) "(li)I·:n F\!:rTTI\n

CAPITULO 11/

IH U)\II"iI':TIL\I,:.\O 11,\ 1:11\11'\NIII.\

Art. It). A companhla SCJ';I nrhninisundn pOJ' um gcrt'nLI'
eleitn 1'(,la assl'lllhll;a gl'fal d'cnrr.: o,: ;If:t'iollist"s,

Art. 11. lluver.i ig-IIalllll'lltl' UIIl 1'III1;'t'1I10 tis(';rI (:Olllpn,to
rle tres memhros eleitlls 1\1'1:1 a"I'IIJlil(,a g-pr;rI tI'I'lltn' os
accinuistns .

Art. I::l, As flllll'CÕI'S 111) g'l'rl'lIll: I' do I,ollselho lisc:d
durarão Irl's nuuos, plIl!I,"do SI'I' r"I'lpi!,lIs, 1I ;I'rilll rem u
ncrnrlos : I) gert'lI LI' pl'rel'htlr;'1 oldnllado li" Ill,a ru.iinr dr
(iOO;) por 1I10Z. Será lixuda 1'0 mo ~~T:I ti Iil::If::lo, pl' ia :ISSI'IIl·
1J11;a g-I'ral, uma poreeutagcrn sl>!lrl' os lucros liquidus da
companhia, ntl\ ao umximo de li " par:1 u g'erelltt\ c
de 2 ':, para cada um dos IIW11 JlJlW, do rllllsl'lho que exer
cerem eff,'c.tivalllrmtc o 1':IJ'g'O,

l'aragrupho unt-o. l'rova-so o 1'\I'J'l'irirl pela reshluncin
na st'rtle lln companhia, a,:sistelll'Ía :'1" r.-uniões p ('olll'l:reIl
cius do conselho c dc,te com o g'r'I'Cllte, acompauhnndu
emllm a udminísu-açãu da c.unpauhia .

Art. 13. O gerente pl)dt~r:'1 111)' ,I)IIS hupcdiruentos dar
poderes I',;peeiaüs a outrem, SI'i;) :H:I'iollisl.a ou J1~Il, pa!':1 seu
rcpresoutant« ou preposto, slllllpre, porém, soh sua inti-irn
e imruediata respunsabilidudo par:J c.m :1 c.nnpuuhia.

Al'I. 11. O gerente atlmi n istruni a cmpreza, organizan
do o serviço e dando tOti,l'; :1'; prllvitip!lcia,; preei';:Js para
a reallzaçúo do Iirn d:J Cl)mp:oI11Ii,I, rl'prl'sl'lltillldo-a em
Juizo c perante quaesquor autorid.ulr:«. São-Iho coufíadus
todos os direitos e inu-resses rI:J c()[IlJi:lIIhia.

Art. !ti. Ao couselhu Iísrnl ('I,;III'I:tl' Ilscnlisnr a nxpell~'~1l
dos prcst)ntc,s l'st:Jtll!I)S, !lI) IJllI' 1'l)lIlpl'lt' :10 ~l'I'ellt(', ao qual
(lOdl'r:'! l'azl'r:Js l)iJSt]\'\"H'III'S ('1)11 \'1'1l u-utl'S aCl'l'I'a dt' qu..cs
quer serviços ou nicdidus pllr 1,11" truuad.rs, podendo rc
correr ú :ls,;t)llIiJléa geral no caso de r11"aceôrdo. Corre,,;
ponder-so-hn com o g-I'1'I'l1tl' Snlllpl't. por oülcio, cuja cópia
ílcar.i rt)g-i,lratia, ln-ru l'l)mo :Jrl'hilar\a" a,; respostas da
qnello ,

Art. Ui. Todas as plantas, 01'1;,1 1111'11 [I)S, contratos para
foruccimcntn de rnaehinns I' qualquer despeza de impor
taucla serão apresen tndas previa 1IIt)1l te ao conselho Iiscal,
cuja asslgnatura (pelo JI1f'II0S a do dons nrernhros) é indis
pensavol para resalvar a rcsplllls:r1JiJidadll IIIl g-crente pe
rante a companhia.

Parngrapho unico. A falta do cumprüucnto desta ohri
gação importa a inteira responsnhilid.ulo do gerl)JItl) pelos
pre] ulzos que causar nos in tlH't)SSCS SI)('i:Il',.

Art. 17. O gerente c os membros rll) l'OII',,'lhll ílscal serão
«leltos por maiorin ahsolutn (11' Yotll~,
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Art. 18. O gerente e O" membros do conselho ílsenl, ante"
de entrarem em cxercicin, Ileposil;,r~u na caixa da companhia,
aquelle 20 acçõ~)s e estes 10 acçõcs cada um. Est~s acçüos
serão ínalienave!s durante o tempo de suas fU!lcÇOCS e em
quanto rssponsaveis ú eOLn{J:lllhia [,elos netos flue prati<'arcm.

C:\!'I'lTLO IV

Art. I\!. Todos os semestrl':' () gel'entl' al'rf'Si'ntar;i u m
relalorio do i'"tado da enll'ri'w. nun-xnudo a I"te um l.nlanço
ria fI'coita e ile,pl'zn da comp;lllilw. quaes a, sua- [l1'l'Ila, ou
lucros. Este balanço serú prl"vi:1ml'lItl' conferido c aso;ign:J{lo
pelo eonselllo fiscal. ao qunl ser.i ;lpreSl'ntado prlo gl'rente
peln menos lil dias anti" da n'uni~o d;1 :lsSI.'lnbléa geral.

Art. 211. Durante a l'onstl'llq~;lo c :iI.l~ ITlontar-se o engenho,
em eondiçlll's de poder rUllcrion;lr, receherào o, acclun istas
pelos cauitaes real izados o juro de í 0/0, cuja ímportaucin
será levada em conta do fundo sncial, sendo o pagamento em
moeda corrente ou err ncções da companhia.

Parag-rapho unico . A di:;pllsição anterior cessnrú na hvpo
these de conceder o Governo Imperial a gar:mtia de juros
facultada IJCla Lei n . 268í rlc (j de Novembro de 18íil.

Art. 21. Do, lucros liquido, deduzir -se-ha a porcentagem
marcada pela nss-mbléa gl'rat ao gerente e membros do
conselho físcal até o mnxlmo de 12°/,,; para o fundo de
reserva 10 0/O, sendo distrihuido () restante :JOS aceionistas
corno dividendo.

Parngrapho unico , Si este dividendo exceder an nunlmente
d" 20 0/Opor aCI.:~o, tirur-se-ha do c'\el'uente mais ;j "/,, para
o fundo U(1 rcsnrva c ,I'ra ratl'ial1<> a qunntin qUI' sobrar
entre os neciunistas, na propl1rçüll dt' suas acçõcs, e os
plant:Jdol'es que tiverem forueri.!o cannas pnra 11 I'ngenho
á ruzào de 2G.000 kilogT[lmmas de cauna como ('quivalellte
a uma acção,

Art. 22. Nilo será di,;trihuido div i deutlo emqunnto o
capital, dl'sfale:ldo em virtude de perdas, não fl}r in te
gralmente restallf'kcido.

Art. 23. () fundo de reserva é I'xclusivalllcnte destinallo a
fazer face ás perdas do I'apital social e para subslituil-o
ou pura formar novo capital com o qunl possa ser montado
algum outro engenho, identiro e soh as mesmas base" para
desenvolvimento das nperucõos da enmpauhin, no mesmo ou
em outro municipio de S. Paulo ,

Paragrnpho unico. As qu:mtias destinadas pnrn o fundo de
reserva serão empregadas em apnl ices da divida publica ou
como julgar mais eonveniente o conselho fisc:~lhia,
cumprindo ao gerente executar fi (lue)~r1íeíqr~~n~,ll)rn', ~""":',.

./' .. -r \-\ ~ ,- \ !',' 1•• ~
; \ \ \\ \' .. '. ! /) . 1
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Art. 33. No easo fJe empate nas VOI:H'ÕOS em assernhléa
geral, a mnterta ,ení lida ,'01110 J'f'g"I'itad:lp:ll'a sl'r J'f~I'on,.;jde
ra-la 11:1 reunião seg"lIill!c ; ncs!a seglln"a 1'1'llIli:IO o prl'sidl'n!e
lerá voto de quaüdad«, Cil'nlln,tanei:1 1/,1<' ser.i del'lal'ada na
acta.

CAPITITLil VI

Art , :!q.. Appl'Ov:lflos I'st,~, ostnlntos pelo 1;IIVI'I'lJO frnpl'
r iul, r"lInil'-sl'-II:io os ;lcl;illlli,la,; I'!II :1'';''IIlIJII'::1 ~'I'I':i/ p:ll'a
procetl-rem ri in'dall:lr:1I1 ;;011'1111\1' ":1 ('fllnp:lltiJia,

:\1'1, :ri, Fica :IU!lIl'i!a"fI o :1f'('illlli,la!l1' E,I"v~() lIilll'il'o
111' SlIllza IIc!1'11 dI', ('oIlIII !!1'I'I'nl,' illtl'I'iIlo, P"J:I I'I',/lll'/'('I' :1<,
Gnl'l'l'110 lllipl'l'i:" a :1"pl'oY'a(:~o dl'''I!'" 1','I:illl!II". :II'I'il:IIldo a,'
cm"llda, 1]111 1 jlllglll' CfllIl'I'lIieIlI,'s I' ,/I"~ 11 (;"I'I~I'1I0 1II'Il<'l'i:"
CII!I'n"l'l' "l'vl'r I:IZI'I', /'('111 "(1111" p:II':1 1'1'11111111'1'1' ,/1l:"',<,/liI'l'
]l,',li""" :lO meS/1I11 t;I)VI'1'1I0, la,',; 1'011111 o, lal(II'I"'''" :11'1. 20
d" Ll'i li, 2W17 d" li d« NOII'lIIbr" rio Hli:;, :I!irn d« ,/IW 1"),';;1
a companhi", reuníu.l« d,~ pl'Olllplo o' I'" "i I:"" pl'l'('i"o,,;. ('11_
cetnr ,IS 'I'US tl':ti;;dhos I~ CI)!l,'!Ilt1-0,' "111 II'IIIJI'I d,' i",del' 111'_
neflciara coJl1l'ita di' IR8i,

Art , :Jii. i'ill caso d,' dl~lIlol'a, por qualquer circntn-tnneu.,
na eOllstituir';lo ri:] l'IIIII":lllllia, (li, 1ll0"":1 ,,'r /',,1:1 pl'f'jlldil';lIla
por 11:'10 podl'I' fllul'e;lIu:;r 11011'1111'0 JlI'opl'io. lil'a o llliJ'lIlO
gl'rl~lIll' illtiJl'ino :lIItol'iz:ldo ("Jlr'l'ialoll'lIil' "ar:1 contratar e
illi"i:J1' lJUal'S<jIII'r ol!l'a, deutr» do valur Oll <jllalllil:llivo ,!:Js
acções j:i sUb,('ri pia,.

':'IIICI\I" porTllis~;jo :L J)olllinçlh .'\fqitirdll), .fo~,j Hodl)lrdw 'JOJileifr) C' outro.";

11:~ra !:tvrarl'rrl rnnl1l1l~ti'ei" IlliIH'r.II'" 111\ t.'dl/' IllI Par.thvli.t , fl.'l f1rdVilJcia
di' S. l'uulo.

Attendendo un que '\Ie rvquer-ram Uomingus Moitinho,
José Rodolpho MOIl!I'iro. Hoherro Nnrm an ton e \Vi/liam
Burnett, Hei por in-rn rOnl'('r!llr-liJes pertlli,s:11l p:Jra~
coruhustlveí, minuraes no valle do 1':l1':lbyh~~"fly~ve~~
dI' S. Paulo, mediante as clausulas <jl,~~~\~~~l.t;lrif;
as'ignatlas por .lose' .\ utouio Saraiva, (((~,/:,~'GMsel "0, Se-

<1:)'( ,

'\ '
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Art. :2/L A :1"nIIJid,;;) ,!I'I':d I: a r"IlII["1I di), :ll'f'iolli,las Ih
CI1Illl'aIlIJi:< 'lu,' n'pl"'''''II,'m 111'11) 1111'1111'" 1III'["d,'" III:<i, lima
d:<, :<CI,,"II" dll c:II'II:l1 l'I':i1lzad,),

Par',gl':q,IJII IllIi"lI, 1';,1" 1'1'1'11''''111:''''111 p"d,.r:', "'1' I"'il;) pelo,
prllprills :I(:riolli,t:" IIU 1"11' ""li" 11/0"111 :,dol'l", l]III' poderão
S''I' 011 lI:IO :IITilllli,ta" ':1110:1 di'pII'II'''O dll :11'1, 21i,

Al'I :2:;, ,\ãll "'1':111 ad'llitl id',,, 1111,," 1'"1' l'I'ul'ur:lI'i1u lia
ell'i\,:'1I1 di' gl'relll,'" du 1'1111,,'11111 li."',,I.

Art. :21 i. S"I p"dl'I':11I \'111:11', n» '1'11'.1""" 1,'I:lliva':lo Iuu d«
surial , I' t'lIlis<'o "Uppl"lIlI~1I1:<1' do :1"",'"" "U nuuuu-nto de,
cupirnl, divideur!«, "IIIPI"',limll" 111.1 '1":dqul'r :q'plic:II'ão dos
eapil:I('s da "lI'ied"d,', o, :<rl'i"lIi,I:I' 1'"1' ,i 1111 t:lIIIIO reprl'
sentnuies dlr outros :1("'iOlli,l"s,

Art . :27. 1':111 lodll o C:<'II lI:'1I1 1i'1':lo repl"''Illllal::lo :llguma
aquell.rs a"l:õ,'S '1111' liv'll'I'11I "ido 11':III,f,oridas 011 IIl'goei,,'Jas
''''lIlro de !II: di:<s :1It1I'S d" rl'lIl1i:lIl.

Art , 2N. (h 1'11111," dll,' ;)I'I'iolli,ta, ,1'1';11) rerehidos lia '1'
gninle r:lziio' c:ld" duas :lrr'ÕI'" d"""II dilllilo a uru 1'010 all\ 10
votns ; excedeu.to 1,,",11' nmuer«. l'II/lla,.,s,,-II:1 IIlais 11111 volo
por 10 :lI'IJII" :11.1' 20 VIII,,,,, '1UI' sl'r;1 11 11':"illlll : 11'1"1' 'I'jalll
tacs :1I'6Ie, pO~'llid:ls IlIdo :1I'1'Í1I1I1,r". '111<'1' ,SI'.i:l 1111,' reproseu
t:I/II,' d,' divl'r,'o" :I ,:olltagl'lIl ,SI '1';1 1"il,1 dll IIwsmll ru.ulu.

Art, i!). A :ls,"m/dl'a 1"'1',,( l'I'llll'r"I~-Ii:l duas vl'zes pllr
anuo, nas él'llI'a, lI,arll~da, n» >11,':1" di' ill'lall:J(;:lo. AI,'m
dC~I:" 'IISS'"'' IJav,'r:i as 1'\l.r:lllrrlill'I/'i", 1'lIl1loe:II,I.,s pdo
gerl~nl(l.

, Art , :W. A asscmliléa gomo:" :;,'r:i JII'I'sidida pllr um accio
nista 11'"11":1(10 etn ('ada ,SI 'S,;II 1 1"1)' '''','I:llIl:oI'ãll, 'lindo :lS :ll'Ias
lav rndns por «utro :1(~I~ionlSla 1111111":11111 du 1I1"SIIIII II1IIdo.

Art , :11. Em lI:lda "',,:Iu SI'III,"lr:" ":I""I'llIld,"a g.'r:" ,'I'l'
gllrü tun.i l'Olllllli:-;:-;uo dI' ll'l':-; ;I('I'il1lti ~t:l.' p:lr:l dar Jlarl~rt~r'
,obre o ha/:1I1I'1I d:l.'; 1'lllIt,,, IIlr""""irl:I' 1"'10 g"I'I'lIll'.

Paraarnphn uni-«. ~~st,' ("'1'1""'1' d,', er:í"or sujoit» á dis
Ctl,;S;"1I e approl'aç:lo na prox im» rlllllli:11I '11111 fúr con vue.uln, po
dendo a 1I1"SIIl:J e'"l1l1li'''lo, rllI :lII,'II,do"1I111 o '~IIII.,,'lho fiSl':Ji,
requisitar 11111:1 r.u n i.u: exll'alll'din,"i:l 1':11 a I:" Iiru , qu.uuí» 1','11'
isso cnu vvnicute e de illll'!'I's,,' urzcn t«.

Art , :l::!. A convocaçãu p.rra as SI ',:-,í'ies extraordiuarias
ser.i feit;l 110m alltllllipa,,'ão dll 20 dia" I' I:IIHo nestas como nas
ordinnrins, niio rorllparellllllrlo IIUIIWI'II '1I11ir'iellle dll accio
nistas, '111':'1 f"i!a nova ('onVIII~:II':IO para u-r jog:l" a slI,"s:ioW
dias ,11'poi" e, si aiuda lIão 1'lImp"!'I"',,,' IIl'sta o IIUlI1l1rO exi
gido, :J assemhléa geral fiear"" lIoJlHiluida rum o, presentes
para p0111l1' deliherar 11 votar.
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ArL :J:L No ,~~,o ,11' empate lias vnt[lI'lies I~III assl'lJliJl,;a
{!oral, a m.rterin 'IJr<Í lida ,'01111) r,'g-"iladapara ,,'r J""'ofl,ide
rata 11:1 I'fHllli:10 'Pgllilltf~; IlI'.~la ,,.Jg-lIl1da l't'lllli:loo pl't'sidl'lItn
terá voto dn q uatidadc, "il"l'IIIII:'I:tllcia '1"" SI'r:i del'lar:llhl na
aeta.

CAPITIJLI) VI

Art. :lfL Apurovados este, estntutos pelo t;ovl'rllo Imp".
ri:", roun ir-se-húo o, :leei"lli,la, "!II a''''lIliJl(':t g'I']":11 p:II'a
proced-rern á ill:,lallaç:"lo 'O"~IIIII" d:, ('olllp""iJia,

Art . :J:i, Fie:1 :Illtllriz:ldo o :H'I'i"lIi,la 1)1', K;t,'v~() /lil),'jl'o
d(' SlIuza I\ezelldl', "III1l0 !:"I"I'IlI,' iuturi nn. !,:tra re'lI1("'l'r ai)
Governo 11I'IlI'ri:d a :IPI"'ova,::10 dl'''!e, (',1:1111111" :1I'I'il:llldll:";
em.-ndns quo julg.u' eIJlII'I'lIinllll's,' '1111," ';"1")1'110 1llIl)I'l'i[d
enten.h-r dever 1':lzer, 1'0m "Olll" p:II'a pruuuvor 'Iu:tI"''II/''!'
pl'ditlo, :10 me,IIIO (;01'1'1'110, t:l[',:' 1',lIm" o' fal'OJ'(','dll :II'L. 20
d" Lei n. 2(j1:'i dn fi d,· Novvmbr« dI' 11:'7,;, .ulm dI' 'IUI' po,,.::!
a companhia, reunlu.!o tln pj'()lIlplo o,.: 1,:tpil:II'" prl'l'i"o" eu
cetar JS SI'US tr:liJ:dIIOS I' l'Olll'l!lll-u" "111 tl'/IIPU 1(,0 pllder 11"
ueflciara colheita de IR82.

Art. 31;. No caso d,~ demora, por qualquer circumstnnc!n,
na constituição da COlllp:lllltia, 111' mo.lo a ;:I'r (',Ia PI"I'j ndu-arla
por 1l;'IO pod,'r fllnl'eion;;r 110 tel/lpo I'roprio. lica o me- 1110

{!('rellll' iutorino a ut.uiznrIo "'I,,'('iallllell!l~ para contratar c
iniriar quacsquer obras dentro do valor ou qunn titativn d:1S
aeções jú subscrlptas ,

IíECHETO N. R:lij,i - I>E :lf I>E llEZEMBIlO IJ~: lHKl.

C'IIlCO(I' permissão ;l, JloJlling-ll:-> MnilillIJo. Jo-d Ho.lol pho :\ior!leiro (1 outros
para bvrarl'TT1 roruhusti ruis lIlin4'l".'II'';; 11<1 r:tllP do Par.ih yh.r , un I'ltlVll)(:ia
fi!' S. l'n u!.r

, ((" r

Attendendo ao que l\Ie r-quor-rnm Domingos MoilinllO,
José Hudolpho ~Iont,~ir(). llobertn Normanton e Williarn
Burnett, Hei por bem r.olll:,·(II'r-lIles permi,":'lIl para ,I;4ll'6m ".

comhustiveis mincraes no v.ilh- tio Parnh yba < 'rpy~ve~., ('l'~'-":',
d(l S. Paulo, mediaute as ela usulas 1I ue : t\~!\Vl:.th:~Illi;·/i /<)/.1 o'"
assignadas por José Antonio Sar:liva," / ~h,ellll!, Se- '1':1/



n.ulcr 11" tmperiu, l'n~sidl'nle dn CnnsellllJ de l\lini,tro~,
!\linislro e Seerl'tllrio dI' )<:,1:.110 do:' Ne~ol:io, 1111 Fuzenda
c interino dos da ;\grieullurll, CO[]}lIlerrio e Obras Pu
blica" que assilll o lenha euteudido e rlli.':! executar. Pa
Iac!o do I\io de Janeiro elll:Jl ik IkzemlHo de lR81,60"
da Independencia e do Imperio ,

CO\1l <I ruhrica de SII:I .\Iagl's.lade o Imperador.

()laUlljulas fi, <]11..0 se- I:"ü[(·re o ~·I> ....cr()t() }'1_ ~3G~
do..,ta <lai;a

Ficnlll conecdidns a lllllllillglJS l\loilinh'l, José l\ollolpllll
Monteiro, l\otll'l'lo 1\l'lrm;<lIinn I' Willi;IIll I\llrllett tiO datas
mineraes de Hi.7;jO braças quadradas (686,070 metros quu
dradns) 110 vnlle d" Parahv La, d:1 I'r,,\ineill di) S. Paulo,
desde S, José dos Campus lIt,': Ln1'1' UlI, para 11Ivrarem ja
zidas de comLustiveis minrraes. sem prejuizo do direitos dl'
lerceiro, e pl:lo tempo de ;;11 auuo-.

11

ucntro 110 prazo de cinr« aunus, cllut3llos de:,ta data,
os conccs,iOll<lrios farão nudir e dl'll1arCar ;\S rereridas datas
c lqlrl'sentarão a ]'esp,'cliva ,,1:III\a no l'residl'lIte da pro
vinciu, IJUC mandará vr-ri licnr ;1 e,\:I(',ti,Ulll por cnuenheiro
do sua confiança, correndo ns dospczns da mcdiçao c as
llü Yerifieaç~o flor conta du:, l'UIIl'I';sionarios.

111

A mcdiçãn e dr-mnrcacão dlh lel'l'elll1S cl1ncedillos, ainda
depuis de verilir:lda, não d:lr;1 direito aos concessuutorios
para lavrnr a mina. pnHllITIII\O uno provllrem perante o
(;overllo ter emureuadn elfedil'i1111rntl: 11 capital correspon
dente a lO:OOOr) por data mi ueru l .

Findo o prazo de r.inro ;lnno,,('nnl:lIlns desta data.si o, cnn
l~essionarios nãn tiverem ellll'l'I'gado a snm ma eOlTl'spondento
a i(J:OO(JT~. por data iui nornl , pi:l'I]nr:io () direito a tantas datas
quantas forem as pnrcollns jg-lIal's :I f!ssn 'lllTlllti:l, que fnltarr-m
p"ra perra7.I'I-II,
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:'ia flJrllla do Deereto n. 3:2:W de 21 dc Março de 18G~, scni
ronsidcruda eflectivamcute etuprcgada, e portanto incluída
na quantia projoreional de que traia a clausula 3", a impor
tuncia das despez;ls das seJlJinles verbas :

l." Das explorações e trabalhos preliminares para o desen
volvímento ou reconhecimento das minas;

2." Do custo dos trabalhos da medição dos terrenos, levan
tamento da respectiva planta c sua vI,rilkaçiio pelo (;(werno;

:l." Da cumpra dos. terrenos cru (llll~ demoj';ll'cllI ;IS datns
fi] ineraes ;

~." Da acquisição, transporte c collccação do instrumentos
I' machinas destinados aos trahalhos da rnincrução ;

ri." Do transporte de I'ngelllleiros. l'lllpmliadus c tr:II"I
lhatlores ;

Fica entr-ndido que nesta verba nãu SI' cumprchendcrão as
despezns provenieu tes das vi;lgl:ns rlinrins regulares e con
stantes das minas para qualquer l'IIVO;II';io ou vice-versa, (IUi)
estes indivíduos Iizvrem, logo que l'stej;lIn concluídos os edi
lidos para a sua resirlcncia !lO logal' t1:1 tnineruçno.

li." Das obras feitas em vista dos tmbalhos da mineração
tendentes a facilitar o transporte dos productos, (, bem assim
as rasas de morada, arurazcns, ollil'inas e outros cdiücins
indisp-nsaveis ú elllpreza; .

7." Da acquisição de auimacs, Iiarcos (' carroças, e quaes
quer antros vt-hiculos I'lllpreg:ldos 110S trabalhos das minas o
!lO transporte de seus prnductos ;

R." 00 custo dos lr"h;dhlls 1:\1'l'nl;lIlos para a lavra lIll de
qualquer rlespezn Ieita bona (irl':, para n::dizar IldinitivalJlentl~
:1 minernção , ficando enteudido que o custo das plantações
feitas pelos concessionarios não serão levados :i conta do
capital.

VI

As provas das hypotheses lIa clausula anterior serão ad
mittida« b01l11 (ide, mas o artiflvio empregado para illudir o
';uverno e seus rnandatarios, louo que [111' descoberto, f'ará
caducnr :I presente couressâo, perdendo os concessionarios,
ou quem I'S representar, qualquer direito á indcmnização.

VII

Os concesslonarlos ücnm ohrigados :
1." A apresentarem á approv:\(:iio do Govr-rno a planta das

OlJr:1S para a lavra que tiverem de fazer.
Esl:I planta deverá serlevantada por engenheiro de minas

ou por pessoa reconhecitlamcnte hahilitadn nest~QHMtH~__

trnhalho . &..... ----. \r'()~ . r.A --"."," [\-1\1, 11' ,jll:f{/. ' ..,- 0\)· . '{-9, \,

Q$~ .~ J'li j
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\1:'1'1 1"':' IH) 1'~I\II'1i '.,'\.!,:UTI\il

Fica entendido quo os COllCI),sillllarill' 11:'10 I'0dl'rao lazl~r
cavas, poços ou galel'ias I'ura a l.rvru do miueral de sua
conccssfl() sol: os edilil'lO, p:.rtil'uLIr<'s o a li; motros lia
eírcumfcronl,ia delles. nem soll o, 1':lllIin!llls I' 1:,;ll:l(la" pu-
hl irus e alO mt:lI'lIS de S\l:I, llI:Il',~I'I".

:l" A (',011111::11'1'111 (\ t:onsnrvar<,m n:1 dirl:I'I',flo dos lr:lh:illIl"; lia
mil;,'ra\::io engcll!lnirtl Ilullililado IIU perito, (,Uj:1 Ilolnl::I~~:'1I1
ser:"! cOlllil'lllarla pelo l\Iilli,lI:rio tI:1 Agl'il'ltltllr: I, I:ollllllcreio

e OlJras l'nhlil'as,:3." A l'ag:1rl'1I1 allllu:dml'llk ;; j'1;is 1'01' IIr:\I'a IJllndrad:l
(111ll::!,1i'1 )1\0 1.eITI'1l0 mineral, na fl'\I'ma dlll) 111' d i"p'''' o 11. 1. ~ '"
do art . :l.1 da Ipi n. 150i de:W Ik ,dl'ullirll l1t' H.;{i; c a entra
rem todus 115 allno" Jlara o TIII:51111rll N:lI'illll:I[I'OIll a quantia
I'O!TI':,pollI11:llt,I" :1 ::! "" do prorllll·tll \i'lllÍrl ll da IIlilleral,:~O.

tç» ,\ 511jl'il:II'I'ln-"c:'1S insl.r\ll'l:i;'" i' 11",111 ,nl,'nlo' 11'11' forl'lll
eXIII,diuIlS P:I\':I a p"lil'i:l d:l" IIlin:l"

ri." A illlllqnllizttrl'lll o, prl'jniw, l'al1Sldll' 11,1 115 Ir:III'd!lll-
dores lia Inilll'r:I~ãll.lful' 1']'1)1 il'II'1I1 di' 1'lilp:1 1111 ínllll,('f\ :lIlI'ia
II0s prl ceitns d:l sl'ienl'i:l d:1 pr:llil·n.

Esta indl'mniz:If::lo '''''II'i-lilil n» '111:1111 ia '1 111' f,',r arliilr:"!;l
pelo" IH'rito, do (;OVI\rllll ou em iph:J1III1S '1 11" f,i\'I'ill illdkad""
Iwr:1 ITln'lver OH rl'mediar " IIlal I'all'adll. ,~ lia ollrigaç~O de
llrovl'l' il :-ulr:;j"tl~llI:ia 11115 inc1ilidll"; q uc ,'1\ illlltili,arp!11 p:.ra
o tr':illallJo I) 11:1' familia;; lli" '1:11' f:"II,,'!'r,1\I 1'1\1 '1111l\qllr:r dos

casos arilll:1 rl'fI'ridIlS.
li." A 11art'lll ronYl'nienl1' c1ifl'rl';IIJ:'1, :lglla" (':ll1alisall:15 para

os lrah:iIlJM da lavra 1111 que hr'llarl'l!\ Ih, mina" I' g:l1l'l i:15,
do fIlllUO IIUI' II~O li'lIII'1I1 I'sl:lgllad:l" 1I1'l!\ l,r"jllililllll'IIl:1

tercl'iro.Si o desvio t1estn" agll:IS IIn'.Íullil'nr:1 ll'n:l'irll, O" elllll'I'S,ill-
nartos pcdirào prt':vialll l:lIll' o Si'll "IIIISI'lItillll'lilo.

Si c,,11' lhes íór negado, l'l'qllf)n'r:'lo :10 I'rl'5iilellll: 11:\ pro
vinda o neeé5sario Sllppriml'II1.II, nll'diantl' ílnuca prestada
pl~105 cOllf:i\-;:;ion:lrios. qlw re,p"ntll'lülll"'I)'; [ln,juizo", lli'rJ:IS
c rlnrnno- ('all;;:"los :'1 pJ'o[lJ'il'd:ltit' :illwia,

1':11',1 ('OIII:I'SS:IO de "CIIII'III:lIII." ~;(Il'pl'illl,'nlll, o 1'I'I',id"lIll~
da província mandará, por l'llit:II~', ililillwr OS propril'tarills
para, dentro de prazo r:lzoav,'I, '1 11 1' 111 a1(':11'. aprl,slmt:ln'!ll ""
motivos 111\ sua OPPOSil,:1I1 e n''1l1l'rl'r''111 li '1111' julgar

l'lIl
no

ce,sario a hern de sl'll direi til.
U Presidelltl\ da provillf'la 1,"l1r"I],'r,1 111\ lJec:ar:'1 11 :,uppri-

mento requerido {I vi"la das razill':' 1'\I'I:I"lid:l" 111 :111' [lropril'
tarios ou ú sua revelia, 11"I'I:II':llldo 11' :11I1IIalllentos de sua
uecis{(n, da qual pod(Jr~o o' illt(\n,,,,,ldlls n"'orrl'r para o Mi
nisterin lia Agrll:llllllrn, CllllllllelTill I' !l1'J':I' Pllldif::'5.

Este n'cllrso, [loróllI. s<"1 111 1',11 1(: ,"1':'1 1""I'llido IlII 1'1l"I'il.l1 d"\,iI'

lutivo.Delihernda a concessão do sll[lprillll'nlo da li(wlIça, llrocl;·
der-se-be immediatall\l'nle:"! :lv:di:lç~lI lli' q\ll' trata :1 clausula
7", IIU da illdellll1iz:II:~o 1111" 1'I'I'jllii,lI' :l1ln",:IIlos pelos proprie·
tarios, pOI' meio de arbitl"ll'. qllll SI'rilll 1I1)/l1eallos, d0115 pelo,
eonce,sionari05 e dou- pelll" 1'l'lIl'ril'l:lrio,.



Ar.TOS DO PODE" E:n:CeTIVO

Si houver empate, será decidido por um quinto arbitro, no
meado pelo Presidente da províuêía.

Si os terrenos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro será
nomeado pelo Juiz de Direito.

Proferido o laudo, os concessíonarlos serão obrigados a elfe
ctuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou pagamento
da importancia em que Iõr arbitrada a inríemnízação, sem
o que não lhes será concedido o supprímento da licença.

7.° A remeuerern semestralmente ao Governo Imperial, por
intermedio do engenheiro e do Presidente da província, um
relataria círcumstauclado dos trabalhos em execução ou já
concluídos, e dos resultados obtidos na mineraçãc. Além destes
relatarias, serão obrigados a prestar quaesquer esclarecimen
tos que lhes forem exigidos pelo Governo ou por seus dele
gados.

A inobservancia do que fica exposto nos §§ toe 2° da pre
sente clausula será punida com as penas de diminuição do
prazo da concessão por um, por dous ou tres annos, a arhi
trio do Governo, e pagamento do dobro da quantia devida e
com a caducidade da mesma c(Jnc(~SS30, dada a reíncidenoíà, o
que tnmbem será applicavel á Inobservancia do que se estatue
nos §§ 3" e 40.°

Nos outros casos o Governo poderá impor muItas de 200~
a 2:00080uO.

8° A remellerem ao Governo amostras de ouro ou de qualquer
outro mineral, de cada camada que descobrirem e das diversas
qualidades que possam ser encontradas na mesma camada, e
quaesquer Iosseis que encontrarem nas explorações.

V111

o Governo mandará, sempre que julgar conveniente, exá
minar os trabalhos da minerarão, de que se trata, e inspec
cionar o modo por que são cumpridas as clausulas desta con
cessão.

Os concessionarios serão obrigados a prestar aos com
míssarios nomeados para aquelle fim os esclarecimentos
no desempenho da sua commrssãc, e bem assim a fran
quear-lhes o ingresso em todas as oãíciaas e lagares de
trabalho.

IX

Sem permissão do Governo não poderão os concessionarios
divtdir as datas 01 ineraes, que lhes forem concedidas, e
por sua morte seus representantes serão obrigados a exe
cutar rigorosamente esta clausula, sob pena de perda da
concessão.

Tambem não poderão lavrar qualquer outro mineral sem
autorização expressa do Governo ImperiaV--'- -'- -""".
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,\C'fOS DO PODER EXECUTIVO

•
x

Caduca esta concessão:
i. o Deixando de encetar os trabalhos preparatórios e de

míuernção esperitlcados nas presentes clausulas dentro de
cinco aunos, contados desta duta ;

2.0 Por abandono da mina ;
3,0 Deixundo de lavrnr as minas por mais de 30 dias,

sem causa de força maior, devidamente prnvnda ;
Nesta ultima hypotlu-se, a suspensão dos trubalhos não

excederá \I prazo que Ior m-rcado pP10 Governo para a
remoção das causas que I) tiverem determinado.

4. o No caso de reincideneia de iufracção a que esteja
imposta pena pecuniaria.

Xl

A infracção de qualquer de-tas clausulas, para a qual
não se tenha estabelecido p-ua especial, será punida com
a multa de 200~ a ::l:OOOnUOO.

XII

Os concessionartos poderão transferir esta concessão só
por snccessão legitilll:l, por te-tarueuto ou adjudicaçào nara
pagamento de cri dores; pro 'cedendo, porém, perruissão do
Governo, que a negnr.i si os novos coucessionnrros não
possuírem os meios precisos p:lr!l a lavrn das minas.

Si, porém, os cuucessi.mor-ios oruanizart-m urna compa
nhia fóra do Imperro, a qual ficará ips« facto subrogada em
todos os direito, que lhes competem, est.. será ohrigad» 8
con-tiunr 110 Br.uil pessoa hnhililada par.. represental-a
activa e passivamente em juizo ou Ióra delle, ficando «stebe
lecido que quantas questões s,~ snscitarern entre ella e o
Governo serao resolvid s no Brazil pur arhitros, e as que se
susc-tsreru en tre ella e os particulares serão discutidas e
definitivamente resolvidas nos T'ribuuaes do Imperio, de con
forrnidade eom a respectiva Iegislaçâo.

XlIl

A decisão arbitral será dada por um Juiz, si as partes
aecordaretn no mesmo individuu : 110 caso contrario, porém,
eada urna marcará Sl'U arbitro, sendo o torceiro, cujo voto
será decisivo, nomeado por accõrdo de ambas as partes. Não
havendo accõrdo, o Governo apresentará um e os conoessio
narios outro nome de pessoa recouhccidamente qualificada e
li sorte decidirá entre ellas.

Palacio do Rio de Janeiro em:H de Dezembro de 1881.
Jose Antonio Saraiva.



Acros no PODER EXECUTlYO

DECRETO N. 8366 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1881.

U!7

Detormina que a colonia A~~mbuja passo ao regimen commnrn ás outras
povoações do Imperio .

Hei por bem DE'terminar que a cnlonia Azambu]a, na
Provincia de Santa Calh:lrina, st'ja emancipada do r-gtmen
colonial, passando ao dominio da legislar;ão comrnum ás
outras povoações do Imperto e cessanda a ndmtntstraçào espe
cial a qUE', até á presente data, se acha sujeita.

José Antonio Saraiva, do Mpu Conselho, Presidente do
Consdho de Ministros, Mínistro e Secretario de Estado dos
Negocillsda Fazenda e interino rios rI:I Agricultura, Curnmercio
e Obras publicas, as-im o tenha entpnrlido e Iaca PXl'cutar.
Pala-lo do Hio de Janeiro em 31 de Dezembro de J1:l81, 60·
da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Antonio Saraiva.

DECRETO N. 8367 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1881.

Modifica as tarifas para o transporto do cargas o passageiros pela estrada
do forro do Carangol a.

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada
de fel 1'0 do Carangola, Hei por bem Modilicar as tMrifas
para o tran-pnrte de cargas e passaueirns pela referida es
trada que com este b.uxutn a"iguadas por José An.onlo
Saraiva, dll Mpu Cons, lho, :-ienador do lrnperi«, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocio, da Fazenda e interino dos
da Agrlcultura, Commereio e (jbrus PuLJlil'as que assim o
tenha enten.rido e faça executar, Pal:ltio do Hio de Janeiro
em Jl de Dezembro de ll:l:H, liO°· da Independencia e do
Imperlo ,

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

(}
11 F ;



Tarifa Dara otransporte de cargas epassageiros pela Estrada de Ferro do Caran[ola áQue se refere ~ nec. n, 8367 de 31 de Dezembro de 1881
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IISTAÇÚIS

'O -l::..!
t·\Il.QD réis nos~~.os 50 kilorrolros o d'ahi em diarte 80 I érs .-As tarifas nos 21 kilometros do ramal têm augmcntode 50 %. As tarifas 4 05 do Campospara

Ilabapoa\la ulêm ab ali '" sendo a pi in.eira do 40 % e a . egunda I e?f, %; a, n.esn.a- l'"'" C.choeH o têm ab..tinentr , a do 11. 4,35 %, e a do D. 5. 30 %.-0 alsncar
tem. para\'Campos,~~ s.1 ções de Belém, S. Pedro, ~'ODÇ1iO o Carhr eh n, o al-r tm.entr , "Iro, i esr eetí ra ta!lla,de fO% para as tres p.rmerras e do 55 % para a
ulllma._ \ a!Mlard~t'If ga pala Campoa, por I ípa, de Belém 7,jlIO, de S. Pedn. 6hO.O, do Monção 5~OlJO, de Cachoeho 48000.- Ocafé do Itahapoana destinado a Campol,paga pela ta 6 com o alimento de lU %. •

Palacto . 8 Janeiro. em 3i do Dezembro de i88!.-Joú Antonio Saraiva.
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